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จากผูอำนวยการ

ปใหมผานไปอยางรวดเร็ว

จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๔ี 

ปใหมผานไปอยางรวดเร็ว

จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๔

   ดิฉันหวังวาตลอดป พ.ศ ๒๕๕๓ ท่ีผานมา ทานผูปกครองคงไดเห็นความกาวหนาของโรงเรียนในหลายๆดาน ท้ังดานกายภาพท่ีเห็นชัดเจน 

คือ อาคารกีฬาในรมสาธิตพัฒนา(Indoor Stadium Satit Pattana) ซ่ึงมีสวนของสระวายน้ำอยูดานหลัง และไดทำพิธีเปดอยางเปนทางการ

ไปเรียบรอยแลว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ โดยโรงเรียนไดนิมนตพระเทพญาณวิศิษฐ ผูชวยเจาอาวาสวัดปทุมวนาราม 

และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิตจ�ฬาฯ ฝายประถมเปนประธานฝายสงฆ ทำพิธีเจิมประตูทางเขาอาคารฯ และพิธีตัดริบบ้ิน

เปดงานอยางเปนทางการโดยรองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ กรรมการบริหารโรงเรียน ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

และผูรวมกอต้ังโรงเรียนสาธิตพัฒนามาต้ังแตเร่ิมตน คุณวันจักร  บุรณศิริ ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) 

และผูอำนวยการโรงเรียนเปนประธานรวมในพิธีเปด มีการแสดงของตัวแทนนักเรียนต้ังแตระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี ๓ หองเรียนละ ๒ คน 

ในชุด “รวมใจ เด็กไทย สาธิตพัฒนา” ซ่ึงแสดงไดนารักเปนท่ีประทับใจของผูรวมพิธีท้ังนักเรียน ผูปกครองและแขกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน

ในวันน้ันเปนอยางย่ิง นอกจากน้ันโรงเรียนยังไดนิมนตพระเทพญาณวิสิทธ์ิทำพิธีเจิมปายอาคารสาธิตพัฒนานิเวศ (Satit Pattana Residence) 

ซึ่งเปนอาคาร ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง โดยจัดใหเปนที่พักของบุคลากรของโรงเรียนที่มีความสนใจ หลังจากนั้นไดนำทานไปประพรม

น้ำพระพุทธมนตที่อาคารตนกลาสาธิต ๑ และ ๒ เพื่อเปนศิริมงคลแกนักเรียน ผูปกครองและคุณครูทุกคนสืบไป

 กิจกรรมประจำเดือนมกราคมที่จัดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนทั้งการเรียนรูโลกกวางของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่ไดออกไปทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูตางๆลวนเปนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู

ในหองเรียนทั้งสิ้น ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง กิจกรรมการอยูคายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารี 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ คายกลางวันของลูกเสือสำรอง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ เปนอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีสงเสริมทักษะชีวิต 
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ในทางที่ถูกตองและการมีจิตอาสา รวมทั้งกิจกรรมที่จัดติวดานความรูเพื่อเสริมความสามารถทางวิชาการใหกับนักเรียนระดับป.๓ 
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ในวันอาทิตยที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔  สวนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ ,๕และ๖ คาดวาจะเปดไดในปการศึกษา ๒๕๕๔ เชนเดียวกัน 

ผูที่สนใจสามารถติดตามขาวสารไดที่ www.satitpattana.ac.th 

 ทายที่สุดขอขอบคุณผูปกครองที่ใหความไววางใจโรงเรียนใหดูแลบุตรหลานของทานและชวยกันใหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะตางๆอันเปนประโยชนกับโรงเรียน และขอบคุณในความหวังดีของทุกทานอีกครั้ง

                 รองศาสตราจารยลัดดา  ภูเกียรติ

                                                 ผูอำนวยการโรงเรียน



คุยกับบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา     

รองศาสตราจารยลัดดา  ภูเกียรติ

    

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

    

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรย้ิม  

    

รองศาสตราจารยดวงกมล  สินเพ็ง 

  

อาจารยรุงทิพย  โพอุทัย  

  

บรรณาธิการ     

ชลกร  แสงแกว

บรรณาธิการประจำฉบับ  

ยุพาภรณ  ลาวเกษม

ธัญยธรณ  ศรีสุระโชติปรีชา

หฤทย  อันไธสง

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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มาทบทวนภาพแหงความสุขจากกิจกรรมวันปใหมที่โรงเรียนไดจัดขึ้นในชวงสิ้นป เปนกิจกรรม

ที่สรางรอยยิ้ม และความสุขใหกับทุกครอบครัวไมนอย 

   สำหรับจดหมายขาวฉบับน้ียังคงมีสาระ ความรูมาแบงปนกันอยางมากมายเชนเคย เร่ิมตนดวย

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ที่มีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมไมวาจะเปนวันสถาปนาโรงเรียน  

รายการ “คุยกับคุณครู” และอ่ืนๆอีกมากมาย ผูปกครองและนักเรียนไมควรพลาดการรวมกิจกรรม

เพ่ือไดรับทราบถึงความเปนมาเปนไปของโรงเรียน และพัฒนาการของบุตรหลาน นอกจากน้ียังมี

เร่ืองราวท่ีนาช่ืนชมของนักเรียนท่ีทำความดีกันอยางตอเน่ือง ถือเปนแบบอยางใหกับนักเรียนทุกคนดวย  

ในสวนเนื้อหาของสรรสาระเพื่อการเรียนรูเปนเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับการเลี้ยงลูกใหมีความสุข 

ซึ่งเปนเคล็ดลับที่จะชวยลูกในทุกชวงอายุใหมีความสุขกับชีวิต สามารถใชชีวิตอยูในสังคม

ที่มีความหลากหลายได สุดทายเปนเรื่องของพลาสติกโฮมเมดที่เกิดความสงสัยจากสารอาหาร

บางชนิดในนม จนตองเกิดทดลองเพ่ือคนหาคำตอบข้ึนมา ผูปกครองและนักเรียนสามารถหาคำตอบ

ไดจากนานาสาระ สรรหามาเลาภายในเลม ในสวนของกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูในฉบับน้ีเปนการ

