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เลี้ยงลูกอยางไรใหคิดเปน
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ใน 10 ประเทศอาเซียน
ที่สามารถทำงานไดอยางเสรี
ใน 10 ประเทศอาเซียนสถาปนาโรงเร�ยนสาธิตพัฒนา กาวสูปที่ 8 ตรุษจีน

วันป ใหมของคนจีน

เด็กทุกคน
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หนา 28

หนา 07
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กิจกรรม“คุยกับคุณครู”สำคัญไฉน ?

International Year of Crystallography

พิธีเปดอาคารวิชชาพััฒน เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตพัฒนา 
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จดหมายขาวฉบับน้ีมีเร่ืองราวและกิจกรรมตางๆ ของเด็กๆ มาเลาสูกันฟงเชนเคย ท้ังเร่ืองของนองเล็ก

อนุบาล พี่รองประถมศึกษา และพี่คนโตฝงมัธยมศึกษา รวมทั้งเนื้อหาสาระที่เด็กๆ แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณครูของโรงเรียนสาธิตพัฒนาในอุดมคติของเขา เนื้อหาสาระที่คณะบรรณาธิการประจำฉบับ

พยายามรวบรวมมาถายทอดใหคุณพอคุณแมไดรับรูรับทราบ เชน ความสำคัญของการจัดกิจกรรม

คุยกับคุณครูที่โรงเรียนจัดให การดูแลเลี้ยงลูกอยางไรใหคิดเปน เพราะเขาเปนบุคคลสำคัญที่จะตอง

ทำหนาที่แทนผู ใหญในวันนี้ดวยการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในวันหนาสืบตอไป ดังนั้น

เนื้อหาสาระตางๆ ที่สรรหามาเลาลวนแตเปนความรูที่ชวยเติมเต็มใหเด็กของเราเปนทั้งคนเกงและคนดี

ในเดือนมกราคมนี้เปนเดือนสำคัญของโรงเรียนเนื่องจากในวันที่ 20 มกราคม 2557 เปนวันคลาย

วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบปที่ 7 โรงเรียนไดเติบโตและมีความเจริญกาวหนาที่ทุกคนภาคภูมิใจ

ในความเปนสาธิตพัฒนา ปนี้มีอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เดนเปนสงาอีก 1 อาคารที่ประกอบดวย

หองเรียนทันสมัย อุปกรณการเรียนการสอนครบครัน ชื่อวา “อาคารวิชชาพัฒน” ซึ่งโรงเรียนไดทำ

พิธีเปดอยางเปนทางการในวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ จำนวน 9 รูป

และทำพิธีเจิมปายช่ืออาคาร พระสงฆประพรมน้ำพระพุทธมนตหองประชุม ช้ัน 5 และหองสหกรณโรงเรียน

เพื่อเปนสิริมงคลไปเรียบรอยแลวตองขอขอบคุณผูเกี่ยวของและผูรวมงานทุกทาน

ทายที่สุดนี้ครูขอใหกำลังใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จะตองสอบ

National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สอบ

Local Assessment System (LAS) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6

ที่ตองสอบ Ordinary National Educational Test (O-NET) ซึ่งเปนการประเมินความรูความสามารถ

ของนักเรียนตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หากนักเรียนทุกคนมีความตั้งใจศึกษา

เลาเรียน พยายามทบทวนบทเรียนอยางสม่ำเสมอแลว นักเรียนทุกคนจะสามารถผานการทดสอบ

ดังกลาวได และเน่ืองในวันตรุษจีนหรือวันปใหมตามประเพณีจีนท่ีจะมาถึงในวันท่ี 31 มกราคม 2557 น้ี

ขออวยพรใหครอบครัวสาธิตพัฒนาทุกครอบครัวประสบพบแตสิ่งที่ดีงาม และเจริญกาวหนาตลอดไป

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการ

M e s s a g e  f r o m  D i r e c t o r

บอกเลาเกาสิบ

จากผูอำนวยการ
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ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

ผูชวยศาสตราจารยมาลินี ชาญศิลป

อาจารยองอาจ บุญรักษ  

ครูจิรัฏฐ ชีพนุรัตน

บรรณาธิการ

ชนิตสิรี ไกรฤกษ

บรรณาธิการเลม

ภณิดา ยานะ

ปริณดา แปนแกว

กองบรรณาธิการ

ยุพาภรณ ลาวเกษม

กณิการ พงศพันธุสถาพร

ธิดาเรือง ทันหลา

กาญจนา เกื้อมกลาง

อักษราพร คำยอด

กชพรรณ เพ็ชรดา

อรอุมา กิตติศิลปกรชัย

Douglas Colgan

David Ford

ออกแบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

อรรณพ อิ่มเจริญ

รัฐนนท สวางผล

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เลขที่ 380 ถนนปญญาอินทรา

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท : 0 2915 5390-2

โทรสาร : 0 2915 5501

อีเมล : info@satitpattana.ac.th

เว็บไซต : www.satitpattana.ac.th

ภณิดา ยานะ
ปริณดา แปนแกว
(บรรณาธิการเลม)

จดหมายขาวฉบับน้ีขอสวัสดีปใหมผูปกครองและนักเรียนชาวสาธิตพัฒนา โดยขออัญเชิญกลอน

พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจาฟานักอานที่รักยิ่ง

ของชาวไทยทุกคน

เนื่องจากเดือนมกราคมเปนเดือนแรกของปที่มีวันสำคัญหลายวัน ไมวาจะเปนวันขึ้นปใหม

วันเด็ก วันครู และวันตรุษจีน ดังนั้นเนื้อหาฉบับนี้จึงเต็มไปดวยเรื่องราวที่หลากหลายมาให

ผูอานไดติดตามกัน

เริ่มจากปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมกราคม รายงานผลการแขงขันกิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ

ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม และความสำเร็จในการสอบ O-NET ของปการศึกษาที่ผานมา

ตามดวยเรื่องเลาของชาวอนุบาล ตนกลาทำความดี เด็กดีที่ประถม เรื่องเลาชาวประถมและ

คุยเฟองเรื่องมัธยม ที่มีเรื่องราวนาประทับใจมาใหชื่นชมกัน สวนสรรสาระเพื่อการเรียนรู

เปนเร่ืองราวเก่ียวกับวันตรุษจีน สำหรับนานาสาระไดเสนอเน้ือหาเก่ียวกับวันเด็ก และเปดประตู

สูอาเซียนฉบับน้ี อาสาพาทานผูอานไปศึกษาเก่ียวกับ 8 อาชีพท่ีสามารถทำงานไดอยางเสรี ใน 10

ประเทศอาเซียนพรอมดวยคอลัมนมุมมองใหมในความคิดของฉันท่ีรวบรวมคิดเห็นของนักเรียน

ในหัวขอ ครูในอุดมคติ ในสวนของ Teacher’s talk และคอลัมนของTeacherจากสถาบัน

British  Council ก็มีเร่ืองราวมาบอกเลาเชนเคยปดทายฉบับดวยคอลัมนฝกสมองประลองปญญา

พรอมภาพประทับใจจากกิจกรรมวันปใหมท่ีทางโรงเรียนและสมาคมผูปกครองไดรวมมือกันจัดข้ึน

ทั้งนี้ เพื่อใหเขากับบรรยากาศสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 7 ป ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มกราคมนี้

จึงมีคอลัมนพิเศษนำเสนอเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนสาธิตพัฒนาซึ่งเปนความภาคภูมิใจของ

พวกเราทุกคนและเน่ืองในโอกาสอันเปนสิริมงคลน้ีทางโรงเรียนจึงไดต้ังช่ือตึกใหมของมัธยมวา

“วิชชาพัฒน” ซ่ึงหมายถึง ความรูแจงทำใหเจริญงอกงามในความเปนมนุษยท่ีครบถวนสมบูรณ

คุยกับ
บรรณาธิการ

Editor talk

   “ปมะเมียนั้นหรือคือปมา     หมายความวาเรี่ยวแรงแข็งขยัน
เครื่องจักรนับเปนแรงมามานานวัน  เพราะมานั้นเปนพาหนะแตโบราณ 
มาแสนร�เรียกวามาอาชาไนย   เปนเพื่อนใจสำเหนียกดังเรียกขาน 
ถึงปมามาพาใหเบิกบาน    ดวยทุกทานชื่นจิตมีมิตรดี”

สุดทายนี้ ครูจึงหวังใจไววา

นักเรียนทุกคนจะหมั่นฝกฝนตนเองใหเปนผูสงางามเหมือนดังช�อ “วิชชาพัฒน”
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

(ผูฝกสอน : ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร)

 การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee (ป.1-ป.3)

 ด.ช.จิรธรรม บุญเกิด ชั้น ป.3/1 รางวัลเหรียญทอง

 การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee (ป.4-ป.6)

 ด.ช.ปภาวิน สุวรรณกนิษฐ ชั้น ป.4/2

 การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech (ป.1-ป.3)

 ด.ญ.มุกอันดา ณ ระนอง ชั้น ป.1/1 รางวัลเหรียญเงิน

 การแขงขัน Multi Skills Competition (ป.4-ป.6)

 ด.ช.ยสพัทธ เจริญศักดิขจร ช้ัน ป.4/1 รางวัลเหรียญทองแดง

 การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) (ป.4-ป.6)

 ด.ช.ศุภวิชญ กะการดี ชั้น ป.6/2 รางวัลเหรียญเงิน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

(ผูฝกสอน : ครูอินทิรา อินทวงศ)

 การแขงขันการประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น

 ประเภทกลุม (ป.4-ป.6)

 ด.ญ.นพิน ทวีอุดมทรัพย ด.ญ.ณิชนันทน โสพรรณพานิชกุล และ

 ด.ญ.ณัฎฐวี ซัน ชั้น ป.6/1 รางวัลเหรียญทองแดง

 การแขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง ประเภทกลุม (ป.4-ป.6)

 ด.ญ.ภัทรดา วนะชิวนาวิน  ด.ญ.พิชญา แกวสี่ดวง ชั้น ป.4/1 และ

 ด.ญ.ภัสชา เตชะวลิตพงษ ชั้น ป.4/2 รางวัลระดับเหรียญเงิน

 การแขงขันการทำอาหารคาวจานเดียวและอาหารหวานประเภทกลุม

 (ป.4-6)

 ด.ญ.นีรนารา เอื้อศิริวงศ ชั้น ป.5/3 ด.ญ.ศศิรภา สารชน และ

 ด.ญ.น้ำใส เฮอรไมโอนี่ วอง ชั้น ป.5/1 รางวัลระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนสาธิตพัฒนาสนับสนุนใหนักเรียนออกไปแขงขันทางวิชาการภายนอกโรงเรียน

ซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะไดรับมากกวารางวัล คือประสบการณ การไดรูจักเพ�อนใหมๆ

และความทาทายที่จะนำมาใชพัฒนาความรูความสามารถของตนเองใหดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ที่ไดรับรางวัลและประสบการณในการเขารวม

แขงขันความสามารถทางวิชาการ ในงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63”
ประจำปการศึกษา 2556 ท่ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี 5-29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนในความดูแลของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

โดยมีรายชื่อนักเรียนดังตอไปนี้

ผูไดรับรางวัลกิจกรรมสงเสริมการอาน “เลาเร�องดวยภาพ” 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556

หนูนอยเลาเร�องได

 ระดับชั้นอนุบาล 2

 ด.ญ.วรณัน อุดมเลิศสกุล (จีนา)

 ด.ญ.อัญชิษยา คงปฏิมากร (พราวด)

 ด.ช.พีรวุฒิ เอมประดิษฐ (มิคกี้)

 ระดับชั้นอนุบาล 3

 ด.ญ.พรรณรีย ภัทรนุธาพร (รี)

 ด.ญ.ศุภาพิชญ จิรายศ (พราว)

 ด.ช.อิทธิพัทธ วัฒนโรจนาพร (อิชิ)

หนูนอยเลาเร�องไดมากที่สุด

 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

 ด.ญ.ณัฐนันท  ดำรงเสถียร (ทอฝน)

 ระดับชั้นอนุบาล 1

 ด.ช.อิสระ ศิริศักดิ์ (บารเลย)

 ระดับชั้นอนุบาล 2

 ด.ญ.รมยนลิน เตียววิชญกุล (ปน ปน)

 ระดับชั้นอนุบาล 3

 ด.ญ.ภุมดี สมพงษชัยกุล (ภุม)

หนูนอยขยันเลาเร�อง

 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

 ด.ญ.ณัฐชยา ทองกิ่งแกว (เอวี่)

 ระดับชั้นอนุบาล 1

 ด.ช.ภากร พาฬอนุรักษ (เอิรธ)

 ระดับชั้นอนุบาล 2

 ด.ญ.นีร เวชนุวัฒน (หนูนีร)

 ระดับชั้นอนุบาล 3

 ด.ญ.ชัชชญา ศรีสวัสดิ์ไกรศร (เคโกะ)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

(ผูฝกสอน : ครูภณิดา ยานะ ครูธิดาเรือง ทันหลา และครูสุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย)

 การแขงขันการอานออกเสียงและจับใจความสำคัญ (ป.1-3)

 ด.ญ.พิชญสินี ศรีคุณ ชั้น ป.3/4 รางวัลเหรียญเงิน

 การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ (ป.4-6)

 ด.ญ.สลิล สมพงษชัยกุล ชั้น ป.4/2 รางวัลเหรียญเงิน

 การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ (ป.1-3)

 ด.ญ.ชลธร ยงยุคันธร ชั้น ป.3/1 รางวัลเหรียญเงิน

 การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ (ป.4-6)

 ด.ญ.ณิชนันทน โสพรรณพานิชกุล ช้ัน ป.6/1 เหรียญทองแดง

 การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ (ป.1-3)

 ด.ญ.เคียงชนก ชอง ชั้น ป.3/2 รางวัลเหรียญทองแดง

 การแขงขันแตงบทรอยกรอง ประเภทกลุม (ป. 4-6)

 ด.ญ.คริษฐา ฮาวล ชั้น ป.4/2 ด.ญ.ญาณิศา เอี่ยมเจริญ ชั้น ป.6/2

 และ ดญ.ณิชากร สุนทรมโนกุล ชั้น ป.6/2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

(ผูฝกสอน : ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร)

 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) (ป.4-6)

 ด.ญ.พิชญา แกวสี่ดวง ด.ญ.อติกานต เอริกา วันสม และ

 ด.ช.ธร ภูเจริญ ชั้น ป.4/1 รางวัลเหรียญทองแดง

 การแขงขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร (ป.4-6)

 ด.ญ.กัญญาพัชร ธีรวาณิชยผล ช้ัน ป.6/1 ด.ญ.ณิชากร สุนทรมโนกุล

 และ ด.ญ.ณิชนันทน โสพรรณพานิชกุล ชั้น ป.6/2



กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง

   ระดับอนุบาล

17-21 ก.พ. 2557  อนุบาล 2 กิจกรรมโครงงาน

24-28 ก.พ. 2557  อนุบาล 3 กิจกรรมโครงงาน

   ระดับประถมศึกษา 

12 ก.พ. 2557  ป.3 พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน

13 ก.พ. 2557  ป.1 วัดสัมมาชัญญาวาส

21 ก.พ. 2557  ป.4 ฟารมผักผลไม

   ระดับมัธยมศึกษา 

7  ก.พ. 2557  ม.2 , ม.4 อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา

13 ก.พ. 2557  ม.3 เขื่อนขุนดานปราการชล / ศูนยภูมิรักษ

   จ.นครนายก

17-21 ก.พ. 2557  ม.1 หมูบานไทย จ.นครปฐม

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

20-24 ม.ค. 2557 , กิจกรรมคุยกับคุณครู (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

