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   สวัสดีคะจดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับสงทายปเกาและตอนรับปใหมพุทธศักราช 2554 ในจดหมายขาวมีท้ังปฏิทินกิจกรรม

ของเดือนธันวาคมที่ผานมาไดแกกิจกรรมวันพอ และกิจกรรมคริสตมาสลวนเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรงท้ังส้ิน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะท่ีจำเปนใหกับนักเรียน ซ่ึงถือเปนหนาท่ีโดยตรงของโรงเรียน

ที่จะตองจัดกิจกรรมดังกลาวเสริมเติมตอยอดทั้งดานความรูและทักษะใหกับนักเรียนทุกคน

   ท้ังกิจกรรมวันพอและกิจกรรมคริสตมาส เด็กๆท่ีนารักของโรงเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถตามศักยภาพ

ของแตละคน บางคนจะมีจ�ดเดนในเรื่องของการวาดภาพ ทำการดวันพอ บางคนมีความสามารถทางการแสดง 

เลนละคร รองเพลง ฯลฯ ซ่ึงเปนศักยภาพของนักเรียนท่ีแตกตางกันไป อยางไรก็ตามการแสดงออกของนักเรียนในดานตางๆ

เหลานี้เปนสิ่งที่เราผูใหญทุกคนควรใหความสำคัญ เพราะนั่นคือตัวตนของเด็กที่บอกใหเรารูวาเขาชอบหรือถนัด หรือ

สนใจอะไรและควรสนับสนุนใหเขาไดแสดงออกอยางเต็มตามศักยภาพ

   กิจกรรมที่นักเรียนไดแสดงออกอยางทั่วถึงทุกคน คือการแสดงชุดตางๆในวันปใหมของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียน

ไดจัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง เพื่อเชิญชวนใหผูปกครองไดเขามารวมงานและให

กำลังใจบุตร-หลานกันมากๆ ซ่ึงเปนอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีนักเรียนไดรับรูและซึมซับวัฒนธรรมประเพณีของไทยเร่ิมต้ังแตการ

ทำบุญตักบาตรและรับศีลรับพรจากพระสงฆ จำนวน 39 รูปที่โรงเรียนไดนิมนตมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

หลังจากน้ันจะเปนการมอบของขวัญ ขอบคุณผูท่ีใหความชวยเหลือ ดูแลและบริการใหนักเรียน ท้ังในและนอกโรงเรียน

อยางมีความสุข เพ่ือแสดงถึงความกตัญู กตเวทีตอผูมีพระคุณอันเปนคุณลักษณะท่ีเด็กๆควรมี ตอจากน้ันจะเปนการ

แสดงของนักเรียนต้ังแตระดับเตรียมอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีการฝกซอมกันมานาน เพ่ือจะแสดงในวันน้ี 

และเปนที่นาชื่นใจของผูที่ไดพบเห็นในความนารัก นาเอ็นดู รวมถึงการแสดงออกอยางสรางสรรคของนักเรียนทุกคน

   หลังจากน้ันนองอนุบาลก็จะไปรับกลองอาหารกลางวันของตนเองและอาหารวางของผูปกครอง กอนแยกยายกลับบาน 

สวนพ่ีประถม – มัธยมจะกลับเขาหองเรียนเพ่ือจับฉลากรวมกับเพ่ือนๆและรับกลองอาหารกลางวันของตนเองพรอมอาหารวาง

ของผูปกครองกอนกลับบานเชนกัน ในโอกาสอันดีนี้โรงเรียนหวังวาทุกครอบครัวจะไดมีเวลาเตรียมตัวเพื่อไปอวยพร

แดญาติผูใหญ ผูท่ีเคารพนับถือและไดใชเวลาในชวงหยุดกิจกรรมการเรียนของลูกๆหลานๆ ทุกคนในครอบครัวจะไดอยู

พรอมหนากัน ไดดูแลกัน เอื้ออาทรกันและไดเฉลิมฉลองความสุข สดชื่น รื่นเริงรวมกัน

   ทายที่สุดนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั ้งหลายที่ผู ปกครองและครอบครัวนับถือ

โปรดดลบันดาลใหทุกทานประสบแตสิ่งที่ดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรงและสมหวังตลอดป 2554 และตลอดไปคะ

        

                                                                             รองศาสตราจารยลัดดา   ภูเกียรติ
                                                          ผูอำนวยการโรงเรียน
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คุยกับบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา  ภูเกียรติ

    

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

    

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรย้ิม  

รองศาสตราจารยดวงกมล  สินเพ็ง 

  

อาจารยรุงทิพย  โพอุทัย  

  

บรรณาธิการ     

ชลกร  แสงแกว

บรรณาธิการประจำฉบับ  

ผกาวรรณ  ทองมา

วัชรี  อารียจิตต

ผูชวยบรรณาธิการ    

กิตติพร  รอดรุงเรือง

ฝายอนุบาล  ยุพาภรณ  ลาวเกษม

ฝายประถม  เพ็ญศรี  ฉลาดแยม

ฝายมัธยม  สุกัญญา  ต้ังกิตติมศักด์ิ

กองบรรณาธิการ    

สุรเกียรติ  ธาดาวัฒนวิทย

ไพลิน  ชยามาศ

วัลยา  ซอเสียงดี

ผกาวรรณ  ทองมา

วัชรี  อารียจิตต

หฤทย  อันไธสง

พุทธิดา  ธิราชรัมย

นที  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ธัญยธรณ  ศรีสุระโชติปรีชา

Douglas  Colgan

แบบรูปเลม  

อุไรวรรณ  เกิดประทุม

อภิศาล  คนเพียร

จัดพิมพโดย    

โรงเรียนสาธิตพัฒนา
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   สวัสดีคะผูปกครองและนักเรียนทุกคน จดหมายขาวฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 6 แลวนะคะ เปนจดหมายขาว

ท่ีมาพรอมกับลมหนาวในชวงเทศกาลคริสตมาส ซ่ึงถือไดวาเปนเทศกาลแหงความสุข และสมหวัง 

เห็นไดจากรอยยิ้มของเด็กๆที่แยมออกมานั่นเอง และความสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งในเทศกาล

วันปใหมที่กำลังจะมาถึงในไมชานี้

   ในเดือนที่ผานมาโรงเรียนเราไดจัดกิจกรรมขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนกิจกรรมลอยกระทง 

กิจกรรมวันพอ ซึ่งเปนกิจกรรมสรางความสุขและรอยยิ้มใหกับทุกครอบครัว

   ในจดหมายขาวฉบับน้ี เปนการเก็บตกกิจกรรมวันลอยกระทง  ยอดเงินท่ีไดรับบริจาคจากการ

จำหนายสินคา อาหาร เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม รวมท้ังบรรยากาศการสืบสานวัฒนธรรมไทย

ภายในงานท่ีเกิดข้ึนในวันน้ันสะทอนใหเห็นเดนชัดถึงความรวมแรงรวมใจของทานผูปกครอง ครู 

นักเรียนและบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนไดเปนอยางดี

   สำหรับกิจกรรมวันพอมีการประกวดผลงานนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และมีการแสดงรำถวายพระพรของฝายอนุบาลและประถม 

ซ่ึงจดหมายขาวของเราไดติดตามนำเสนอภาพบรรยากาศในงานท่ีอบอวลไปดวยความอบอุนและ

ความรัก

 นอกจากนี้จดหมายขาวฉบับนี้จะมีเนื้อหาของสรรสาระเพื่อการเรียนรู เปนเรื่องเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนดนตรีตามแนวคารล ออรฟ ท่ีเนนดานความคิดสรางสรรคสำหรับเด็ก ซ่ึงทำให

ทานผูปกครองเห็นมุมมองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

ชัดเจนขึ้น

 กิจกรรมทุกอยางโรงเรียนมุงจัดใหเด็กเกิดการเรียนรู มีประสบการณตรง ฝกการแกปญหา

กับสถานการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา รวมทั้งไดปลูกฝงวัฒนธรรมประเพณีของไทยใหหยั่งราก

ลึกลงไปในใจของนักเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน กิจกรรมตางๆของโรงเรียนจะเกิดขึ้นไมไดเลย 

ถาไมไดรับความไววางใจความเขาใจในงานโรงเรียน ความรวมมือ และความปรารถนาดีจาก

ทานผูปกครองทุกทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ดวยคะ

                  