รวบรวมภาพกิจกรรมท่ีนักเรียนของเราไดไปประกวดเตนและไดเขารอบชิงชนะเลิศ รวมท้ังนักเรียน

คนเกงอีกหลายคนที่ไดไปรวมแขงขันทางวิชาการที่โรงเรียนอัสสัมชัญและปดทายดวยการสรุป

กิจกรรมการเขาคายพักแรมลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่3-6 ซึ่งเปนกิจกรรม

ท่ีชวยฝกใหนักเรียนรูจักการชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืน และการบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม

   สุดทายน้ีใกลจะจบปการศึกษาแลว หวังวานักเรียนทุกคนจะดูแลสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง

เพื่อเตรียมตัวใหพรอมสำหรับการสอบและกิจกรรมกีฬาสีที่จะมาถึง แลวอยาลืมจัดสรรเวลา

ในการเรียนใหเหมาะสมกับทุกกิจกรรมดวยการเลนใหสนุก  เรียนอยางมีความสุขนะคะ

                                                           กองบรรณาธิการ                                                                

                     ยุพาภรณ     ลาวเกษม

                      ธัญยธรณ    ศรีสุระโชติปรีชา                                                                                   

                                                           หฤทย        อันไธสง

สวัสดีปใหมคะผูปกครอง
และนักเรียนทุกคน 

จดหมายขาวฉบับท่ี 7 น้ี
เปนฉบับเร่ิมตนของป 

ปฏิ
ทิน
กิจ
กร
รม



มาทบทวนภาพแหงความสุขจากกิจกรรมวันปใหมที่โรงเรียนไดจัดขึ้นในชวงสิ้นป เปนกิจกรรม

ที่สรางรอยยิ้ม และความสุขใหกับทุกครอบครัวไมนอย 

   สำหรับจดหมายขาวฉบับน้ียังคงมีสาระ ความรูมาแบงปนกันอยางมากมายเชนเคย เร่ิมตนดวย

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ที่มีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมไมวาจะเปนวันสถาปนาโรงเรียน  

รายการ “คุยกับคุณครู” และอ่ืนๆอีกมากมาย ผูปกครองและนักเรียนไมควรพลาดการรวมกิจกรรม

เพ่ือไดรับทราบถึงความเปนมาเปนไปของโรงเรียน และพัฒนาการของบุตรหลาน นอกจากน้ียังมี

เร่ืองราวท่ีนาช่ืนชมของนักเรียนท่ีทำความดีกันอยางตอเน่ือง ถือเปนแบบอยางใหกับนักเรียนทุกคนดวย  

ในสวนเนื้อหาของสรรสาระเพื่อการเรียนรูเปนเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับการเลี้ยงลูกใหมีความสุข 

ซึ่งเปนเคล็ดลับที่จะชวยลูกในทุกชวงอายุใหมีความสุขกับชีวิต สามารถใชชีวิตอยูในสังคม

ที่มีความหลากหลายได สุดทายเปนเรื่องของพลาสติกโฮมเมดที่เกิดความสงสัยจากสารอาหาร

บางชนิดในนม จนตองเกิดทดลองเพ่ือคนหาคำตอบข้ึนมา ผูปกครองและนักเรียนสามารถหาคำตอบ

ไดจากนานาสาระ สรรหามาเลาภายในเลม ในสวนของกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูในฉบับน้ีเปนการ

รวบรวมภาพกิจกรรมท่ีนักเรียนของเราไดไปประกวดเตนและไดเขารอบชิงชนะเลิศ รวมท้ังนักเรียน

คนเกงอีกหลายคนที่ไดไปรวมแขงขันทางวิชาการที่โรงเรียนอัสสัมชัญและปดทายดวยการสรุป

กิจกรรมการเขาคายพักแรมลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่3-6 ซึ่งเปนกิจกรรม

ท่ีชวยฝกใหนักเรียนรูจักการชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืน และการบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม

   สุดทายน้ีใกลจะจบปการศึกษาแลว หวังวานักเรียนทุกคนจะดูแลสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง

เพื่อเตรียมตัวใหพรอมสำหรับการสอบและกิจกรรมกีฬาสีที่จะมาถึง แลวอยาลืมจัดสรรเวลา

ในการเรียนใหเหมาะสมกับทุกกิจกรรมดวยการเลนใหสนุก  เรียนอยางมีความสุขนะคะ

                                                           กองบรรณาธิการ                                                                

                     ยุพาภรณ     ลาวเกษม

                      ธัญยธรณ    ศรีสุระโชติปรีชา                                                                                   

                                                           หฤทย        อันไธสง

1. กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง 
วันอังคารที่ 4 ม.ค. 2554    ชั้นประถมศึกษาปที่4   สถานเสาวภา
วันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค. 2554    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   หอศิลปกรุงเทพฯ
วันพุธที่ 12 ม.ค. 2554    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    โรงพยาบาลจ�ฬาฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ม.ค. 2554   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   พิพิธภัณฑสถานพระนคร
วันอังคารที่ 18 ม.ค.  2554    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   สถานีดับเพลิงบางชัน
วันพุธที่ 19 ม.ค. 2554     ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ฟารมจระเขสมุทรปราการ
วันพุธที่ 26ม.ค.2554    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  อุทยานประวัติศาสตรอยุธยา
วันอังคารที่ 1ก.พ. 2554     ชั้นประถมศึกษาปที่ 2   วัดสวนแกว  นนทบุรี
วันพุธที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 2554  ชั้นประถมศึกษาปที่1   ทองฟาจำลอง
วันศุกรที่ 4 ก.พ. 2554   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  บานพักคนชราบางแค อุทยาน ร.2 และ ตลาดน้ำอัมพวา
2. รายการ “คุยกับคุณครู” ภาคปลาย ครั้งที่ 2 
วันจันทรที่ 24 ม.ค. 2554    “คุยกับคุณครู”    ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
วันอังคารที่ 25 ม.ค.2554   “คุยกับคุณครู”    ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
วันพุธที่ 26 ม.ค. 2554    “คุยกับคุณครู”    ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค.2554   “คุยกับคุณครู”    ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
วันศุกรที่ 28 ม.ค.2554    “คุยกับคุณครู”    ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6   
          และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
วันจันทร  7 ก.พ.- วันศุกรที่ 18 ก.พ.2554  “คุยกับครู”    ระดับอนุบาล  
3. โครงการตักบาตร
  วันพฤหัสบดีที่ 27ม.ค.2554
 วันพฤหัสบดีที่ 17ก.พ.2554
4. การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาเรียน ปการศึกษา 2554
วันจันทรที่ 17 ม.ค. 2554    การยืนยันสิทธิ์นักเรียนเตรียมอนุบาลเรียนตออนุบาล 1
วันอังคารที่ 18 ม.ค.2554    ประเมินนักเรียนอนุบาล เพื่อเขาเรียนปการศึกษา 2554
วันเสารที่ 22 ม.ค.2554    สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ 3  เพื่อเขาเรียนปการศึกษา 2554
วันอังคารที่ 25 ม.ค. 2554    Pre O-Net ประถมศึกษาปที่ 5 และ มัธยมศึกษาปที่ 2
วันศุกรที่ 11 ก.พ. 2554       ยืนยันสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5. กิจกรรมสาธิตพัฒนารอบรูทันโลก
วันพุธที่ 5 ม.ค.  2554    สาธิตพัฒนารอบรูทันโลก ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
วันพุธที่ 12 ม.ค.  2554     สาธิตพัฒนารอบรูทันโลก ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 3-4
วันพุธที่ 26ม.ค.  2554     สาธิตพัฒนารอบรูทันโลก ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2
6. กิจกรรมและวันสำคัญตางๆ
วันจันทรที่ 3 ม.ค.2554      หยุดชดเชยวันขึ้นปใหม
วันจันทรที่ 10-วันศุกรที่ 14 ม.ค. 2554    กีฬาสี(นอกรอบ) แขงขันและซอมเชียร
วันอังคารที่ 11 ม.ค. 2554    Open House
วันอังคารที่ 11 – วันพุธที่ 12 ม.ค. 2554    กิจกรรมนักวิทยรุนเยาว “ดิ่งพสุธา”
วันเสารที่ 15- วันอาทิตยที่ 16 ม.ค. 2554   คายลูกเสือสามัญ ประถมศึกษาปที่ 4-6  (2 วัน 1 คืน ในโรงเรียน)
วันจันทรที่ 17 - วันอังคารที่ 18 ม.ค. 2554  นักเรียนไปแขงขันวิชาการ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
วันอังคารที่ 18 ม.ค. 2554    Audition สาธิตพัฒนาโชว
วันพุธที่ 19- วันศุกรที่ 21 ม.ค.2554   กิจกรรมตลาดนัดวิชา
วันพุธที่ 19 ม.ค.2554    ซอมใหญพิธีวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 20ม.ค. 2554    วันคลายวันสถาปนาโรงเรียน
วันเสารที่ 29 ม.ค. 2554    เขาคายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (Day Camp)
วันอังคารที่ 1ก.พ. 2554      Game 24 ประถมศึกษาปที่ 4-ประถมศึกษาปที่ 5
      สอบ O-NET (ประถมศึกษาปที่ 6)
วันพุธที่ 2 ก.พ. 2554          สอบ O-NET (มัธยมศึกษาปที่ 3)
             Game 24 ประถมศึกษาปที่ 4-ประถมศึกษาปที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 2554     สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 3- วันศุกรที่ 4ก.พ. 2554     A-math ประถมศึกษาปที่ 6- มัธยมศึกษาปที่ 3
วันอังคารที่ 8- วันศุกรที่ 11ก.พ.2554       A-math ประถมศึกษาปที่ 6- มัธยมศึกษาปที่ 3
วันจันทรที่ 14- วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 2554    นิทรรศการศิลปะและนำเสนอผลงานชมรม (ดนตรี นาฏศิลป)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 2554       I Q 180  ประถมศึกษาปที่ 6 – มัธยมศึกษาปที่ 3
วันศุกรที่ 18 ก.พ. 2554      วันมาฆบูชา
วันอังคารที่ 22 ก.พ. 2554      ประกาศกิจกรรมสำหรับนักเรียนภาคฤดูรอน
วันพุธที่ 23 - พฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 2554 สอบ NT (ประถมศึกษาปที่ 3)
วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 2554   ประถมศึกษาปที่ 4-มัธยมศึกษาปที่ 3 นำเสนอผลงานวิชาเลืือกบังคับ ( นาฏศิลป )
วันศุกรที่ 25 ก.พ. 2554   ประถมศึกษาปที่ 4-มัธยมศึกษาปที่ 3 นำเสนอผลงานวิชาเลืือกเสรี
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2554   เปดรับสมัครนักเรียนกิจกรรมภาคฤดูรอน
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เร่ืองเลาอนุบาล
ลูกไดอะไรจากการเร�ยนรูนอกเวลา

           ชวงนี้คุณพอคุณแมอาจสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนทำกิจกรรมเสริมทักษะดานตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้นหลังเลิกเรียน 
ซึ่งคุณครูพยายามจัดแตละกิจกรรมหลากหลายใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเด็กๆ ในฉบับนี้จึงขอนำเสนอ…
คุณคาจากการเรียนกิจกรรมศิลปะ และดนตรี งานศิลปะ  มีคุณคาอยางไรกับลูก….
  เมื่อลูกไดหยิบ ตัด ปะ บีบ ปน ทุบกับสี หรืออุปกรณตางๆจะชวยพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กรวมถึงพัฒนากลามเนื้อมัดใหญจาก
การเคลื่อนไหว การลากเสน การเลนสีดวยนิ้วและแขนของลูก คุณคาที่ลูกไดรับคือการพัฒนาดานรางกาย 
 การสรางสรรคงานศิลปะ ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค จินตนาการ และสมาธิใหกับลูกอีกท้ังยังชวยฝกการคิดเช่ือมโยงจากส่ิงหน่ึง
ไปสูอีกสิ่งหนึ่ง คุณคาคือการพัฒนาดานสติปญญานั่นเอง
 มีงานวิจัยหลายชิ้นพบวาการที่เด็กไดทำงานศิลปะจะทำใหมีสมาธิ สงผลตอการเพิ่มพลังการเรียนรูไดดี เมื่อลูกสรางสรรคงาน
ในสิ่งที่สวยงาม จิตใจของลูกจะออนโยน เมื่อลูกไดรับคำชมเชยลูกจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองสงผลใหเปนเด็กอารมณดี นั่นเปนคำ
ยืนยันวาลูกไดรับการพัฒนาดานอารมณ
 เมื่อลูกสรางงานรวมกับกลุมเพื่อน ลูกจะไดฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ฝกทักษะการตัดสินใจ ฝกการเปนผูนำผูตาม 
และการมีปฏิสัมพันธตอกัน ซึ่งลูกจะไดรับโอกาสในการพัฒนาดานสังคม