27-31 ม.ค. 2557 , 

3-7 ก.พ. 2557   

22 ม.ค. 2557 กิจกรรมเหลียวหลังแลหนาพัฒนาวิชาชีพครู คร้ังท่ี 9 (อนุบาล)

23 ม.ค. 2557 ปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6

25 ม.ค. 2557 การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจำป 2556 (สอบคัดเลือก

 รอบที่ 2) 

27-31 ม.ค. 2557 สอบยอย ครั้งที่ 3 ในชั่วโมงเรียน     

28 ม.ค. 2557 คณะอาจารยและนิสิต สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

 ระดับประถมศึกษา

31 ม.ค. 2557 นักเรียน ม.6 หยุด

3-13 ก.พ. 2557 กิจกรรมคุยกับคุณครู (อนุบาล)

8 ก.พ. 2557 สอบ O-NET ป.6 (ประกาศผล 19 มี.ค. 2557)

8-9 ก.พ. 2557 สอบ O-NET ม.3 (ประกาศผล 19 มี.ค. 2557)

11 ก.พ. 2557 Open House

19-20 ก.พ. 2557 สอบ NT ม.2 ,

 สอบ LAS ม.5

ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน มกราคม ปการศึกษา 2556

04

กรอบขาว
สาธิตพัฒนา

ความประทับใจจากการสอบแขงขัน

ประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6

ในระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา

มีนักเรียน 5 คน เปนตัวแทนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เขารวมการแขงขันประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 6

ชิงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ และทุนการศึกษาพระธรรมภาวนา

วิกรม ณ โรงเรียนสตรีวิทยา มีรายชื่อดังนี้

 ด.ญ.สูขวัญ ตันคงจำรัสกุล ชั้น ป.3/1

 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ  ชั้น ป.3/5

 ด.ญ.ศศิรภา สารชน   ชั้น ป.5/1

 ด.ญ.จารุพร กัลยาวัฒนเจริญ ชั้น ป.6/1

 ด.ญ.ณิชากร สุนทรมโนกุล  ชั้น ป.6/2

ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ อาสาเปนตัวแทนเพื่อนๆ

เลาถึงกิจกรรมน้ีวากอนท่ีจะเขารวมแขงขัน มีการเตรียม

ความพรอมโดยอานหนังสือฝกทำขอสอบ และมีโอกาส

ไดไปเท่ียวท่ีอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและศรีสัชนาลัย

กับครอบครัว ทำใหมีความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรไทย

มากขึ้น เมื่อถึงตอนตอบขอสอบก็ตั้งใจอยางมาก และ

ผลออกมาก็พบวาคะแนนสอบเขารอบ  

“ผมรูสึกตื่นเตนมาก เมื่อทราบผลสอบวาเขารอบ

การแขงขันประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ โดยผม

ไดคะแนนลำดับที่ 5 ทั้งผมเอง ผูปกครองและคุณครู

รูสึกภูมิใจมาก ผมประทับใจกับการแขงขันครั้งนี้

และรูสึกชอบเรียนรูประวัติศาสตรมากขึ้น”

โดย ด.ช.ศุทธณัฐ ไดฝากเคล็ดลับในการเรียนรู

ประวัติศาสตรไววา “ผมคิดวาวิธีเรียนรูประวัติศาสตร

ใหสนุกคือตองต้ังคำถาม มีใจรักท่ีจะเรียนรู หาโอกาส

ไปดูสถานที่จริง จะทำใหเราเขาใจความเปนไปของ

ประวัติศาสตรยุคน้ันมากย่ิงข้ึน ผมขอขอบคุณ คุณพอ

คุณแม และคุณครู ที่ชวยสนับสนุนสงเสริมจนผม

ไดรับรางวัล ซ่ึงส่ิงท่ีสำคัญกวารางวัลคือความรูท่ีไดรับ

และผมจะนำเอาแบบอยางที่ดีของคนรุนกอนหรือ

บรรพบุรุษตามที่ไดศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร

มาปรับใชในชีวิตประจำวันตอไป”



ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เรื่องเลา
ใตเงาพีระมิด

ผศ.วรนารถ วัชราธร

รองผูอำนวยการฝายวิชาการและวิจัย ดานประถมศึกษา

อธิบายถึงประโยชนของกิจกรรมคุยกับคุณครูใหฟงวา โรงเรียนจัด

กิจกรรมนี้ขึ้นใหเปนสื่อสัมพันธระหวาง โรงเรียน ครู ผูปกครองและ

นักเรียนเพื่อใหเห็นวา เมื่อคุณสงลูกมาเรียนที่โรงเรียนแลวเปนอยางไร

โดยครูจะใหคำปรึกษา แนะนำทั้งในดานพฤติกรรมและการเรียน เพราะ

บางคร้ังส่ิงท่ีครูส่ือสารออกไปอาจไมตรงกับส่ิงท่ีผูปกครองเห็น เน่ืองจาก

พฤติกรรมของนักเรียนระหวางอยูท่ีบานกับโรงเรียนอาจมีความแตกตางกัน

จึงหวังวาผูปกครองจะชวยหาวิธีปดชองวางรวมกันได และพัฒนานักเรียน

ไปตามความสามารถของแตละคน รวมถึงไดฉุกคิดในสิ่งที่ครูมองเห็น

“ท้ังครูและผูปกครองตองตางคนตางเปดใจรับขอมูลและรวมแกปญหา

ไปดวยกัน ผูปกครองตองเขาใจพ้ืนฐานของความเปนครู ในขณะท่ีครูเอง

ก็ตองเขาใจหัวอกของพอแม เพราะหากเกิดมีความเห็นใดท่ีขัดแยงกันแลว

ผลเสียจะตกอยูกับตัวนักเรียนเอง ในบางกรณีคำพูดของครู อาจทำให

ผูปกครองตองเสียใจ แตเปนความจริงท่ีตองยอมรับ และตองเรียนรูกันไป

ทั้งหมดเปนเรื่องที่เราพูด เราทำในทางสรางสรรค ไมใชเปนการเรียก

ผูปกครองมาตอวา แตทุกคนตองการชวยเด็กซ่ึงเปนลูกหลานและศิษย

ของเรา”

อยางไรก็ตาม ผ.ศ.วรนารถยังบอกดวยวา มีผูปกครองหลายทานท่ีพลาด

กิจกรรมอันสำคัญน้ีไป เพราะเขาใจวาลูกสามารถชวยเหลือตนเองไดดีแลว

โดยเฉพาะนักเรียนในชั้นที่โตขึ้นที่มีผูปกครองสวนนอยเทานั้นที่มารวม

กิจกรรม ซึ่งในความเปนจริงวัยรุนก็ควรไดรับการดูแลใสใจอยางใกลชิด

เนื่องจากอยูในวัยหัวเลี้ยวหัวตอ

รศ.ดวงกมล สินเพ็ง

รองผูอำนวยการฝายวิชาการและวิจัย ดานมัธยมศึกษา

ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ผูปกครองที่มารวมกิจกรรมคุยกับคุณครู สวนใหญ

จะเปนระดับเด็กเล็กในระดับประถมศึกษา ขณะท่ีผูปกครองของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษามีจำนวนนอย สวนหน่ึงเพราะเช่ือใจโรงเรียน หรือบางกรณี

นักเรียนเองที่ไมยินดีใหผูปกครองมา เพราะเกรงวาพอกลับบานแลว

ตนเองจะถูกเขมงวดมากกวาเดิม 

“หลังจากไดคุยกับผูปกครอง เร่ืองท่ีพบสวนใหญของนักเรียนมัธยมศึกษา

คือ ปญหาดานการเรียน เน่ืองจากนักเรียนไมคอยใหความสนใจ ไมสงงาน

ท่ีครูมอบหมาย อาจเพราะทางครอบครัวของเด็กมีความพรอมดานฐานะ

จึงไมกระตือรือรน ไมอดทนเวลาพบเจอเร่ืองยากลำบาก แตทางโรงเรียน

ก็ไมละเลย เราพยายามเขมงวดใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานใหได

อีกเร่ืองคือความรักในวัยเรียน ซ่ึงโรงเรียนจะไมหามปราม เพราะเด็กวัยน้ี

ยิ่งหามจะเหมือนยิ่งยุ แตเรื่องนี้ยังไมพบวาเปนปญหาเพราะเด็กอยูใน

สายตาของครู และครูจะใหคำแนะนำวา นักเรียนสามารถคบกันได

แตตองรูจักการวางตัวและชวยกันในเรื่องการเรียน"

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา กิจกรรมคุณกับคุณครู เปนการสื่อสาร

ระหวางกันของคุณครูและผูปกครองที่มีพลังอยางยิ่งสำหรับการดูแล

บุตรหลานอันเปนที่รักของเรา เพื่อที่เขาจะไดเติบโตขึ้นอยางสมบูรณ

ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา เปนที่ยอมรับและตองการของสังคม

กิจกรรม “คุยกับคุณครู” สำคัญไฉน ?

เม�อถึงวัยท่ีลูกตองเขาโรงเรียน นับเปนอีกกาวหน่ึงท่ีเด็กๆ จะไดออกไปเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีขนาดใหญกวา

ครอบครัว ดังนั้นการส�อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง เพ�อทำความเขาใจในขอกำหนด ระเบียบ รวมถึงการให

ขอเสนอแนะ แกไขปญหาและพัฒนาไปรวมกัน จึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีความสุข

สำหรับทุกคน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา จึงจัดเวทีเพื่อสื่อสารกับผูปกครองอยางตอเนื่อง ทั้งการปฐมนิเทศที่ รศ.ลัดดา ภูเกียรติ

ผูอำนวยการโรงเรียนจะไดรวมบอกเลาในเรื่องภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียนใหแกผูปกครองไดรับทราบ และในอีก

กิจกรรมหน่ึงท่ีผูปกครองจะไดเขาถึงขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนและบุตรหลานไดอยางลึกซ้ึงคือ กิจกรรม “คุยกับคุณครู”
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เสียงสะทอนจากผูปกครอง ในกิจกรรม “คุยกับคุณครู”

กิจกรรมคุยคุณครู คืออะไร?

กิจกรรมคุยกับคุณครูของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

ไมไดเปนเพียงการประชุมผูปกครองรายภาค

การศึกษาแบบท่ัวไป แตเปนกิจกรรมท่ีโรงเรียน

ตั้งใจใหเปนพื้นที่ที่ผูปกครองและครูไดมา

แลกเปลี่ยนเรื่องราวปญหา รวมถึงยังเปนเวที

แลกเปลี่ยนวิธีแกไขปญหาของผูปกครอง

แตละทานรวมกันอีกดวย

โรงเรียนสาธิตพัฒนากำหนดใหจัดกิจกรรมคุย

กับคุณครูภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง หลังจาก

นักเรียนสอบกลางภาคการศึกษาเสร็จสิ้น ทั้งนี้

เพ่ือคุณครูจะไดมีคะแนนของแตละวิชามาประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูขั้นตนของนักเรียน และ

ชวยกันแกไขใหทันกอนจะถึงการสอบปลายภาค

การศึกษา 

จัดชวงเวลาใด ?

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมคุยกับคุณครูรวมทุกระดับช้ัน ในระหวางเวลา 15.30-17.00 น.

เปนเวลา 2 สัปดาห (ยกเวนในระดับอนุบาลจะมีการจัดแยกเฉพาะ) ใน 3 วันแรก ผูปกครอง

จะไดแบงกลุมคุยกับคุณครูประจำชั้นวันละ 8 คน ตามเลขที่หรือตามวันที่ผูปกครองสะดวก

เรื่องที่พูดคุยกัน อาทิ ภาพรวมภายในหองเรียน เชน ขอตกลงตางๆ ในการอยูกัน ปฏิบัติตน

บุตรหลานมีปญหาหรือมีสวนชวยดูแลเร่ืองใดในหอง รวมถึงยังไดรวมแชรปญหาใหกับผูปกครอง

ทานอื่นที่มีปญหาเดียวกันและชวยกันแกไขไปดวยกันดวย

สวนในอีก 1 วัน จะเปนการพูดคุยกับคุณครูตามรายวิชา อาทิ วิชาคณิตศาสตร สังคมศึกษา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไปจนถึง ศิลปะ พลศึกษา ดนตรี เปนตน

ทั้งนี้เพื่อใหผูปกครองกระจางในปญหาของลูกและรวมแกไขกับโรงเรียนทั้งในเรื่องการเรียนและ

พฤติกรรม นอกเหนือจากน้ี หากผูปกครองมีปญหาเรงดวน สามารถนัดหมายการเขามาพูดคุยได

โดยประสานงานกับฝายกิจการนักเรียน เพื่อขอนัดเวลาคุณครู

กิจกรรมคุยกับคุณครู ในภาคการศึกษาที่ผานมา มีผูปกครองไดรวมแสดงความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ ดังนี้

ผูปกครองของ

ด.ช.พีรภัทร เหมือนหาญ ชั้น ม.1/1

“ลูกของเราเร่ิมจะเปนวัยรุน ซ่ึงจะเปนธรรมชาติ

ของเด็กวัยนี้ที่จะไมคอยสื่อสารกับพอ แม

ดังนั้นการที่โรงเรียนมีกิจกรรมคุยกับคุณครู

ผู ปกครองจะไดรู อีกมุมของลูก ทั้งดาน

พฤติกรรมของลูกกับเพื่อนในหอง ภาพรวม

ในหองเรียนของลูก ในวันแรกที่เราคุยกับ

ครูประจำชั้น สวนในวันที่คุยกันเปนรายวิชา

ที่ครูสอน เฉพาะเจาะจง ก็จะทราบจุดออน

ของลูกในแตละวิชา รูวาเขาสงงานหรือไม

งานคางเยอะไหม มีวินัยหรือเปลา สาเหตุใด

ที่ทำใหคะแนนตกลง แตเราจะไมคอยเขาไป

กาวกายความเปนสวนตัวของลูก เพราะเขาใจดี

วาตอนที่เราเปนวัยรุน เราก็ไมชอบใหพอแม

มายุงเรื่องสวนตัวเหมือนกัน เราจึงใหเขา

รับผิดชอบหนาที่ของตนเอง เขามีหนาที่เรียน

แตถามีตรงไหนท่ีคะแนนไมดี เราก็จะชวยแนะนำ

หรือพาไปเรียนเสริม เลี้ยงลูกวัยรุนตองมี

จิตวิทยา คือดูหางๆ อยางหวงๆ เมื่อมีปญหา

ตองคุยดวยเหตุผล ลูกก็จะเขาใจ เพราะเรา

ก็มีภารกิจมากมาย ลูกจึงตองรับผิดชอบตนเอง

ไดสวนหนึ่ง”