               กองบรรณาธิการ

               ผกาวรรณ  ทองมา

               วัชรี  อารียจิตต 
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ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2553-มกราคม 2554
1. โครงการเรียนรูโลกกวาง ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
วันอังคารที่ 4 ม.ค. 2554     ชั้นประถมศึกษาปที่4  สถานเสาวภา
วันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค. 2554   ชั้นมัธยมศึกษาปที่1  หอศิลปกรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 11 ม.ค. 2554    ชั้นประถมศึกษาปที่6  โรงพยาบาลเด็ก
วันพุธที่ 12 ม.ค. 2554     ชั้นมัธยมศึกษาปที่2  โรงพยาบาลจ�ฬาฯ
วันอังคารที่ 18 ม.ค. 2554    ชั้นประถมศึกษาปที่5  พระที่นั่งวิมานเมฆ
วันพุธที่ 19 ม.ค. 2554    ช้ันประถมศึกษาปท่ี3  สวนบัว สถาบันราชมงคล   ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
วันอังคารที่ 25ม.ค.  2554    ชั้นมัธยมศึกษาปที่3  ปลูกปาชายเลน  ปอมพระจ�ลจอมเกลา
วันพุธที่ 26 ม.ค.  2554    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
2. รายการ “คุยกับคุณครู” ภาคปลาย ครั้งที่ 1
13-17 ธ.ค.53 รายการ “คุยกับคุณครู ระดับอนุบาล” 
3. รายการ “คุยกับคุณครู” ภาคปลาย ครั้งที่ 2
วันจันทรที่ 24 – วันศุกรที่ 28 ม.ค. 2554 รายการ “คุยกับคุณครู ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ”
วันจันทรที่ 31 ม.ค.- วันศุกรที่ 4ก.พ.2554 รายการ “คุยกับคุณครู ระดับอนุบาล” 
4. โครงการวัดสูโรงเรียน
วันอังคารที่ 7 ธ.ค. 2553  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-5
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
5. กิจกรรมสาธิตพัฒนารอบรูทันโลก
วันพุธที่ 5 ม.ค. 2554    ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 เวลา 12.30 – 13.00 น.
วันพุธที่ 12 ม.ค. 2554     ระดับชั้นประถมศึกษาปที่3-4 เวลา 11.30 – 12.00 น.
วันพุธที่ 19 ม.ค. 2554    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1-3 เวลา 12.30 – 13.00 น.
วันพุธที่ 26 ม.ค. 2554     ระดับชั้นประถมศึกษาปที่1-2   เวลา 11.30 – 12.00 น. 
6. กิจกรรมและวันสำคัญตางๆ
วันอาทิตยที่ 5 ธ.ค. 2553    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันจันทรที่ 6 ธ.ค. 2553    หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันศุกรที่ 10 ธ.ค. 2553    หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันจันทรท่ี 20 -วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธ.ค. 2553  สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 1
วันศุกรที่ 24 ธ.ค. 2553    กิจกรรมคริสตมาส อนุบาล-ประถม-มัธยม
วันพุธที่ 29 ธ.ค.  2553    งานวันปใหม ครึ่งวันเชา (กิจกรรมปใหมของนักเรียน) โรงเรียนเลิกครึ่งวัน   
        ครึ่งวันบาย (กิจกรรมปใหมของครู)
วันพฤหัสบดีท่ี 30 ธ.ค. 2553 - วันจันทรท่ี 3 ม.ค. 2554 หยุดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากวันสิ้นปเกา      
       และหยุดชดเชยวันขึ้นปใหม   
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554   เปดเรียนหลังเทศกาลปใหม 2554
วันจันทรที่ 10-วันศุกรที่ 14 ม.ค. 2554   กีฬาสี(นอกรอบ) แขงขันและซอมเชียร
วันเสารที่ 15- วันอาทิตยที่ 16 ม.ค. 2554   คายลูกเสือสามัญ ป.4-6  เปนเวลา 2 วัน 1 คืน (ในโรงเรียน)
วันจันทรที่ 17- วันศุกรที่ 21 ม.ค. 2554   กิจกรรมตลาดนัดวิชา
วันอังคารที่ 18 ม.ค. 2554    Audition สาธิตพัฒนาโชว
วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 2554     กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
วันเสารที่ 22 ม.ค.2554     สอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-มัธยมศึกษาปที่3 
       ปการศึกษา2554 
วันพุธที่ 26 ม.ค. 2554    กิจกรรมนักวิทยรุนเยาว “ดิ่งพสุธา”
วันเสารที่ 29 ม.ค. 2554     คายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่3 (Day Camp)
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เร่ืองเลาอนุบาล

โดย….. ครูยุพาภรณ  ลาวเกษม

 

เด็กหญิงณิชมน  บุญรงค (พาย) อ.2/4 จัดเก็บของเขาท่ีดวยตนเอง
ท้ังของสวนรวมหรือของท่ีวางท้ิงไวและทำงานสงทันตามเวลาทุกคร้ัง…   
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงทอง (แบมแบม) อ.2/5 มาโรงเรียนทัน
เขาแถวทุกวัน เก็บของเขาที่เรียบรอย รูจักหนาที่ของตนเองเปน
อยางดี…   เด็กหญิงคริศรา  พลไทย (แบม) อ.3/1 ทำหนาท่ีของ
ตนเองอยางดี ปฏิบัติตามคำส่ังของคุณครูและขอตกลงของโรงเรียน
อยางเครงครัด…    เด็กหญิงเบมิกา  ครุฑแกว (ปลายฝน) อ.3/2 
มาโรงเรียนแตเชาทุกวัน สามารถปฏิบัติตามกฎของหองเรียนไดเปน
อยางดี แตงกายสะอาดและถูกระเบียบ….เด็กหญิงธัญธรณ  ฉันทพุทธิเวท 

(น้ำหวาน) อ.3/3 มาโรงเรียนแตเชา รักษากฎและชวยบอกเพ่ือน
เร่ืองกฎระเบียบในหอง ทำหนาท่ีของตัวเองโดยคุณครูไมตองบอก…   
เด็กชายกฤตภาส  วิภูพงศ (เวฟ) อ.3/4 มาโรงเรียนเชาสม่ำเสมอ 
รอเขาแถว เดินแถวอยางเปนระเบียบ ตั้งใจเรียนและปฏิบัติตาม
ขอตกลงที่ไดตั้งไว

    ขอช่ืนชม….เด็กๆท่ีนารัก  เด็กชายกฤติธี  เล้ียงศิริกูล (พาย) 
ตอ.1 เม่ือมาถึงหองเรียนจะรีบนำของใชสวนตัวเก็บเขาท่ีโดยคุณครู
ไมตองบอก…  เด็กชายรวิพล  จันทมณีโชติ (เพาเวอร) ตอ.2 
หากเพื่อนทิ้งขยะไมถูกที่ นองจะเดินมาบอกคุณครูแลวรีบนำไป
ทิ้งเองทันที…  เด็กหญิงกวินนิชชา ฉินสิน (กีวี่) ตอ.3 เชื่อฟง
และปฏิบัติตามคำส่ังของคุณครูอยางเครงครัด รูหนาท่ีวาตองเก็บของใช
ของตนเองเขาที่ คุณครูชื่นชมวานารักมาก…

  
เด็กหญิงวาดวไล  รุจิพรพงษ (หนิว) อ.1/1 เมื่อมาถึงหองเรียน
จะรูหนาที่ของตนเองทันทีวาตองเก็บของใชสวนตัว คุณครูไมตอง
เตือน…   เด็กหญิงนภาภัช  เอื้อมงคลการ (หลินหลิน) อ.1/2 
รูหนาที่ของตนเองเปนอยางดี เก็บของเขาที่เองทุกครั้ง…

เด็กชายปลายพันแสง  วสันตทัศน (ลูกคล่ืน) อ.1/3 เก็บของเขาท่ี
ทุกครั้ง เวลาเขาแถวจะรูตำแหนงของตนเอง ไมยืนเบียดเพื่อน
เลยสักคร้ัง…เด็กชายธีร   อยูประเสริฐ (ธีร) อ.1/ปฏิบัติตามกติกา
ของหองเรียนทุกครั้งอยางตั้งใจ…   เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีวิฑูรย 
(ปล้ืม) อ.1/5 มาถึงหองเรียนเก็บของเขาท่ีโดยคุณครูไมตองบอก
เลยสักวัน…   เด็กชายธัญญ  ยอดแกว (ทองฟา) อ.2/1 มาโรงเรียน
แตเชา เก็บของเขาท่ี รูจักหนาท่ีของตนเอง…เด็กหญิงดุจดาว  เสารเพชร 

(ชะเอม) อ.2/2 เปนเด็กดี เชื่อฟงไมพูดคุยเวลาคุณครูสอน…   
เด็กชายตฤณดิษฐ ณ ถลาง (ตินติน) อ.2/3 เก็บของเขาท่ีเดิมได
เรียบรอย เม่ือเพ่ือนไมปฏิบัติตามท่ีคุณครูบอกนองก็จะคอยเตือนเพ่ือน
เสมอ   

เลนแลวเก็บเขาที่นะจะ

ตั้งใจฟงคุณครูดวยนะ
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   เทศกาลปใหมมาถึงแลว… หลายๆครอบครัวคงไดใชเวลาทำกิจกรรมตางๆรวมกันอยางสนุกสนาน คุณพอคุณแมอาจใชเวลาเหลานี้ 
สรางประสบการณที่มีคาสำหรับลูกรักไดอีกดวย

ÅÙ¡ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒÍÐäÃºŒÒ§¨Ò¡à·È¡ÒÅ........ 
*àÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ñ¡ÉÐ·Ò§ÊÑ§¤Á เมื่อลูกเลน ทำกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธกับญาติพี่นอง ลูกจะเรียนรูวิธีแกปญหา รูจักควบคุมตนเอง เปนผูนำ 
ผูตามที่เหมาะสม
*àÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ เม่ือลูกพูดคุยกับญาติ ผูใหญ เพ่ือน พ่ีนอง ลูกจะเรียนรูการใชคำพูดท่ีเหมาะสม สุภาพไพเราะและสรางสรรค 
*àÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ การเลนกับญาติพ่ีนอง การพูดคุย การชวยเหลืองานเล็กนอย ทำใหลูกรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืนได การใหคำชมเชย
เมื่อลูกทำดีเปนการสรางความภาคภูมิใจในตนเองใหกับลูก
*àÃÕÂ¹ÃÙŒÁÒÃÂÒ·        ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัติตามคุณพอคุณแม การสวดมนตไหวพระ ทำบุญ การเคารพผูใหญ ทักทายสวัสดี 
ขอบคุณ ขอโทษ แบงปนมีน้ำใจกับเพื่อนบาน เปนสิ่งที่ลูกเรียนรูไดจากการกระทำตามสิ่งที่พอแมปฏิบัติ การที่ลูกไดรวมทำกิจกรรมตางๆ
กับครอบครัว มีปฏิสัมพันธกับญาติพ่ีนอง ไดชวยเหลืองานเล็กๆนอยๆ จะทำใหลูกพัฒนาอารมณ สังคม และ ความสามารถของตนเองดวยคะ

