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กิจกรรมเช�อมดวงใจจากโรงเรียนสูบาน

สอน คุณธรรม ใหลูก ดวยตัวอยางจากพอแม
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ตามฝน ปุญรว� เกตุยั่งยืนวงศ “ผมชอบวาดรูป เพราะอยากเปนว�ศวกร”



(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการ

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

บอกเลาเกาสิบ

จากผูอำนวยการ

 สวัสดีคะ ทานผูปกครองและนักเรียน

ท่ีรักทุกคน เปดเรียนภาคตนปการศึกษา 2557

ผานมาแลว 5 สัปดาห นองอนุบาลสวนหนึ่ง

ไดเลื่อนชั้นขึ้นมาเรียนในระดับประถมศึกษา

ปที่ 1 ยายฝงจากอนุบาลมาฝงประถมศึกษา

หลายคนต่ืนเตนท่ีไดเปล่ียนจากชุดเด็กอนุบาล

มาเปนชุดนักเรียนประถม และไดพบเพ่ือนใหม

อีกมากมาย

 สวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ก็มีเพ่ือนใหมเขามาเชนกัน ทำให

ปการศึกษา 2557 น้ี โรงเรียนมีนักเรียนมากข้ึน

รวมทั้งสิ้น 1,378 คน นับวามีการเจริญเติบโต

ที่เร็วมาก ตองขอขอบคุณผูปกครองที่ใหความ

ไววางใจกับโรงเรียนในการนำบุตรหลานมาเรียน

ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

 ในปนี้ฝายมัธยมศึกษา ไดจัดโครงการ

คายผูนำสาธิตพัฒนา (Satit Pattana Leadership

Camp) ใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่

1-6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธ

ที่ดีระหวางรุนนองรุนพี่ใหรูจักดูแลกันและกัน

พัฒนาความเปนผูนำ มีความรักในสถาบันและ

มีวินัย ใฝเรียนรูอยูเสมอ ระหวางวันที่ 9-13

มิถุนายน 2557 โดยมีทีมวิทยากรและครูของ

โรงเรียนดูแลอยางใกลชิด ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว

ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ

 การดำเนินงานของโรงเรียนจะดำเนินไปได

อยางมีประสิทธิภาพ ตองไดรับความรวมมือ

รวมแรงรวมใจจากบุคลากรทุกฝาย โดยเฉพาะ

ทานผูปกครองควรเขามามีสวนรวมรับรูเร่ืองราว

ตางๆ ที่โรงเรียนดำเนินการผานการประชุม

ปฐมนิเทศผูปกครอง ซึ่งถือวาเปนกิจกรรม

สำคัญที่ผูปกครองทุกทานควรเสียสละเวลา

มารวมประชุมเพื่อฟงคำชี้แจงที่เกี่ยวของกับ

บุตร-ธิดาของทานเอง ในปนี้โรงเรียนไดเชิญ

แพทยที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลนักเรียน

มาบรรยายใหความรูแกทานผูปกครองระดับ

อนุบาลและระดับมัธยมศึกษาเพื่อประโยชน

ในการพัฒนานักเรียน 

 นอกจากนั้นทานสามารถใหขอเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม

ผานคณะกรรมการเครือขายผูปกครองซึ่งกำลังเปดรับสมัคร จึงขอเรียนเชิญผูปกครองทุกทาน

ทุกระดับช้ัน สมัครเขามารวมเปนคณะกรรมการฯ โดยศึกษารายละเอียดจากระเบียบท่ีโรงเรียน

ไดแจกไปพรอมกับจดหมายโรงเรียนแลว และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชุด ท่ีผานมาไดชวยกัน

จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเช่ือมความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน รวมท้ังกิจกรรมปใหมท่ีเพ่ิม

ความสนุกสนานใหความสุขแกนักเรียนทุกคนผานการเรียนรูแบบซึมซับจากการสัมผัสจริง

 ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนตองการความชวยเหลือทานจากผูปกครองที่มีเวลาประมาณ

สัปดาหละ 1 วัน เปนผูปกครองอาสาชวยสอน ตามแนวคิดหลักสูตร 4 F กลาวคือ นักเรียน

ป.1-2 จะไดเรียนรูอยางสนุกสนาน (Fun) ประมาณ 50 ชั่วโมง/ป ผานตลาดนัดวิชาการ ซึ่งใน

ภาคตนจะจัดข้ึนในวันท่ี 4-8 สิงหาคม 2557 สวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 3-4 จะมีเวลา

คนหาตัวตนของตนเอง (Find) ในระดับหนึ่ง ผานการเรียนในชั่วโมงเลือกเสรี/การศึกษาอิสระ

โดยเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจตามรายวิชาที่เปดให และยังไดมีโอกาสเลือกเรียนในวิชา

บังคับเลือก ของกลุมสุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีในภาคปลาย 

 สวนนักเรียนในระดับ ป.5-6 จะไดใชเวลาคนหาศักยภาพของตนเอง (Focus) ผานการเรียน

ในรายวิชาเลือกเสรี และวิชาบังคับเลือก ตลอดปการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 1-6 จะไดเติมเต็มศักยภาพของตนเอง (Fulfillment) โดยการเลือกเรียนตามความถนัด

ผานวิชาเลือกเสรีและบังคับเลือกเชนเดียวกัน ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวผานการศึกษาคนควาและวิจัย

พบวา นักเรียนที่เรียนผานการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหลักสูตร 4 F (FUN FIND FOCUS และ

FULFILLMENT) จะรูจักคิด ตัดสินใจ วิเคราะห ตนเองไดในระดับหนึ่ง ซึ่งเปนทักษะที่สำคัญ

อยางยิ่งในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา การคนพบตัวตนของตนเองจะนำไปสูการเลือกอาชีพ

ของตนเองเพื่อการดำรงชีพไดอยางมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

 ดังนั้นจึง ขอเชิญชวนทานผูปกครองสมัครเปนผูปกครองอาสาชวยสอนไดที่ฝายวิชาการ

ของโรงเรียนและสมัครเปนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองไดท่ีคุณฐิติภูมิ จุยมะลิลาย ท่ีฝาย

สำนักงาน เพื่อจะไดจัดตั้งคณะกรรมการฯ ทำงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสราง

ความเขาใจระหวางบานและโรงเรียนในทุกๆ ดานตอไป 

 ทายสุดนี้ ขอตอนรับนักเรียนทุกคนเขามาสูบานสาธิตพัฒนาที่พรอมจะพัฒนานักเรียน

ใหเปนคนดี คนเกง ตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “ความรูคูคุณธรรม” ดวยความยินดียิ่ง

1

งานปฐมนิเทศผูปกครอง ปการศึกษา 2557
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ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน กรกฎาคม ปการศึกษา 2557

16-20 มิ.ย. 2557 สอบยอยครั้งที่ 1 ในชั่วโมงเรียน

19 มิ.ย. 2557 กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 1

26 มิ.ย. 2557 วันสุนทรภู

3 ก.ค. 2557 เรียนรูโลกกวาง ป.4 ครั้งที่ 1 SCB Park สำนักงานใหญ

4 ก.ค. 2557 เรียนรูโลกกวาง ป.5 ครั้งที่ 1 ณ สวนสัตวดุสิน เขาดินวนา

7-10 ก.ค. 2557 สอบยอย ครั้งที่ 2 ในชั่วโมงเรียน

8 ก.ค. 2557 กิจกรรมหลอเทียน

 กิจกรรมนิทานยามเชา ครั้งที่ 1 (อนุบาล 3)

9 ก.ค. 2557 กิจกรรมแหเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา

10 ก.ค. 2557 เรียนรูโลกกวาง ป.3 ครั้งที่ 1 ณ อพวช.

11 ก.ค. 2557 วันอาสาฬหบูชา

12 ก.ค. 2557 วันเขาพรรษา

14 ก.ค. 2557 หยุดชดเชยวันเขาพรรษา

15-18 ก.ค. 2557 สอบภาคปฏิบัติภาคตน ครั้งที่ 1

17 ก.ค. 2557 กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 2

21-22 ก.ค. 2557 กิจกรรมเรียนรูโลกกวางอนุบาล 3 ครั้งที่ 1 ณ นาครูธานี

22 ก.ค. 2557 สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 1

 กิจกรรมนิทานยามเชาอนุบาล 2 ครั้งที่ 2 

29 ก.ค. 2557 วันภาษาไทย

31 ก.ค. 2557 กิจกรรมไหวครู

4-8 ส.ค. 2557 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 1 (ป.1-ป.2)

จดหมายขาว

ฉบับที่ 1

ประจำเดือน กรกฎาคม

ปการศึกษา 2557

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี กาญจนชาตรี

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
ผูชวยศาสตราจารยมาลินี ชาญศิลป

อาจารยองอาจ บุญรักษ  
ครูจิรัฏฐ ชีพนุรัตน

บรรณาธิการอำนวยการ

คุณอนันตภรณ สวยสะอาด

บรรณาธิการ

คุณชนิตสิรี ไกรฤกษ

กองบรรณาธิการ

ระดับอนุบาล
ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ครูบุศรา เอี่ยมป

กลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูณัฐพล ลิมโปดม
ครูอินทิรา อินทวงศ

กลุมสาระฯ ศิลปศึกษา
ครูผกาวรรณ ทองมา

ครูเรวัต ทองมา

กลุมสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูไพลิน ชยามาศ

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ
Mr. Douglas Colgan

Mr. David Ford

ศิลปกรรมและผลิต

คุณเกริกชัย เตมะศิริ
คุณอรรณพ อิ่มเจริญ
คุณอภิศาล คนเพียร
คุณสุกิจ ประกอบผล
คุณรัฐนนท 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

วิธีเปดดูรายงานผลการสอบ NT ระดับชั้น ป.3 ปการศึกษา 2556

 ผูปกครองสามารถตรวจสอบผลคะแนนของนักเรียนในโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (NT) ปการศึกษา 2556 ของระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 3 ไดตามวิธีดังตอไปนี้

 1 เขาไปที่เว็บไซต http://nt-result.bopp.go.th/student-user

 2 คลิกเลือกเขตพื้นที่การศึกษา “สพป. กรุงเทพมหานคร”

 3 ใสเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

 4 ทางระบบจะใหผู ใชทำการบวกเลข ซึ่งเปนระบบปองกันสแปมของทางเว็บไซต ผูปกครอง

  คำนวณผลลัพธแลวกรอกลงในกลองขอความ

 5 คลิก สรางรายงาน ระบบจะรายงานผลคะแนนของนักเรียนเปนรายบุคคล



โครงการ Satit Pattana Leadership Camp ครั้งที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 วันที่ 9-13 มิ.ย.2557

ณ สถานีฝกนิสิตวนศาสตรหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ



รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th
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 หลายทานอาจไมเคยทราบมากอนวา วรรณกรรมเด็กช�อดังอยาง Narnia

ท่ีมีตัวละครเดนของเร�องคือสิงหโตผูงามสงาน้ันจะมีเคาโครงเร�องมาจากคัมภีร

“ไบเบ้ิล” ซ่ึงแปลงมาเปนนิทานไดอยางแยบยลจึงเกิดคำถามวา “ศาสนาพุทธ”

จะมีใครนำ “พระไตรปฎก” มาเขียนเปนนิทานบางหรือไม ?