ผูปกครองของ

ด.ญ.ธนวรรณ ลีตระการ ชั้น ป.3/4

และ ด.ช.พศวีร ลีตระการ ชั้น ป.4/3

“มารวมกิจกรรมนี้ทุกครั้ง เพราะทำใหเรา

ทราบวา เวลาลูกอยูที่โรงเรียนเปนอยางไร

เมื่อเกิดแรงกดดันลูกมีการตอบสนองอยางไร

มีปญหาในการเรียนเร่ืองใด เราจะไดขอคิดท่ีดี

จากคุณครู และมีโอกาสไดสอบถามในเรื่อง

ที่สงสัย พฤติกรรมของเด็กเวลาอยูในบานกับ

นอกบานแตกตางกัน การเขามารูจักพฤติกรรม

ของลูกจากหลายมุมมองของครู จะเปนการ

ปองกันเหตุตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับลูก เพราะ

เด็กตองใชเวลากวา 60-70 % อยูในโรงเรียน

ตลอดชีวิตของเขาจะตองพบเจอเรื่องราวอะไร

อีกมากมาย ลูกจะรับมือไดอยางไรก็เปนผล

ตอเนื่องจากการเลี้ยงดูตั้งแตในวัยเด็ก เพราะ

การเลี้ยงลูกก็เหมือนการปลูกตนไม เราตอง

เอาใจใสเขาตั้งแตเริ่มตน เพื่อใหเด็กมีความ

แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ และผมก็ไมได

หวังอะไรมากไปกวาการเห็นลูกสามารถใชชีวิต

ในสังคมและชวยสังคมได จึงคิดวาเปนกิจกรรม

ที่ผูปกครองควรเขารวม”

ผูปกครองของ

ด.ญ.ปวริศา ชัยรัตน ชั้น ป.2/1

“ทุกคร้ังท่ีมีกิจกรรมคุณแมมาพรอมกับคุณพอ

และแบงกันไปคุยกับคุณครู ปท่ีแลวคุณครูก็ได

ชวยแนะนำเร่ืองคะแนนสอบ เพราะพบปญหาวา

ลูกทำขอสอบไดไมทันตามเวลาและบกพรอง

ในการคิดวิเคราะห ซึ่งคุณแมไมไดสนใจวาลูก

จะเรียนเกงหรือไม แตอยากทราบพัฒนาการ

ของลูกมากกวา และใหความสนใจกับกิจกรรม

น้ีมาก โดยไมไดคิดวาเปนการรบกวนเวลาทำงาน

แตความใสใจของผูปกครองแตละคนคงตางกัน

ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูปกครองวาอยาก

เล้ียงลูกอยางไร สำหรับเรา เร่ืองเกรดไมสำคัญ

แคอยากเห็นวาลูกโตข้ึนและสามารถจัดการกับ

เรื่องตางๆ ไดดีขึ้น ซึ่งจริงๆ แลวก็ตรงกับ

แนวทางของโรงเรียนสาธิต”
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การถือกำเนิดขึ้นของโรงเรียนสาธิตพัฒนา เริ่มตนขึ้นในป พ.ศ. 2549

เรียกช่ือวา โรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา กอต้ังข้ึนภายใตการดำเนินงาน

ของมูลนิธินวัตกรรมการศึกษา ที่มีความมุงมั่นที่จะสงเสริมการศึกษา

ของประเทศใหมีคุณภาพ จึงเริ่มตนจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนอนุบาลบานของเลน 

จนกระท่ังในป พ.ศ.2550 มูลนิธินวัตกรรมการศึกษา ไดทำความรวมมือ

ทางวิชาการกับคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเปล่ียนช่ือจากอนุบาลบานของเลน เปนโรงเรียน

อนุบาลตนกลาสาธิต และเปดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

ในชื่อ โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยแบงการบริหารงานออกเปน 2 สวน

และภายหลังในป พ.ศ. 2551 ไดรวมการบริหารงานท้ัง 2 แหงเขาดวยกัน

ใชชื่อวา โรงเร�ยนสาธิตพัฒนา

ปจจุบันโรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดการศึกษาตั้งแตระดับเตรียมอนุบาล

จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถานที่แหงนี้ สรางเยาวชน

ของประเทศใหเติบโตขึ้นภายใต วิสัยทัศน “โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหนาของประเทศ ที่จัดการศึกษา

ใหผูเรียนรูมีความเปนผูนำที่มีหัวใจประชาธิปไตย กลาแสดงออก

อยางสรางสรรค มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก สามารถสื่อสารไดในระดับ

นานาชาติ เปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่มีความสุขอยางยั่งยืน”

 

กวา 7 ป โรงเรียนสาธิตพัฒนามีพัฒนาการขึ้นในทุกดาน ดังตนไม

ที่คอยๆ เติบโตและเจริญงอกงาม พรอมจะสรางรากฐานการศึกษา

ที่มีคุณภาพมอบใหแกเยาวชนของชาติในอนาคต ปจจุบันมีนักเรียน

ตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา จำนวน 1,229 คน

สถาปนาโรงเร�ยนสาธิตพัฒนา กาวสูปที่ 8 
วันที่ 20 มกราคม 2557 เปนวันคลายวันสถาปนาโรงเร�ยนสาธิตพัฒนา ที่มีอายุครบ 7 ป
พรอมกาวสูปที่ 8 อยางมั่นคงและมีการพัฒนาการจัดการเร�ยนการสอนอยางไมมีวันหยุด
เพ�่อสรางรากฐานทางการศึกษาที่แข็งแกรงใหแกเยาวชนของประเทศ

เริ่มกอตั้งโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษาขึ้นมา
เปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2549 เพ่ือจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัย และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน
โรงเรียนอนุบาลบานของเลน ในปเดียวกัน 

มูลนิธินวัตกรรมการศึกษา ไดปรับชื่อเปน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และได
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลบานของเลน เปน
โรงเรียนอนุบาลตนกลาสาธิต

ไดรวมโรงเรียนอนุบาลตนกลาสาธิตกับโรงเรียน
สาธิตพัฒนาเปนโรงเรียนเดียวกัน คือ “โรงเรียน
สาธิตพัฒนา” และมีอาคารเรียนสำหรับระดับ
ปฐมวัยมีลักษณะเหมือนกับบาน จำนวน 7 หลัง
เปนอาคารเรียนสำหรับนักเรียนอนุบาล 

โรงเรียนขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมโดยกอสรางอาคาร
อนุบาลเปนอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน จำนวน 2 หลัง
ตรงขามกับอาคารเรียนประถมเพื่อเพิ่มเนื้อที่
สำหรับปฎิบัติกิจกรรมและนันทนาการแกนักเรียน

อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาเปดใชอยางเปน
ทางการ โดยใชชื่อวา “วิชชาพัฒน” และมี
หองประชุม ขนาด 800 ที่นั่ง

พ.ศ.2549

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2556พ.ศ.2555

พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

เปดใชอาคารอนุบาลตนกลาสาธิต 1 และ 2
รวมทั้งไดสรางสระวายน้ำในรมขนาดมาตรฐาน
โอลิมปก อาคารกีฬาในรม หองประชุม และ
โรงอาหารขนาด 500 ที่นั่ง

เปดหองสมุด E-Library จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนจึงมีแผน
ในการรองรับดวยการสรางอาคารเรียนสำหรับ
นักเรียนรวมทั้งหองปฏิบัติการตางๆ
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“โรงเรียนน้ีเปนโรงเรียนท่ีดีมาก ต้ังแตหองเรียน

ที่มีจำนวนนักเรียนไมมาก ทำใหครูเขาถึง

นักเรียนไดทุกคนและโรงเรียนยังสนับสนุน

ใหผมไดทำในสิ่งที่สนใจ ในกิจกรรมชมรม

สวนครูเองก็ใหการดูแลนักเรียนอยางใกลชิด

ที่สำคัญครูยังยอมรับฟงความคิดเห็นตางๆ

ของนักเรียน ถามีเหตุมีผลครูก็จะนำกลับไป

แกไข โรงเรียนน้ีถือวาเปนโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลง

ผมมาก จากคนที่ไมสนใจอะไรเลย ใชชีวิต

ไปวันๆ กลับกลายเปนคนที่สนใจคอมพิวเตอร

คณิตศาสตร วิชาลูกเสือ

คร้ังหน่ึงโรงเรียนจัดใหมีการเรียนรูแบบโครงงาน

ครูก็พรอมที่จะอยูจนดึก เพื่อดูแลชวยเหลือ

เร่ืองตางๆ หรือตอนไปเขาคายลูกเสือ ครูจะคอย

ดูแลตลอด ถึงจะมีเพื่อนไมมาก แตผมคิดวา

ไมจำเปนตองมีเพื่อนถึง 100 คน แคมีเพื่อน

คนเดียวที่เทียบเทากับเพื่อน 100 คน ก็พอ

โรงเรียนนี้ใหอะไรหลายอยางกับผม จนคิดวา

อยากทำอะไรเพื่อตอบแทน และผมจะไมมีวัน

เสียใจที่ไดเขามาเรียนที่นี่ ตองขอขอบคุณ

โรงเรียนนี้จากใจจริง”

“7 ปที่สาธิตพัฒนา ไดพบสิ่งดีๆ มากมาย

ไดทำกิจกรรมตางๆ ที่ชอบ มีครู พี่นองและ

เพ่ือนๆ ท่ีรักหลายคน รูสึกมีความสุขจนไมอยาก

จากโรงเรียนไปไหนเลยคะเม่ือฉันคิดวาตัวเอง

ตองจากโรงเรียนนี้ไปก็จะรูสึกใจหายทุกที”

“รูสึกประทับใจเพ่ือนๆ และคุณครูทุกคน เพราะ

เรียนท่ีโรงเรียนน้ีต้ังแตช้ัน ป.1 ทำใหไมทราบวา

โรงเรียนอ่ืนเปนอยางไร แตโรงเรียนแหงน้ีทำให

ฉันไดรูจักคำวา สนุกไปกับการเรียนรู โรงเรียน

นี้ทำใหรูสึกสนุกไปกับการเรียนหนังสือ และ

เขาใจบทเรียนทำใหไมตองเรียนพิเศษเลยคะ”

“โรงเรียนสาธิตพัฒนาเปนโรงเรียนที่ผมอยู

มาตั้งแต ม.1 นับเวลาจนถึงตอนนี้ 6 ปแลว

ผมรูสึกผูกพันกับโรงเรียนจากเวลาที่ไดใช

ชีวิตอยู จากสิ่งที่ไดใหและไดรับจากโรงเรียน

จากความใสใจของคณะครูอาจารยและเพ่ือนๆ

ส่ิงเหลาน้ีทำใหผมตัดสินใจเรียนท่ีน่ี ไมไปศึกษา

ตอท่ีโรงเรียนอ่ืน และทำใหผมเปนอยางท่ีทุกคน

เห็นในวันน้ี เกิดข้ึนจากส่ิงท่ีโรงเรียนสาธิตพัฒนา

มอบให”

“โรงเรียนนี้ทำใหผมไดเรียนรูอะไรมากมาย

มีทั้งวิชาการดี กิจกรรมดี ครั้งหนึ่งตอนผมอยู

ป.5 เทอม 2 ผมเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี โขน

กับครูฉลอง ผมรูสึกชอบมาก พออยูชั้น ป.6

ผมไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด

เดี่ยวระนาดเอก โดยมีครูเอกสิทธิ์เปนผูสอน

พอผมอยูช้ัน ม.3 ผมก็ไดไปรวมชุมนุมลูกเสือ

เอเซียแปซิฟก ครั้งที่ 30 ประจำชาติญี่ปุน

ครั้งที่ 16 ทำใหผมไดพบเพื่อนมากมาย ซึ่ง

ท้ังหมดท่ีกลาวมา เกิดข้ึนไดเพราะผมไดโอกาส

จากทางโรงเรียน จึงขอขอบคุณโรงเรียน

สาธิตพัฒนามาก ที่ทำใหผมไดประสบการณ

มากมาย และผมจะพยายามต้ังใจเรียนใหมาก

ที่สุดเพื่อตอบแทนโรงเรียน”

สถาปนาโรงเร�ยนสาธิตพัฒนา กาวสูปที่ 8 เสียงสะทอนของศิษยในรั้วพ�ระมิด
ตั้งแตเร�่มกอตั้งโรงเร�ยนในป 2551

ด.ญ.บุญญาณี วัชรวสุนธรา ชั้น ม.1/1

ด.ช.ภทร โตะทอง ชั้น ม.3

ด.ญ.ณ มน นุกูลสุขศิริ ชั้น ม.1/2

นายญาณวัฒน พุมพวง ชั้น ม.6

ด.ช.กิตติธัช จึงโสภณวิทวัส ชั้น ม.3



โครงการสานตอความเปนไทยสูหวัใจดวงนอย

ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตอ.1 ด.ญ.พัฒนียา นามศรี (เคท) และด.ญ.มรรษ ภิญโญสินวัฒน (มรรษ) มีน้ำใจชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ ชวยดูแลเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนลืมของ

ตอ.2 ด.ญ.กานตธีรา รัตนศรัทธา (แกม) และด.ญ.ณัฐนันท ดำรงเสถียร (ทอฝน) พูดไพเราะ เชื่อฟงคุณครู ตั้งใจเรียน เก็บของเลนเขาที่เสมอ

ตอ.3  ด.ช.อัศมเดช สิทธินันทเจริญ (จูริส) และด.ญ.ฐิติศรี วัฒนานันท (คริส) ชวยยกกลองอาหารวางและแสดงความหวงใยทุกคนที่ไมสบาย

ตอ.4 ด.ช.สิริศิทธิ์ ตันตระการกุล (ซัมเมอร) และด.ญ.เฟองรัตน วงศธีรทรัพย (ตนหอม) ชวยหยิบสื่อการเรียนใหเพื่อนและคุณครูบอยครั้ง

 และชวยเก็บเศษกระดาษที่หลนในหองเรียนไปทิ้งขยะโดยไมตองบอก

ตอ.5 ด.ช.ภาวิต อภิมุขวรสกุล (เอ็มคิว) และด.ญ.ปทิตา ศิริแสงชัยกุล (แฮม) ชวยทำความสะอาดหอง ลางกลองนม ชวยเก็บของใหเขาที่

อ.1/1 ด.ญ.อชิรญา กุง (นิโคล) และด.ช.คุณานนท อิทธินันทวัน (ทิคเกอร) ชวยหยิบกระติกน้ำใหเพื่อนที่ลืมไว ในหองเรียน และชวยกวาด

 เศษขนมในหองเรียนเปนประจำ

อ.1/2 ด.ช.นฉัน ออมแกว (นะ) และด.ญ.พิมพขวัญ สุทธิธรรมกิจ (วีวี่) ชวยเก็บอุปกรณตางๆหลังจากทำกิจกรรมเสร็จดวยความเต็มใจ

อ.1/3 ด.ช.ภาณุดล เข็มทอง (อิคคิว) และด.ช.สุวณัฏฐ จิรอัศวกุล (เมล) อาสาสงใบบันทึกนมไปหองธุรการและนำส่ือการเรียนมาใหเพ่ือนเรียนรู

อ.1/4 ด.ญ.ปริชญา วีระอาชากุล (พาอ๊ิ) และด.ญ.ภัคธีมา โอวาทสาร (ขาวหอม) ต้ังใจเรียนภาษาอังกฤษ ตอบคำศัพทอยูเสมอ เก็บของใชสวนตัว

 เขาที่ไดเรียบรอยและพับเสื้อผาไดสวยงาม

อ.1/5 ด.ญ.พรนิชา กิจมีดี (นิชา) และด.ช.ภาวัต สวัสดิ์กำธร (คุณ) ชวยแกะกลองนมแลวมาเรียงไวในตะกราอยางสม่ำเสมอ

อ.2/1 ด.ญ.ญาณัชนันทน ทวีพรสวรรค (ญา) และด.ช.พชร ถิรวรรธนะภาส (เพชร) ชวยเก็บของใชในหองเรียนเขาท่ีเสมอและชวยตักผลไมใหเพ่ือน