  ประสบการณชีวิตที่งดงาม เกิดขึ้นได จาก คุณพอคุณแมเปนตนแบบ คำพูด การกระทำ และวิธีคิดเชิงบวกเปนการหลอหลอม
ใหลูกเปนเด็กดี เด็กเกง เด็กนารัก…ในอนาคต

à·È¡ÒÅ.... 
âÍ¡ÒÊáË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ÅÙ¡ÃÑ¡
à·È¡ÒÅ.... 
âÍ¡ÒÊáË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ÅÙ¡ÃÑ¡
à·È¡ÒÅ.... 
âÍ¡ÒÊáË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ÅÙ¡ÃÑ¡
à·È¡ÒÅ.... 
âÍ¡ÒÊáË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ÅÙ¡ÃÑ¡
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   นักเรียนช้ัน ป.1/2  ชวยกันนำส่ิงของมาตกแตงหองเรียน ดวยความสามัคคี รวมแรง รวมใจ และชวยกันตกแตงหองเรียน
เน่ืองในวันคริสตมาส และวันปใหม   ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการชวยกันตกแตงหองเรียนมาก สวนเด็กชายพศวัต คำภีระ 
และ เด็กหญิงภัทรดา  วชินะนาวิน อาสาเปนตัวแทนหอง เพื่อรวมแสดง ในงานวันสถาปนาโรงเรียน ดวยความเต็มใจ 
เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญไมมีเวลาในการซอม  แตนักเรียนท้ังสองคน สามารถเสียสละเวลา และเต็มใจเขารวมการแสดง 
คุณครูขอช่ืนชมคะ…ป.2/1 เด็กหญิงฉันชนก  ทีใจสกุล  ป.3/1 เด็กชายพลวัตร  งามสอาด  ป.3/2 เด็กชายธนินทร  กตัญุตาพันธุ 

เปนเด็กดีชวยเก็บกอนหินบริเวณรอบๆสนามใหเขาท่ีเรียบรอย โดยครูเวรประจำวันไมตองบอกกลาว เกงมากคะ…ป.3/2 
เด็กชายนภัทร  อภินันทรัตนกุล ป.4/2 เด็กหญิงกัลยกร    อนันตศิริประภา  ป.4/3 เด็กหญิงณิชา  อภินันทรัตนกุล  
ป.5/1 เด็กชายสิรภพ  รุงตระกูลชัย และอีกหลายๆ คนชวยตกแตงสถานที่จัดงานสาธิตพัฒนาโชว ขอบคุณในน้ำใจ
ของเด็กๆคะ…นักเรียน…ป.3/1 เด็กหญิงนพิน  ทวีอุดมทรัพย์ มีความรับผิดชอบสูง มีความต้ังใจจริงในการทำงานทุกช้ิน
ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งวาดภาพระบายสีไดสวยงามมาก นอกจากนี้ยังใชเวลาวางใหเปนประโยชน เวลาหลังเลิกเรียน
ถาใครหานพินไมพบใหไปหาท่ีหองไดเสมอ นารักมากคะ…ป.4/1 เด็กชายจิรัฐเกียรติ  เหลาฤทธ์ิ  (นาวิน)  เปนเด็กท่ีพูดจาไพเราะ 
กิริยามารยาทเรียบรอยงดงาม จึงทำใหเปนที่รักของเพื่อนและครูทุกคน…ป.4/2 เด็กชายอินทรัตน  สดสี  (อิน) ตั้งแต
เปดเรียนภาคปลาย อินมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนมาก ท้ังในเร่ืองของการเรียน และกีฬา โดยเฉพาะครูท่ีสอนแบดมินตัน กลาวชม
อินวามีพัฒนาการในการเลนแบดมินตันที่ดีขึ้นทุกวัน…ป.4/3 เด็กหญิงฌานา  โพธิ์อบ (ชาชา) นอกจากจะราเริงแจมใส
มีมนุษยสัมพันธดีแลว ยังเปนเด็กท่ีมีน้ำใจ เพราะหลังจากกลับจากไปเท่ียวพักผอนกับครอบครัว ชาชาจะมีของมาฝากเพ่ือนๆ
ทุกคนอยางท่ัวถึง เรียกไดวาไมยอมมีความสุขคนเดียว ตองแบงปนใหเพ่ือนๆดวย…ขณะท่ีครูกำลังแบงกระดาษเพ่ือเตรียมการสอน 
เด็กชายโชคทวี มุสิกสุวรรณและเด็กหญิงจีรนันท โกรฟส์ นักเรียนช้ันป. 6 ไดเขามาถามครูและอาสาจะชวย เปนเด็กดี
และมีน้ำใจมาก ๆ สวนเด็กชายศุภวิชญ ศิริมวง ก็อาสาเก็บรวบรวมบันทึกเพื่อนำไปสงคุณครูแทนเพื่อนๆดวย…

เร่ืองเลา…ชาวประถม

ถายทอดโดย…ครูชลกร  แสงแกว
ครูเพ็ญศรี  ฉลาดแยม

                                                                                                
  จดหมายขาวฉบับท่ี 6 ยังคงมีเด็กดีๆมาใหเราช่ืนชมกัน   แตละคนมีความดี มีน้ำใจ ท่ีนายกยอง 
และสมควรจะเปนแบบอยางใหกับนักเรียนทุกคน ในจดหมายขาวฉบับน้ี เด็กดีแตละคนไดทำความดีอะไรไวบาง ไปติดตามกัน
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สรรสาระเพ่ือการเรียนรู

   สวัสดีคะ สรรสาระเพ่ือการเรียนรูในฉบับน้ี ขอนำเสนอมุมมองการเรียนการสอนดนตรีสำหรับเด็กท่ีโรงเรียนสาธิตพัฒนา
นำมาใช คือทฤษฎีการเรียนดนตรีตามแนวคารล ออรฟ ซึ่งการเรียนการสอนตามแนวคิดของออรฟนั้นตั้งอยูบน
รากฐานของการปฏิบัติการสื ่อสารในเด็ก (Communicative performance) และเนนความเปนตัวของตัวเอง
เปนอยางมาก ดนตรีเบื้องตนของออรฟนั้นไดพัฒนามาจากขอสรุปที่วาเด็กจะเปนผูแสดงถึงพัฒนาการทางดนตรี
ของมนุษยชาติจากประสบการณและพัฒนาการทางดนตรีของเด็กเอง คารล ออรฟจึงวางรากฐานการสอนดนตรีของเขาวา 
ดนตรี (Music) การเคลื่อนไหว (Movement) และการพูด (Speech) เปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได ทั้งสามสิ่งรวมกัน
เปน เอกภาพ (Unity) ซ่ึงคารล ออรฟ เรียกวา ดนตรีเบ้ืองตน (Elemental Music) โดยหมายถึงการแสดงออกทางดนตรี
ของบุคคลที่เปนไปโดยธรรมชาติ ในระบบการสอนของออรฟนั้น การสรางสรรค (Creativity) ถือเปนสิ่งสำคัญที่สุด 
ออรฟไดเปดโอกาสใหเด็กมีการสรางสรรคแบบตอเน่ืองหลายแบบ ท้ังการรอง การเลนดนตรีและการเคล่ือนไหว และท่ีสำคัญ
หัวใจของการสอนตามแนวคารล ออรฟ เปนการสอนดนตรีผานการลงมือกระทำ อยางมีชีวิตชีวาและสรางสรรค ซ่ึงสามารถ
แสดงไดเปนSchooling through working = Learning by doing

   ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใตแนวคิดหลักการที่คารล  ออรฟไดเสนอไว สิ่งที่นักเรียนจะไดรับ
จากการเรียนรู ก็คือ
 1. การทำงานและการอยูรวมกันเปนหมูคณะ ในการเลนดนตรีมีท้ังการเลนเด่ียวและเลนเปนกลุม เด็กควรไดรับการฝกฝน
ใหมีประสบการณและสำนึกของการทำงานเปนหมูคณะ รูจักการเปนผูนำและผูตามที่ดี รูจักการฟงและการรอคอย
 2. ความรูความเขาใจในองคประกอบของดนตรี เด็กควรไดรับความรูและความเขาใจเน้ือหาสาระของดนตรีซ่ึงถูกสรางข้ึน
อยางเปนระบบ เชน การเรียนรูเร่ืองระดับเสียง ความดังความเบาของเสียง รูปแบบการประพันธ และคำศัพทตางๆ เปนตน
 3. เกิดความสุนทรีและซาบซึ้งกับดนตรีในเชิงศิลปะ เด็กควรเขาใจและรับรูวาดนตรีเปนงานศิลปะที่มีความงาม
และความไพเราะ สามารถสื่ออารมณและความรูสึกดวยเสียงที่ถูกสรางขึ้นดวยความประณีต 
    4. ความคิดสรางสรรคอยางอิสระ เด็กควรไดรับการฝกฝนใหมีความคิดสรางสรรคทางดนตรีอยางอิสระ รูจักคิดวิเคราะห
และถายทอดความรูสึกดวยความเปนตัวของตัวเอง คิดจังหวะหรือทำนองขึ้นมาโดยทันทีทันใด (Improvisation) 
 5. พัฒนาการทางทักษะดนตรี เด็กทุกคนควรมีพัฒนาการทางทักษะดนตรีเพ่ิมข้ึน ท้ังดานการรอง การเลนเคร่ืองดนตรี 
และการเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป
 6. ความสามารถทางการแสดงออก การแสดงออกมิใชหมายถึง การแสดงใหผู อื ่นไดดูเทานั ้น แตรวมไปถึง
การท่ีเด็กไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลงานท่ีสมบูรณแบบและเปนท่ีพอใจของตน ถึงแมจะเปน
การแสดงในหองเรียนก็ตาม
 7. ความเช่ือม่ันและเห็นคุณคาในตัวเอง เด็กควรมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียน การท่ีเด็กทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
และเกิดสัมฤทธิ์ผลจากงานที่เขาไดกระทำเอง จะทำใหเกิดความภาคภูมิใจ มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน มีความเชื่อมั่น
และเห็นคุณคาของตัวเอง
 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูตามแนวการสอนของคารล ออรฟท่ีผสานกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันอยางผสมกลมกลืนกัน 
ไดแก คำพูด การรองเพลง ลีลาและการเคลื่อนไหว การใชรางกายทำจังหวะ ตลอดจนการคิดแตงทำนองหรือทาทาง
แบบทันทีทันใดนั้น จะทำใหเด็กเกิดพัฒนาการในดานตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความคิดสรางสรรค 
ซึ่งคุณลักษณะนี้จะชวยหลอหลอมใหเด็กเปนคนที่มีคุณภาพสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
 การสอนดนตรีจึงมิใชเพียงเพื่อใหไดนักดนตรีที่เลนดนตรีไดเทานั้น แตหมายรวมถึงได
นักดนตรีที่เลนดนตรีไดดวยหัวใจ

การเรียนการสอนดนตรีตามแนวคารล ออรฟการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคารล ออรฟ

วัชรี  อารียจิตต
1

Carl Orff

ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป) ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา1



คุยเฟองเร่ือง…มัธยม

   นักเรียน ม. 3 เปนนักเรียนท่ีมีความสามัคคี มีน้ำใจ  ต้ังใจเรียน มีสวนรวมในกิจกรรม มีความคิดสรางสรรคและชอบ

ทำงานศิลปะ ผลงานท่ีไดจะออกมาดีเสมอ  ความสามัคคีน้ันสามารถสังเกตไดจากการรวมมือชวยเหลือกันในการทำงานกลุม 

เชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนในวิชาลูกเสือ  การชวยกันจัดบอรดขาวและบอรดกิจกรรม  เปนตน ความมีน้ำใจท่ีมีใหแกเพ่ือน 

และคุณครู  เปนนักเรียนที่มีจิตอาสามาชวยเหลืองานโดยไมตองบอกกลาว ทำใหคุณครูประทับใจมากและขอชมเชย

 

   

   ชวงนี้เปนชวงที่ตองติว O-NET ทำใหตองมาโรงเรียนเชาขึ้น เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET  เด็กๆ ใหความรวมมือดี 

นอกจากนั้นยังตั้งใจเรียนวิชาปกติตามตารางสอนดวย  เมื่อมีกิจกรรมใดๆของทางโรงเรียน นักเรียนจะมีสวนรวม

ในกิจกรรมนั้นๆดวยเสมอ เชน

   กิจกรรมวันลอยกระทง  ฟา และคอมเปนตัวแทนสภานักเรียนทำหนาท่ีดำเนินกิจกรรม  ฝาย และ แนน เปนเจาหนาท่ี

สภานักเรียนชวยอำนวยความสะดวกใหกับนองๆในงาน  จูเนียรนำปาทองโกมาขาย เปดเปนรานของ ม. 3   ชื่อวา ราน  

“โกหลังวัง”  นักเรียนทุกคนก็สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปชวยกันขาย  เมื่อหมดเวลายังมีปาทองโกเหลือจึงแจกใหกับ

นักเรียนและคุณครู

  

   กิจกรรมวันพอ   วันน้ีคุณพอของเนลมาเปนตัวแทนคุณพอ  บรรยากาศของงานทำใหทุกคนมีความซาบซ้ึง  นักเรียนช้ัน ม.3 

ที่ไดรับรางวัลประกวดเรียงความภาษาไทย อังกฤษ และจีนคือ  เนล คอม และปอ ตามลำดับ  งานวันนี้เด็กๆรวมกัน

ทำการดวันพอใหคุณพอของแตละคนดวย

   กิจกรรมวันคุยกับคุณครู  เด็กๆแบงหนาที่กันชวยอำนวยความสะดวกใหกับผูปกครองที่มารวมงาน และอธิบาย

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมในหองใหผูปกครองไดฟง ในวันน้ันไดรับคำชมเชยจากผูปกครองดวยเสียงปรบมือท่ีดังพรอมรอยย้ิมของผูเปน

พอและแม  นักเรียนแตละคนมีความคิดสรางสรรคมากสังเกตจากผลงานในแตละวิชาไมวาจะเปนโครงงานคณิตศาสตร 

การทำ Mind map ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  การเตรียมการแสดงละคร โครงงานวิชา English  

การทำการดในวิชาภาษาไทย  หรือแมกระทั่งวิชาศิลปะ  คุณครูก็เห็นวานักเรียนสามารถบูรณาการวิชาศิลปะ มาใชใน

ชีวิตประจำวันไดอยางดีเยี่ยม

  สุดทายน้ีครูอยากฝากใหนักเรียนทุกคนต้ังใจอานหนังสือสอบอยาง มีสติ เมื่อทำขอสอบก็ควรมีสติและความรอบคอบ

ในการตัดสินใจ รวมท้ังการตรวจทานงานใหเปนนิสัย และขอใหนักเรียนพัฒนาทักษะชีวิต จินตนาการและความคิดสรางสรรค

ใหมากย่ิงข้ึน ใหสมกับเปนนักเรียนสาธิตพัฒนาท่ีเปนคนดี  เปนคนเกง และดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขคะ 

คนดีศรีมัธยม ถายทอดโดย…ครูพรทิพย  พันตา
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นานาสาระ  สรรหามาเลา

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2553-มกราคม 2554
1. โครงการเรียนรูโลกกวาง ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
วันอังคารที่ 4 ม.ค. 2554     ชั้นประถมศึกษาปที่4  สถานเสาวภา
วันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค. 2554   ชั้นมัธยมศึกษาปที่1  หอศิลปกรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 11 ม.ค. 2554    ชั้นประถมศึกษาปที่6  โรงพยาบาลเด็ก
วันพุธที่ 12 ม.ค. 2554     ชั้นมัธยมศึกษาปที่2  โรงพยาบาลจ�ฬาฯ
วันอังคารที่ 18 ม.ค. 2554    ชั้นประถมศึกษาปที่5  พระที่นั่งวิมานเมฆ
วันพุธที่ 19 ม.ค. 2554    ช้ันประถมศึกษาปท่ี3  สวนบัว สถาบันราชมงคล   ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
วันอังคารที่ 25ม.ค.  2554    ชั้นมัธยมศึกษาปที่3  ปลูกปาชายเลน  ปอมพระจ�ลจอมเกลา
วันพุธที่ 26 ม.ค.  2554    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
2. รายการ “คุยกับคุณครู” ภาคปลาย ครั้งที่ 1
13-17 ธ.ค.53 รายการ “คุยกับคุณครู ระดับอนุบาล” 
3. รายการ “คุยกับคุณครู” ภาคปลาย ครั้งที่ 2
วันจันทรที่ 24 – วันศุกรที่ 28 ม.ค. 2554 รายการ “คุยกับคุณครู ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ”
วันจันทรที่ 31 ม.ค.- วันศุกรที่ 4ก.พ.2554 รายการ “คุยกับคุณครู ระดับอนุบาล” 
4. โครงการวัดสูโรงเรียน
วันอังคารที่ 7 ธ.ค. 2553  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-5
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
5. กิจกรรมสาธิตพัฒนารอบรูทันโลก
วันพุธที่ 5 ม.ค. 2554    ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 เวลา 12.30 – 13.00 น.
วันพุธที่ 12 ม.ค. 2554     ระดับชั้นประถมศึกษาปที่3-4 เวลา 11.30 – 12.00 น.
วันพุธที่ 19 ม.ค. 2554    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1-3 เวลา 12.30 – 13.00 น.
วันพุธที่ 26 ม.ค. 2554     ระดับชั้นประถมศึกษาปที่1-2   เวลา 11.30 – 12.00 น. 
6. กิจกรรมและวันสำคัญตางๆ
วันอาทิตยที่ 5 ธ.ค. 2553    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันจันทรที่ 6 ธ.ค. 2553    หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันศุกรที่ 10 ธ.ค. 2553    หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันจันทรท่ี 20 -วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธ.ค. 2553  สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 1
วันศุกรที่ 24 ธ.ค. 2553    กิจกรรมคริสตมาส อนุบาล-ประถม-มัธยม
วันพุธที่ 29 ธ.ค.  2553    งานวันปใหม ครึ่งวันเชา (กิจกรรมปใหมของนักเรียน) โรงเรียนเลิกครึ่งวัน   
        ครึ่งวันบาย (กิจกรรมปใหมของครู)
วันพฤหัสบดีท่ี 30 ธ.ค. 2553 - วันจันทรท่ี 3 ม.ค. 2554 หยุดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากวันสิ้นปเกา      
       และหยุดชดเชยวันขึ้นปใหม   
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554   เปดเรียนหลังเทศกาลปใหม 2554
วันจันทรที่ 10-วันศุกรที่ 14 ม.ค. 2554   กีฬาสี(นอกรอบ) แขงขันและซอมเชียร
วันเสารที่ 15- วันอาทิตยที่ 16 ม.ค. 2554   คายลูกเสือสามัญ ป.4-6  เปนเวลา 2 วัน 1 คืน (ในโรงเรียน)
วันจันทรที่ 17- วันศุกรที่ 21 ม.ค. 2554   กิจกรรมตลาดนัดวิชา
วันอังคารที่ 18 ม.ค. 2554    Audition สาธิตพัฒนาโชว
วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 2554     กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
วันเสารที่ 22 ม.ค.2554     สอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-มัธยมศึกษาปที่3 
       ปการศึกษา2554 
วันพุธที่ 26 ม.ค. 2554    กิจกรรมนักวิทยรุนเยาว “ดิ่งพสุธา”
วันเสารที่ 29 ม.ค. 2554     คายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่3 (Day Camp)
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เปนการใชฤดูหนาวเริ่มตนปและสอดคลองตามจารีตประเพณี