• ดนตรีสรางจินตนาการอันกวางไกล เมื่อสัมผัสดนตรี
ลูกจะเปนคนละเอียดออน ออนโยน มีจินตนาการท่ีกวางไกล
เพราะเสียงดนตรีชวยใหเกิดจินตนาการ ดนตรียังสงผล
ตออารมณของลูก เมื่อเลนดนตรีจะทำใหใจเย็น มีสมาธิ   
มีความอดทนและยังชวยฝกการจำอีกดวย
• ดนตรีสรางความคิดแบบมิติสัมพันธ คือการมองเห็นภาพ
ความสัมพันธของสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกันอยางชัดเจนดวย
ความคิด ความรูสึก แลวสามารถถายทอดออกมาใหผูอื่น
เขาใจได
• ดนตรีชวยเพิ่มศักยภาพการไดยิน เวลาที่ไดยินเสียง
ดนตรีที ่มีลักษณะเสียงสูงๆ ต่ำๆ ลูกจะรับความถี่ของ
คลื่นเสียงที่แตกตางกันไปดวยสมองจะถูกพัฒนาตามการ
ฟงดนตรี การเลนดนตรีถือไดวาไดรับเสียงที่มีคุณภาพจึง
เปนผลดีตอตัวลูกมากเมื่อถึงเวลาเขาทำกิจกรรมตางๆ
ในแตละวัน ลูกจะมีการเตรียมตัว เดินไปที่หองเรียน
และรับผิดชอบตนเอง ซึ่งเปนผลพลอยไดที่ลูกๆไดซึมซับ
โดยไมรูตัวดานการจัดการเวลา และมีวินัยในตนเอง                    

ดนตรี ดีอยางไร….

(ท่ีมา:  www.raklukemag.com)

ถายทอดโดย:  ครูยุพาภรณ  ลาวเกษม
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ความซื่อสัตย…ที่สาธิตพัฒนา

โดย….. ครูยุพาภรณ  ลาวเกษม

ความซ�อสัตยเปนตนกลาของความดีงามในใจของเด็ก 

ซึ่งจะทำใหเด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองมีความกลาหาญ

ท่ีจะเผชิญกับความจริงและยังทำใหเด็กนับถือตนเองอีกดวย

เด็กหญิงปริญ คูหาเปรมกิจ (ปน ปน) ตอ.1 พูดแตความจริงและ
ยอมรับผิดในส่ิงท่ีตนเองทำ…เด็กชายปณณ วงศาโรจน (ปณณ) 
ตอ.2 ชวยเพื่อนและคุณครูเก็บของเลนโดยประกอบทุกชิ้นให
เหมือนเดิมทุกคร้ังอยางทะนุถนอม…เด็กหญิงจิดาภา จิตติรัตน 
(อัยย) ตอ.3   ยกมือบอกความจริงกับคุณครูเสมอ “เม่ือเชาหนู
รองไหนิดหน่ึงคะแตตอนน้ีหยุดแลว”…เด็กชายอคิน อินจันทึก 
(คิน) อ.1/1เม่ือด่ืมนมไมหมดก็จะบอกคุณครูทุกคร้ังไมเคยนำ
นมท่ียังไมหมดไปท้ิง…เด็กชายภพพล เลาหภักดี (แมกซ่ีบอย) 
อ.1/2 เก็บของเลนไดจากสนามเด็กเลนแลวนำมาใหคุณครู
เพื่อนำไปคืนเจาของ “นองแมกเก็บของเลนได แตนองแมก
ไมเอาเปนของตนเองมันไมดีครับ”… เด็กหญิงนันทนภัส  
รัตนนาคินทร (พิตตา) อ.1/3 เมื่อเก็บของที่ไมใชของตนเอง
ก็จะเอามาสงใหคุณครูเพ่ือหาเจาของ…เด็กชายชัยวัฒน อุดมเดช 

(พอล) อ.1/4พูดความจริงเสมอและมีความรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ี
ของตนเองไดเปนอยางดี…เด็กชายวัชฤศ  ชาญวนิชยชัย (อชิ) 

อ.1/5 ทุกคร้ังเม่ือพบของเพ่ือนจะนำสงใหคุณครู ไมเคยนำของเพ่ือน
กลับบาน…เด็กหญิงชนกนันท ลอทวีสวัสด์ิ (อะแนส) อ.2/1 ชวยเก็บ
ของท่ีเพ่ือนทำหลนมาสงใหคุณครูทุกคร้ัง…เด็กหญิงฐิติรัตน จันทิพนา 

(เฟรน) อ.2/2 ชวยคุณครูดูแลเพ่ือนท่ีไมเก็บของเลนตามท่ีไดตกลง
กันไวและชวยเก็บของเลนเสมอ…เด็กชายซัมวิล เบ็นราฮีม (ซัมวิล) อ.2/3 

เก็บของท่ีหลนตามหองมาคืนใหคุณครู แลวประกาศหาเจาของเองทุกคร้ัง
“ของใครครับ” …. เด็กชายอคิราภ แลม (ตั๊กเซง) อ.2/4 เปนเด็กที่พูดแต