อ.2/2 ด.ช.ปณณ สมบัติ (ปน) และด.ญ.อวิกา มุตตามะระ (ชาชา) ขยัน มีน้ำใจชวยเก็บของเขาที่ เก็บเศษกระดาษทิ้งถังขยะและชวยเพื่อน

 ที่ตองการความชวยเหลือในเรื่องตางๆ

อ.2/3 ด.ช.ธีรภูมิ เบญจาธิกุล (ภูมิ) และด.ญ.ณัฐพัชร นอยจันทร (อิ๊ง) กระตือรือรนตอกิจกรรม รับผิดชอบหนาที่ของตนเอง พูดจาไพเราะ

 และมีน้ำใจชวยเหลืองานตางๆของหองเรียน

อ.2/4 ด.ช.คีรี เตชะวิศิษฐพงษ (มารค) และด.ญ.นีร เวชนุวัฒน (นีร) ตั้งใจเรียนและชวยแนะนำเพื่อนๆในการทำกิจกรรม

อ.2/5 ด.ช.รวิศุทธ สุวัฒนศิลป (บุน) และด.ช.ศักดินันท ปฎิภาณญาณกิตติ (กะทิ) มาโรงเรียนแตเชา เก็บของใชเขาที่ไดเรียบรอย และชวยดูแล

 ความเรียบรอยของหองเรียนเสมอ

อ.2/6 ด.ช.พุฒิเมธ เลิศสุพงศกิจ (ปงปอนด ) และด.ญ.ปุณศยา พูลศิริ (ปูปู) มาโรงเรียนแตเชา ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดวยตนเอง มีน้ำใจ

 ชวยเหลือเพื่อนและคุณครูอยูเสมอ

อ.3/1 ด.ช. ปริยวิศว บุญทรงไพศาล (พอดี) และด.ญ.รมณ ชินชนะโชคชัย (จาวา) เปนตัวอยางที่ดีของเพื่อนเมื่อทำผิดจะกลาวขอโทษเสมอ

อ.3/2 ด.ญ.จิดาภา บุญเจริญ (ผิง ผิง) และด.ช.รัตนอนันต ขจรเกียรติชัย (เจาสัว) ตั้งใจเรียน รูจักเวลาและรับผิดชอบในหนาที่

อ.3/3 ด.ญ.ซีรีน ประสมศักดิ์ (แกม) และด.ญ.พิมพลอย โอมอารักษ (พิมมี่) ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำกิจกรรม มีความรับผิดชอบ ไมคุยไมเลน

 เวลาเรียนหรือทำกิจกรรม ชวยเหลือเพื่อนเมื่อมีโอกาส  

อ.3/4 ด.ช.จิฑาธช รัตตเสรี (ขาวตัง) และด.ช.ภัทรพล ดานกุล (พัตเตอร) มีน้ำใจชวยทำความสะอาดโตะเรียนอยางสม่ำเสมอ

 และจะอาสาชวยงานตางๆของคุณครูเสมอ

อ.3/5 ด.ญ.วชิรญาณ ใจเพ็ชร (นองมิ่ง) และด.ช.ณัฐพัฒน พุมชัย (นองกีตาร) พูดไพเราะและสุภาพเรียบรอย

อ.3/6 ด.ญ.แทนรัก สุขทิพยคงคา (โซ) และด.ช.พีรวัส เพชรไกร (รุจน) พูดไพเราะมีหางเสียงทุกคร้ัง ปฏิบัติตามขอตกลงไดดี
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ถายทอดโดย : ครูธิดาเรือง ทันหลา

นอกจากความรูท่ีเพ่ิมพูน ส่ังสมและบมเพาะ ส่ิงท่ีควรปลูกฝงคือรากงามในจิตใจ ท่ีจะเปนรากแกว

ยึดเหน่ียว บุคคลสำคัญ ของเราใหเติบโตไปเปนผู ใหญท่ี “มีความเปนผูนำท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย
กลาแสดงออกอยางสรางสรรค มีทักษะชีว�ต คิดเชิงบวก และสื่อสารไดในระดับนานาชาติ”
ดังที่อัตลักษณของโรงเรียนสาธิตพัฒนาระบุไว

อนาคตของโลกไดฝากไวในมือนอยๆ ของบุคคลสำคัญเหลาน้ี ถึงเวลาแลวท่ีเราควรใหความสำคัญ

กับพวกเขาอยางแทจริง ความรัก ความเอาใจใสอาจไมมากพอ จำเปนที่ตองใสใจกับความรูสึกนึกคิด

จิตบริสุทธ์ิและพลังบวกในตัวตนของพวกเขา ช้ีแนวทางท่ีเปนกลาง ใหพวกเขาไดเลือกเองแนะในส่ิงถูก

เตือนเมื่อเห็นในสิ่งผิด อยูเคียงขาง ไมใชคอยประคอง เมื่อลมใหรูจักลุกเองบาง และคอยชื่นชม

ใหกำลังใจเม่ือพวกเขาสามารถทำไดดวยตนเอง พวกเขาจึงเปนผู ใหญท่ีดีในอนาคตไดอยางสมบูรณ

ทุกประเทศใหความสำคัญกับ “เด็ก” จึงทำใหมี วันเด็กแหงชาติ ซ่ึงมีตนกำเนิดมาจาก

การที่องคการสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและเห็นพองตองกันวาควรจะใหความสำคัญ

แกเด็กๆ โดยในป พ.ศ.2498 นายวี เอ็ม กุล ผูแทนองคการสหพันธเพื่อสวัสดิการเด็กระหวาง

ประเทศไดเปนผูเสนอตอกรมประชาสงเคราะห ใหมีการจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้นเพื่อสงเสริม

ใหประชาชนไดเห็นความสำคัญ และความตองการของเด็ก รวมถึงเพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กตระหนัก

ถึงบทบาทอันสำคัญในประเทศของตนโดยปลูกฝงใหเด็กมีสวนรวมในสังคมเตรียมพรอมใหตนเอง

เปนกำลังของชาติ

งานวันเด็กแหงชาติคร้ังแรกของประเทศไทย จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากน้ันเปนตนมา

ทางราชการไดกำหนดวันจันทรแรกของเดือนตุลาคมของทุกปเปนวันเด็กแหงชาติ โดยจัดตอเน่ืองกัน

มาจนถึงป 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติในปนั้นไดมีความเห็นพองตองกัน

วาสมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแหงชาติเสียใหมดวยเหตุผลวาเดือนตุลาคมสำหรับ

ประเทศไทย เปนเดือนที่ยังอยูในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กๆ ไมสะดวกในการเดินทางมารวมงาน

นอกจากนี้วันจันทรเปนวันปฏิบัติงานของผูปกครองจึงไมสามารถพาเด็กของตนไปรวมงานได

ดวยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบวาควรจะเปลี่ยนเปนวันเสารที่สองของเดือนมกราคม

ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกวาตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติเสนอมา และ

จัดเรื่อยมาถึงปจจุบัน

“เด็กที่ดีในวันนี้คือผูใหญที่ดีในวันหนา”
เด็ก จึงเปน บุคคลสำคัญ

ดังนั้นการสั่งสอนอบรมทั้งจากพอแม
ผูปกครอง และครูบาอาจารย ลวนมีความสำคัญทั้งสิ�น 

เด็กทุกคน
         คือ บุคคลสำคัญของชาติ

แหลงขอมูล : http://th.wikipedia.org/wiki 10
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ถายทอดโดย : ครูกาญจนา เกื้อมกลาง

ป.1/1 ด.ช.กรณิศ ฤทธ์ิเจริญ ต้ังใจเรียน ลายมือสวย มีน้ำใจชอบชวยเหลือเพ่ือนๆ

ป.1/2 ด.ญ.พิชามญชุ จารุกำจร มีความรับผิดชอบ มาโรงเรียนตรงเวลา มีมารยาท

ป.1/3 ด.ญ.วัลลาร ลิ้มกุล ด.ญ.ณัชชา ทิพยโสธร ด.ช.ธนันทพงษ คณาสวัสดิ์ และ

 ด.ช.พงศนิรุทธ ธรรมทา มีความประพฤติเรียบรอยมีสัมมาคารวะและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ

ป.1/4 นักเรียนทุกคนมีน้ำใจ ชอบอาสาชวยเหลืองานสวนรวม รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตนเปนผูนำและผูตามที่ดีได

ป.1/5 ด.ช.ณัฐกิตติ์ จาวจักรศิริ มีความขยัน ตั้งใจเรียน ลายมือสวย ชอบชวยเหลือเพื่อน และมักจะทำประโยชนใหแกสวนรวม

ป.1/6 ด.ญ.พลอยจันทรใส โอรีอา วอง ด.ญ.พรนภัส สันติภาดา ด.ช.สรวิชญ วงศชินศรีสกุล มีน้ำใจชอบชวยเหลือครูเก็บของ

ป.2/1 ด.ช.พัทธเดชน พิจิตรพงศชัย มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ด.ช.วริศ รัญเสวะ มีความรับผิดชอบ สุภาพเรียบรอย ด.ช.ธันญ ยอดแกว ต้ังใจเรียน

ป.2/2 ด.ช.ปาฏิหาริย จิรบุญไพสิฐ มีน้ำใจชวยเปดประตูหนาตางเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก

ป.2/3 ด.ญ.ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร และ ด.ช.พศวีร ลีตระการ ที่มีจิตอาสาชวยดูแลความสะอาดของหองเรียน

ป.2/4 ด.ช.ณัฏฐคิรากร บุญชัยพานิชวัฒนา มาโรงเรียนแตเชา ขยันฝกซอมเมโลเดียน และรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

ป.2/5 ด.ญ.ณกัญญา อึ้งพาณิชยกุล มีความเอื้อเฟอตอผูอื่น ด.ช.ติณณ จันทรา ตั้งใจเรียน ด.ช.ณภัทร พงษพานิช มีระเบียบวินัย และ

 ด.ช.เสฏฐพงศ บุญเกลี้ยง แตงกายถูกระเบียบ

ป.2/6 ด.ญ.ดุจดาว เสารเพชร ชอบชวยเหลือเพื่อน มีความรับผิดชอบ ด.ช.นราวิชญ รุงเรืองรัตนากุล ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาหองดวยความ

 เขมแข็ง มีความรับผิดชอบ ด.ญ.พิมพพิสชา เฮงวาณิชย ตั้งใจเรียน เขียนบรรยายเรื่องราวไดเกง มีความคิดดี ด.ช.เปรม ครุธแกว

 ตั้งใจเรียน และมีรับผิดชอบ และด.ช.รชต สุวรรณมาศ ตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ มีความคิดเปนระบบแสดงออกในทางที่ถูกตอง

ป.3/1 ด.ญ.ชลธร ยงยุคันธร ด.ญ.ชัญญาพรรณ ทองศรี และด.ญ.ปณิสรา เฉิน ชอบชวยเหลือผูอื่น มีมารยาท สุภาพเรียบรอย ขยันตั้งใจเรียน

ป.3/2 ด.ญ.ธัญธรณ ฉันทพุทธิเวท มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายมีจิตอาสา ตั้งใจเรียน

ป.3/3 ด.ญ.เมขลิน ชางชัย ด.ญ.คริศรา พลไทย ด.ญ.ศศินธร อังอธิภัทร และด.ญ.ปณฑารีย อำนวยกิจวณิชย ที่มีน้ำใจ ชวยเหลืองานครู

ป.3/4 ด.ญ.พิมพมาดา วัฒนศิริธรรม และด.ญ.พิชญสินี ศรีคุณ สุภาพเรียบรอย มีน้ำใจ ชอบชวยเหลือผูอื่น ตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ

ป.3/5 ด.ช.กฤษณะพันธุ บุญมี มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนในการทำความสะอาดหองเรียนแมวาจะไมใชเวรของตนเอง

ป.4/1 นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบ ตั้งใจเรียน รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย

ป.4/2 ด.ช.อภิวิชญ วงศชินศรีสกุล เปนแบบอยางที่ดีในการแตงกายถูกระเบียบอยางสุภาพเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนๆ ได

ป.4/3 ด.ช.ภวัต มังคะลี สุภาพออนนอมกับครู พูดจาไพเราะมีน้ำใจคอยชวยเหลือครูและเพื่อนๆ 

ป.5/1 ด.ญ.ณัฐพิมล สมบูรณสินชัย ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจตอเพื่อนและครู

ป.5/2 ด.ช.กานต วิไลเลิศประดิษฐ มีมารยาท ใหเกียรติเพื่อนเสมอ

ป.5/3 นักเรียนทุกคน เปนเด็กที่นารัก ราเริง ดูแลกันและกันในหองไดดี

ป.6/1 นักเรียนทุกคน มีความตั้งใจดีมากในการสอบครั้งที่ผานมา

ป.6/2 ด.ญ.นิชนิภา วงศไพบูลย มีความรับผิดชอบ ด.ญ.ณิชากร สุนทรมโนกุล สงงานตรงเวลา ด.ญ.ณิชารีย โสพรรณพานิชกุล มีความประพฤติ

 เรียบรอยตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ และด.ญ.ชวิศา คำวรรณ เปนเด็กสดใสราเริง
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นักเรียนหลายคนมีขอสงสัยและตั้งคำถามวา “การสอบ O-NET ในแตละปมีประโยชนตอนักเรียนหรือไม อยางไร”

คำตอบของครู คือ “การสอบ O-NET มีประโยชนตอนักเรียนอยางแนนอน เพราะนอกจากจะใชเปนหลักฐานสำคัญในการศึกษาตอแลว ยังนำไปใช

เปน 20% ของการตัดสินผลการเรียนแตละวิชา อีกท้ังเปนประโยชนสำหรับผูปกครองนำไปเปนแนวทางแกไข และสนับสนุนบุตรหลานใหกระตือรือรน

ในการเรียนรูและนอกจากน้ีโรงเรียนยังสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแตละคนไปใชเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ

ใหสอดคลองตอความสนใจในการเรียนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนอยางเต็มศักยภาพตอไปในอนาคต”

จากประโยชนและความสำคัญของการสอบ O-NET ที่กลาวไว ในปการศึกษา 2555 ที่ผานมาโรงเรียน

สาธิตพัฒนาจึงไดจัดโครงการเตรียมความพรอมการสอบ O-NET ใหกับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขึ้น ซึ่งผลที่ไดคือ นักเรียนมีคะแนนสอบเปนที่นาพึงพอใจอยางยิ่ง ดังนั้น

โรงเรียนจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนทุกคนที่มีความตั้งใจและเปนสวนหนึ่งของความสำเร็จ

ในครั้งนี้

สำหรับปการศึกษา 2556 นี้ โรงเรียนของเราก็มีโครงการเตรียมความพรอมการสอบ O-NET เชนเคย

เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานและมีความพรอม

ในการสอบ ตามกำหนดการ ดังนี้

“การเรียนแมเหน�อยยาก ยอมลำบากอยาทอถอย สุดทางที่รอคอย คือ อนาคตอันงดงาม”

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เตรียมความพรอมพิชิตขอสอบ O-NET 2557

ขออวยพรใหนักเรียนทุกคน มีความมุงมั่นตั้งใจ และประสบความสำเร็จในการสอบ O-NET ในปการศึกษา 2556