โบราณของไทยตองตามคติแหงพระบวรพุทธศาสนาและ

ตรงกับนานาประเทศ โดยใหเร่ิมใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2484 

ตามราชกิจจานุเบกษา เลม 58 หนา 31 เปนตนมา

   สำหรับพิธีของราชการและประชาชนในวันขึ้นปใหม ก็จะมี

ตั้งแตคืนวันที่ 31 ธันวาคม จนถึง วันที่ 1 มกราคมดังเคยยึดถือ

มาเดิม คือในวันสิ้นปหรือวันที่ 31 ธันวาคม ทางราชการหรือ

ประชาชนในทองถิ ่นตางๆ จัดใหมีการรื ่นเริง และมหรสพ 

มีพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน

พรปใหมแกประชาชน สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปใหม

แกพุทธศาสนิกชนและบุคคลสำคัญของบานเมือง เชน ประธานรัฐสภา

นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา กลาวคำปราศรัย พอถึงเวลา 

24.00 น. วัดวาอารามตางๆ จะจัดพระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา 

ย่ำฆอง กลอง ระฆัง เพื่อแสดง ความยินดีตอนรับรุงอรุณแหง

ชีวิตของประชาชนในปใหมโดยทั่วกัน ตอนเชาวันที่ 1 มกราคม 

ก็จะมีการทำบุญตักบาตร สุดแทแตการจัด บางปมีการจัดรวมกัน 

บางปบางทองที่ก็ไปทำบุญตักบาตรกันที่วัดหรือที่ใดๆ บางทาน

บางครอบครัว ก็มีการทำบุญตักบาตรหรือการทำบุญเลี้ยงพระ

ที่บาน ที่สำนักงานของตนเปนตน 

   เมื่อเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปครบ 1 ป เราไดอยูรอดปลอดภัย

มาจนถึงวันขึ ้นปใหม ขอใหลองมองยอนหลังกลับไปคิดดูวา 

วันเวลาที่ผานมานั้น เราไดใชอยางคุมคาหรือไม และไดกระทำ

คุณงามความดีอันใดไวบางและควรหาโอกาสกระทำใหดียิ่งๆขึ้น

ทุกป ในขณะเดียวกันเราไดกระทำความผิดหรือส่ิงใดท่ีไมถูกตอง

ไวหรือไม หากมีตองรีบปรับปรุงแกไขตัวเอง 

   วันข้ึนปใหม ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมาย

ของคำวา ป หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตยครั้งหนึ่ง

ราว 365 วัน และ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ในสมัยโบราณนั้น 

แตละชาติตางมีวันข้ึนปใหมท่ีไมตรงกัน คร้ันมาถึงสมัยของซีซาร

ท่ีใชปฏิทินแบบยูเลียน จึงเปล่ียนวันข้ึนปใหมมาเปนวันท่ี 1 มกราคม 

   ประเพณีปใหมของไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน 

ต้ังแตรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 5 ถือวันทางจันทรคติเปนวันข้ึนปใหม 

ตอมาในรัชกาลท่ี 8 คณะผูสำเร็จราชการแทนพระองคในพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล ไดประกาศใหใช

วันที ่ 1 มกราคม เปน วันขึ ้นปใหม เพราะวันที ่ 1 มกราคม 

ใกลเคียงวันแรม 1 ค่ำ เดือนอาย 

(ท่ีมาwww.Atcloud.com)



   ภาพรอยย้ิมและความสนุกของเด็ก ๆ ยังคงติดตาตรึงใจผูปกครองและครูหลาย ๆ คนในงาน “สีสันแหงสายน้ำ สืบสานประเพณี

ลอยกระทง” จากกิจกรรมท่ี มุงหวังใหนักเรียนไดตระหนักและเห็นคุณคาความสำคัญของประเพณีลอยกระทงซ่ึงเปนประเพณีโบราณ

อันดีงามของไทย  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักเรียน ผูปกครอง และครู เจาหนาท่ี ท่ีมีความสมัครสมานสามัคคีอันเปน

ตัวอยางที่ดีแกเยาวชนของชาติ  โดยเฉพาะการรวมกลุมทำกิจกรรมรวมกันของผูปกครอง ความรวมมือรวมใจและมิตรไมตรี

ทำใหบรรยากาศภายในงานดูเปนกันเอง ความสนุกสนานแผผานถึงผูรวมงานทุกคน 

   ชวงเชา เด็กๆทุกคนมีใบหนาที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม  แตงชุดไทยกันพรอมหนา ตางคนตางแบบ เกิดเปนความสวยงาม นารัก 

หลากหลาย นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกจากแตละหองเพ่ือข้ึนเวทีประกวดประชันชุดท่ีสวมใสดวยความม่ันอกม่ันใจ ทำใหคณะกรรมการ

ลำบากใจไปตาม ๆ กัน ตัวแทนที่ชนะเลิศระดับอนุบาลไดแก เตรียมอนุบาล หอง 3 สำหรับตัวแทนที่ชนะในระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ไดแก ตัวแทนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ลำดับถัดไปเปนการแสดงประกอบเสียงในชุด “ความเปนมาของวันลอยกระทง”  

ดวยความรวมมือจากกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักแสดงคร้ังน้ีไดจาก

การคัดเลือก ในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามติดดวยการแสดงจากนองอนุบาลในชุด การละเลนของไทย ซ่ึงเด็ก ๆ 

สามารถแสดงออกไดเปนอยางดีดวยความนารักไรเดียงสา สุดทายเปนการแสดงรวมกันของคุณครูและเจาหนาท่ี และจบงานพิธี

ตอนเชาดวยการรำวงรวมกันระหวางครู เจาหนาที่ ผูปกครอง และนักเรียน  

   ชวงบายเปนเวลาที่เด็ก ๆ ตั้งหนาตั้งตารอคอย  คือกิจกรรมออกราน มีรานรวงตาง ๆ มากมายใหนักเรียนรวมสนุก 

ท้ังยังอ่ิมทองอีกดวย เด็ก ๆ ทุกคนตางสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแวะชมรานคาตาง ๆ และมักจะไดของติดไมติดมือทุกคร้ังไป 

กระทั่งเวลา 14.30 น. ไดมีการตั้งขบวนเพื่อไปลอยกระทงที่สนามกอลฟเลกาซี่ เพื่อนบานเรือนเคียงของโรงเรียนสาธิตพัฒนา 

โดยไดรับความรวมมืออยางดีย่ิง บรรยากาศอาจคอนขางรอนเน่ืองจากเปนเวลาบายแกๆ  แตเด็ก ๆ มีความต้ังใจท่ีจะลอยกระทง

เปนอยางดี คำอธิษฐานของเด็กนอย ตางลอยลองไปในกระทงกลางสายน้ำ เมื่อกลับจากลอยกระทงถึงเวลาของเด็กนักเรียน

ที่นั่งรถโรงเรียนตองกลับบานทั้งที่ยังไมอยากจากไป วันนั้นนักเรียนหอบของรางวัลกลับบานอยางหนาชื่นตาบานกันแทบทุกคน  

งานพิธีจบลงในเวลา 16.00 น.รานตางๆเริ่มทยอยเก็บสัมภาระกลับบาน  แมวาจะเหน็ดเหนื่อยแตก็เปยมไปดวยความสุข 

กอนกลับรานสวนใหญไดรวมบริจาครายไดจากการออกรานโดยไมหักคาใชจายกับทางโรงเรียน เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

น้ำทวมตอไป กิจกรรม “สีสันแหงสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง”  ของโรงเรียนคร้ังน้ีสำเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับการสนับสนุน

และความรวมมือจากผูปกครอง ความรวมแรงรวมใจครั้งนี้เปนสวนเล็ก ๆ ที่ทำใหเกิดความรวมมือในการทำกิจกรรมอื่นๆ

ของโรงเรียนตอไป 

เก็บตก จากงาน “สีสันแหงสายน้ำ  สืบสานประเพณีลอยกระทง”

ถายทอดโดย…ครูธนาศักด์ิ
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ช่ือราน           ผูรับผิดชอบ     คูปอง   เงินสดสมทบเพ่ิม   รวมคูปอง