ความจริง และไมหยิบของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง…เด็กหญิงพราวสุข  ศิริพงศสิน (ฟวว) อ.2/5 เม่ือพบของท่ีไมใชของตนเองก็จะนำไปใหคุณครู
แตถาทราบวาเปนของใครก็จะนำไปคืนเจาของทันที…เด็กหญิงนวลนับทอง เอี่ยมวัฒน (หนูนวล) อ.3/1 มีเรื่องเลาใหคุณครูฟงบอยครั้ง
และจะขออนุญาตคุณครูกอนทำสิ่งตางๆเสมอ  ถาลืมทำการบานก็บอก “หนูไมไดทำคะ”…เด็กหญิงชัญญาพรรณ  อภิชาติวงศชัย 
(หนุงหนิง) อ.3/2 กลายอมรับในส่ิงท่ีทำผิดพลาดทุกคร้ัง…   เด็กหญิงอรญา  อัศภาภรณ (บัว) อ.3/3 เปนเด็กท่ีพูดความจริงเวลามีปญหา
จะเลาทุกเร่ือง มีความซ่ือสัตย  เม่ือพบของเพ่ือนก็นำมาใหคุณครู และไมเคยท้ิงนมท่ียังด่ืมไมหมด…เด็กหญิงเคียงชณก  ชอง (จัสมิน) อ.3/4 
เมื่อทำผิดพลาดจะยอมรับผิดทุกครั้งและชอบชวยคุณครูตามหาของเพื่อนที่ลืมไวเสมอๆ…

นางสาวกณิการ  พงศพันธุสถาพร  
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5

แนะนำครูและบุคลากร
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เร่ืองเลา…ชาวประถม
เด็กดีๆที่ประถม

 ดหมายขาวผานมาหลายฉบับแลว  สำหรับจดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 7                
         ยังคงมีเด็กดีๆมาใหเราชื่นชมกัน สิ่งที่เด็กๆทำอาจเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย  

แตถือวาเปน   จ�ดเริ่มตนสำหรับการทำความดี และอยากใหเด็กๆทุกคนยึดถือความดีนั้น
เปนแบบอยางในการ   พัฒนาตนตอไป

เด็กชายภัทรพล เศรษฐธนานนท นักเรียนชั้นป.1/2 ชวยจัดระเบียบแถวทุกเชาและดูแลความเรียบรอย 
และเม่ือพบ ดินสอ ยางลบ หรือไมบรรทัดของใคร ภัทรพล จะประกาศหาเจาของทันที  สวนเด็กหญิงณัชชา จงวัฒนานุกุล  

มีน้ำใจชวยครูแจกหนังสือ ชวยสอนงานเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไมเขาใจ และมีความประพฤติเรียบรอย เพ่ือนๆตางช่ืนชมและรักณัชชามากคะ…
ป.2/4 เด็กชายภูดิศ  เผาสุวรรณ  เก็บเงินได 100 บาท ท่ีหองพยาบาลและนำไปมอบใหกับครู ขอช่ืนชมในความมีน้ำใจและความซ่ือสัตย…
ตอนที่ไปเรียนรูโลกกวางครั้งที่4 ที่สถานีดับเพลิงบางชัน ป.3/1 เด็กชายกิจติณณ  มาชู  เด็กชายพสิษฐ  รัตนพันธุศรี  ป.3/2  
เด็กชายพัสกร  บุญชุม  เด็กชายภูริภัทร  โชติยากรกุล  ตางใหความสนใจกับกิจกรรมท่ีไดชม  สนใจต้ังคำถาม  และตอบคำถามวิทยากร 
เปนเด็กที่สนใจใฝรูดีมาก…ป.4/1 เด็กหญิงเบญจนี  วัชรวสุนทรา (มิ้นท)  เปนเด็กที่ราเริงแจมใส  คอยอาสาชวยงานเพื่อนๆอยูเสมอ  
เด็กชายกฤติน  อูจีน (กาย) เปนนักเรียนที่สมควรไดรับคำชื่นชม  เพราะกิริยามารยาทดี  และพูดจาไพเราะ ครูทุกคนตางชื่นชม
เปนเสียงเดียวกัน…ป4/2 เด็กหญิงลลิลลัฐ เอื้อปญญาพร (จีดา) เปนเด็กที่ราเริงแจมใส เปนที่รักของเพื่อน ตั้งใจเรียนและเปนเด็กดี
ของครูดวย…ป.4/3  เด็กหญิงอรุโณทัย  ศรีอำไพ (มุกกี้) และ เด็กหญิงสิริยากร  แสงหาว (เกด)  เปนคูหูที่นารักของหอง มีอะไร
ก็จะชวยเหลือ ใหคำแนะนำ และใหกำลังใจกันเสมอ ในช่ัวโมงเรียนจะต้ังใจฟงครู ไมเลน และไมคุย เปนคูหูตัวอยางของหองตัวจริงคะ…

จ

ถายทอดโดย…ครูชลกร     แสงแกว
          ครูเพ็ญศรี  ฉลาดแยม
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Carl Orff

(ที่มา:  www.manager.co.th)

ถายทอดโดย…ครูธัญยธรณ ศรีสุระโชติปรีชา

 ดหมายขาวผานมาหลายฉบับแลว  สำหรับจดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 7                
         ยังคงมีเด็กดีๆมาใหเราชื่นชมกัน สิ่งที่เด็กๆทำอาจเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย  

แตถือวาเปน   จ�ดเริ่มตนสำหรับการทำความดี และอยากใหเด็กๆทุกคนยึดถือความดีนั้น
เปนแบบอยางในการ   พัฒนาตนตอไป

เด็กชายภัทรพล เศรษฐธนานนท นักเรียนชั้นป.1/2 ชวยจัดระเบียบแถวทุกเชาและดูแลความเรียบรอย 
และเม่ือพบ ดินสอ ยางลบ หรือไมบรรทัดของใคร ภัทรพล จะประกาศหาเจาของทันที  สวนเด็กหญิงณัชชา จงวัฒนานุกุล  