และหากวันใดที่นักเรียนรูสึกทอแท ขอใหคิดไวเสมอวา

ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6

มัธยมศึกษาปที่ 3

กำหนดการสอนเตรียมความพรอม

เรียนตามตารางวันที่ 17 มกราคม - 7 กุมภาพันธ 2557

เรียนตามตารางวันที่ 13 มกราคม - 7 กุมภาพันธ 2557

กำหนดการสอบ

วันเสารที่ 7 กุมภาพันธ 2557

วันเสารที่ 7 - วันอาทิตยที่ 8 กุมภาพันธ 2557

ถายทอดโดย : ครูภณิดา ยานะ

ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6

มัธยมศึกษาปที่ 3

เกียรติบัตรที่ไดรับ

ระดับเหรียญเงิน (1 ใน 131 โรงเรียนทั่วประเทศ)

ระดับเหรียญทองแดง (1 ใน 74 โรงเรียนทั่วประเทศ)

เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
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คณะครู ตัวแทนสภานักเรียน และเจาหนาท่ี โรงเรียนสาธิตพัฒนา มอบทุนการศึกษาอุปกรณการเรียน

เครื่องคอมพิวเตอร และสิ่งของจำเปนในชีวิตประจำวัน แกตัวแทนจากโรงเรียน 9 แหง ในเขต

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พรอมทำกิจกรรมสันทนาการใหแกนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในโอกาส

วันเด็กแหงชาติ ตามโครงการสายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดกกตาด อ.ดานชาง

จ.สุพรรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 ที่ผานมา

โครงการ                     

สายธารน้ำใจ   

    สาธิตพัฒนา
                        ครั้งที่ 2



เวลาผานไปหลายสิบป 

  เด็กชายเติบโตขึ้น

  เปนชายหนุม

เต็มตัวพรอมกับความสงสัยที่ยังคางคาในใจวา 

“ทำไมชางซึ่งมีพละกำลังมากมายมหาศาลจึงไม

 ดึงหลักดินใหหลุดออก และว่ิงหนีไป” นักปราชญ

    อธิบายใหชายหนุมฟงวา “ชางถูกเลี้ยงดูให

     อยูในสภาพเชนน้ัน ต้ังแตแรกเกิดจนทำให

     ชางมีความเชื่อวา ถึงตัวมันจะมีพละกำลัง

     มากมายมหาศาลเพียงใด แตก็คงไมสามารถ

    ดึงหลักดินใหหลุดออกได”

มีเด็กผูชายเล็กๆ คนหนึ่งที่ชอบดู

ละครสัตวเปนชีวิตจิตใจ วันหนึ่ง

คุณพอคุณแมพาไปดูละครสัตว

เหมือนเชนเคยละครสัตวคร้ังน้ีสนุกมาก

เพราะมีสัตวตางๆมารวมแสดงมากมาย

แตสิ่งที่เด็กผูชายสนใจเปนพิเศษคือ 

ชางเพราะชางเปนสัตวที่มีพลังมหาศาล

และสามารถทำสิ่งตางๆ ไดมากมาย

เมื่อการแสดงละครสัตวเสร็จสิ้นลง

เด็กผูชายก็รีบวิ่งไปดูขางหลังโรงละคร

ดวยความอยากร�วาชางอาศัยอยูอยางไร สิ่งที่เด็กผูชายเห็นก็คือ 

ชางตัวโตถูกลามโซ และนำไปผูกติด

ไวกับหลักดินอันเล็กนิดเดียว เด็ก

ผูชายเห็นดังนั้นจึงเกิดความสงสัย

วา “ทำไมชางซ่ึงมีพละกำลังมากมาย

มหาศาลถึงไมดึงหลักดินใหหลุดออก 

และว่ิงหนีไป จะไดเปนอิสระ ไมตอง

ถูกมนุษยใชงานหนักๆอีกตอไป”

นิทานเรื่องหนึ่ง กลาวถึง…

นิทานขางตนน้ีมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับวิธีการในการอบรมเล้ียงดูเด็ก

หากบังคับใหเด็กเดินตามเสนท่ีขีดไว จนบิดเบ้ียวออกนอกเสน หรือ

นอกกรอบไปบางไมไดเลย เด็กก็คงเติบโตมีสภาพท่ีไมแตกตางอะไร

จากชางในคณะละครสัตว คือ ไมสามารถคิดแตกตางจากกรอบท่ีกำหนด

ใหคิดได ตองเดินไปตามเสนท่ีกำหนดไวอยางเดียว ซ่ึงสภาพดังกลาว

ดูจะไมสอดคลองกับสภาพสังคมในยุคเทคโนโลยีท่ีเต็มไปดวยขอมูล

ขาวสาร และการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท่ีสงผลใหเด็กท่ีจะเติบโต

เปนผูใหญในอนาคตน้ันตองเปนคนท่ีสามารถคิดเปน และสามารถปรับตัว

ในสังคมวัตถุท่ีเต็มไปดวยความรีบเรง การแขงขัน และการเปล่ียนแปลง

อยางมากมายได 

ม.1/1 ด.ช.อินทรัตน สดสี ขอชื่นชมในความพยายาม มุงมั่น ตั้งใจ

 ทำกิจกรรมตางๆตลอดการอยูคายลูกเสืออยางไมยอทอ

ม.1/2 ด.ช.กฤษฏิ์ วรรณิกกุล มีน้ำใจ มีจิตอาสา กลาแสดงออกในสิ่ง

 ที่ถูกตอง

ม.2 ด.ช.ศุภวิชญ หงสกุล มารยาทดี มีน้ำใจ เปนสุภาพบุรุษ

ม. 3 ด.ญ.ณิชมน ศรีพยัพ มาคายทำไดทุกฐานใจสูมากๆ พูดจาไพเราะ

ม.4 นายอภิชา เข็มทองวงศา ที่มีจิตเมตตา นำเงินมาบริจาค

 ในโครงการธารน้ำใจสาธิตพัฒนา

ม.5 นักเรียนทุกคน มีความสามัคคี ตั้งใจปฏิบัติหนาที่สภานักเรียน

 อยางเต็มความสามารถ แสดงใหเห็นถึงความเปนผูนำดวยหัวใจ

 ประชาธิปไตยอยางแทจริง

ม.6 นักเรียนทุกคน นำส่ิงของจำนวนมากมารวมกิจกรรม มือสอง

 นองพี่ตอชีวีชาวพระบาทน้ำพุ รวมถึงบริจาคของขวัญใหนองๆ

 กับโครงการสายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา

คุยเฟ�อง

เร�อง

มัธยม

ถายทอดโดย : ครูปริณดา แปนแกว

ตลาดนัดมือสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
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 3.สงเสร�มใหลูกมีความรับผิดชอบ ในปจจุบันคุณพอคุณแมจำนวนมากไมคอยเปดโอกาสใหลูกรับผิดชอบสิ่งตางๆ ดวย

  ตนเอง เชน ถาคุณครูมอบหมายงานใหลูกทำเปนการบาน คุณพอคุณแมยุคใหมมักจะขอรองใหคุณครูชวยบอกคุณพอ หรือ

  คุณแมอีกครั้งหนึ่งหรือเขียนเปนจดหมายบอกคุณพอคุณแมเปนการสวนตัว โดยอางเหตุผลวา ลูกไมคอยรับผิดชอบ ไมยอมจด

  สิ่งที่คุณครูสั่งหรือไมยอมบอก ทำใหไมไดทำงานที่ไดรับมอบหมายอันที่จริงแลวคุณพอคุณแมควรใชโอกาสดังกลาวในการฝก

  ความรับผิดชอบของลูก ถาลูกลืมหรือไมทำสิ่งที่ไดรับมอบหมายลูกจะไดเรียนรูบทเรียนดวยตนเองและครั้งตอไปลูกจะได้

  เรียนรูวิธีจัดการกับปญหาวาควรทำอยางไร

 4 .ฝกใหลูกไดชวยงานบาน หร�องานในกิจวัตรประจำวันบาง เชน ถูบาน ลางจาน รดน้ำตนไม เพื่อใหลูกมีโอกาสทำ

  สิ่งตางๆ เพื่อผูอ่ืนบาง เรียนรูการชวยเหลือตนเอง และไดบทเรียนจากการทำงาน

 5.สงเสร�มความอยากรูอยากเห็นของลูก เปดโอกาสใหลูกซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ชวนใหลูกสังเกตและพูดคุย

  เก่ียวกับความเปล่ียนแปลงของส่ิงตางๆ รอบตัว หลักการตางๆ ท่ีกลาวถึงขางตนเปนเพียงแนวทางท่ีนำไปสูการพัฒนาการคิด
  ของลูกอยางไรก็ตาม หัวใจสำคัญท่ีสุดคือ สัมพันธภาพท่ีอบอุนในครอบครัว เพราะจะชวยใหเด็กอยูในสังคมแหงการเปล่ียนแปลง

  ไดอยางมีความสุข

       ทุกวันน้ี คุณพอคุณแมบางทานอาจมีความเขาใจวา ถาลูก “เรียนเกง” น่ันหมายความวา ลูก “คิดเปน” ซ่ึงในความเปนจริงแลว 

  คนท่ีเรียนเกงอาจไมจำเปนตองคิดเปน หรือคนท่ีคิดเปน อาจไมจำเปนตองเรียนเกงก็ได ซ่ึงก็มีตัวอยางใหเห็นอยูในสังคมไทยปจจุบัน 

  เชน การท่ีบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง ซ่ึงเรามักยกยองวาเปนคนเรียนดี เรียนเกง แตแกปญหาชีวิตของตนโดยการเบียดเบียนหรือทำราย

  ชีวิตทั้งของตนเองและผูอื่น ดังน้ันคำถามสำคัญสำหรับคุณพอคุณแมคงไมใชคำถามท่ีวา “ทำอยางไรใหลูกเรียนเกง” แตควรจะเปน

  คำถามที่วา “ทำอยางไรใหลูกคิดเปนและสามารถใชชีวิตในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมที่มีแตความเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข” 

  มากกวา “เด็กที่คิดเปน” หมายถึงเด็กที่คิดไดอยางลึกซึ้ง กวางไกล สามารถเชื่อมโยงประสบการณตางๆ ที่พบเห็นในชีวิต

  ประจำวันได รูและเขาใจความตองการของตนเอง สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดำรงชีวิตและการทำงานได ปรับตัวเองอยูใน

  สังคมไดอยางมีความสุข เอ้ืออาทรตอความรูสึกของผูอ่ืน การท่ีเด็กจะพัฒนาและเติบโตเปนบุคคลท่ีคิดเปนไดน้ัน สวนหน่ึงข้ึนอยูกับ

  การเลี้ยงดูของคุณพอคุณแมที่ใชหลักการสำคัญๆ ดังนี้ 

 

 1.เปดโอกาสใหลูกคิด และตัดสินใจดวยตนเองบาง คุณพอคุณแมไมควรคิดหรือทำส่ิงตางๆ ใหลูกทุกอยาง ควรสงเสริม

  ใหลูกไดคิดเพ่ือตัวเองดวย เม่ือคุณครูมอบหมายงานใหลูกทำ คุณพอคุณแมควรใหลูกไดใชความสามารถ และจินตนาการของตนเอง

  ในการทำงานดังกลาว ไมควรชวยคิดหรือทำแทนลูก 

 

 2.เปดโอกาสใหลูกไดเผช�ญกับปญหาหร�อความยากลำบากในช�ว�ตบาง คุณพอคุณแมไมควรปดกั้นปญหา 

  หรือความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตลูก เปดโอกาสใหลูกไดเผชิญกับปญหา และเรียนรูวิธีการจัดการกับปญหาดวยตัวของ

  ลูกเอง โดยที่คุณพอคุณแมคอยเฝาดูและใหคำแนะนำ ปรึกษาอยูหางๆ คุณพอคุณแมหลายทานไมตองการใหลูกประสบ

  กับปญหาใดๆ เลยในชีวิตคอยปกปองลูกจากปญหาตางๆ ที่ลูกอาจพบเจอ เชน เมื่อลูกขึ้นชั้นเรียนใหม คุณพอคุณแมก็

  พยายามท่ีจะเลือกหองเรียนท่ีดีท่ีสุดใหกับลูก เพ่ือใหลูกไดอยูทามกลางเพ่ือนท่ีเรียนเกง เปนเด็กดีหรือสนิทกับลูกมากอน โดยไม

  ยอมใหลูกไดพบกับเพื่อนใหมๆ หรือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต โดยอางเหตุผลวากลัวลูกจะไมมีเพื่อน กลัวลูกจะถูก

  เพื่อนแกลง ซึ่งในความเปนจริงของชีวิตนั้น คุณพอคุณแมไมอาจติดตามลูกไปในทุกแหง หรือชวยแกทุกปญหาที่เขามาในชีวิต

  ของลูกได ดวยเหตุนี้คุณพอคุณแมก็คงจำเปนตองเปดโอกาสใหลูกไดเผชิญกับอุปสรรคตางๆดวยตนเองบางเพื่อใหลูกได

  ฝกความอดทน รูจักกับความผิดหวังขณะเดียวกันก็ตองพยายามหักหามใจ อยาสงสารโดยการทำสิ่งตางๆ หรือบันดาล

  ทุกอยางใหกับลูก เพื่อใหลูกไดเรียนรูการตอสูชีวิต เห็นความไมแนนอน และความเปล่ียนแปลงของส่ิงตางๆ 

เลี้ยงลูกอยางไรใหคิดเปน
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1 ทีวีดิจิตอล สามารถใชเสาอากาศแบบเดิมที่ ใชกับ 3, 5, 7, 9, 11,

 NBT, TPBS เหมือนในปจจุบันได แตถาใครถอดออกไปแลวก็ไมตอง

 รีบซื้อ เพราะสามารถใชเสาอากาศแบบ หนวดกุงไดเชนกัน

2 เสาอากาศ สำหรับทีวีดิจิตอล สามารถใชแบบ ในบาน หรือ นอกบานก็ได

 (หนวดกุง) เพราะการสงระบบดิจิตอลมีแตรับได กับรับไมไดเพราะระบบ

 ดิจิตอลคือ (0 กับ 1) จะไมมีภาพเปน ลายๆ เหมือนในทีวีระบบเกา  

3 ทีวีดิจิตอลรับสัญญาณระบบ UHF ดังนั้น ไมตองใชแผงเสาอากาศ

 ใหญเหมือนระบบเกา ใชแคแผงเล็กๆ ที่รับชอง Thai TPBS ไดก็

 สามารถรับระบบทีวีดิจิตอลไดเหมือนกัน

4 ทีวีดิจิตอลสงระบบ DVB-T2 ซ่ึงเปนระบบ Mpeg4 ทีวีทุกระบบรับได

 โดยใชกลองรับสัญญาณระบบ DVB-T2  หากทีวีของทานมีชอง

 HDMI ภาพที่ออกมาจะก็จะชัดกวาการเสียบสาย AV เปนอยางมาก

5 ทีวีดิจิตอลสงระบบ DVB-T2 (Mpeg4) ดังนั้น ถากลองเปนระบบ

 DVB-T (Mpeg2) จะรับสัญญาณไมได (แตที่ทำขาย ณ.ปจจุบัน

 นาจะเปน Mpeg4 กันหมดแลว)

6 ทีวีระบบเกา เอาสายจากเสาอากาศมาตอท่ีทีวีไดเลย แตระบบเคร�องรับ

 ทีวีของไทยยังไมรองรับระบบดิจิตอล จึงตองมีกลองรับสัญญาณ

 DVB-T2 เชนเดียวกับกลองรับสัญญาณดาวเทียม กอนที่จะตอเขา

 ทีวีอีกที

7 กสทช มีกฎวา ทุกชองท่ีออกอากาศทีวีดิจิตอล ตองสงผานดาวเทียม

 ไดดวย ดังนั้นใครมีกลองรับสัญญาณดาวเทียมอยูแลวไมวายี่หอใดๆ

 สามารถรับไดแนนอน เพียงแตชองใหนที่เปนชอง HD ก็ตองใชทีวี

 ที่รองรับชอง HD ไดดวยจึงจะสามารถรับได! 