 คำตอบคือมีครับ และมีมากวา 400 ปแลว จากวรรณกรรมที่คนไทยเองก็คุนกันดีอยาง “ไซอิ๋ว”

ซึ่งกอนหนานี้ผมพอทราบมาบางวา ในนิทานเรื่องนี้มีเพียง “พระถังซัมจั๋ง” เทานั้นที่เปนบุคคลใน

ประวัติศาสตรจริง สวนตัวละครอื่นๆ ถูกสรางขึ้นมาเปนสีสันที่แฝงนัยยะเทานั้น โดย หงอคง ถูกแทน

ในความหมายของโทสะ ตือโปยกาย คือ โลภะ และ ซัวเจง คือ โมหะ จนกระทั่ง เมื่อผมไดอาน

บทความหนึ่งผมก็พบวา ทุกองคประกอบสำคัญในไซอิ๋วนี้ลวนมี “นัยยะแฝง” แทบทั้งสิ้น ซึ่งผมคง

อธิบายไดไมดีเทาเจาของบทความแนนอนก็ขอเชิญอานกันเลยดีกวาครับ   

 พระถังซัมจั๋ง คือ ศรัทธา คำวา ซัมจั๋ง คือ ศรัทธา 3 (ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ) จะไปเชิญพระไตรปฎก ก็คือ

จะไปถึงนิพพานน่ันเอง ศรัทธาน้ันคือความเรียบรอย แจมใส มุงม่ัน แตออนแอ ไมมีฤทธ์ิสูปศาจจึงเปนท่ีตองการของหมูมาร

ที่จะจับกินเสีย ปญญาซึ่งมีฤทธิ์มาก จำตองอาศัยศรัทธา เพื่อเริ่มการปฏิบัติสู “มรรคผล” (คือไปหาพระไตรปฎก

ที่ชมพูทวีป)

 ในสวนของเนื้อเรื่องที่มีการแฝงนัยยะทางพระพุทธศาสนา เชน หงอ คง (เหงเจีย) แปลวา วางเปลา ลิงตัวนี้ ก็คือ

ปญญา ทำไมจึงเปรียบปญญาวาเปนลิง ก็เพราะไมยอมหยุดนิ่ง เที่ยวไดรูทั่ว ซุกซนไปทุกที่ ตอนแรก ปญญาก็วางเปลา

คอยๆ เรียนรูวิชาตางๆ แกกลาขึ้นเรื่อยๆ วิชาที่เรียน ก็เปนวิชาทางธรรมะ

 ตอนหนึ่ง เหงเจีย บอกกับพระถังฯ วา อาจารยไมตองลำบาก ผมตีลังกา 7 ที ก็ถึงชมพูทวีปแลว พระถังฯ บอกวา

ไมได ตองไปเอง นั่นก็คือ ปญญานั้นไปถึงนิพพานไดอยูแลว แตเปนเพียง “สุตตมยปญญา” รูนิพพานไดก็โดย

ความหมายทางปริยัติ แตศรัทธาบอกวาไมได ตองไปเอง เหงเจียมีกระบองสมปรารถนาเปนอาวุธ (ภาษาจีนวา อยูอี่)

ไมใชก็หด จะใชก็พองโตขยายขึ้น อาวุธนี้จะใชไดก็โดยปญญาเพราะกระบองนี้ก็คือ สติ นั่นเอง

 เมื่อเดินทางไมนานก็ได มาขาว คือ วิริยะ ตั้งแตตนตองมีวิริยะไปจนตลอดทาง เลยจากวิริยะก็ควรเปนสติ

ตือโปยกาย ตือ แปลวา หมู โปย แปลวา แปด กาย แปลวา ศีล ดังนั้นตือโปยกายคือ ศีล 8 เพราะวาหมูเปนสัตว

ท่ีมีปากยาว มีไวสำหรับบริโภคและนินทาผูอ่ืน หูยาวในการฟงหาเหตุท่ีจะทุศีล หมูรวมไวซ่ึงความตะกละ ละโมบ และโสโครก

ตือโปยกายมักถูกเหงเจีย หรือ ปญญาบังคับใหหุบปาก และหุบหู เพียงเทานี้ ศีลก็จะมีมา มีคราด 9 ซี่ (สังฆคุณ 9)

เปนอาวุธประจำกายอีกทั้งแปลงกายได 36 อยาง

5

ถายทอดโดย : ครูณัฐพล ลิมโปดม
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 จากนั้นก็พบ ซัวเจง ปศาจที่อาศัยอยูในมานน้ำ นั่นคือ

สมาธิเมื่อสมาธิไมแจมใส ยังเปนปศาจจึงไมไดไปแสวงบุญจึงตอง

อยูแตในมานน้ำ คือ ความพรามัว ไมสงบแจมใส แตพอพนจาก

มานน้ำคือ ขึ้นบกก็จะแจมใส คอยระวังปองกันใกลชิดกับศรัทธา

เสมอปญญา (หงอคง) ที่หลุกหลิกชางสังเกตสนใจ เหมือนลิง และ

มีอำนาจมากมายเปนพี่ใหญแปลงกายได 72 อยาง ซัวเจง คือ สมาธิ

มักถูกโปยกายกดขี่เพราะมาทีหลัง ตองเปนนองเล็ก ก็คือ สมาธิ

จะเกิดไดตองไดศีลดีและจะใกลชิดคอยเฝาสัมภาระและพระอาจารย

เสมอ เพราะสมาธินั้นประคองอยูเสมอกับศรัทธา หากไมมีศรัทธา

สมาธิเปนอันวุนวายไมเปนตัวตนไดซัวเจง มีพลั่ววงเดือนเปนอาวุธ

คือ แสงสวางเปนนิมิต 

 กวนอิม คือ พระอวโลกิเตศวร เปนตัวแทนของ

“เมตตา” ตลอดเรื่องราวใน “ไซอิ๋ว” บอยครั้งที่เหงเจีย (ปญญา)

ไปขอความชวยเหลือจากกวนอิม (เมตตา) จึงจะสามารถชนะปศาจ

ตางๆ (กิเลส ตัณหา) ไดนั่นหมายถึง เมตตาที่ประกอบดวยปญญา

เปนธรรมชั้นสูง

 เพราะหากการที่มีปญญาแตขาดความเมตตา ก็มักจะเกิดมิจฉา

ทิฏฐิไดงาย เปนโมหะ เปนความหลง ตัวกู ของกู ถือตัวถือตนวาเกง

มีความสามารถ โมหะ น้ีจะพัฒนาไปจนกระท่ังคิดจะเบียดเบียนผูอ่ืน

ร่ำไป ดังน้ันเมตตาท่ีประกอบดวยปญญาจึงเปนธรรมช้ันสูงท่ีปุถุชน

ควรพยายามเขาใจ และฝกฝนใหอยูในแนวแหงสัมมาทิฏฐิน้ี ก็จะเกิด

สันติสุขขึ้น

 ดังน้ัน เร่ืองราวไซอ๋ิวจึงเปนเร่ืองท่ี ลิง หมู เงือก รวม 3 พ่ีนอง

แปลงกายได 108 อยางหรือ รูเทาทันกิเลส ตัณหา 108 นั่นเอง

ซ่ึงจิตท่ีมุงแสวงหานิพพาน จำเปนตองใชปญญา ศีล สมาธิ รวมกัน

เปนหนึ่งเดียวมุงหนาสูนิพพาน และระหวางทางไดพบกับกิเลส

ดังนั้นในบางครั้งก็ใชปญญาเขาแกไข ในบางครั้งก็ใชศีลเขามาชวย

หรือในบางครั้งก็ใชสมาธิมาชวยในวิธีตางๆ กัน 

 แม ในตอนสุดทาย พระถังฯ ไดพบพระไตรปฎก แตเมื่อ

เปดออกมาปรากฏวาไมพบตัวอักษรใดๆ เลย พระถังฯ ถึงกลับ

ถอนใจใหญ ก็ไดยินเสียงของพระยูไลวา พระไตรปฎกไมมีตัวอักษร

นั่นแหละถึงจะเปนฉบับที่แทจริงและวิเศษสุด พระถังซัมจั๋งก็เขาใจ

ในบัดดลวา ทุกสิ่งเปนอนัตตาความไมมีตัวตน ธรรมชาติทั้งมวล

ยอมไมสามารถขีดเขียนออกมาไดหมดความรูแจงในธรรม (ชาติ)