มีน้ำใจชวยครูแจกหนังสือ ชวยสอนงานเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไมเขาใจ และมีความประพฤติเรียบรอย เพ่ือนๆตางช่ืนชมและรักณัชชามากคะ…
ป.2/4 เด็กชายภูดิศ  เผาสุวรรณ  เก็บเงินได 100 บาท ท่ีหองพยาบาลและนำไปมอบใหกับครู ขอช่ืนชมในความมีน้ำใจและความซ่ือสัตย…
ตอนที่ไปเรียนรูโลกกวางครั้งที่4 ที่สถานีดับเพลิงบางชัน ป.3/1 เด็กชายกิจติณณ  มาชู  เด็กชายพสิษฐ  รัตนพันธุศรี  ป.3/2  
เด็กชายพัสกร  บุญชุม  เด็กชายภูริภัทร  โชติยากรกุล  ตางใหความสนใจกับกิจกรรมท่ีไดชม  สนใจต้ังคำถาม  และตอบคำถามวิทยากร 
เปนเด็กที่สนใจใฝรูดีมาก…ป.4/1 เด็กหญิงเบญจนี  วัชรวสุนทรา (มิ้นท)  เปนเด็กที่ราเริงแจมใส  คอยอาสาชวยงานเพื่อนๆอยูเสมอ  
เด็กชายกฤติน  อูจีน (กาย) เปนนักเรียนที่สมควรไดรับคำชื่นชม  เพราะกิริยามารยาทดี  และพูดจาไพเราะ ครูทุกคนตางชื่นชม
เปนเสียงเดียวกัน…ป4/2 เด็กหญิงลลิลลัฐ เอื้อปญญาพร (จีดา) เปนเด็กที่ราเริงแจมใส เปนที่รักของเพื่อน ตั้งใจเรียนและเปนเด็กดี
ของครูดวย…ป.4/3  เด็กหญิงอรุโณทัย  ศรีอำไพ (มุกกี้) และ เด็กหญิงสิริยากร  แสงหาว (เกด)  เปนคูหูที่นารักของหอง มีอะไร
ก็จะชวยเหลือ ใหคำแนะนำ และใหกำลังใจกันเสมอ ในช่ัวโมงเรียนจะต้ังใจฟงครู ไมเลน และไมคุย เปนคูหูตัวอยางของหองตัวจริงคะ…

เคล็บลับ เลี ้ยงลูกใหมีความสุข

ใครๆ ก็อยากมีความสุข.. ใครๆ ก็อยากมี
รอยยิ้ม.. ใครๆก็อยากมีเสียงหัวเราะ ใครๆ ก็ปรารถนาความสุข 
แตดูเหมือนวายุคน้ีผูคนกลับมีความสุขลดนอยลง  ตรงกันขามกับ
มีภาวะความเครียดมากขึ้นและทามกลางความเครียด ผูคนก็ยิ่ง
มีความสุขไดยากขึ้น ความสุขที่มีก็เปนเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ 
เปนการแสวงหาความสุขเพียงเพ่ือสนองตอบความตองการคร้ังคราว 
ความสุขที่ลดลงสงผลใหเด็กๆ ไดรับผลกระทบไปดวย ถาหาก

มีการจัดงานเสวนาหรือสัมมนาหัวขอ 

"เลี้ยงลูกอยางไรใหมีความสุข" 
พอแมมักจะใหความสนใจนอยกวาหัวขอ 
"เล้ียงลูกอยางไรใหเกง" หรือ "เล้ียงลูกใหฉลาดไดอยางไร" อยูเสมอ
พอแมมีบทบาทสำคัญในการสรางความสุขใหแกลูกไดดีที่สุด 
แลวจะสรางความสุขใหลูกไดอยางไร   
หนึ่ง สรางทัศนคติของผูใหญตองเขาใจวาเด็กกับความสุขเปน
ของคูกัน เด็กมีความสุขกับสิ่งงายๆ รอบตัว โดยเฉพาะเด็กเล็ก
สามารถย้ิม หัวเราะไดอยางมีความสุข มองทุกส่ิงทุกอยางในโลก
เปนเรื่องสวยงามแตหลังจากนั้นก็ตองอยูที่ตัวเด็กวาจะไดรับการ
เล้ียงดูและประสบการณอยางไรในการดำรงชีวิต และการมีทัศนคติ
ตอเร่ืองความสุขอยางไร น่ันก็ไมพนคนเปนพอแม  แตพบวาปจจ�บัน
เด็กยิ่งโต ความสุขจะยิ่งลดลง
สอง  สรางความสุขจากสิ่งแวดลอมรอบตัว ใหลูกไดเรียนรู
ความสุขจากธรรมชาติ จากสภาพแวดลอมใกลตัว ถาภายในบาน
หรือรอบบริเวณบานมีสวนหยอม หรือมีบริเวณ พ้ืนท่ีเล็กๆก็ใหลูก
ไดชื่นชมความงามจากธรรมชาติ ถาเลี้ยงสัตวภายในบานก็ใหลูก
ไดเรียนรูธรรมชาติของสัตวเลี้ยงภายในบาน เปนการไดเรียนรู
จากสรรพส่ิงรอบๆ ตัว เทากับเปนการสอนใหลูกไดซึมซับความสุข
สงบจากธรรมชาติ จากส่ิงแวดลอมภายในบาน ดูจะเปนเร่ืองงายๆ 
แตความเรียบงายเหลานี้จะทำใหเด็กไดซึมซับและเรียนรูการคน
พบความสุขจากดานในของจิตใจ