8 ทีวีดิจิตอล สงสัญญาณระบบ UHF ดังนั้น แตละพื้นที่โดยเฉพาะ

 ตางจังหวัด จะรับสัญญาณไดไมเทากัน  พ้ืนท่ีใดสัญญาณออนตองมี

 เสาในการทวนสัญญาณ เพ�อใหแตละพื้นที่ ไมมีปญหาในการรับชม 

9 ทีวีดิจิตอลจะมีขอดี ตรงท่ีไมตองติดจานดาวเทียม ซ่ึงเขาถึงบานเรือน

 ทั่วไปไดมากกวาการติดจานดาวเทียม  

10 ทีวีดิจิตอล สามารถใชรวมกับเคร�องรับแบบอ�นๆ ไดอีกมากมาย เชน

 DVB-T2+DVD , DVB-T2+ Android , DVB-S2+DVB-T2 ,

 DVB-T2 for Car , …

11 ทีวีระบบดิจิตอลในรถยนต ภาพก็จะชัดเหมือนติดจานดาวเทียมบนรถ

 ไมมีภาพจะลมเวลาผาน ตนไม  หรือ ส่ิงกีดขวางตางๆ และไมตองหวง

 เร�องโดนขโมยจานที่ติดบนหลังคา (ใชแคเพียงเสาอากาศเล็กๆ) 

12 ทีวีดิจิตอล แตละประเทศใชระบบไมเหมือนกัน หากนำทีวี หรือ

 อุปกรณอ�น เขามาใชคนละระบบกับของไทย ก็จะใชไมได เชน ของอเมริกา

 ใชระบบ ATSC , ของญ่ีปุนใชระบบ ISDB-T , ของจีนใชระบบ DTMB

13 ทีวีดิจิตอล สามารถดูผาน สมารทโฟน ตางๆ หรือ แทบเล็ตได ข้ึนอยูกับ

 App หรือ ฟงกชั่นของเคร�องดวย

14 ทีวีดิจิตอล จะไดเปรียบทีวีดาวเทียม คือ หากมีการถายทอดสดรายการ

 กีฬาสำคัญๆ ทีวีดาวเทียมจะมีปญหาเร�องลิขสิทธการถายทอดสด

 จึงทำใหจอดำ แตทีวีดิจิตอล สามารถรับไดปกติ เพราะเปนระบบ free tv

 แบบเดียวกับการใชเสาหนวดกุง (ไมมีปญหาเร�องลิขสิทธการถายทอดสด)

15 กสทช กำหนด ให ทีวีดิจิตอลมี 48 ชอง โดยท่ีมีทีวีทองถ่ินของชุมชน

 12 ชอง ทีวีสาธารณะ 12 ชอง ทีวีสำหรับภาคธุรกิจ 24 ชอง

 โดยใน 24 ชองนี้ 17 ชองจะเปนมาตรฐานปกติ (SD) และอีก 7 ชอง

 เปนมาตรฐานความคมชัดสูง (HD)

16 ปแรกโครงขายจะครอบคลุมพ้ืนท่ีแค 50% เทาน้ัน ปท่ี 2 จะครอบคลุม

 80% ปที่ 3 จะครอบคลุม 90%

17 กลองรับสัญญาณ DVB-T2 ท่ีจะนำคูปองมาเปนสวนลดได ตองได

 การรับรองคุณภาพจาก กสทช

18 ทีวีดิจิตอลในระยะเร่ิมแรกจะมีปญหาในการสงสัญญาณ ดังน้ัน ช่ัวงแรก

 อาจรับสัญญาณยังไมไดครอบคลุม ทั่วประเทศ  โดยในระยะแรก

 รับสัญญาณไดเพียงพื้นที่ที่อยู ในรัศมี 100 กมจาก กรุงเทพฯ

19 ราคากลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอล เทาท่ีมีการคาดการณ ในระยะแรก

 นาจะไมเกิน 2,000 บาท และ ราคาจะลดลง เม�อมีผูจำหนายเพ่ิมมากข้ึน

 แตเน�องจาก กลองรับสัญญาณตองรองรับมาตรฐาณระบบ HD

 ดังนั้นราคากลองนาจะต่ำกวา 1,000 บาท

20 ทีวีระบบอนาล็อคแบบเกา คาดวาจะปดตัวลงใน 5 ป หรือเร็วกวานั้น

 เน�องจาก คาดวาผูใหบริการเกาจะไมตองการสงท้ัง สองระบบ เพ�อลด

 คาใชจายลง และอีกอยางระบบเกาคนก็จะดูนอยลงเร�อยๆ

20 ขอ ที่ควรรูเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล
(หรือเรียกใหถูกตองวา "ดิจิตอลทีวี") ที่ประชาชนทั่วไปนาจะเขาใจงายขึ้นครับ 

ที่มา : คุณคนคลองลำเจียก pantip.com

หากทานใด ตองการซื้อทีวีใหมเชน Plasma , LCD , LED ขอใหอดใจรอสักนิด เพราะบริษัทใหญๆ ที่จำหนายทีวี

ก็จะนำทีวีระบบเกามาลดราคาลงอยางมาก  เพื่อนำระบบใหมมาจำหนายแทน หากทานไมสนใจวาตองเปนทีวี

ระบบใหม ทานก็สามารถซื้อทีวีระบบเกา และนำมาใสกลองรับสัญญาณ DVB-T2 ได
16
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ถายทอดโดย : ครูภณิดา ยานะ

สืบเนื่องจากผลการประชุมสุดยอดอาเซ�ยน ครั้งที่ 9 

ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซ�ยที่กำหนดขอตกลงยอมรับ

รวมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนยายนักว�ชาช�พ หร�อแรงงานเช�่ยวชาญ หร�อผูมีความสามารถพิเศษ

ใหสามารถทำงานในประเทศกลุมอาเซ�ยนทั้ง 10 ประเทศ ไดอยางเสร� ซ�่งกำหนดครอบคลุม 8 อาช�พ ไดแก

8 อาชีพ8 อาชีพ8 อาชีพ
ที่สามารถทำงานไดอยางเสรี

ใน 10 ประเทศอาเซียน
ที่สามารถทำงานไดอยางเสรี

ใน 10 ประเทศอาเซียน

2

6

3

7

4

8

1

5

วิชาชีพที่เกี่ยวกับ
การรักษาหรือการแพทย 
(Medical services)

วิชาชีพที่เกี่ยวกับ
ทันตกรรม 

(Dental services)

วิชาชีพพยาบาล 
(Nursing services)

วิชาชีพดานวิศวกรรม 

(Engineering services)

วิชาชีพดาน
สถาปตยกรรม 

(Architectural services)

วิชาชีพเกี่ยวกับ
การสำรวจหรือนักสำรวจ
(Surveying qualification)

วิชาชีพบัญชี 
(Accountancy services)

วิชาชีพดานการโรงแรม

และการทองเที่ยว 
(Hotel services and tourism)

จากขอตกลงดังกลาว เมื่อพิจารณาอยางถี่ถวนจะเห็นวา แมจะเปนโอกาสทองของคนไทยที่สามารถไปทำงาน

ในประเทศอาเซ�ยนไดอยางเสร�แตทั้งนี้ก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาแรงงานตางชาติก็สนใจเขามาทำงานในประเทศไทย

ดวยเชนกันเพราะฉะนั้นเพื่อใหการกาวสูประคมอาเซ�ยนครั้งนี้เปนโอกาสทองของเราอยางแทจร�ง เด็กไทยตอง

เตร�ยมตัวใหพรอมทุกดาน ไมวาเร�อ่งการศึกษาหาความรู การฝกฝนทักษะดานตางๆ ท้ังดานทักษะช�ว�ต ทักษะดาน

การคิด และทักษะดานภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใชสื่อสารในเวทีโลกไดอยางมั่นใจ
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ดวยโอกาสนี้  คอลัมนของเราจึงมีแบบทดสอบเร�องการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

มาใหเด็กๆ ลองทำกัน ซึ่งสามารถประเมินไดดวยตนเอง โดยทำเคร�องหมาย    หนาตัวเลือก 

10 ขอ ที่บอกความที่เปนตัวคุณมากที่สุด

ก. ชอบทำงานดวยมือและเคร�องมือ

ข. ใฝรู ในทุกเร�อง

ฃ. ชอบวาดภาพ

ค. ชอบประสานงาน

ฅ. อยากรูอยากเห็น

ฆ. ชอบปรนนิบัติใหผูอ�นมีความสุข

ง. ชอบถามคำถามที่ไมมีคำตอบ

จ. เปนคนที่มีความคิดใหม ๆ

ฉ. โนมนาวใจเกง

ฐ. ชางซักถาม

ช. เลนเกมเกง

ซ. ชอบประดิษฐ

ฌ. ชอบทำงานตามแบบแผน

ญ. ชางจินตนาการ

ฎ. ทำอะไรตามความรูสึก

ฏ. ชอบใหบริการ

ฑ. พูดเกง

ธ. จำช�อคนเกง

ฒ. ชอบงานอิสระ

ณ. ชอบเขียนบทกวี

ด. มีอารมณขัน

ต. ชอบใชความคิด

ถ. ชอบชวยเหลือผูอ�น

ท. เห็นอกเห็นใจผูอ�น

น. ชอบทำงานที่ตองใชแรง

ภ. เขาสังคมเกง

บ. ชอบเลนดนตรี

ป. ไมชอบทำงานนั่งโตะ

ผ. ชอบวิเคราะหเร�องตาง ๆ

ฝ. มีความมั่นใจในตนเองสูง

พ. ชอบประยุกตของเกาใหเปนของใหม

ฟ. ชอบทำงานดานเทคนิค

ตอบ

1
มากที่สุด

ตอบ

2
มากที่สุด

ตอบ

3
มากที่สุด

ตอบ

4
มากที่สุด

ตอบ

5
มากที่สุด

ตอบ

6
มากที่สุด

ชอบงานที่เกี่ยวกับรายละเอียดในดานเทคนิค ทำงานดวยมือและเคร�องมือ มีความสุขกับการไดออกแรงทำ

กิจกรรมตาง ๆ เชน การวิ่ง ขี่จักรยาน งานที่เหมาะกับนักปฏิบัติ ไดแก นักบิน สจวต แอรโฮสเตส ผูรับเหมา 

ชางไฟฟา วิศวกร

มีความอยากรูอยากเห็น เปนคนชางซักถาม ถามคำถามประเภทไมมีคำตอบ เปนผูมีตรรกะในความคิด งานที่

เหมาะกับนักคิด ไดแก โปรแกรมเมอร นักกฎหมาย เภสัชกร นักสืบ นักการตลาด

มีความคิดใหม ๆ ชอบประดิษฐสิ่งใหมจากแนวความคิดเกา ๆ เปนผูที่ชอบประยุกต ในสิ่งที่มีทฤษฎีอยูกอนแลว 

มีจินตนาการมักใชเวลาวางเลนดนตรี เขียนบทกวี วาดภาพ เลาเร�องตลกเกง ชอบทำงานใหม ๆ งานที่เหมาะ

กับนักประดิษฐ ไดแก นักแตงเพลง นักเขียน พอครัว นักออกแบบ สถาปนิก นักดาราศาสตร

ชอบชวยเหลือผูอ�น ชอบใหบริการ เห็นอกเห็นใจผูอ�น ใฝรู ในทุกเร�อง ทำอะไรตามความรูสึก ชอบปรนนิบัติ

ใหผูอ�นมีความสุข งานที่เหมาะกับนักสังคมสงเคราะห ไดแก เลขานุการ นักสังคมสงเคราะห ครู

ชอบศึกษาและวิเคราะหสถานการณตาง ๆ เนนการจูงใจใหคนเขาใจประเด็นเร็ว มีความมั่นใจในตนเองสูง 

ชอบใหคนแสดงความรูสึกนึกคิดทันที ทำงานไดดีในสถานการณที่ไมมีกฎระเบียบขอบเขตใหปฏิบัติงาน

ที่เหมาะกับนักชักจูง ไดแก ผูประสานงาน นักกฎหมาย   นักวางแผนโฆษณา นักขาย

ชอบทำอะไรไปตามแผนการที่กำหนดไว เกงเร�องการประสานงาน มีเพ�อนเยอะ เขาสังคมเกง 

จำช�อคนเกง งานที่เหมาะกับนักจัดการ ไดแก ผูจัดการโรงแรม สถาบันเสริมความงาม งานเกี่ยวกับสุขภาพ 

งานการเงิน นักบัญชี   มัคคุเทศก

คุณคือ

นักปฏิบัติ

คุณคือ

  นักคิด

คุณคือ

นักประดิษฐ ์ 

คุณคือ

นักสังคม

สงเคราะห

คุณคือ

นักชักจูง

คุณคือ

นักจัดการ

ก. 1            ฅ. 2          ฉ. 5          ญ. 3          ฑ. 5          ต. 2          น. 1          ฝ. 5

ข. 4            ฆ. 4          ช. 6           ฎ. 4          ฒ. 5          ถ. 4          บ. 3          พ. 3

ฃ. 3            ง. 2           ซ. 3          ฏ. 4          ณ. 3          ท. 4          ป. 1          ฟ. 1

ค. 6            จ. 3          ฌ. 6          ฐ. 2          ด. 3           ธ. 6          ผ. 5          ภ. 6

แหลงที่มา : http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/Home/student52.htm
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เม�อเลือกครบแลวมาดูคำตอบกัน งานนี้ไมตองเอาตัวเลขมาบวกกันแตอยางใด เพียงตรวจวา

ทั้ง 10 ขอที่เลือกนั้นคุณไดตัวเลขใดมากที่สุด นั่นคือคำตอบ



Happy New Year to all students, parents, staff and teachers at Satit Pattana School,

May this new year be one of happiness, health and wealth!

This year has been marked by UNESCO, the United Nations Education, Scientific, and

Cultural Organisation, as the ‘International Year of Crystallography’.

‘Crystallography?’ I hear you ask, as one may infer from the name, it has something

to do with crystals.

We are all familiar with crystals; whether they are the sugar we put in our coffee,

the diamonds in our rings, or the snowflakes that nearly fell over Thailand during

this particularly bitter winter. Crystals have long fascinated mankind, with their

elegance and mystery. Crystals also hold an important industrial and commercial

value. For thousands of years the Chinese and Indians have crystallized sugar and

salt; a process that continues to this day.

A trip South of Bangkok leads through the numerous salt pans of Samut Sakhorn,

these pans produce a very tasty natural salt that is packed with essential minerals.

The land here was too salty to grow rice or other plants, so the ingenious farmers

used it to make crystallize salt. Now Thailand produces nearly one million tons of

this natural salt per year. This is a fraction of the nearly ten million tons of sugar

crystals produced in the country!

As a consequence of the beauty and importance of crystals, scientists have always

been interested in how they are formed and what are they made from. This is where

crystallography was born. Initial interest was in the shape and form of the crystals;

what they looked like, cubes, hexagons and so forth. This indicated the symmetry

of the crystal, but didn’t tell much about what is happening underneath the surface,

so to speak.

Around the start of the twentieth century European scientists where beginning to

examine crystals with X-rays. These experiments were not to produce X-ray

pictures like we see in the hospital, but to use the wave nature of X-rays to diffract

and help find the type and position of atoms in the crystal. The science of X-ray

diffraction was developed and modern crystallography was born.

William Henry, and William Lawrence Bragg
(Father and son).