รูไดดวยตัวเองไมสามารถถายทอดเปนตัวอักษรได หรือ กลาวอีก

นัยหนึ่งวา เมื่อทานคนพบธรรม (ชาติ) ดวยตัวของทานเองแลว

ก็จะพบวา ธรรม (ชาติ) ทั้งมวลสามารถรวบรวมไดทั้งหมดใน

ไตรปฎกฉบับที่ไมมีตัวอักษรเทานั้นทุกสิ่งยอมเปนอนิจจัง มีความ

ไมเที่ยงตองแปรเปลี่ยนทุกสิ่งยอมเปนทุกขัง ไมสามารถคงทน

อยูในสภาวะเดิมได ทุกสิ่งยอมเปนอนัตตา ความไมมีตัวตน

แหลงที่มาขอมูล : นิรนาม http://www.google.co.th , http://www.konrakmeed.com/webboard 6
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1 ¹Ñ¡¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕ
 หนาที่ของคุณคือการงวนอยูกับตัวเลข การคำนวณ

และคิดวิเคราะหซึ่งอาชีพนี้สำคัญพอๆ กับ ผูบริหารสูงสุด

เพราะคุณจะเปนเสมือนคูคิดในการบริหารธุรกิจใหกับเขา

โดยไมตองของเกี่ยวกับคนมากมายและเสนทางอาชีพ

มีใหเรียนไดต้ังแตระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรีไปจนถึง

ระดับปริญญาโทที่ระบบของการบัญชีและการเงิน

จะมีความซับซอนและรวมเอาเรื่องการบริหารธุรกิจ

เขามาดวย

2 â»Ãá¡ÃÁàÁÍÃ�
 อาชีพนี้เปนอีกอาชีพที่เหมาะกับคนขี้อาย หากแตคุณตอง

มีความสนใจในทางดานเทคโนโลยี งานของคุณคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

แกไขขอบกพรองของซอฟตแวร และการจัดระบบขอมูลใหสะดวกตอผู ใช โดยมี

หลักสูตรวิทยาศาตรคอมพิวเตอร / วิศวกรรมคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ ที่คุณจะตองเลือกเรียน หากตองการกาวสูอาชีพนี้

3 ¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È Œ́Ò¹¡ÒÃá¾·Â�
 หากคุณสนใจดานการดูแลสุขภาพแต ไมตองการมีปฏิสัมพันธ กับผูปวย

คุณสามารถอยูเบื้องหลังสิ่งเหลานั้นได โดยเปนผูจัดการขอมูลผูปวยและ

มูลดานสุขภาพผานระบบสารสนเทศ โดยใชความสามารถทางดานเทคโนโลยี

ซึ่งงานของคุณจะชวยอำนวยความสะดวกใหแกแพทยและผูปวย รวมถึง

ญาติผูปวยในดานการปองกันโรคและการรักษา และหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศดานสุขภาพ คือสาขาที่คุณตองเลือกเรียน

4 ·¹ÒÂ½ƒ¡ËÑ´ / ¼ÙŒª‹ÇÂ·¹ÒÂ 
 หากคุณชอบเรียนกฎหมาย และสามาถจดจำมาตราตางๆ ไดอยางแมนยำ

แตความขี้อายของคุณทำใหไมอาจลุกขึ้นตอบโตขอกฎหมายในศาลตอหนาผูพิพากษา

ไดเหมือกับทนายความ ดังนั้นอาชีพทนายฝกหัด หรือผูชวยทนายอาจเหมาะกับคุณ

นอกจากนี้ความสามารถของคุณ ยังจะมีโอกาสไดเขาไปทำงานในบริษัทเอกชน

หรือรัฐบาล ในตำแหนงฝายกฎหมายของบริษัท หรือผูวิจัยขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

การใชกฎหมาย สวนหลักสูตรเรียนก็คงหนีไมพน ดานกฎหมาย คือ นิติศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร ฯลฯ

 ËÒ¡ã¤ÃàµÔºâµÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁ¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡ ¹ÑºÇ‹Òà»š¹âÍ¡ÒÊ´Õ¢Í§¾Ç¡à¢Ò·Õè¨ÐÊÃŒÒ§¡ÒÃÂÍÁÃÑº
¨Ò¡¤¹ÃÍº¢ŒÒ§ä Œ́äÁ‹ÂÒ¡ áÅÐºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾àª‹¹¹ÕéàÍ§·Õè·ÓãËŒ¾Ç¡à¢ÒÁÕ¢ŒÍä Œ́à»ÃÕÂºã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾áÅÐ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹ áµ‹¡çãª‹Ç‹Ò¤¹¢ÕéÍÒÂ Ê§º à§ÕÂº¢ÃÖÁ¨ÐËÁ´Ë¹·Ò§¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹ÍÒªÕ¾¡ÒÃ§Ò¹àÊÕÂ·Õà́ ÕÂÇà¾ÃÒÐ
¢‹ÒÇ´Õ¡ç¤×Í ÂÑ§ÁÕÍÕ¡ËÅÒÂÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐ¡Ñº¤¹¢ÕéÍÒÂ áÅÐàÃÒÂÑ§¾ÍÁÕËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹·Õè©ÅÒ´¾Í·Õè¨ÐÁÍ§àËç¹
¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§ÅÙ¡¹ŒÍ§¨Ò¡¼Å§Ò¹ ËÒãª‹à¾ÃÒÐ¾¹Ñ¡§Ò¹¤¹¹Ñé¹¾Ù´à¡‹§áµ‹à¾ÕÂ§ÍÂ‹Ò§à́ ÕÂÇ

 «Öè§á¹‹¹Í¹Ç‹Ò ÍÒªÕ¾¢Í§¤¹¢ÕéÍÒÂ ¤§äÁ‹ãª‹ ¹Ñ¡¢ÒÂ ¹Ñ¡»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� ¼ÙŒ½ƒ¡ÍºÃÁËÃ×Í§Ò¹ã´æ
·ÕèµŒÍ§à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¤¹ËÁÙ‹ÁÒ¡ áµ‹¨Ðà»š¹ 7 ÍÒªÕ¾ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

7ÍÒªÕ¾
ÊÓËÃÑº¤¹¢ÕéÍÒÂ
7ÍÒªÕ¾
ÊÓËÃÑº¤¹¢ÕéÍÒÂ



5 ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµÅÒ´
 เคยสงสัยหรือไมวา ทำไมสินคาและการบริการของบางแบรนด

ประสบความสำเร็จ ในขณะที่คนอื่นทำไมได และนั่นอาจเปนไปได

วาคุณสนใจจะเปนนักวิเคราะห การวิจัยตลาด ซึ่งงานนี้คุณจะเปนผู

รวบรวมขอมูลขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาแนวโนม และคาสถิติ ทั้งใน

ระบบเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค นั่นหมายความวาคุณสามารถ

ทำงานไดท้ังกับภาครัฐฯ และภาคเอกชน ท่ีตองอาศัยขอมูลจากการวิจัย

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการทำวิจัยการตลาด

เพื่อความสำเร็จของแบรนด และหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณคือ

ดานการตลาด สถิติ คณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร

6 ¡ÃÒ¿�¡´Õä«¹�à¹ÍÃ�
 หากคุณมีหัวทางศิลปะ สิ่งที่จะชวยสื่อสารความคิด ก็คือผลงาน

ของคุณ ซ่ึงลักษณะการทำงานของกราฟกดีไซนเนอรจะตองใชเวลากับ

การสรางสรรคผลงาน และคุณสามารถทำงานน้ันไดเพียงลำพังตามโจทย

ที่ไดรับมา งานนี้คนขี้อายอยางคุณจึงไมตองสื่อสารกับผูคนมากมาย

เทากับการสื่อสารกับตนเอง และหลักสูตรการออกแบบทัศนศิลป

นิเทศศิลปก็เปนหลักสูตรที่คุณตองเลือกเรียน

7 ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹
 การจะกาวไปสูการเปนนักเขียนที่ดี คุณตองเปนนักอานตัวยง

เสียกอน จากนั้นคุณตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและคนหา

ประเด็นที่โดนใจคนมานำเสนอ ซึ่งนักเขียนนอกจากจะตองวิเคราะห

สังเคราะหขอมูลดวยตนเองแลว ยังจะตองออกไปแสวงหาความรู ใหมๆ

โดยการพูดคุยกับผูคนหรือผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ บาง แตก็เปน

จำนวนไมมาก และหลักสูตรที่เหมาะกับผูที่ชอบแนวทางนี้ คือ สาขา

นิเทศศาสตร สื่อสารมวลชน และวารสารศาสตร

7ÍÒªÕ¾
ÊÓËÃÑº¤¹¢ÕéÍÒÂ
7ÍÒªÕ¾
ÊÓËÃÑº¤¹¢ÕéÍÒÂ

 ·Ñé§ 7 ÍÒªÕ¾¹Õé¨Ö§à»š¹·Ò§àÅ×Í¡·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨
ÊÓËÃÑº¤¹¢ÕéÍÒÂ áµ‹ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞÂÔè§¡Ç‹Ò¤×Í¡ÒÃ
·ÅÒÂ¡Óá¾§¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´·Õèà»š¹¨Ø´Í‹Í¹¢Í§¤Ø³

ÍÍ¡ä»ãËŒä´Œ à¾×èÍ·Õè¼Å§Ò¹¢Í§¤Ø³¨ÐÊÒÁÒÃ¶
áÊ´§¾ÅÑ§ÍÍ¡ÁÒãËŒ·Ø¡¤¹ä´ŒàËç¹´ŒÇÂµÑÇ¢Í§
¤Ø³àÍ§ ÍÑ¹¨Ðª‹ÇÂãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·ÕèªÑ´à̈ ¹
áÅÐ¶Ù¡µŒÍ§¡Ç‹Ò¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃâ´Âª‹Í§·Ò§Í×è¹

·ÕèäÁ‹ãª‹¤Ø³ «Öè§¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ¼Ô´¾ÅÒ´
ËÃ×ÍºÔ´àº×Í¹ä´Œ§‹ÒÂ