สาม  สรางความสุขจากการเลน การใหลูกไดว่ิงเลน ไดออกกำลังกาย 
ไมวาจะเปนการว่ิงเลนนอกบาน หรือเลนของเลน  เด็กก็สามารถ
มีความสุขไดมากมาย เพราะการเลนของเด็กทำใหเด็กไดเรียนรู 
ไดรับความสุข การเลนของเด็กคืองานชนิดหนึ่ง แตดวยคานิยม
คลาดเคล่ือนของผูใหญท่ีเขาใจวาการเลนเปนเร่ืองไรสาระ หรือตอง
เลนเพื่อพัฒนาสมองอยางเดียว โดยมีเปาหมายอยากใหลูกเกง 
ก็จะทำใหการเลนกลายเปนเร่ืองไมมีความสุขไปได
สี่  สรางความสุขจากการเรียนรู ตราบใดที่เปาหมายการเรียนรู
ของเด็กคือการเรียนเกง การแขงขันทางดานการศึกษา ทางวิชาการ
เพียงอยางเดียว  ยากท่ีเด็กจะไดมีความสุขจากการเรียนรู  ตรงกันขาม
เด็กจะอยูในสภาวะของความเครียด เพราะตองมุงไปท่ีการแขงขัน
และทำตามความคาดหวังของคนเปนพอแมมากกวา  จึงควรใหเด็ก
ไดเรียนรูจักโลกภายนอกหองเรียน และเรียนรูทักษะชีวิตอื่นๆ 
อยางรอบดาน การเรียนรูดานอื่นๆ เทากับเปนการเปดโอกาส
ใหเด็กไดรูจักตัวเอง วาตนเองถนัดสิ่งใด ทำอะไรไดดี และมี
ความสุขในการทำส่ิงใด
หา  สรางความสุขจากความรัก  ความอบอุนของครอบครัว  
ซึ่งเปนเรื่องสำคัญยิ่ง การเลี้ยงดูอยางใกลชิด  การใหความรัก 
ความอบอุน เด็กที่อยูทามกลางครอบครัวที่มีความสุขจะมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง จะเกิดความรูสึกม่ันคง ความรูสึกม่ันคงทางอารมณ
จะทำใหเด็กมีความสุข ขณะเดียวกันระหวางการทำกิจกรรมรวมกัน
ระหวางพอ แม  ลูก  อาจเปดเพลงบรรเลงเบา ๆ เพ่ือใหลูกรูสึกสงบ
และผอนคลาย เปนการกระตุนสารแหงความสุขใหหลั่งในสมอง
ของลูกไดอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ การกระตุนพัฒนาการใหลูก 
ท้ังการเคล่ือนไหว เลน ไดเรียนรูส่ิงใหมๆ  การเล้ียงดูในส่ิงแวดลอม
ท่ีกระตุนการเรียนรู  ลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีชวยเพ่ิมพลังใหสมองลูก
ทั ้งนั ้น เพราะกิจกรรมเหลานี ้จะทำใหสมองหลั ่งสารจำพวก
Neurotrophic Factors (นิวโรโทรฟก แฟกเตอร)สารดังกลาว
เปรียบเสมือนสารอาหารท่ีหลอเล้ียงเซลลประสาท  มีความสำคัญ
อยางมากในชวงท่ีสมองกำลังพัฒนา โดยทำหนาท่ีกระตุนในการสราง
เซลลประสาท  ใหแตกแขนงยืดยาวออก เพื่อปองกันการตาย
ของเซลลประสาท แมจะไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการทำใหเกิด
ความสุข แตจะเกี่ยวของกับความจำและการเรียนรู  เมื่อลูกมี
ความสุขก็จะทำใหสมองหลั่งสารนิวโรโทรฟกแฟกเตอรออกมา
เพิ่มขึ้น ทำใหความจำและการเรียนรูดีขึ้น  เรื่องการเลี้ยงลูก
ใหมีความสุขเปนเร่ืองไมยาก ความสุขของเด็กก็สุดแสนเรียบงาย 
แตปจจ�บันเด็กกลับมีความสุขไมงายสวนหนึ่งและเปนสวนใหญ
เพราะความคาดหวังของพอแม



คนดีศรีมัธยม 

คุยเฟองเร่ือง
…มัธยม

   พบกันอีกแลวนะคะ สำหรับพี่ๆ มัธยมที่นาชื่นชมและเปนแบบอยางใหกับนองๆ 
ไดดี เริ่มตนจากพี่มัธยมศึกษาปที่ 1 เด็กชายภคพงษ พิจิตรพงษชัย (พี่อุบอิ๊บ)   
เด็กชายวชิรวิทย  บุญชุม (พี่ฟอรด) เด็กหญิงศนิชา  ชำนิบรรณาการ ( พี่ฟาง)  
เด็กหญิงพิมพนิดา  พิจิตรพงศชัย (พ่ีพราว) และ เด็กหญิงธิติภัสร  ปรีชารุจิโรจน 
(พี่เตย)  พี่ๆ ทั้ง 5 คนนี้เปนนักแสดงโขนประจำโรงเรียนสาธิตพัฒนา ซึ่งไดใช
เวลาวางมาฝกซอมการแสดง  พี่ๆ บอกวานอกจากจะไดความรูและความสามารถ
ดานการเคล่ือนไหวรางกายแลวยังไดออกกำลังกายพรอมกับอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไปดวย
 สวนพ่ีๆ มัธยมศึกษาปท่ี 2 ขอช่ืนชมเด็กหญิงพรชนก  เลิศชัยประเสริฐ (พ่ีใบปาลม) 
เปนนักเรียนที่มีความรับผิดชอบดานการเรียนและติดตามสงงานอยางสม่ำเสมอ  
มีน้ำใจชวยดูแลความเรียบรอยของหองเรียน  และเปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนๆ 
ในดานความกลาท่ีจะแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอง  เด็กหญิงกัญญกณิศ   ชำนิบรรณการ 
( พ่ีขาว ) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในสวนของเวรประจำวันไดดี มักจะชวยเพ่ือนๆ 
ปดไฟ ปดแอรกอนออกจากหองทุกครั้ง ชวยยกของวางมาใหเพื่อนๆ เรียนรูที่จะ
รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนๆ และครูดวยรอยย้ิมอยูเสมอ พรอมท่ีจะนำขอคิดเห็น
นั้นมาปรับใชกับตนเองไดเปนอยางดี  
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3 เด็กหญิงวรางคณา   เลิศชัยประเสริฐ(พ่ีปอ) เปนนักเรียน
ท่ีเรียนดี โดยเฉพาะวิชาภาษาจีนท่ีเคยกลาวสุนทรพจนภาษาจีนในกิจกรรมวันพอท่ีผานมา 
พี่ปอเปนนักเรียนและเพื่อนที่นารักของครูและเพื่อนทุกคน มีความรับผิดชอบ 
สงงานตรงเวลา มีน้ำใจ ชอบชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ นอกจากนี้ยังเปนนักกีฬา
บาสเกตบอลท่ีเกงอีกดวย เด็กหญิงธนัญญา  จันทรสุหราย (พ่ีฟา) เราคงจะคุนหนา
คุนตากับพ่ีฟามาบางแลว พ่ีฟาเคยเปนประธานนักเรียนเม่ือภาคเรียนท่ี 1 ท่ีผานมา 
เรามักจะเห็นพี่ฟานำนักเรียนสวดทำนองเสนาะบอยๆ พี่ฟาเปนนักเรียนที่เรียบรอย 
มีมารยาทดี มีน้ำใจ และเปนผูนำ นอกจากนี้แลวยังเรียนดีอีกดวย 