Since those early days crystallography has

allowed man to study and determine the

structure of everything from simple salts to

proteins and viruses. A great breakthrough

came in the 1950’s when crystallography was

extensively used to determine the structure

of DNA. Nowadays, crystallography is used

to determine the optimal structure of computer

memory, to find dangerous stress in railway

tracks and even examine the magnetic

properties of metals using neutron diffraction.

Thailand has central facilities for X-ray and

even neutron diffraction, which is performed

at the research reactor at the Office of Atoms

for Peace, near Kasetsart University. These

laboratories provide vital research for universities

and industry throughout the country.

2014 marks the centennial of the Nobel Prize

in Physics being awarded to William Henry

Bragg, William Lawrence Bragg (father and

son!) and Max von Laue, for their work in

X-ray diffraction. In the following 100 years,

little has been known of crystallography

outside academia, this year aims to increase

public awareness of crystallography, show

how it benefits mankind in most technological

innovations, and to forge an interest amongst

school students in this important but little

known science.
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ป.1/1 ด.ญ.รัชนีกร มหาแถลง ครูที่นิสัยดี ใจดี แตงกายเรียบรอยและไมติดยาเสพติด

ป.1/2 ด.ญ.ธัชชวัลค เอ้ือวัฒนสกุล หนูชอบคุณครูท่ีใจดี ชอบใหเลนเกม มีกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ทำใหหนูอยากมาโรงเรียนทุกวัน

ป.1/3 ด.ช.ธนันทพงษ คุณครูในอุดมคติของผมตองเปนคนใจดี สวย ไมดุ และพูดเพราะ

ป.1/4 คุณครูในอุดมคติของพวกเราตองใจดี สอนสนุก ฝกใหคิดและมีเหตุผล

ป.1/5 คุณครูในอุดมคติของงนักเรียนหองนี้คือครูที่รักเด็ก ใจดี ไมดุ สอนไมนาเบื่อ พูดจาไพเราะและใหการบานพอสมควร

ป.1/6 อยากใหคุณครูของพวกเรารักการสอน เปนคนดี ใจดี ไมเครียดมาก รับฟงเด็กๆ

ป.2/1 ด.ช.กานต บุณยกะลิน คุณครูท่ีสอนสนุก สนใจนักเรียน คอยเตือนใหนักเรียนเปนเด็กดี และผมจะขยันหม่ันเพียรตลอดไปครับ

ป.2/2 ด.ญ.กนกพ�ชญ เมืองบาล คุณครูท่ีใสใจนักเรียน มีความต้ังใจในการสอน อารมณดีสอนแลวนักเรียนมีความสุขและอยากเรียน

ป.2/3 ด.ช.พศว�ร ลีตระการ คุณครูที่ผมชอบคือครูที่ใจดี บางครั้งก็ใหเลนเกมทั้งคาบดวย

ป.2/4 ด.ญ.วร�นธร จูเจร�ญ ด.ญ.วร�ศรา ธีระพัฒนสกุล และด.ช.ชวนันท เอกธัญสกุล เปนครูท่ีจิตใจดี ย้ิมแยมแจมใส อารมณดี

 เอาใจใสนักเรียน ชวยใหคำแนะนำเวลาที่เรียนไมเขาใจ และมีของรางวัลดวย

ป.2/5 ด.ญ.ปาร�มา ศิร�ชัยนฤมิตร เปนครูที่สอนไดสนุก ใจดี ดุหนอยก็ได ครูที่รักเรา เขาใจไดดี และเปนคนดีของสังคม

ป.2/6 พวกเราอยากใหครูใจดี พูดอังกฤษเกง พูดเพราะ แข็งแรง อารมณดี ไมโกรธงาย อดทน มีเมตตา รักเด็ก ชวยเหลือเวลานักเรียน

 เจ็บปวย มีความรับผิดชอบ สอนเกง มีความสุขในการสอน ใหเด็กไดเลน ใหคะแนนกลุมและคะแนนสวนตัวของนักเรียน ใหรางวัล

 เมื่อนักเรียนทำความดี

ป.3/1 ด.ญ.ภูษิตา ธนอัญญาพร คุณครูท่ีไมดุจนเกินไปและไมใจดีจนเกินไป มีเทคนิคในการสอนใหความรูและมีกิจกรรมในการเรียน

 ใหทำอยางสนุกสนาน มีรางวัลใหเมื่อทำคะแนนจากกิจกรรมกลุมไดดี ในเวลาวางสามารถเลนกับนักเรียนไดดวย

ป.3/2 ด.ช.ภูมิเมธา กอนมณ� ครูในอุดมคติของผมคือครูใจดี สอนดี เขาใจนักเรียน เสียสละ

ป.3/3 ด.ญ.แทนหทัย สุขไทย ฉันอยากใหคุณครูของฉันใจดี สดใส เปนคนสนุกสนาน

ป.3/4 ด.ช.ปราณ นฤมิตรเรขการ ครูที่เขาใจนักเรียน สอนสนุกไมสอนแตในหนังสือเรียน รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน

ป.3/5 ด.ช.ณภัทร รัตนพันธุศร� คุณครูใจดี ไมดุ ใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุก และมีกิจกรรมกลุม 

ป.4/1 ด.ช.ชินาธิป ชาติสถาพร ด.ช.ยสพัทธ เจร�ญศักดิ์ขจร และด.ญ.พ�ชญา แกวสี่ดวง ชอบใหทำกิจกรรมตางๆ

 ใหโอกาสฉันและทุกคน พูดจาไพเราะ ไมใจดีเกินไป ถาใครทำผิดตองลงโทษ ถาทำแบบน้ีจะทำใหนักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน

ป.4/2 ด.ญ.กว�นทรา อภิพัฒนว�ศว หนูอยากใหคุณครูใจดี ไมดุมาก แลวเด็กๆ ก็เช่ือฟง ใหคุณครูแตงชุดสวยๆ มีวิธีการสอนสนุก

 จำงาย เขาใจงาย นักเรียนจะไดมีความสุขกับการเรียนและอยากเรียนมากขึ้น

ป.4/3 ด.ช.ปณณธร พุมใหญ คุณครูที่ใจดีไมดุมาก สอนสนุกจะทำใหเรียนกับคุณครูทานนั้นแลวเขาใจ

ป.5/1 ครูในอุดมคติของฉันตองใจดี สอนเขาใจ มีกิจกรรมสนุกๆ ระหวางเรียน อานหนาตอไป >

คุณครูในอุดมคติของนักเร�ยนสาธิตพัฒนา

“เทิดพระเกียรติทั่วหลา กตัญูบูชา แมและคร�แหงแผนดิน”
เปนคำขวัญของ นายธีธัช บรรณะทอง จังหวัดพิจิตร

ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครูและบทรอยกรองเทิดพระเกียรติคุณครูจากคุรุสภา
เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 ถายทอดโดย : ครูอักษราพร คำยอด

 ครูภณิดา ยานะ



ป.5/2 ด.ญ.ณ�ชา กิจคณากร ชอบครูที่ใจดี ดุบางเมื่อ

 ทำผิดคอยเตือน คอยสอนเรา

ป.5/3 ด.ญ.ปณณลักษณ ต้ังดำรงยศ ครูท่ีดุ เขมงวด

 ไมปลอยปละละเลย ใจเย็น พูดคำไหนคำนั้น

ป.6/1 ด.ญ.จารุพร กัลยาวัฒนเจร�ญ ครูของฉันไมจำเปน

 ตองเปนครูที่เกงหรือสอนสนุก แตขอใหเปนครูที่เปน

 คนดีก็พอ

ป.6/2 ด.ญ.นิชนิภา วงศไพบูลย ครูของฉันไมตอง

 เปนครูที่เกงแตเปนครูตั้งใจและพยายามที่จะสอน

 ก็พอแลว

ม.1 ครูท่ีรักนักเรียน สอนสนุกและสอนในส่ิงท่ีเราไมเคยรู

ม.2 ครูที่เขาใจนักเรียน อยูกับนักเรียนแลวทำใหนักเรียน

 ยิ้มไดและสามารถสอนใหนักเรียนเกิดทั้งความรู

 และประสบการณเพื่อใหเปนผู ใหญที่ดีตอไป

ม.3 ครูที่เขาใจนักเรียน เปนแบบอยางที่ดี ใหความรู

 และอบรมสั่งสอนใหเราเปนคนดี

ม.4 ครูที่เปนกันเองกับนักเรียน มีเหตุผล มีอะไรใหมๆ

 ใหนักเรียนรูสึกอยากเรียนเสมอ ตอบคำถามท่ีนักเรียน

 สงสัย พยายามปรับตัวใหเขากับความคิดของนักเรียน

 ถานักเรียนทำตัวไมถูกตองใหตักเตือน

ม.5 คุณครูท่ีใจดี สอนไมนาเบ่ือ มีความอดทน เปนกลาง

 ไมลำเอียง ใหความรูเต็มที่เอาใจใสนักเรียน คอยให

 คำปรึกษากับนักเรียน

ม.6 ครูที่มีความทันสมัย รอบรู มีเหตุผล ใสใจนักเรียน

 และพรอมที่จะถายทอดความรู

ตองขอขอบใจสำหรับสิ่งที่นักเร�ยนรวมกันสะทอน
ความคิดเห็นออกมา เพราะเปนสิ่งที่มีประโยชน
สำหรับครูนำไปปรับใชในการเร�ยนการสอน เพ�่อจะ
สามารถพัฒนานักเร�ยนที่รัก ผูซึ่งเปนความหวัง
ของผูปกครอง ของโรงเร�ยน และของประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต

คุณครูในอุดมคติ
ของนักเร�ยนสาธิตพัฒนา

แหลงอางอิง : http://site.ksp.or.th/

Reading Challenge
The Creepy House reading challenge has proved to be very

popular with students. On the second day of the challenge,

all 150 British Council story books had been taken away and

we are pleased that students are now reading at home.

As some of our books are quite difficult for some students,

books can also be taken from the school libraries as part of

the reading challenge. The school has got an excellent range

of books for younger primary students.

I would like to remind parents that books can be borrowed for

1 week and then they must be returned to the British Council

library. If a student hasn’t finished reading a book after 1 week,

they can keep the book for 1 more week, but please can they

tell the Young Learner Assistants in the library that they wish

to keep the book.

The reading challenge ends at the end of February so there

is plenty of time to take books away. Once students have

read 6 books, they will be given a certificate and also be

entered into a competition where they can win Asia Books

vouchers.
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Last term the British Council launched the Student Committee.

This extra-curricular club is for students who want to practise

speaking English and help the school. Committee members

meet with each other every week to discuss how they can help

the school; sometimes they choose the best work of the month.

Committee members’ main responsibilities are to help younger

students speak English in their free time. Members help at lunch

time with the BC library; they ask questions to their peers and

help them choose books. Some members help other students

in homework club too! You can learn so much from your friends! 

The Student Committee is guided by teacher Tony. Committee

members think about their ideas and report back to teacher

Tony and together the committee choose the best ideas.

Each month we will introduce a committee member, this month

it is Wills (Napat Ngampatipatpong.)

“Hi my name is Wills. I am a P4 Whales student. I joined the student

committee because it is fun and interesting. My job is writing

the school newsletter. The committee help me learn about English

and find new words.” 

Wills was very excited to be in charge of writing the newsletter.

He said,

“Do you know why English is so important? Because it’s an

international language and people can understand you in every

country, you can survive in other countries!”  

Wills wants to go to Japan and America. In the future, he also

wants to be an engineer.

Christmas Time!
by Wills (Napat Ngampatipatpong) P4 Whales

British Council
SatitPattana School

Contact Details
Thank you for your time reading this newsletter and

please kindly note that we greatly value your feedback.

Please don’t hesitate to contact the British Council team

at SatitPattana directly in the following ways:

Mobile : +66 (0) 92 376 6740 (For English & Thai)

Email : david.ford@britishcouncil.or.th (For English)

On the 24th December,Prathom students enjoyed a Christmas

celebration. We watched the P6 students in a drama show.

It was about a boy looking for Christmas. It was really fantastic

and fun. We also watched a choir sing Christmas songs like

Silent Night and We Wish You a Merry Christmas. After that,

everybody sang Jingle Bells. It was a lot of fun.  We also watched

students perform a Christmas Dance. They did very well! 

In class we made Christmas cards and wrote letters to Santa.

The best cards won a prize. The best thing about it was Santa.

Santa came and gave us prizes, but who was he? Can you

guess who was Santa?

All my class mates had a great time, I asked them about it.

Chloe said “it was fun! I liked the singing!” 

Tata said “It was great!”

Pat said “It was good but I didn’t get a gift!”

We are all looking forward to next year’s show.

David Ford
Senior Teacher

SatitPattana School

Student Committee
by Tony Leavy

Napat Ngampatipatpong P4
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เมื่อใดที่ไดยินคำอวยพร “ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดใช” ที่คุนเคยกันดี เปนสัญญาณ

ที่บงบอกวาเทศกาลตรุษจีนเวียนมาถึงแลว ซึ่งเปนคำอวยพรที่แปลเปนไทยไดวา “ขอให โชคดี

ป ใหม” นั่นเอง ตามความเชื่อของชาวจีนจะถือเอาวันที่ 1 เดือน 1 ทางจันทรคติของจีนเปนวัน

ขึ้นปใหมหรือวันตรุษจีนซึ่งวันนี้จะตรงกับวันแรกของฤดูใบไมผลิจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา

“วันชุงเจ” โดยกอนถึงวันส้ินปชาวจีนจะทำความสะอาดบานเรือนเปนการใหญเม่ือถึงชวงเทศกาล

ก็จะหยุดทำงาน เพื่อทำพิธีไหวเจาที่ โดยตองไหวกันถึง 2 วันซอน ที่สำคัญเทศกาลนี้เปนโอกาส

อันดีที่ทำใหไดไปเยี่ยมคารวะญาติผู ใหญที่เคารพนับถือและไปทองเที่ยวพักผอนตามสถานที่

ทองเที่ยวตางๆ

ในเทศกาลตรุษจีนประกอบไปดวยวันสำคัญ 3 วัน ดังนี้

วันจาย คือ วันกอนวันส้ินป 1 วัน ชาวจีนจะหาซ้ือของตางๆท่ีจำเปนตองใชในเทศกาลตรุษจีน

เตรียมไวใหเรียบรอยกอนที่รานคาจะหยุดยาว

วันไหว คือ การไหวในวันสิ้นป ในตอนเชาจะเปนการไหวเจาที่ ตอมาชวงสายจะเปนการไหว

บรรพบุรุษ และบางบานอาจมีการไหวผีไมมีญาติในชวงบายดวย

วันถือ คือ วันตรุษจีน โดยในวันน้ีทุกคนจะพูดและทำแตในส่ิงท่ีดีๆ ท่ีเปนมงคล ในวันน้ียังถือ

เปนวันเท่ียว มีการแจกแตะเอีย และมีการพากันไปไหวคารวะญาติผู ใหญเรียกวา “ไปเจีย” มีการ

นำสม 4 ผลมาแลกกันดวย  เนื่องจากชาวจีนถือวา การแลกสมเปนการเอาโชคดีมามอบใหแกกัน

และบางบานอาจเตรียมขนมอ๋ี (บัวลอยของจีน) ไวเล้ียงแขกท่ีมาเย่ียมดวย โดยขนมอ๋ีน้ีมีความหมาย

วาขอใหโชคดี คิดทำสิ่งใดก็ใหงายและราบรื่น

นอกจากนี้ในวันตรุษจีนผู ใหญยังนิยมใหเงินเพื่อเปนสิริมงคลแกลูกหลาน อวยพรใหมีสุขภาพ

แข็งแรง และเจริญกาวหนา ซึ่งสิ่งมงคลนี้จะเรียกวา “อ่ังเปา” หรือ “แตะเอีย” ก็ได

 “อ่ังเปา” หมายถึง ซองสีแดง (อั่ง = แดง) + (เปา = ซอง)

 “แตะเอีย” หมายถึง ของที่มาผูกไวที่เอว (แตะ = ทับ) + (เอีย = เอว)

สมัยกอน : จะใชเงินเหรียญที่มีรูตรงกลางรอยเปนพวงมาผูกไวที่เอว

ปจจุบัน : ไมมีการใชเหรียญที่มีรูตรงกลาง แตนิยมนำสิ่งของหรือเงินมาใสซองสีแดง (อั่งเปา)

  สำหรับบางคนเม่ือไดรับเงินแตะเอียแลวจะไมใชจนหมดโดยจะเหลือเงินท่ีไดรับ

  มาบางสวนเก็บไว ในซอง เพราะถือวา เงินแตะเอียคือความเปนสิริมงคลและ

  เปนเงินขวัญถุงเพื่อความเจริญรุงเรืองในวันปใหมนั่นเอง

ถายทอดโดย : ครูกชพรรณ เพ็ชรดา
ตรุษจีน วันป ใหมของคนจีน

ทุกทานคงจะเขาใจเร�อง “แตะเอีย” กับ “อั่งเปา” กันเปนอยางดีแลวนะคะ

ตรุษจีนปนี้ขอใหทุกทานไดแตะเอีย ไดอั่งเปาเต็มกระเปากันทุกคน...