ถายทอดโดย : ครูอินทิรา อินทวงศ   
 ครูผกาวรรณ ทองมา

ตามฝน ปุญรว� เกตุยั่งยืนวงศ 
“ผมชอบวาดรูป เพราะอยากเปนว�ศวกร”

ทายสุด นองปุญ ยังฝากขอความถึงเพื่อนๆ พี่นองทุกคนดวยวา

“หากทุกคนใชเวลาวางโดยการวาดรูป จะชวยทำใหเสร�มจินตนาการ
มีความคิดสรางสรรคและเกิดประโยชนมากกวาเอาเวลาไปเลนเกมครับ”

 เมื่อความ “ชอบ” เปนจุดเริ่มตนของ

“แรงบันดาลใจ” ในการตั้งใจกาวไปสูสิ่งที่มุงหวังในอนาคตการรูจัก

ความตองการของตนเองตั้งแตวัยเด็ก ก็ทำใหมีเวลาเพียงพอในการฝกฝน

ตนเองไดมากย่ิงข้ึน เชนเดียวกับเด็กดีคนแรกของปการศึกษา 2557 ท่ีคัดเลือก

มานำเสนอในคอลัมนนี้ “ด.ช.ปุญรว� เกตุยั่งยืนวงศ” หรือ นองปุญ

นักเรียนช้ัน ป.2/2 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ท่ีใฝฝนอยากเปนวิศวกรเม่ือโตข้ึน

จึงชอบที่จะวาดรูปและยังกวาดรางวัลมาแลวหลายเวที  

 นองปุญ บอกถึงเหตุผลที่ชอบวาดรูป ระบายสี และการออกแบบ

เพราะโตขึ้นอยากเปนวิศวกรซึ่งอาชีพนี้ตองมีทักษะทางการวาดรูปดวย

และนองปุญมักจะใชเวลาวางไปกับการวาดรูปเสมอ

 

             “ตอนผมอยู ป.1 ผมไดรับรางวัลชนะเล�ศ
           จากนิทรรศการศิลปะที่ประกวดภายใน
                          โรงเร�ยนพรอมใบประกาศนียบัตร สวนการ
             แขงขันภายนอกโรงเร�ยน ไดรับรางวัลชนะเล�ศ
          จากการประกวดวาดภาพประกอบบทความ
ของโครงการเศรษฐกิจพอเพ�ยง ไดรับใบประกาศนียบัตรและเง�นรางวัล
จาก พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก รูส�กภูมิใจมาก
เพราะเปนเกียรติประวัติแกตนเอง ครอบครัว และยังมีใบประกาศนียบัตร
ใสใน portfolio ของผมเองดวย”



µŒ¹áººà´ç¡´ÕÇÔ¶ÕÍÒà«ÕÂ¹

Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹Ã‹ÒàÃÔ§ ¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡
áºº¤¹¿�ÅÔ»»�¹Ê�
 ฟลิปปนสเปนประเทศท่ีนาเปนแบบอยาง
เรื่องนี้ ทั้งในดานความสามารถในการรอง
เลน เตนรำ แมวาจะเผชิญกับความเครียด
จากปญหาเศรษฐกิจ แตเมื่อถึงงาน Fiesta
(คำที่คนฟลิปปนสเรียกงานรื่นเริงงานปารตี้
ตางๆ) ชาวฟลิปปนสจะราเริงสนุกสนาน
และกลาแสดงออกอยางเต็มที่

ÁÕËÑÇ¤Ô´·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
áºº¤¹ÊÔ§¤â»Ã� 
 ไมวาจะเกงในงานที่ทำในวิชาชีพหรือ
เชี่ยวชาญมากแคไหน โอกาสที่จะประสบ
ความสำเร็จไดจะเกิดขึ้นถาเรารูจักเจรจา
ธุรกิจเปนสถาปนิกชาวสิงคโปรไมไดเกง
ในงานออกแบบไปกวาคนไทยแตส่ิงท่ีโดดเดน
มากกวาคือในเรื่องการรูจักนำเสนอผลงาน
รวมถึงรูจักวิธีคิดแบบนักธุรกิจคูกันไปดวย

¡ÒÃãªŒªÕÇÔµáººàÃÕÂº§‹ÒÂ
áººªÒÇÅÒÇ
 ชาวลาวเปนตัวอยางท่ีดีของการทำงาน
ที่ไมรีบเรง หรือ ที่เรียกวา Slow Life เปน
การทำงานแบบไมเครียด ไมกดดันมีความสุข
กับงานที่ทำและทำในสิ่งที่มีความสุข

 ÁÕ¤Ó¶ÒÁ·Õè¹‹ÒÊ¹ã̈ Ç‹Ò¶ŒÒàÃÒ¨ÐÊÃŒÒ§à´ç¡ä·ÂãËŒà»š¹à´ç¡´Õà´ç¡à¡‹§à¾×èÍãËŒ
¾ÃŒÍÁÃÑº¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹·Õè̈ Ðà¡Ố ¢Öé¹ àÃÒ¨ÐµŒÍ§àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÐäÃ¨Ò¡»ÃÐà·È
à¾×èÍ¹ºŒÒ¹ºŒÒ§

 ÁÒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ø³ÅÑ¡É³Ð·Õè́ Õ¢Í§¤¹ã¹»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹àÃÒáÅÐ»ÅÙ¡½̃§à ḉ¡æ
¢Í§àÃÒãËŒ¡ÅÒÂà»š¹¤¹ä·Â¹ÔÊÑÂÍÒà«ÕÂ¹ ÁÕ´Ñ§¹Õé

¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·È
ã¹ÇÔ¶ÕÁØÊÅÔÁ
áºº¤¹ÁÒàÅà«ÕÂáÅÐ¤¹ºÃÙä¹
 คนมาเลเซียมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป
สูงขึ้นจนกำลังจะเปนประเทศพัฒนาแลว
(Developed Economy) ประเทศบรูไน
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
เหมาะสม สงผลใหเปนประเทศท่ีมีสวัสดิการ
ของรัฐดีเยี่ยม

¹Ñº¶×ÍáÅÐÂÖ́ ÁÑè¹ã¹ËÅÑ¡ÈÒÊ¹Ò
áºº¤¹àÁÕÂ¹ÁÒÃ�áÅÐÅÒÇ
 ที่ยังนิยมไปวัด ใชวัดเปนศูนยกลาง
ชุมชนคนเมียนมารและคนลาวนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมที่เครงครัด
ในวิถีพุทธดังจะเห็นไดจากประเพณีตางๆ
ที่คอนขางรักษาเอกลักษณไวไดอยาง
เหนียวแนน 

Í´·¹ ÊÙŒ§Ò¹Ë¹Ñ¡ »ÃÐËÂÑ´
áÅÐÍ´ÍÍÁ áºº¤¹¡ÑÁ¾ÙªÒ
 แมวากัมพูชาจะเปนประเทศที่มีคาแรง
ต่ำท่ีสุดในอาเซียน คนงานกัมพูชาไดเงินคา
แรงงานวันละ 40-45 บาท แตดวยความ
เปนคนอดทน สูงานหนักและประหยัด
อดออมก็ทำใหในแตละปแรงงานชาวกัมพูชา
หลายๆ คนมีเงินเก็บกลับประเทศไดจำนวน
ไมนอยทีเดียว

¢ÂÑ¹ËÁÑè¹à¾ÕÂÃ
áºº¤¹àÇÕÂ´¹ÒÁ
 นอกจากขยันหม่ันเพียรแลวคนเวียดนาม
ยังเห็นความสำคัญของการศึกษา รักการอาน
ส่ิงท่ีนาสนใจมากคือ คนเวียดนามอานหนังสือ
โดยเฉลี่ยปละ 60 เลม มากเปนอันดับ 1
ของอาเซียนเลยทีเดียว สวนที่รองลงมา
เปนชาวสิงคโปร คือ 40 เลมตอปโดยเฉลี่ย

9
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ถายทอดโดย : ครูไพลิน ชยามาศ

 ¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÊØ´·ŒÒÂ·Õè¹ÑºÇ‹ÒÊÓ¤ÑÞ
     ·ÕèÊØ´¤×Í ¡ÒÃ´ÓÃ§¤ÇÒÁà»š¹ä·Â
      à¾ÃÒÐ·‹ÒÁ¡ÅÒ§¡ÃÐáÊ¢Í§¡ÒÃ
       à»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÓãËŒ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â
¢Í§àÃÒ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡·Ò§
¡ÔÃÔÂÒÁÒÃÂÒ· ¡ÒÃäËÇŒÀÒÉÒä·ÂÍÑ¹à»š¹
ÀÒÉÒ»ÃÐ¨ÓªÒµÔ¤ÇÒÁÍ‹Í¹¹ŒÍÁ¶‹ÍÁµ¹
¤ÇÒÁÁÕ¹éÓã̈  ÏÅÏ ¤‹ÍÂæ Å´¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ
Å§·ÕÅÐ¹ŒÍÂ àÃÒ¨Ö§¤ÇÃ»ÅÙ¡½˜§à´ç¡áÅÐ
àÂÒÇª¹ä·ÂãËŒÃÑ¡ÉÒÍÑµÅÑ¡É³�ËÃ×ÍÅÑ¡É³Ð
à©¾ÒÐ (Identity) àÍÒäÇŒãËŒä´Œ ã¹¢³Ð
à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡ç̈ Óà»š¹¨ÐµŒÍ§àÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ»ÃÑºµÑÇ
ãËŒà¢ŒÒ¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹·Õè¡ÓÅÑ§¨ÐÁÒ¶Ö§
à¾×èÍãËŒä´Œà»š¹¾ÅàÁ×Í§ä·ÂáÅÐ¾ÅàÁ×Í§
ÍÒà«ÕÂ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µ‹Íä»

»ÅÙ¡½̃§¤ÇÒÁÃÑ¡ÊÒÁÑ¤¤Õ¡Ñ¹ã¹ªÒµÔ
áºº¤¹ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂáÅÐ¤¹ÁÒàÅà«ÕÂ
 อินโดนีเซียมีภูมิประเทศเปนเกาะจำนวน
มากมีความหลากหลายทางชาติพันธุสูง
รวมถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีมีความ
แตกตางกันคำขวัญประจำชาติอินโดนีเซีย
จึงเนนเร่ืองความสามัคคีในภาษาอินโดนีเซีย
วา “Bhinneka Tunggal Ika” (Unity in
Diversity) อันหมายถึง เปนอันหน่ึงเดียวกัน
ภายใตความหลากหลายนอกจากน้ี มาเลเซีย
เองก็มีคำขวัญประจำชาติแปลเปนภาษา
อังกฤษไดวา “Unity of Strength” หรือ
ความเปนอันหน่ึงเดียวกันคือความแข็งแกรง
ของประเทศนั่นเองในชวงเวลาที่ประเทศ
ของเรากำลังสุมเสี่ยงตอความแตกแยก
ดังที่เปนอยูในขณะนี้ คนไทยจำเปนตอง
รูรักสามัคคีกัน การปลูกฝงเร่ืองความสามัคคี
แกเด็กและเยาวชนจึงเปนเรื่องสำคัญมาก

by Douglas Colgan

Welcome Back!