                    และเงินสด

รานลูกช้ิน    คุณสุราณี        1,007.00  -  1,007.00

ไมตอขา    คุณพิมพรรณ  ชูกร       550.00   12.00    562.00

สมตำ    ประถมศึกษาปท่ี3/1-3/2    1,700.00  -  1,700.00 

    คุณเบญจางค  โรจนวงศ 

น้ำหลากสี    ผูปกครองช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  1,013.00  -  1,013.00

ไอติมโบราณ 3/2  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2    1,251.00         449.00  1,700.00 

ใจเย็น เย็นใจ    คุณศิริวรรณ  โสพรรณพนิชกุล  

ขนมไทย    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/1    1,255.00       3,003.00          4,258.00 

Something  Sweet คุณเพียงหทัย  เสริมสุข

ผลไมแสนหวาน   ผูปครองช้ันประถมศึกษาปท่ี5    1,765.00  46.00  1,811.00

    และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1    

ซูชิ     ผูปกครอง        2,483.00         100.00  2,583.00

    ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

น้ำแข็งไส    คุณอรัญญา  ปทุมาวัฒนานนท    847.00        3,000.00          3,847.00

ขายน้ำตราโรงเรียน      -      1,650.00  -  1,650.00

ของเลนโบราณ   คุณอลิษา  รัชตขจรกิจ            2,979.00  25.00  3,004.00

รานขนมครก    คุณศิริเพ็ญ         594.00   -    594.00

สมจ�กพาเพลิน   คุณนิตยา  มิตราปณฑ    2,562.00       1,260.00  3,822.00

โรตี    คุณมัทนาภา  เขจรนันทน   1,674.00       2,526.00  4,200.00

ไอติมไดโนคิง   คุณศิริพัฒน  กมลศักดาวิกุล   1,545.00       4.400.00  5,945.00

สอยดาว    คุณเปมิกา  เหมือนหาญ   2,467.00  -  2,467.00

สายไหม+หมูฝอย     -       1,693.00       2,654.00  4,347.00

ไขสาธิต    คุณมณีรัตน       2,838.00       7,162.00         10,000.00

เข็มกลัดแทนใจ   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/1    3,053.00  -  3,053.00

    คุณภาณิศรา  พลไทย   

ไมระบุช่ือ       -       1,020.00  -  1,020.00

รวม                     33,946.00      24,637.00         58,583.00

สรุปรายไดจากการเปดรานในงาน 

“สีสันแหงสายน้ำ  สืบสานประเพณีลอยกระทง”

สรุปรายไดจากการเปดรานในงาน 

“สีสันแหงสายน้ำ  สืบสานประเพณีลอยกระทง”
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A Brief History of Christmas By…Douglas Colgan

  Christmas is a time of joy; for giving and receiving presents; for laughter and parties, and for 
coming together with family and friends to eat lots of food! 

  Be it the United States, the UK, or in other parts of the world, Christmas is celebrated as 
the commemoration of the birth of the Christ Child (Jesus).The history of Christmas dates 
back 4000 years. Many Christmas traditions were celebrated centuries before the Jesus was born. 
The 12 days of Christmas, the Yule log, the giving of gifts, and the holiday feasts can all be 
traced back to the early Mesopotamians, who lived in what is today known to as Iraq.
The exact day of Jesus’ birth has never been pinpointed. Traditions say that it has been 
celebrated since the year 98AD. In 350AD the Bishop of Rome, Julius I, choose December 25th 
as the observance of Christmas. In Scandinavia during the winter months the sun 
would disappear for many days. After thirty-five days, scouts would be sent to the mountain 
tops to look for it. When the first light was seen the scouts would return with the good news. 
A festival would be held, called the Yuletide, and a special feast would be served around 
a fire burning with the Yule log.  The history of the origins of Santa Claus is also influenced 
by the customs and cultures of Mesopotamia. In the 4th century A.D, Bishop Nicholas became 
renowned for his exceptional generosity, especially to the very young. Many years later 
he became known as Saint Nicholas, the patron saint of children.As time went on, adults 
began to dress in the manner of Saint Nicholas. They went from house to house, asking 
if the children had been well behaved. In response, the children left their shoes outside so that 
next morning they might find them filled with goodies!An English version eventually evolved 
and was known as Father Christmas. He wore robes decorated with ivy and holly and carried 
a switch to threaten unruly children, as well as a bag of toys to reward the well behaved.
In North America the British and Dutch settlers introduced their own versions of Father Christmas 
and of these, the Dutch figure of ‘Sinterklaas’ became the favourite. Eventually this name was 
anglicised to become Santa Claus, the mythical figure of Christmas who placed toys into 
stockings hung by the fireplace.



   สวัสดีคะ สรรสาระเพ่ือการเรียนรูในฉบับน้ี ขอนำเสนอมุมมองการเรียนการสอนดนตรีสำหรับเด็กท่ีโรงเรียนสาธิตพัฒนา
นำมาใช คือทฤษฎีการเรียนดนตรีตามแนวคารล ออรฟ ซึ่งการเรียนการสอนตามแนวคิดของออรฟนั้นตั้งอยูบน
รากฐานของการปฏิบัติการสื ่อสารในเด็ก (Communicative performance) และเนนความเปนตัวของตัวเอง
เปนอยางมาก ดนตรีเบื้องตนของออรฟนั้นไดพัฒนามาจากขอสรุปที่วาเด็กจะเปนผูแสดงถึงพัฒนาการทางดนตรี
ของมนุษยชาติจากประสบการณและพัฒนาการทางดนตรีของเด็กเอง คารล ออรฟจึงวางรากฐานการสอนดนตรีของเขาวา 
ดนตรี (Music) การเคลื่อนไหว (Movement) และการพูด (Speech) เปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได ทั้งสามสิ่งรวมกัน
เปน เอกภาพ (Unity) ซ่ึงคารล ออรฟ เรียกวา ดนตรีเบ้ืองตน (Elemental Music) โดยหมายถึงการแสดงออกทางดนตรี
ของบุคคลที่เปนไปโดยธรรมชาติ ในระบบการสอนของออรฟนั้น การสรางสรรค (Creativity) ถือเปนสิ่งสำคัญที่สุด 
ออรฟไดเปดโอกาสใหเด็กมีการสรางสรรคแบบตอเน่ืองหลายแบบ ท้ังการรอง การเลนดนตรีและการเคล่ือนไหว และท่ีสำคัญ
หัวใจของการสอนตามแนวคารล ออรฟ เปนการสอนดนตรีผานการลงมือกระทำ อยางมีชีวิตชีวาและสรางสรรค ซ่ึงสามารถ
แสดงไดเปนSchooling through working = Learning by doing

   ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใตแนวคิดหลักการที่คารล  ออรฟไดเสนอไว สิ่งที่นักเรียนจะไดรับ
จากการเรียนรู ก็คือ
 1. การทำงานและการอยูรวมกันเปนหมูคณะ ในการเลนดนตรีมีท้ังการเลนเด่ียวและเลนเปนกลุม เด็กควรไดรับการฝกฝน
ใหมีประสบการณและสำนึกของการทำงานเปนหมูคณะ รูจักการเปนผูนำและผูตามที่ดี รูจักการฟงและการรอคอย
 2. ความรูความเขาใจในองคประกอบของดนตรี เด็กควรไดรับความรูและความเขาใจเน้ือหาสาระของดนตรีซ่ึงถูกสรางข้ึน
อยางเปนระบบ เชน การเรียนรูเร่ืองระดับเสียง ความดังความเบาของเสียง รูปแบบการประพันธ และคำศัพทตางๆ เปนตน
 3. เกิดความสุนทรีและซาบซึ้งกับดนตรีในเชิงศิลปะ เด็กควรเขาใจและรับรูวาดนตรีเปนงานศิลปะที่มีความงาม
และความไพเราะ สามารถสื่ออารมณและความรูสึกดวยเสียงที่ถูกสรางขึ้นดวยความประณีต 
    4. ความคิดสรางสรรคอยางอิสระ เด็กควรไดรับการฝกฝนใหมีความคิดสรางสรรคทางดนตรีอยางอิสระ รูจักคิดวิเคราะห
และถายทอดความรูสึกดวยความเปนตัวของตัวเอง คิดจังหวะหรือทำนองขึ้นมาโดยทันทีทันใด (Improvisation) 
 5. พัฒนาการทางทักษะดนตรี เด็กทุกคนควรมีพัฒนาการทางทักษะดนตรีเพ่ิมข้ึน ท้ังดานการรอง การเลนเคร่ืองดนตรี 
และการเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป
 6. ความสามารถทางการแสดงออก การแสดงออกมิใชหมายถึง การแสดงใหผู อื ่นไดดูเทานั ้น แตรวมไปถึง
การท่ีเด็กไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลงานท่ีสมบูรณแบบและเปนท่ีพอใจของตน ถึงแมจะเปน
การแสดงในหองเรียนก็ตาม
 7. ความเช่ือม่ันและเห็นคุณคาในตัวเอง เด็กควรมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียน การท่ีเด็กทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
และเกิดสัมฤทธิ์ผลจากงานที่เขาไดกระทำเอง จะทำใหเกิดความภาคภูมิใจ มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน มีความเชื่อมั่น
และเห็นคุณคาของตัวเอง
 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูตามแนวการสอนของคารล ออรฟท่ีผสานกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันอยางผสมกลมกลืนกัน 
ไดแก คำพูด การรองเพลง ลีลาและการเคลื่อนไหว การใชรางกายทำจังหวะ ตลอดจนการคิดแตงทำนองหรือทาทาง
แบบทันทีทันใดนั้น จะทำใหเด็กเกิดพัฒนาการในดานตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความคิดสรางสรรค 
ซึ่งคุณลักษณะนี้จะชวยหลอหลอมใหเด็กเปนคนที่มีคุณภาพสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
 การสอนดนตรีจึงมิใชเพียงเพื่อใหไดนักดนตรีที่เลนดนตรีไดเทานั้น แตหมายรวมถึงได
นักดนตรีที่เลนดนตรีไดดวยหัวใจ