“ซินเจียหยูอี้ซินนี้ฮวดไช อั่งเปาตั่วตั่วไก”23



ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………… ระดับชั้น …………………….

เกมฝกสมองประลองป�ญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 5 ปการศึกษา 2556

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ถายทอดโดย : ครูอรอุมา กิตติศิลปกรชัย

สงคำตอบไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
พรอมลุนรับของรางวัล (สำหรับผูที่ตอบถูกเทานั้น)

ระดับอนุบาล
People like to put a saddle on this animal and take it for a ride.

24



25

8 3

4

32

139

3 9 5

8 5

9

8

3

46

9

5

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ใหนักเรียนเติมตัวเลข 1-9 หามซ้ำกันในแนวต้ังและแนวนอน กลุมยอย

เหมือนเดิม

มีขอแมวา ถาชองไหนมีแรเงาจะเปนเลขคู ชองไหนไมแรเงาตองเปนเลขค่ี 

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
Things you find on a farm

BARN

DOG

GOOSE

PIGS

FENCE

CHICKENS

TRACTOR

SHEEP

HORSE

COW

1 6

7 8

9

10

4

2

3 5

คำใบ : มี 7 พยางค

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

T
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เกมฝกสม   ง ประลองป�ญญาเฉลย
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม ปการศึกษา 2556

ระดับอนุบาล
ระบายสีภาพตามหมายเลขที่กำหนดให ดังนี้ หมายเลข 1 - สีน้ำตาล , หมายเลข 2 - สีแดง , หมายเลข 3 - สีเขียว , หมายเลข 4 - สีเหลือง

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
สังเกตภาพแลวคนหาคำที่ซอนอยูในตารางจากนั้นนำคำมาเขียนใตภาพใหถูกตอง
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4

4
44

4
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ตุกแก กาแฟ แมงมุม

ตั๊กแตน

แจกัน

กุญแจ แหวน แม

รายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากเกมลับสมองประลองปญญา

 ด.ญ.โชษิตา จตุรภัทรพนิต ชั้น ป.1/2

 ด.ช.ธีธัช ถนอมศรีอุทัย ชั้น ป.1/2

 น.ส.มณินทร กนิษฐกุล ชั้น ม.4
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Down
1 Haunted houses are. (5)
4 The opposite of difficult. (4)
5 Puppies are. (4)
6 Very cold. (8)
7 Very bad taste - not delicious. (10)
9 I have lots of money. I am. (4)
10 Very hot. (7)
11 Very good. (5)
Across
2 Which word is an adjective: “The tall girl is cooking.” (4)
3 The girl looks nice. She is. (6)
5 The boy doesn’t understand. He is very .(8)
8 The opposite of weak. (6)
10 The opposite of exciting. (6)
12 The man is very big. He is. (3)

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6

What am I ?
1 People usually stay in me when they go on vacation.
 __________________________
2 I’m a big pool. __________________________
3 I’m where people see movies. __________________________
4 People like to sun bath on me. __________________________
5 I’m a place where the water falls from a high level down
 to the stream below. __________________________
6 I have grasses and trees. People like to walk and play in me.
 __________________________
7 I’m bigger than hill. __________________________
8 I’m between two mountains. __________________________

park mountain waterfall hotel house

lake beach valley theatre shopping mall

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
เกม Word Puzzles คนหาคำศัพทเก่ียวกับยานพาหนะ (Transportations)
ในตาราง จากคำใบที่กำหนดให

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6

Down
1 I am a flying object. I can fly straight up and down. ___________
2 I have to run on a track. ________________
3 I am the people who travel from place to place. ________________
4 I can carry people to cross the water. ________________
5 You need me when you start the car. ________________
Across
1 I am a bicycle with moter. ________________
2 I am another name of bicycle. ________________
3 You need me when you get on a bus. ________________
4 When you miss the bus. you can me. ________________
5 I help carry your suitcase. ________________
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ถายทอดโดย : ครูกาญจนา เกื้อมกลาง

โรงเร�ยนสาธิตพัฒนาไดจัดกิจกรรมวันปใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา บรรยากาศภายในงาน
มีความสนุกสนานคร�กคร�น้ สรางเสียงหัวเราะและรอยย้ิมไดตลอดท้ังงาน รูปแบบของการจัดงาน “เปนรูปแบบงานวัด”
ตามแนวคิด “§Ò¹ÇÑ´ In Winter Garden” มีกิจกรรมที่หลากหลายใหไดเลือกเขารวม
เชน การสอยดาว ปาลูกโปง การแสดงความสามารถทางดนตร� และการรำในชุดตางๆ อีกมากมาย ซึ่งนักเร�ยนไดมี
สวนรวมในการแสดงความสามารถทุกคน และเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังมีการแสดงดนตร�
วงโปงลางสะออน ที่เขามาเพ�่มสีสันและสรางความบันเทิงใหกับผูรวมงานเปนอยางยิ่ง 

โดยผูเขารวมงานไดแสดงความคิดเห็นไวดังนี้ 

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹Ò

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹Ò

ร.ต.ท.หญิง นภาพร ตันประทุมวงษ ผูปกครองของ ด.ญ.นภัทร ตันประทุมวงษ ป.1/4 บอกวา รูสึกประทับใจในกิจกรรมใสบาตร ทำใหเด็กๆ
รูจักการสวดมนต การเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีสมาธิ รูจักการให กิจกรรมการแสดงรวมกันเปนหมูคณะ กลาแสดงออก เด็กๆ สนุกสนาน
กับการออกราน กิจกรรมตางๆ ท้ังทำสายไหม ปาลูกโปง บานลมและวงโปงลางก็สรางความสนุกสนานไดมาก

คุณสุนิดา ตรรกบุตร ผูปกครองของ ด.ญ.หญิงกัลยาภรณ และ ด.ช.กรรณพัจ ตรรกบุตร บอกวา รูสึกประทับใจ
กิจกรรมปใหมในคร้ังน้ีมากเพราะมีการตกแตงสถานท่ีสวยงามเขากับหัวขอ “งานวัด” พรอมท้ังมีการออกรานของผูปกครอง
ใหเด็กๆ ไดรวมสนุกรวมสรางสีสันใหกับงานวัดมากข้ึน มีเคร่ืองเลน กิจกรรมเกมตางๆ การแสดงของเด็กๆ และวงดนตรี
มืออาชีพ ทำใหทุกคนไดทำกิจกรรมรวมกันซึ่งเปนของขวัญที่ดีสำหรับทุกคนในโรงเรียนสาธิตพัฒนา

คุณวาทินี วรรัตนสกุล ผูปกครองของ ด.ญ.รัชนีกร มหาแถลง ป.1/1 บอกวา กิจกรรมปใหมปนี้มีการสงเสริมวัฒนธรรม
ปใหมไทยที่ดีเด็กๆ และผูปกครองไดทำกิจกรรมรวมกัน ชวยเสริมสรางปฏิสัมพันธที่ดีใหแกครอบครัว

คุณนิภาพร เขียวเลางาม ฝายธุรการ บอกวา ประทับใจกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัด อาทิ การเตรียมงานของผูปกครองมีการแบงงานกัน
อยางเหมาะสม รานอาหารมีใหเลือกหลากหลายและอรอย บรรยากาศภายในงานจัดไดสวยเขากับรูปแบบของงานวัด ความมีน้ำใจของ
ผูปกครองและชุมชนท่ีไดนำของขวัญท่ีหลากหลายมามอบใหจับสลากและประมูล คุณครู นักเรียนท่ีซอมการแสดง ฝายอาคารสถานท่ี ชาง
แมบาน พนักงานรักษาความปลอดภัย คนสวน พนักงานขับรถที่ไดชวยเหลือและมีรวมมือในการเตรียมงาน ขอบคุณผูบริหาร ผูปกครอง
คุณครูและบุคลากร ที่จัดกิจกรรมวันปใหมใหกับนักเรียน

คุณชลัท พงศาวรี ฝายอาคารสถานที่ บอกวา ประทับใจบรรยากาศภายในงานมีความครึกครื้น
เหมาะกับรูปแบบงานวัด มีกิจกรรมที่หลากหลายใหไดรวมและนาสนใจ

 26 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 ³ âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹Ò 26 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 ³ âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹Ò
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ป.1/1 ด.ญ.มุกอันดา ณ ระนอง บอกวา รูสึกชอบกิจกรรมการแสดงนกขมิ้น เพราะตนเองไดแสดงความสามารถ

ป.1/2 ด.ญ.พิมพธีณ วีรวรรณ บอกวา ในงานนี้ตนไดมีสวนรวมโดยการแสดงความสามารถในการรำ และรูสึกวางานสนุกและมีความสุข

 ในการรวมกิจกรรมตางๆ อยางมาก

ป.1/4 ด.ญ.สวรส ซุน บอกวา ภูมิใจท่ีไดแสดงความสามารถในการรายรำ และประทับใจในการแสดงชุดตางๆท้ังยังไดรับความสนุกสนาน

 กับการรวมกิจกรรมอื่นๆอีกดวย จึงตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมชนนี้อีกในปถัดไป

ป.2/3 ด.ญ.นิรินธนา มาชู บอกวา รูสึกประทับใจที่ไดชวยคุณแมขายของ เพราะจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการขายและการทอนเงิน และในงาน

 ยังสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆ อีกดวย

ป.3/4 ด.ญ.สุตาภัทร คำยอด บอกวา รูสึกประทับใจในกิจกรรมสอยดาวเพราะไดลุนรางวัลมากมาย รวมถึงการไดใสชุดไทยในการแสดง

 ความสามารถระบำเงาะ รูสึกภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมวันปใหมและตองการใหมีกิจกรรมเชนนี้ทุกป

ป.3/5 ดญ.รติมา ลีระศิริ บอกวา ประทับใจในการแสดงชุดตางๆ ไดเขารวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และอยากใหจัดกิจกรรมเชนนี้อีก

ป.4/3 ด.ช.ปพนธันย อุยยานนวาระ บอกวา รูสึกประทับใจกิจกรรมตางๆ ในงาน ซึ่งเครื่องเลนที่ชื่นชอบเปนพิเศษคือ บานบอล

ป.5/1 ด.ญ.น้ำใส เฮอรไมโอนี วอง บอกวา รูสึกภูมิใจที่ไดแสดงความสามารถในการตีไซโลโฟนและประทับใจที่เห็นทุกคนแตงกายดวย

 ชุดไทย บรรยากาศในงานครื้นเครงและอบอุน อีกทั้งยังมีของขายเปนจำนวนมากและมีกิจกรรมใหทำ เชน การขี่มา ทำใหรูสึกวา

 อยูในงานวัดสมัยกอน

ป.5/2 ด.ช.วงศพัทธ ถมยา บอกวา ในงานไดรวมเปาขลุย แสดงความสามารถ ทั้งยังไดสังเกตเห็นวาในงานปใหมทุกคนมีความสุขและ

 สนุกสนานในการรวมกิจกรรมครั้งนี้อยางมาก

ป.5/3 ด.ญ.ธยาณี ตีรณกุล บอกวา รูสึกสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆ ภายในงานบรรยากาศเหมือนกับงานวัดจริงๆ ไดแตงชุดไทย และ

 ภูมิใจที่ไดแสดงความสามารถในการรำวงมาตรฐาน ชวยสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหคงอยู

ป.6/1 ด.ญ.นพิน ทวีอุดมทรัพย บอกวา รูสึกประทับใจที่ไดแสดงความสามารถในการแสดง รำวงสาธิตพัฒนาเพราะเปนการอนุรักษ

 วัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังไดแสดงรวมกับนองๆ พี่ๆ และไดเชิญผูปกครองที่มารวมงานใหมารำวงดวยกัน บรรยากาศจึงสนุกสนาน

 ครึกครื้น อบอุน ทำใหเกิดความสามัคคีและอยากใหจัดกิจกรรมดีๆ เชนนี้อีก

ป.6/2 ด.ช.สิรธีร กิตติวิทยเชาวกุล บอกวา รูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของการแสดงความสามารถในการเปาขลุย ภายในงานมีกิจกรรม

 ตางๆ ใหเขารวมมากมาย บรรยากาศสนุกสนาน และมีความสุขที่ไดมารวมกิจกรรมครั้งนี้

ม.4 น.ส.ธมนวรรณ อึ้งประภากร บอกวา กิจกรรมวันปใหมมีการแสดงหลายชุด เปนกิจกรรมที่ทำใหเด็กๆ กลาแสดงออก มีกิจกรรม

 หลายอยางที่ใหเขารวมและนาสนใจอีกมากมาย 

 นายกฤตเมธ สื่อมโนธรรม บอกวา รูสึกประทับใจที่ไดชวยเหลืองานสวนรวม คือการเปนเด็กวัด ภายในงานมีกิจกรรมที่นาสนใจ

 หลายอยาง และกิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุดคือการปาลูกโปง เพราะเปนการฝกความแมนยำและสมาธิไดดี

ม.5 น.ส.ชญานิษฐ ปวิตรปก บอกวา งานปใหมในธีมงานวัด ทำใหเด็กไดรูจักรักษาวัฒนธรรมไทย เชน ในการแสดงชุดตางๆ แสดงถึง

 ความเปนไทย และตองการใหจัดกิจกรรมเชนอีก

ม.6 นายกีรติ มุสิกะรังศรี บอกวา รูสึกประทับใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการรวมสรางสีสันใหกับงาน โดยเฉพาะไดแสดงความสามารถ

 ทางดนตรีใหนองๆ ไดชม อีกทั้งยังไดเขารวมกิจกรรมตางๆมากมาย เชน เลนปาลูกโปง ทำใหนึกถึงบรรยากาศในงานวัด 

 น.ส.จุฑารัตน รื่นเริง บอกวา งานสนุกมากคะไดเลนเกมกับเพื่อนๆ ไดของรางวัลมากมาย และประทับใจ

 กิจกรรมสอยดาวมากที่สุด
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