 On behalf of the English Language Department, I wish a very, very warm
welcome back to all students and parents, new and old!

 This new academic year starts with a few changes, which we will cover
shortly, but the core team members of the English department remain the same.

 Mr. Rex Wolfe will be teaching all grades of secondary students English, with support
from the rest of the team. Science remains the core concern of Mr. Gordon Yates, with
support from Mr. Rory MacKenzie for upper secondary physics. Mathematics remains
my own focus, with some help from Rory. Mr. Nicolas Peron, a native French speaker,
will teach French to grades 11 and 12.

 The main change this new academic year affects grades 7 and 10, with the introduction
of a new curriculum. In particular, the focus is on sharing the material studied in the core
courses of English, science and mathematics, between the Thai and foreign teaching staff.

 The hope is that this will remove any significant overlap from the two courses, and
allow the teachers to focus on the most appropriate content for the language of instruction.
For example, the foreign teacher may teach a particular maths unit that involves problem
solving. This unit lends itself to instruction in English, whereas a more theoretical unit
would be better suited to the Thai teacher, giving instruction in the native tongue.

 For Grade 10, the focus has solely switched to English; math and science will no
longer be taught by the foreign staff. Instead, a series of English courses that support
specific areas will be offered. These courses will enable students to understand specific
areas, such as math and science, literature and the online environment, and encourage
them to seek out knowledge for themselves.

 The co-homeroom project, that has been run for several years now, is to be extended.
Foreign teachers will now spend two days per week in each homeroom class, the teachers
will rotate from week-to-week so every teacher sees every class.

 It is our hope that these changes will empower the students to use English in their
everyday lives, as this is the means of mastering a foreign language. Furthermore, we
wish to establish close bonds between all members of school staff and students, to
foster a sense of belonging and pride in the school.

 I ask all parents, new and old, to help support us in this objective over the coming
year. Finally, I would like to reiterate our warm welcome back and promise to meet
the challenges that this year may bring. 10

Frank Strydom / Gordon Yates / Rory MacKenzie 

Douglas Colgan / Aaron Hill / Rex Wolfe / Roland Kostovcik / Nicolas Peron
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 วันแรกของการปดเทอมใหญ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

จัดกิจกรรม “สาธิตพัฒนา คาวบอย แรลลี่” เสนทาง

กรุงเทพฯ-เขาใหญ ในระหวางวันที่ 15-16 มีนาคม 2557

โดยมีคณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เปนหัวเร่ียวหัวแรงหลัก ทำงานรวมกันกับคณะครู ผูปกครอง

และเจาหนาที่ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

 โดยในการจัดงานดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อ

เสริมสรางความพันธอันดีระหวางครอบครัว สงเสริมการ

เรียนรูนอกช้ันเรียน สงเสริมความสัมพันธระหวางบานและ

โรงเรียน และเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมของเครือขาย

ผูปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา และถึงแมวาจะเปนการจัด

กิจกรรมเปนคร้ังแรกของคณะกรรมการเครือขายผูปกครองฯ

แตก็ไดรับผลการตอบรับที่ดีเกินคาด เนื่องจากผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความสนุกสนาน และผลของการจัดงาน

ไดบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวไดทั้งหมด

 วันแรกของกิจกรรม ผูรวมกิจกรรมท้ัง 70 ครอบครัว

และคณะผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ พรอมเพรียงกันที่

จุดสตารท หนาอาคารเรียนปูชนียะ หลังจากฟงรายละเอียด

กฎ กติกากันเรียบรอยแลว เกมการแขงขันก็เริ่มขึ้น

โดยจุดเก็บคะแนนท่ีแรก คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระหวางทางมีจุดสังเกตที่จะเปนคำตอบ อยูที่ปายบิลบอรด

และปายบอกทาง ตลอดทาง ใครตาดี ตาไว ก็จะไดคะแนน

ในสวนนี้ไป

 หลังจากไหวพระขอพรไดบุญกันเต็มอิ่มแลว คณะ

ผูเขาแขงขันตางทยอยกันออกเดินทางไปยังจุดที่ 2 คือ

ตลาดน้ำทุงบัวชม ซึ่งจุดนี้นอกจากไดเที่ยวชมสถานที่

ถายภาพกันอยางสนุกสนานแลว ยังตองรวมพลังสามัคคีกัน

ในทีม เพื่อทำกิจกรรม วอลคแรลลี่ ชวยกันหาชื่อรานคา

และเติมคำลงในชองวางใหถูกตอง กอนจะไดพักรับประทาน

อาหารและออกเดินทางตอ 

 โดยที่ตลาดทุงบัวชมนี้ เราไดเห็นความนารักของ

ครอบครัวท่ีตางชวยกันเลมเกมและยังเอ้ือเฟอไปถึงทีมคูแขง

โดยชวยชี้จุดที่เปนคำตอบใหแกกันดวย

 จุดตอมาแวะเก็บคะแนนที่ป ม ปตท. แกงคอย

จ.สระบุรี และออกเดินทางตอไปยัง มวกเหล็กฮิลไซต

รีสอรท ซึ่งใน 2 ที่หมายหลังสุดนี้ ไดรับแจงจากเจาหนาที่

วามีรถหลายคันไมไดเขามาเช็คอินที่จุดดังกลาว ทำให

หลายทีมพลาดคะแนนในสวนนี้ไปอยางนาเสียดาย 

 และแลวทุกคนก็ไดไปพบกันท่ีจุดเสนชัย ณ กรีนเนอร่ี

รีสอรท เขาใหญ ทามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา

 ซึ่งหลังจากที่ทุกคนไดพักผอน และสนุกสนานกับ

สระวายน้ำท่ีแสนสนุกของรีสอรทแหงน้ีกันแลว ก็เขาสูเวลา

อันนาตื่นเตนกับการประกาศผลรางวัลใน “งานคาวบอย

ไนตปารตี้” งานนี้ทุกคนเนรมิตตนเองเปนหนุม-สาว

คาวบอยรุนเล็กรุนใหญกันอยางสวยงามและเต็มเปยม

ไปดวยความคิดสรางสรรค

สาธิตพัฒนาแรลลี่

กิจกรรมเช�อมดวงใจจากโรงเรียนสูบาน  

ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เรื่องเลา
ใตเงาพีระมิด
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 โดยรางวัลชนะเลิศกิจกรรรมแรลลี่เปนของทีม

คุณมนตรี เคหนาดี/คุณวิชุดา นุชิต รางวัลรองชนะเลิศ

ไดแก คุณอิทธิเดช-คุณขนิษฐา รุจิวศิน รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ไดแก คุณภัสรชล-คุณวรัญดา รังสีธรรม รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 ไดแก คุณวสันต-คุณนิทัสมัย รัญเสวะ

และรางวัลบูบี้ ไดแก คุณนันทพร วัจะบุกกะ

 จากนั้นทุกคนก็รวมสังสรรคเสวนา ทำความรูจัก

ซึ่งกันและกันอันจะทำใหเกิดพลังของความสามัคคีและ

จะเปนพลังในการสรางสรรคงานอื่นๆ ในโอกาสตอไป

 กิจกรรม “สาธิตพัฒนา คาวบอย แรลล่ี” จึงแสดง

ใหเห็นถึงความรักความสามัคคี ความเอื้อเฟอเผื่อแผ

การดูแลซึ่งกันและกันของผูเขารวมกิจกรรมทุกทาน และ

ถึงแมวาทุกคนตองการมุงสูชัยชนะแตก็ยังมีน้ำใจใหกับ

ผูเขารวมแขงขันทานอื่น  ซึ่งผลลัพธของกิจกรรมดังกลาว

ยังทำใหเกิดความรวมมือรวมใจ และเชื่อมหัวใจทุกดวง

ทั้งผูปกครอง นักเรียน และครู เขาหากันไดอยางดี 

 สำหรับผูปกครองท่ีพลาดโอกาสดีๆ เชนน้ีไป โรงเรียน

สาธิตพัฒนายังมีอีกหลายกิจกรรมที่รอคอยผูปกครอง

ใหเขามาสัมผัส โปรดติดตามกิจกรรมไดจากเอกสารที่ฝาก

ไปกับนักเรียนเพื่อสงถึงผูปกครอง หรือที่เว็บไซตของ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