Kindergarten News
   KG 1's response to visual and sound stimulation 
has improved their skills by naming Christmas 
related objects  and singing Christmas carols which 
involved numerous activities.  In addition to their 
main objective, children also learned about everyday 
objects in communication which has also improved 
their vocabulary skills.  Subsequently, KG 1 children 
are now becoming more responsive with their English 
which is showing in their confidence when greeting 
teachers at school.
   KG 2's goal was to understand the role of Christmas 
and what it means to 'give' and exchange gifts at 
this time of year, who Santa Clause is and what 
adventures he gets up to!  In addition to their 
festive lesson, students also learned about vehicles 
and various transportation including land, sea and 
air vehicles.  
   KG 3 learned about the festive spirit of Christmas 
and its history including the relevance of St. Nicholas.  
Children also understood and appreciated the morals 
of Christmas and what it means to give and share, 
and the importance of family bonding.   In addition 
to their festive studies, children also learned in sentence 
form about domestic appliances and their use, "My 
clothes are dirty, what shall I do?"  "Put them in the 
washing machine" for example.  This included various 
appliances and tools around the homes with numerous 
responses in sentence form by the students.  Moreover, 
children also expanded their English spoken knowledge 
by learning how to make new friends.

Primary News
   Can you believe it, we’re half way through the second 
semester already? Students have just completed the 
mid-semester exams, and results are looking good.
The Christmas assembly was great fun. Pratom 5 and 6 
wrote some great questions on Christmas and read them 
out to the lower pratom students, who gave equally 
great answers. Our own Santa Claus, Mr Rex, handed 
out gifts for correct answers. Pao Pao (P5) and Tonglarr 

(M1) also made an appearance as ‘mini’-Santas!
P5 went on to do a rendition of ‘Jingle Bells’ reusing 
glass bottles as an instrument. Teacher Oh was a 
brilliant conductor and the students delivered 
a fantastic performance.
Primary Schedule Semester 2
Primary students will start off the next quarter with 
the following topics.

Teachers Talk 
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  English          Science                Math

Grade 1    We Can: Unit 7     Addition and Subtraction

             Phonics: Final  

Grade 2    We Can: Unit 7       Magnets and Electricity

             Phonics: Unit 5       

Grade 3    We Can: Unit 7  Division, time and money calculations

             Phonics: Story Time 3

Grade 4    We Can: Unit 7      Soil, solar system      Units of measurement

Grade 5    We Can: Unit 7     Thermal and electrical    Angles, 

                                      conductivity              areas and volumes

   

Grade 6    We Can: Unit 5      Electricity     Quadrilaterals

                                      

                English         Science    Math

            Grade 7   Inspirations: Unit 6     Weather               Decimals and Exponent

            Grade 8      Inspirations: Unit 6   Earth Science             Transformations

            Grade 9      Inspirations: Unit 6   Astronomy           Probability

Matthayom News
   Matthayom have just finished their exams, and 
everything is pretty much as anticipated. Computing 
exams, both written and practical, are still to come 
and will take place early in the New Year. They too 
were involved in our Christmas and assembly. 
M1 and M2 sang a couple of Christmas songs, and 
M3 did a wonderful skit of a scene from Dickens, “A 
Christmas Carol”. We are so pleased with the results 
of the English and drama classes taught to M3, that 
we plan to extend it further in the coming academic year.

It just remains for me, on behalf of all the members 
of the English Department, to wish all students and 
parents a Merry Christmas and Happy New Year!



กิจกรรมเสริมสรางความรู

   ในงานลอยกระทง “สีสันสายน้ำ  สืบสานประเพณีลอยกระทง” ที่ผานมา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ไดจัดใหมีการประกวดชิ้นงานหัวขอ “วันลอยกระทง”  ตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระบายสีภาพวันลอยกระทงพรอมเขียนบรรยายใตภาพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 วาดภาพและเขียนคำบรรยายกระทงตามจินตนาการ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรียงความ “ฉันอยากบอกพระแมคงคาวา….”
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลอนสี่ “วันลอยกระทง”
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เขียนเรื่องเกี่ยวกับน้ำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นิทานที่ใหขอคิดดานการอนุรักษน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 แตงราย ในหัวขอ “น้ำ”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 แตงบอรดวันลอยกระทง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โคลงสี่สุภาพวันลอยกระทง
ผลงานที่ชนะเลิศไดจัดแสดงไวบริเวณปายนิเทศขางหองรับรอง  ขอเชิญชวนผูปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ  ดูผลงานได 

กิจกรรมของวิชาเลือกเสรี เกมกระดาน…มหกรรมเกมกีฬาทางวิชาการระดับโลกคร้ังสำคัญ รายการ ไซเบอรดิก ครอสเวิรดเกม 
เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 22 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร-อาทิตย
ท่ี 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ท่ีผานมา โดยในโอกาสน้ี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จมาเปนประธานเปดงาน ซ่ึงโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดสงนักกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงรวมท้ังส้ิน 19 คน แบงเปนนักกีฬา
ครอสเวิอรด 7 คน นักกีฬาเอ-แม็ท 6 คน นักกีฬาคำคม 5 คนและนักกีฬา IQ Word Up 1 คน 
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ประเภทการแขงขัน รุน  รายชื่อนักเรียน                ลำดับ  จำนวนทีม
Crossword Game ประถม  ด.ญ.ธัชสรณ  สิทธิโชคสุวรรณ 34 74
      ด.ญ.จีระนันท  โกรฟส   
Crossword Game ประถม  ด.ญ.ณิชมน  ศรีพยัพ  27 74
      ด.ช.ปพนธีร  บูลภักดิ์ 
Crossword Game ประถม  ด.ช.สิรภพ  รุงตระกูลชัย  64 74
      ด.ช.ฉัตรเฉลิม  ปญกุล 
Crossword Game มัธยมตน ด.ช.สรสิช  สันติวัฒนา  9 99
A - Math  ประถม  ด.ช.วโรดม  ชั้นไพบูลย  10 30
A - Math  มัธยมตน ด.ญ.พิมพนิดา  พิจิตรพงศชัย 60 80
      ด.ญ.ฐิติภัสร  ปรีชารุจิโรจน 
A - Math  มัธยมตน ด.ช.ศุภฤกษ  รัตโนภาส  55 95
      ด.ช.ภาวิท   วงศราวิทย 
A - Math  มัธยมตน ด.ช.ธนิต  ธัญณิชธาดานนท
      ด.ช.กิตติกานต  วองพานิช 60 95
IQ – Word Up  ประถม  ด.ญ.ทองทอ  นนทวาทิต  17 30
Four Stars  open  ด.ญ.ปาณณภา   อินทราคม 20 30

ผลการแขงขัน 

นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนสาธิตพัฒนา
ทุกคนขอขอบคุณ ผูอำนวยการ ครูที่
ปรึกษา  คุณครูทุกทานและผูปกครอง 
ที่ไดใหการสนับสนุนและเปดโอกาสให
นักเรียนไดมีโอกาสทดสอบความรู 
ความสามารถของตนเองผานการแขงขัน 
แมวาจะไมไดรับรางวัลใด  แตพวกเขา
จะพยายามฝกฝนและเขารวมแขงขัน
ในโอกาสตอไป
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กิจกรรมสาธิตพัฒนาโชว คร้ังท่ี 8...

    กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง...

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 มีการแสดงทั้งหมด 11 ชุด นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในการแสดงความสามารถ

ของตนเองออกมาไดอยางเต็มที่ เสียงปรบมือจากผูชมเปนกำลังใจใหนักแสดงทุกคนมุงมั่นและพยายามทำในสิ่งที่ตนเอง

ชอบ ขอขอบคุณสำหรับแรงเชียรและความรวมมือของทุกฝาย สำหรับสาธิตพัฒนาโชว คร้ังท่ี 9 จะจัดประมาณปลายเดือน

มกราคม โดยจะเปนการแสดงของนักเรียนแตละหอง คอยติดตามชมไดในคร้ังตอไป 

                                              ระดับช้ันป.1 ไดไปเรียนรูโลกกวางท่ีวัดสัมมาชัญญาวาส   

ไดฝกการพับดอกบัวเพื่อจัดเตรียมถวายพระ  ชวยเก็บขยะ  และวาดรูปพระประจำวันเกิดของตนเองเปนการบูรณาการ

วิชาศิลปะกับสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขาดวยกัน…ระดับช้ันป.2 ไดไปเรียนรูโลกกวางท่ีซาฟารีเวิลด  ไดเรียนรูวา

สัตวแตละชนิดมีความสามารถอะไรบาง รวมท้ังไดบันทึกช่ือสัตวตางๆในสวนสัตวเปดมากมาย เปนการตอยอดความรูเร่ืองสัตว

และเช่ือมโยงกับเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรเก่ียวกับสัตวปา…ระดับช้ันป.3 ไดไปเรียนรูโลกกวางท่ีพระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ

วัดพระแกว และสถานที่สำคัญตางๆรอบเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งครั้งนี้นักเรียนไดเรียนรูความเปนมา และความสำคัญ