 เปนตัวแทนของเครือขายฯ เลาถึงการจัดงานคร้ังน้ีวาเกิดข้ึนจากแนวคิด

ของผูอำนวยการโรงเรียน (รศ.ลัดดา ภูเกียรติ) ท่ีแนะนำใหเครือขายผูปกครอง

จัดกิจกรรมแรลล่ีข้ึนขณะท่ีทีมท้ังหมดถือวายังเปนมือใหม แตงานก็จบลงดวยดี

ทุกคนมีความสุขสนุกสนานก็นับวาประสบความสำเร็จแมวาระยะเวลาเตรียมงาน

คอนขางกระช้ันชิดทำใหผูปกครองมีเวลาตัดสินใจในการไปรวมงานไมมากนัก

 “จากที่ตั้งเปาไวที่ 100 ครอบครัว เราไดผูเขารวมทั้งหมด 70

ครอบครัว จากความรวมมือรวมใจของผูปกครองทานอ�นๆ ท่ี ไมไดเปน

กรรมการเครือขาย และคุณครูท่ีชวยกันประชาสัมพันธ การทำงานคร้ังน้ี

ทำใหเราไดเรียนรูกระบวนการจัดงาน ไดรับทราบแนวคิดของผูปกครอง

มองเห็นมุมมองใหมๆ การแกปญหา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ

ที่สำคัญเลยคือเครือขายแหงมิตรภาพ ผูปกครองบางคนอาจไมเคย

พูดคุยกันเลย ก็ไดมาสนิทสนมกันในงานน้ี และยังไดเร�องความสัมพันธ

ภายในครอบครัวและระหวางครอบครัวจากกิจกรรมที่ ไดทำรวมกัน

ซึ่งทั้งหมดจะชวยสงเสริมความสุขของลูกได”

คุณอุมารัตน บุญเกิด

กรรมการเครือขายผูปกครอง

โรงเรียนสาธิตพัฒนา



สอน คุณธรรม ใหลูก

ถายทอดโดย : ครูบุศรา เอี่ยมป

ดวยตัวอยางจากพอแม


 การจะสอนลูกใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมไดนั้น ถาสอนแคปากพูดลูกคงไมทำตามเพราะ

ไมเห็นตัวอยางและขอดี พอแม คือตัวอยางท่ีดีท่ีสุดในการทำตัวใหมี คุณธรรม เปนตัวอยางสำหรับลูก

เพ�อสอนลูกใหเปนคนดี ไดจากชีวิตประจำวันของครอบครัว

 ในอดีตสังคมไทยมีความสงบเรียบงาย

ครอบครัวตางอยูดวยกันพรอมหนาปูยาตายาย

และลูกหลาน สื่อทั้งหลายไมวาจะเปน วิทยุ

หนังสือพิมพ หรือโทรทัศนที่นำพาขาวสาร

ตลอดจนวัฒนธรรมจากตางถ่ินเขามาสูครอบครัว

ก็มีนอย ลูกหลานจะไดพบเห็นแบบอยางการ

ดำเนินชีวิตเฉพาะจากวิถีปฏิบัติของผู ใหญที่

อยูในครอบครัวหรือในละแวกบานเปนหลัก

 ปจจุบันครอบครัวไทยไมคอยไดอยูดวยกัน

อยางพรอมหนาเหมือนเมื่อกอน สื่อทั้งหลาย

ก็มีมากขึ้นและตางก็โหมกระหน่ำนำเสนอ

ขาวสาร ทุกอยางเขาสูครอบครัววันแลววันเลา

ไมวาจะเปนรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนท้ังดี

และไมดี วัฒนธรรมแปลกๆ จากแดนไกล

หรือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อ ผลประโยชน

ทางการคา ในที่สุดเราก็พบวาลูกหลานมี

พฤติกรรมนอกลูนอกทางมากขึ้น

 ทำไมถึงเปนเชนนี้ หมายความวาพอแม

ทุกวันน้ีไมไดอบรมบมนิสัยลูกกันแลวอยางน้ัน

หรือ? จริงแลวพอแม ทุกคนในวันนี้ก็ยังอบรม

บมนิสัยลูกกันอยู ไมไดแตกตางจากคนรุน

พอแมของเราหรอก แตปญหามันอยูที่วิธีการ

ที่เราใชอยูมันเริ่มไมไดผลตางหาก

 สังคมไทยอบรมบมนิสัยลูกหลานดวย

วิธี ‘สั่ง’ และ ‘สอนดวยคำพูด’ มาตั้งแต

โบราณแลวและทุกวันนี้เรายังคงใชวิธีการนี้

กันอยูแตเราตองไมลืมดวยวาปจจุบันสังคม

เปลี่ยนไปแลวเมื่อสังคมเปลี่ยนวิธีการที่เคย

ใชไดผลก็เปลี่ยนไปดวย ความรู ใหมๆ ทาง

วิทยาศาสตรทำใหเราเกิดความเขาใจวาการ

ปลูกฝงนิสัยที่เหมาะสมให กับบุตรหลานหรือ

ภาษาทางวิชาการเขาใชคำวา ‘กระบวนการ

กลอมเกลาทางสังคม’ หรือ ‘socialization’

ดวยการสั่งและสอนดวยคำพูดเพียงอยางเดียว

นั้นไมไดผลเพราะพฤติกรรมทางสังคมและ

นิสัยใจคอของมนุษยนั้นเปนเรื่องของทักษะ

ซึ่งการปลูกฝงทักษะจะตองมีแบบอยางให

ผูถูกสอนเห็นและจะตองมีแบบฝกหัดใหเขา

ไดลงมือปฏิบัติฝกฝนหลายคนอาจตั้งคำถาม

วาหากการ ‘ส่ัง’ และ‘สอนดวยคำพูด’ ไมไดผล

แลวทำไมผูใหญอยางเราๆ ซ่ึงก็ผานกระบวนการ

แบบน้ีมาท้ังน้ันจึงยังสามารถเปนคนดีของสังคม

ยังทำคุณประโยชนใหแกประเทศชาติไดอยู

 หากวิเคราะหตามทฤษฎีเซลล กระจกเงา

ซึ่งเปนการคนพบใหมทางวิทยาศาสตร พบวา

การท่ีเราเปนคนดีไดเชนทุกวันน้ีไมใชการ ‘ส่ัง’

และ ‘สอนดวยคำพูด’ ของพอแมของเรา

แตเราดีไดเพราะ ‘แบบอยางดีๆ’ ที่เราเห็น

ไดจากการปฏิบัติของพอแมและปูยาตายาย

ตางหาก เมื่อตอนเปนเด็กเราอยูกับพอแม

ปูยาตายาย และญาติพี่นอง ไดเห็นการปฏิบัติ

ของพวกทานอยูทุกวัน ยายใหเราชวยหิ้วปนโต

ไปวัด แมใหเราเอาแกงไปสงปาขางบาน เม่ือถึง

เทศกาลญาติๆก็กลับมากราบญาติผู ใหญ หรือ

พอแมก็พาไปกราบญาติผู ใหญ เราไดเห็น

ไดปฏิบัติส่ิงเหลาน้ีวันแลววันเลา แบบอยางอ่ืนๆ

ที่ไมดีก็มีใหเราเห็นนอย
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พอแมหลายคนบอกวา

ทุกวันนี้ก็เปนแบบอยางที่ดี ใหลูกอยู

แลวแตทำไมลูกถึงยังออกนอกลูนอกทาง?

แหลงที่มาขอมูล : นพ.อุดม เพชรสังหาร จากนิตยสาร Life & Family

ประการแรก คือ น้ำหนักมันไมพอ จากรายงานการวิจัยของ

ศูนยวิจัยรักลูกกรุป พบวาพอแมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลรอยละ 40 ยังเปนแบบอยางท่ีดีใหลูกอยู แตความถ่ีและ

น้ำหนักของมันสูกับแบบอยางที่ไมดีที่มีอยูในสังคมและในเรื่อง

รอบๆ ตัวเราไมได ลูกของเราไดสัมผัสกับพอแมวันละไมกี่ชั่วโมง

แตสัมผัสกับโทรทัศนหรืออินเตอรเน็ตวันละไมนอยกวา 3-4 ช่ัวโมง

เพราะฉะนั้นแมเราจะเปนแบบอยางที่ดีแตก็ไมมีความหมายอะไร

ประการท่ีสอง คือ การท่ีเราเผลอกันบอยคร้ัง บางเร่ืองแมจะเปน

เร่ืองเล็กนอยแตเราไมไดใสใจ ปลอยเลยตามเลย สุดทายลูกก็ซึมซับ

เอาส่ิงท่ีเราทำไปเปนแบบอยางของเขา ยกตัวอยางเชน เวลาขับรถ

บางคนชอบบนโดยลืมไปวาลูกเราก็นั่งอยูดวย หรือไมยอมใหทาง

รถคันอ่ืนเพราะเขามาแบบผิดกฎจราจรแลวเราเปนฝายถูก เราอาจจะ

บอกตนเองวาเราสอนใหลูกเคารพกฎกติกา แตอยาลืมวาลูกเรา

ไดเห็นแบบอยางของความไมมีเมตตา ไมมีการใหอภัยของเราแลว

แลวเราจะแกปญหาอยางไรหากไม สามารถปลูกฝงสิ่งที่สังคม

ตองการใหลูกของเราได สังคมจะดำรงอยูไดก็ดวยการที่ทุกคน

เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ ศีลธรรมคุณธรรม ประเพณีตลอดจน

ปทัสถาน (บรรทัดฐาน) ที่สังคมชวยกันตั้งขึ้น

สิ่งที่คุณพอคุณแมควรลองทำ

เพ�อใหลูกคนดีเปนมี คุณธรรม จริยธรรม คือ

 1 บอกตนเอง เตือนตนเองอยูเสมอวาเด็กเลียนแบบทุกอยาง

  ที่เราปฏิบัติ อยาเผลอทำแบบอยางที่ไมดีใหลูกเห็น แมจะ

  เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ก็ตาม

 2 จะสอนอะไรลูก ผู ใหญก็ตองทำแบบนั้นเสมอ อยาสอน

  ดวยคำพูด

 3 กันลูกออกจากแบบอยางที่ไมดี เชน รายการโทรทัศน

  เกมที่รุนแรง 

 4 ใหลูกไดฝกฝนทำในส่ิงท่ีดีอยูเสมอ คอยใหกำลังใจสนับสนุน

  เพราะมันจะทำใหเขาเขาใจและเขาถึงสิ่งที่เรียกวาคุณธรรม

  ไดดีกวา

 ธรรมชาติของคุณธรรมจะเริ่มจากสิ่งงายๆ แลวพัฒนาไปสู

ความซับซอนขึ้นไปเรื่อยๆ จากขั้นเริ่มตนกาวไปสูขั้นยอมรับวา

มันคือคุณคาของชีวิต แตการท่ีจะชวยใหมันเกิดข้ึนและพัฒนาตอไป

ในตัวตนของมนุษยนั้นจำเปนจะ ตองใชกระบวนการที่ถูกตอง

จากประสบการณในอดีตและความรูทางวิทยาศาสตร

ใหมๆ บอกเราวา การสอนดวยแบบอยาง

คือสิ่งที่ไดผลที่สุดเลิกสอนกฎเกณฑและ

คุณธรรมลูกดวยการพร่ำบนสั่งสอนแลว

หันมาใสใจกับการเปนตนแบบที่ดีใหกับ

ลูกอยางจริงจัง
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Streaming of classes
 One of the big success factors last year was streaming

students into ability levels for Prathom 2-6. There are three levels

of ability that students can study in.