ของสถานท่ีสำคัญ และท่ีสำคัญท่ีสุดคือการไดเรียนรูความเปนมาของชาติไทย…ระดับช้ันป.4 นักเรียนไดไปเรียนรูโลกกวาง

ที่นาขาว และโรงสีขาววัดศรีสุก  ไดรูจักการทำนาป นาปรังและไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชเคียวเกี่ยวขาว บรรจ�ขาวใสถุง 

รวมท้ังไดรูจักแมลงท่ีเปนศัตรูพืชดวย….ระดับช้ันป.5 ไดไปเรียนรูโลกกวางท่ีสถานีรถไฟหัวลำโพง ไดเรียนรูเก่ียวกับวิถีชีวิต

ชุมชนเมือง โดยเดินทางขึ้นรถไฟฟา(ใตดิน)ไปหัวลำโพงดวยตนเอง และสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรอบเวลาเดินรถไฟ  

ชมรถไฟแบบตูนอน จากน้ันไปเย่ียมชมท่ีศูนยสรางสรรคงานออกแบบ(TCDC) ซ่ึงมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเร่ือง”ผี”  

ดูการเลือกใชวัสดุในการออกแบบสรางสรรคผลงาน …ระดับช้ันป.6 ไดไปเรียนรูโลกกวางท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ในครั้งนี้นักเรียนไดเรียนรูประวัติความเปนมาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และที่สำคัญคือไดรูวาวัดแหงนี้เปน

มหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย และเปนสถานที่สำคัญเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย…ระดับชั้นม.1 ไดไปเรียนรูโลกกวาง

เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ไดเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของสถานท่ีตางๆท่ีทำจำลองไวภายในบริเวณเมืองโบราณ 

และสิ่งสำคัญที่สุดคือสถานที่ตางๆเหลานั้นไดบงบอกถึงความเปนมาของชาติไทย…ระดับชั้นม. 3 ไดไปเรียนรูโลกกวาง

ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษาเรื่อง กรุงรัตนโกสินทร ไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา 

สถาปตยกรรมไทยในอดีตและตอยอดความรู ที ่พิพิธภัณฑนิทรรศนรัตนโกสินทรเพิ ่มเติม…ในสวนของระดับชั ้น

มัธยมศึกษาปท่ี2 นักเรียนจะไปเรียนรูโลกกวางคร้ังท่ี3 ในวันพุธท่ี 12 มกราคม 2554 ท่ีโรงพยาบาลจ�ฬาฯ และ จะนำขอมูล

มาเลาสูกันฟงในโอกาสตอไป
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กิจกรรมป ใหม...

 

   กิจกรรมปใหมท่ีทางโรงเรียนจะจัดข้ึนในวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 

นอกจากจะเปนกิจกรรมเพ่ือสรางประสบการณตรงดานวัฒนธรรม  ประเพณีปฏิบัติของชาวไทยดวยการสังสรรคและ

ร่ืนเริงแลว ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการใหนักเรียนสรางปฏิสัมพันธท่ีดีกับครูและเพ่ือน กิจกรรมในงานปใหมชวยสอน

อะไรใหกับเด็กบาง ลองไปเรียนรูผานกิจกรรมตางๆเหลาน้ันกัน  

การทำบุญตักบาตรและสวดมนตไหวพระ เปนการสอนใหเด็กเห็นบทบาทหนาท่ีของการเปนพุทธศาสนิกชน 

การทำจิตใจใหสงบและผองใส ในวันปใหมท่ีถือวาเปนการเร่ิมตนส่ิงใหมๆ โดยการขัดเกลาจิตใจจากพระพุทธศาสนา 

การแสดง เปดโอกาสใหนักเรียนไดกลาแสดงออก และยอมรับในความสามารถของเพ่ือนๆ หากเปนกิจกรรม

ที่ตองใชผูแสดงหลายคน ก็จะเปนการฝกความรับผิดชอบ  ความรวมแรงรวมใจ และความสามัคคีใหกับเด็ก 

การจับฉลากของขวัญ  เปนการเรียนรูใหยอมรับในสิ่งที่ไดรับจากเพื่อน แมวาของขวัญที่ไดอาจเปนของท่ี

ไมมีราคา และไมถูกใจสำหรับเด็กบางคน แตเด็กๆควรท่ีจะไดเรียนรูวา เพียงแคการไดทำกิจกรรมรวมกับเพ่ือน 

การมอบของขวัญใหเพ่ือน และเพ่ือนไดรับของขวัญจากเรา น่ันถือวาเปนส่ิงท่ีวิเศษท่ีสุดแลวท่ีจะไดเรียนรู

และรู สึกถึงการเปนผู ใหและผู ร ับไดเปนอยางดี สิ ่งที ่สำคัญสำหรับเทศกาลปใหมอาจหมายถึง

ความสนุกสนาน รื่นเริง และการเริ่มตนสิ่งใหม แตสำหรับโรงเรียนสาธิตพัฒนา สิ่งที่สำคัญที่สุด

คือเด็กไดเรียนรูและซึมซับส่ิงท่ีมีคุณคาทางประสบการณผานกิจกรรมน่ันเอง

สิทธิพิเศษเฉพาะนักเรียนและผูปกครอง โรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันเสารที่ 8 มกราคม 2554

สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เวลา 14.00-18.00 น.

จำกัดสิทธิ์ 1 ครอบครัว / 4 ทาน เทานั้น เพียงโทรมาลงทะเบียน

ที่ 02 915 5390-2 ตั้งแตวันนี้ - 6 มกราคม 2554

รวมกิจกรรมวันเด็ก ในงาน
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 สำหรับนักเรียนท่ีเตรียมตัวสำหรับการทดสอบระดับชาติซ่ึงไดแก  LAS , NT , และ O-NET  ในจดหมายขาวฉบับน้ี

จะมีขอมูลลาสุดสำหรับตารางสอบของ O-NET ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 มาฝากเพ่ือใหนักเรียนไดเตรียมตัวกัน  

เร่ือง ติดตาม การทดสอบเพ่ือประเมินผลระดับชาติ

ตารางสอบ O-NET  ป.6 ปการศึกษา 2553 ตารางสอบ O-NET  ม.3 ปการศึกษา 2553

วันท่ีสอบ เวลา

08.00 น.

10.00 น.

กลุมสาระฯ/วิชา

รหัส

ชุด

วิชา

จำนวน

ขอสอบ

(ขอ)

62A

หรือ

62B

61A

หรือ

61B

12

8

20

18

13

6

6

7

23

22

45

45

25

7

6

7

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

เวลา

สอบ

(นาที)

วันอังคารท่ี 1

กุมภาพันธ 2554

พัก 1 ช่ัวโมง

-

11.00 น.

12.30 น.

-

รวม 90 1808 กลุมสาระฯ/วิชา2 ชุด

วิชา
วัน1

2

วันท่ีสอบ เวลา

08.00 น.

10.00 น.

กลุมสาระฯ/วิชา

รหัส

ชุด

วิชา

จำนวน

ขอสอบ

(ขอ)

92C

หรือ

92D

91C

หรือ

91D

15

15

20

15

15

7

6

7

23

22

45

45

25

7

6

7

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

เวลา

สอบ

(นาที)

วันพุธท่ี 2

กุมภาพันธ 2554

พัก 1 ช่ัวโมง

-

11.00 น.

12.30 น.

-

รวม 100 1808 กลุมสาระฯ/วิชา2 ชุด

วิชา
วัน1

2

แนะนำคุณครูและบุคลากร

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาการศึกษาปฐมวัย  

ครูประจำชั้นอนุบาล1/3

นางสาวสังวาล  แสงหัวชาง
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วันศุกรที่ 3 ธ.ค. 2553

พุทธรักษา  บูชาพอ ขอนอมนบ 

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ



19

19

เรียนรูโลกกวาง 

เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 53
ณ พระบรมมหาราชวัง

เรียนรูโลกกวาง ชั้นอนุบาล 3

วันที่ 15 - 16 ธ.ค. 53
ณ สวนสนุกดรีมเวิลด
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ตรวจสุขภาพประจำป

วันท่ี 17-18 พ.ย. 53 ของระดับปฐมวัย 
และ 24-25 พ.ย. 53 ของระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

โครงการพี่สอนนองแปรงฟน

วันพุธที่ 1 ธ.ค. 53
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กิจกรรมเนื่องในวันคริสตมาส

วันศุกรที่ 24 ธ.ค. 53



บันทึกประสบการณ

เรียนรูโลกกวาง 

ด.ญ.ภัทรดา วนะชิวนาวิน ป.1/2
วัดสัมมาชัญญาวาส

ด.ญ.ณิชมน  ศรีพยัพ ป.6
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ด.ช.ชยุต ปนสกุลไชย ป.3/2
พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑวัดพระแกว

ด.ญ.ไอดิน กมลชัย ป.2/2
ซาฟารีเวิลด

ด.ช.วชิรวิทย  บุญชุม ม.1
เมืองโบราณ

22



บันทึกประสบการณ
เรียนรูโลกกวาง 

ด.ช.ธันยพัฒน  เปรมกุลนันท ป.4/1
นาขาว และโรงสีขาวชุมชน

ด.ช.กานต กอแกวปฐมกุล ป.5/1
สถานีรถไฟหัวลำโพง MRT BTS
และศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC

ด.ญ.ทองทอ นนทวาทิต ป.6
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ด.ช.ญาณวัฒน พุมพวง ม.3
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และนิทรรศนรัตนโกสินทร