 Students are given a placement test at the beginning of

the year to help determine which class they will study in. Previous

year’s scores and teacher recommendations will also be taken

into consideration when the class lists are finalised.

 A high ability class is for students who are able to complete

activities in the book quite quickly. Students will therefore study

from additional supplementary materials which aim to further

challenge and motivate students in this level. Less time is needed

preparing for exams as it will be expected that students in this

class will already have sound knowledge on the areas that will

be tested. You will know your child is in a high ability class

because their class name will be either ‘Dolphins’ or ‘Whales.’

 A mid-ability class is for students who are likely to find

the book to be suitable for their current ability. A sufficient amount

of time will be spent preparing for exams to ensure that students

can aim to get the best scores in their exams. Students will

also benefit from having a Young Learner Assistant in some of

the classes who can provide additional support to the classroom

teacher. You will know your child is in a mid-ability class because

their class name will be either ‘Alligators’ ‘Crocodiles’ or ‘Dragons.’

 A weak ability class is for students who are likely to find

the book slightly challenging for their current ability. A larger

amount of time will therefore be spent preparing for exams to

ensure that students can aim to get the highest score they

possibly can. Students will also benefit from having a Young

Learner Assistant in all of the classes, who can provide additional

support to the classroom teacher. You will know your child is in

a weak ability class because their class name will be ‘Sharks.’

Contact us
 Thank you for your time to read this newsletter. British Council

always values feedback from parents and we are always available

to answer any questions you may haveabout the programme.

Should you have any questions or feedback, please contact us

in the following ways:

David Ford (Senior Teacher)

David.Ford@britishcouncil.or.th (English)

Ramida Nutsiriteerapat (Coordinator)

Ramida.Nutsiriteerapat@britishcouncil.or.th (Thai)

Tel. +66 (0) 98 580 5969



Welcome back
 I trust you had a great Songkran

holidayand are looking forward to

the new academic year as much

as I am. British Council is delighted

to have been invited back to Satit

Pattana for a second year and I am

looking forward to the new challenges

and opportunities that this year will

bring. 

 It was a pleasure teaching

Satit Pattana students last year and

teachers were impressed with the

progress that students made and

the hard work they put in. Part of

this success was also due to the

continued support from parents and

I would like to take this opportunity

to once again thank parents for

helping their children at home as

well as continuing to provide us with

constructive feedback about the

courses we provide. 

 The Songkran holiday provided

a great opportunity for teachers

to reflect on last year and look for

ways to further improve our program.

We have made a number ofchanges

to our coursebooks and assessments

this year and for more detailed

information about these changes,

please consult the course outlines

which were included in the booklets

handed out during the parents’

orientation day.

 I’m delighted to announce that we have two new members of teaching staff joining the

team this year replacing teacher Violet and John who left us at the end of last year.

 Teacher Patrick Ackerman has taught English for over 20 years in Southeast Asia,

working in Thailand, Laos, Malaysia, Singapore and Vietnam. His most recent teaching

position was working for British Council in Siam Square. He has a Trinity Diploma in TESOL

and Master of International Education from Monash University, Australia. Aside from English,

Patrick is also fluent in Lao and speaks intermediate level Thai.

 Teacher Chris Duquette has been working as a teacher in Thailand, China and Korea

since graduating from the University of Victoria, Canada in 1999. While he has significant

experience with business, health and sports related tutelage, Chris has focused the majority

of his career on teaching English to young learners in language centres and International

schools over the past 15 years.  

 I’m also pleased to say that Khun Fang (Ramida Nutsiriteerapat) has been promoted

to the position of Programme Coordinator. Fang will oversee the administration of the British

Council programme as well as manage the three Young Learner Assistants we will have in

our programme this year.Fang has been a very popular member of staff in SatitPattana and

I wish her the best of luck in her new position.

Chris Duquette / James Moody / Steven Wilson / David Ford / Patrick Ackerman / Joel Whitham

Nok / Fang / Tony Leavy

The weeks and months ahead
 We have got many exciting activities lined up for this year and we will be bringing you

more details of these in the next addition of our newsletter. Meanwhile, students may want

to start brushing up on their artistic skills as the next British Council art competition will

commence very soon with the theme being ‘My country’s landmarks.’ 
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กิจกรรมของลูกอนุบาล
หลังจากเสียงรองไหเบาบางลง เด็กๆ เริ่มหันมาสนใจกิจกรรมตางๆ ที่คุณครูเตรียมไว ใหทำใหบรรยากาศของการเรียนรู

ไดเริ่มตนขึ้นจดหมายขาวฉบับแรกนี้จึงขอแนะนำกิจกรรมของอนุบาลที่เด็กๆจะไดรวมเรียนรู ไปดวยกันตลอดปการศึกษา

จึงขอใหทานผูปกครองชวยเปนกำลังใจใหนักเรียนรวมทำกิจกรรมรวมทั้งขอความรวมมือผูปกครอง
ชวยพานักเรียนมาโรงเรียนแตเชาเพื่อจะได ไมเสียโอกาสในการรวมทำกิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ 

ตลาดนัดอนุบาลฉลาดซื้อ
 เปนกิจกรรมการซื้อขายของเลน ของ
มือสองและสินคาตางๆ ที่นักเรียนในระดับ
ชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 นำมาขายใหกับ
นองเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 เพ่ือใหนักเรียน
รูจักนำส่ิงของท่ีไมใชแลวมาแบงปนแลกเปล่ียน
กันไดรูคุณคาของเงิน กิจกรรมจะเร่ิมประมาณ
เดือนมิถุนายน

นิทรรศการโครงงาน
 เปนการเรียนรูแบบโครงงานซึ่งนักเรียน
จะเปนผูกำหนดวิธีการเรียนรูและสืบคนขอมูล
ที่สนใจดวยตนเอง และเมื่อจบโครงงานจะมี
การนำโครงงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ซึ่ง
ผูปกครองท่ีสนใจสามารถเขารวมชมนิทรรศการ
โครงงานไดนิทรรศการจะมีประมาณตนเดือน
ตุลาคม

กิจกรรมนิทานยามเชา
 กิจกรรมนิทานยามเชาเปนการแสดงนิทาน
ของแตละระดับชั้นโดยเปนการแสดงรวมกัน
ของนักเรียนและคุณครูเพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ความกลาแสดงออกและสรางความ
สนุกสนานใหกับนักเรียนทุกคน ซี่งกิจกรรม
จะมีในวันอังคารที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
เริ่มวันที่ 8 กรกฎาคมนี้

กิจกรรมพี่ชวยนอง
 กิจกรรมสำหรับระดับชั้นอนุบาล 2 และ
อนุบาล 3 ที่จะแสดงความมีน้ำใจชวยเหลือ
นองเล็กระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1
โดยทุกวันจันทรพี่ๆ จะไปชวยถือกระเปา
ของนองไปสงที่หองเรียนกิจกรรมจะเริ่ม
ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

โครงการเสริมศักย สรางสุข
สนุกสบาย
 เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงออกอยางสรางสรรคตามความสนใจ
ของตนเอง โดยมีผูปกครองเขามามีสวนรวม
ในการเตรียมการแสดง และมีนักเรียนทุกคน
รวมชมเปนกำลังใจ กิจกรรมจะมีทุกเดือน
โดยจะเริ่มประมาณเดือนกันยายนนี้

กิจกรรมความดีของหนู
 เด็กๆ ทุกคนท่ีทำความดีจะไดรับดาวจาก
คุณครู โดยจะประทับดาวลงในบอรดความดี
ของหนูท่ีอยูในหองเรียนของตนเองเพ่ือเปนการ
สะสมความดีของเด็กทุกคน

ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม
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“À·Ã âµ�Ð·Í§”
¡Ñº´¹µÃÕä·Â

§Ò¹Í´ÔàÃ¡·ÕèäÁ‹ãª‹àÅ‹¹

ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

 ในเวลาที่นักเรียนวางเวนจากการเรียน เชื่อวานักเรียนแตละคนคงไดทำกิจกรรมที่

ช่ืนชอบแตกตางกันไป ไมวาจะเปน เลนอินเตอรเน็ต เลนเกม อานหนังสือ ดูโทรทัศน ฯลฯ

แตหากขึ้นชื่อวา งานอดิเรกแลว กิจกรรมที่ทำนั้น นอกจากจะเปนสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบ

สิ่งที่ทำยังจะตองเกิดประโยชนและชวยเพิ่มพูนทักษะของนักเรียนดวย    

 เชนเดียวกับ “ภทร โตะทอง” นักเรียนชั้น ม.4  โรงเรียนสาธิตพัฒนา ที่มีดนตรีไทย

และโขนเปนงานอดิเรกในดวงใจ 

 ภทร เริ่มเรียนดนตรีไทยตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการชักชวนของคุณครู

ในโรงเรียน (สาธิตพัฒนา) ถึงวันนี้เขามีความสามารถในการเลนเครื่องดนตรีไดหลายชนิด

ทั้งเครื่อง สี ตี และเปา 

 ภัทร เลาวา เครื่องดนตรีที่เขาสามารถเลนได คือ ซออู ระนาดทุม ฆองวง และขลุย

แตที่ชอบมากที่สุดคือ ระนาดเอก ถึงตอนนี้เลนดนตรีไทยมา 13 ป แลว มีการพัฒนาดาน

ฝมือการเลนและจังหวะมากข้ึน สามารถเลนไดมากกวา 100 เพลง และเพลงลาวดวงเดือน

เปนเพลงที่ชอบที่สุด

 “¼ÁàÅ‹¹´¹µÃÕà»š¹§Ò¹Í´ÔàÃ¡ à¾ÃÒÐÁÑ¹·ÓãËŒàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ª‹ÇÂ¤ÅÒÂà¤ÃÕÂ´¨Ò¡¡ÒÃàÃÕÂ¹·ÓãËŒàÃÒ
ÁÕÊÁÒ¸ÔÁÒ¡¢Öé¹·ÕèàËç¹ä´ŒªÑ´à¨¹¤×ÍàÃ×èÍ§¤ÇÒÁ¨Ó àÁ×èÍ¡‹Í¹¼Á¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¨´¨ÓÍÐäÃä´ŒÁÒ¡ ¾ÍÁÒàÅ‹¹
´¹µÃÕä·Â àÃÒµŒÍ§¨Óâ¹�µà¾Å§ãËŒä´Œ¨Ö§·ÓãËŒàÃÒ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¨Ó¢Í§àÃÒä»â´ÂäÁ‹ÃÙŒµÑÇ”

 ไมเพียงภัทรจะเลนดนตรีไทยเปนงานอดิเรก เขายังมีโอกาสไดแสดงดนตรีไทยรวมกับ

เพ่ือนคนอ่ืนๆ ในวงดนตรีของโรงเรียน เวลาโรงเรียนจัดกิจกรรมตางๆ เชน วันลอยกระทง

วันไหวครู ฯลฯ และยังหมั่นออกไปแขงขันตามเวทีตางๆ อยูหลายครั้ง 

 

 นอกจากดนตรีไทยแลว กิจกรรมอีกอยางที่ ภทร ชื่นชอบก็คือ โขน

 “¼ÁÁÒ½ƒ¡â¢¹ä´Œà¾ÃÒÐ¤ÃÙË¹‹Í§ (©ÅÍ§ ÍÒÃÕÂ�¨Ôµµ� ¼ÙŒ½ƒ¡ÊÍ¹) ªÑ¡ªÇ¹¨Ò¡¡ÒÃ½ƒ¡â¢¹ àÃÒä´ŒàÃ×èÍ§
¢Í§¤ÇÒÁÍ´·¹ ÊÁÒ¸Ô áÅÐ¡ÒÃà¤ÒÃ¾¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂ�à¹×èÍ§¨Ò¡â¢¹à»š¹ÈÔÅ»Ð¡ÒÃáÊ´§ªÑé¹ÊÙ§·ÕèÁÕ¡ÒÃÊ×º·Í´
ÁÒ¹Ò¹ áÅÐÁÕâÍ¡ÒÊä´ŒáÊ´§·Ñé§àÇ·Õã¹âÃ§àÃÕÂ¹áÅÐµÒÁ§Ò¹µ‹Ò§æ â´Â¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§¤ÃÙË¹‹Í§ µÃ§¹Õé·ÓãËŒ
àÃÒÁÕÃÒÂä´ŒáÅÐÃÙŒ¨Ñ¡ãªŒà§Ô¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³¤‹Ò ” 

 ซ่ึงส่ิงสำคัญท่ีทำใหเขาคนพบความสุขและตัวตนน้ี คือการไดการสนับสนุนจากผูปกครอง

 “คุณพอคุณแม ใหการสนับสนุนผม เพราะเห็นวาผมทำแลวมีความสุข และยังไดสืบทอด

      เรื่องศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยดวย”

 

                  อยางไรก็ตาม แมการเลนตรีไทยจะเปนเสมือนชีวิตจิตใจของเขา แตอาชีพ

               ที่สนใจจริงๆ คือ แพทย และวิศวกรเนื่องจากเขาชอบเรื่องวิชาวิทยาศาสตร

                                         ซึ่งดนตรีเปนเพียงสิ่งที่ชวยใหเขาผอนคลายและ

                                         เปนทางออกในการคนพบความสุขเทานั้น

  ในตอนทาย ภทร ไดฝากถึงเพื่อนๆ ดวยวา

“ÍÂÒ¡ãËŒ·Ø¡¤¹ÅÍ§ËÒ§Ò¹Í´ÔàÃ¡·Õèµ¹àÍ§ªÍº
äÁ‹ãª‹·Óà¾ÃÒÐàËç¹à¾×èÍ¹·Ó ÍÂÒ¡ãËŒÅÍ§ËÒÊÔè§·ÕèªÍº´ŒÇÂµ¹àÍ§
¶Ö§¨Ðà¡Ô´»ÃÐâÂª¹� ¾Ñ²¹Òµ‹ÍÂÍ´ä´Œ áÅÐ¾º¤ÇÒÁÊØ¢ä´Œ¨ÃÔ§æ”
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ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………… ระดับชั้น …………………….

เกมฝกสมองประลองป�ญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2557

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ถายทอดโดย : ครูเรวัต ทองมา

สงคำตอบไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
พรอมลุนรับของรางวัล (สำหรับผูที่ตอบถูกเทานั้น)

ระดับอนุบาล ใหนักเรียนลากเสนจากเลข 1-36 แลวระบายสีใหสวยงาม
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ระดับประถมศึกษา ใหนักเรียนลากเสนจับคูตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีใหถูกตอง

ระดับมัธยมศึกษา ใหนักเรียนเรียงลำดับเหตุการณในเรื่องพระอภัยมณีลงในชองวางใหถูกตอง

ลำดับเหตุการณ

เมื่อเดินทางตอไปก็พบกับชีเปลือยตนหนึ่ง
ซ่ึงสนใจไมเทาวิเศษกับมานิลมังกรมากและ
อยากไดไวเปนเจาของตัวเอง จึงทำดีกับ
สุดสาครและฝากตัวเปนลูกศิษยติดตาม
สุดสาครไปดวย

อยูตอมาพระอภัยมณีตองจากนางเงือก
เพ่ือกลับบานเมือง จึงพานางเงือกซ่ึงต้ังทอง
ไปฝากไวกับพระษีใหชวยดูแล

หลังจากนั้นไมนานนางเงือกคลอดลูกเปน
ลูกชายมีนามวา “สุดสาคร” นางยกให
พระษีเปนผูอบรมเลี้ยงดู

ฝายสุดสาครนอนสลบอยูกนเหว รอนถึง
พระษีตองเหาะมาชวยพารางของสุดสาคร
ข้ึนมาจากกนเหวไดและก็พบกับมานิลมังกร
ที่หนีชีเปลือยมาไดพอดี

พระษีมอบไมเทาวิเศษใหสุดสาคร และ
บวชใหเปนดาบสนอยกอนท่ีจะออกเดินทาง
ไปกับมานิลมังกร ในระหวางเดินทางได
ถูกผีดิบใชมนตขลังลอลวงเขาไปในเมือง
สุดสาครกับมานิลมังกรชวยกันตอสูจนผีดิบ
พายแพ และพังทลายเมืองผีดิบจนส้ินซากไป

ณ เกาะแกวพิสดารมีนางเงือกตนหน่ึงอาศัย
อยูในทะเล ไดพบพระอภัยมณีซึ่งกำลัง
หนีนางผีเสื้อสมุทร จึงชวยนำทางพาหนี
ขึ้นฝงจนรอดชีวิตมาได และไดเสียเปน
ภรรยากัน

ชีเปลือยหลอกใหสุดสาครลงจากหลัง
มานิลมังกรและวางไมเทาไวเพื่อไปยืนที่
หนาผาดวยกัน  เมื่อไดโอกาสจึงผลัก
สุดสาครลงสูกนเหวลึกทันที

วันหนึ่งสุดสาครเดินเที่ยวเลนในทะเล พบ
มานิลมังกรที่มีรูปรางแปลกประหลาดจึง
เขาใกลหวังจะจับตัวใหไดจึงเกิดการตอสูกัน
สุดสาครใชเชือกวิเศษจับมานิลมังกรได

1 2 3 4

5 6 7 8
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เกมฝกสม   ง ประลองป�ญญาเฉลย
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ปการศึกษา 2556

ระดับอนุบาล

วงกลมรูปที่แตกตางไปจากพวก
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

This mouse is hungry. Will you help him find the apple?

รูปสามเหลี่ยมดานเทา A B E ตั้งอยูบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  A B C D

จงหาขนาดของมุม E F A

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
มีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป

ขนาดของมุม E F A คือ             องศา

มีสามเหลี่ยมทั้งหมด             รูป

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
เติมตัวเลข1-9 ลงในชองตารางที่เวนวางไว โดยตัวเลขในทุกแถวของ

แนวตั้ง แนวนอน และทุกตารางยอยจะตองไมซ้ำกัน
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รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th
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รวมภาพ

กิจกรรม SATIT PATTANASCHOOL

E   V   E   N   T     G   A   L   L   E   R   Y

เติมตัวเลข1

1. งานปฐมนิเทศผูปกครอง ปการศึกษา 2557

2. กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสาธิตการหวานขาว

4. เลือกกรรมการ HOUSE

5. กิจกรรมนิทานยามเชา

6. กิจกรรมวันสุนทรภู
7. กิจกรรมเอนฟาโกร เอพลัส



รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th
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รวมภาพ

กิจกรรม SATIT PATTANASCHOOL

E   V   E   N   T     G   A   L   L   E   R   Y

1. แขงขัน Recycle week

2. พิพิธภัณฑธนาคารไทย

3. สวนสัตวดุสิต ชั้น ป.5