ถายทอดโดย…ครูวัลยา  ซอเสียงดี
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   เคซีนเปนสารตั้งตนที่สำคัญในการผลิตสิ่งอื ่นไดดวย 
ซึ ่งเปนตัวประสานไดดีมาก และใชในการผลิตไสกรอก 
โยเกิรต สี กาว  สีของคาเซอินจะสวางและเก็บไวไดนาน 
พรมและไมปูพ้ืนถูกติดดวยกาวจาก คาเซอิน ในตนคริสตศวรรษ
ที่ 20 กาวไมก็ถูกผลิตจากคาเซอิน กาลาลิท (Galalith) 
คือสารที่สังเคราะหงายที่สุดที่ผลิตจากคาเซอิน สารชนิดนี้
ในคริสตศวรรษที่ 20 ถูกนำไปผลิตเปนกระดุม และเครื่อง
ประดับหลายสี กาลาลิทเปนสารสังเคราะหชนิดแรก ที่มี
กลิ่นเหมือนนมไหมเมื่อถูกไฟเผา เพราะกาลาลิทสามารถ
นำไปผานข้ันตอนการผลิตไดงาย มันจึงถูกนำไปใชในดาน
เทคนิคและกิจการดานทหาร     

นานาสาระ  สรรหามาเล า

พลาสต ิกโ
ฮมเมด

พลาสต ิกโ
ฮมเมด

   นมเปนอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ
มาก แตรูไหมวาสารอาหารบางชนิดที่อยู
ในนม สามารถนำมาผลิตพลาสติกได 
ถาอยากรูตองทำการทดลองนี้

1. ใสนมปริมาณ 1/4  ลิตร และน้ำสมสายชู 2 ชอนโตะ
ลงในหมอ
2. อุนดวยไฟออนๆ คนสวนผสมตลอดเวลา เพ่ือใหนม
อุนเทานั ้น ไมใหรอนและเดือดไมนานนมจะจับตัว
เปนกอน กลายเปนกอนสีขาวลอยอยูบนผิวหนา ยิ่งนม
อุนข้ึนเทาไหร กอนสีขาวก็ย่ิงมากข้ึนเทาน้ันนมจะรวมตัว
เปนกอนใหญ จนในท่ีสุดจะมีกอนลอยอยูเพียง 1 - 2 กอน 
จากนั้นยกหมอลงจากเตาและปดเตา ใชกระชอนตักเอา
กอนสีขาวในหมออกมาปนเปนรูปรางตามชอบ 
และนำไป
อบในเตาอบใหแหง แตตองใชอุณหภูมิไมเกิน 80 องศาเซลเซียส 
ไมเชนนั ้นกอนสีขาวจะเกิดการหลอมเหลว กอนสีขาว
ท่ีเกิดข้ึนคือ “โปรตีนเคซีน” ซ่ึงมีอยูในน้ำนมเม่ือเราใสสาร
บางอยางลงไป เชน กรดน้ำสมโปรตีนในนมจะจับตัวกันและ
กลายเปนกอนสีขาวอยางท่ีเห็น โปรตีนประกอบจากโซโมเลกุลยาว 
เมื่อไดรับความรอนจะหดและจับตัวเปนกอนเหมือกับไขตม 
ของเหลวที่เหลือจะมีสีเหลืองใส ซึ่งมีคุณคาทางอาหารสูง 
ระหวางกระบวนการผลิตทำใหแหง โปรตีนเคซีนไมควรไดรับ
ความรอนเกิน 80 องศาเซลเซียส เพราะโครงสรางของโมเลกุล
สายยาวจะแตกและเคซีนจะไมยึดติดกันเคซีนแหงจะไมมีรสและกล่ิน

+

1. นมสด 1/4  ลิตร 5. ชอน  1 คัน
2. น้ำสมสายชู 2 ชอนโตะ 6. จาน  1 ใบ
3. หมอ  1 ใบ  7. กระชอน 1 อัน
4. เตาไฟ 1 เตา

สิ ่งที ่ตองเตรียม

ขั้นตอนการทดลอง

หฤทย  อันไธสง1

ครูกลุมสาระวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที ่3-5
1

ปรากฏการณแบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนบาง
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English Outside School
Teacher Talk

T            he internet is a great way for students, and parents, to practice English outside school. The multimedia    
            capabilities make it a very effective and fun way to learn. However, like most things on the web,           
           there is a lot of chaff to go through to find the best resources. I’d like to list a few of my favorite      
           sites that may be useful for keeping up with English after school .Just like its real-world equivalent, 
the British Council has an excellent website. It can be found at http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
   The site contains a many fun activities and games for students of all ages. Good adult level material there too. 
Podcasting is a neat way of listening to authentic language. There are many podcast sites, but some usually 
contain distracting links to games and other sites. The best place, in my opinion, is the Kellies ‘Many Things 
Site’ http://www.manythings.org/
   This site contains hundreds of resources at every level, much too many to list here. One that I really enjoy 
is the Voice Of America (VOA) Special English programs http://www.manythings.org/e/voa.html The ‘Listen 
and Read Along’ series are great. The reading is clear and slow, they use sentences with only one subject 
and the entire reading transcript is there. There are many vocabulary quizzes too. Well worth a look.Vocabulary 
requires a good dictionary; a site that I would recommend is the Cambridge Advanced Learners Dictionary 
http://dictionary.cambridge.org/
   Not only do you get the definition of a searched word, you can listen to the American and British pronunciation 
of the word. Other dictionaries are available on this site, but the Advanced Learner is the most useful.

   The Internet TESL Journal hosts a site with some very good English-Thai 
vocabulary quizzeshttp://iteslj.org/v/th/ These are good practice and are available 
at a number of different levels. Good for English speakers who want to learn 
Thai, too. We’ll end with a bit of fun, lots of flash based English games can be 
found at http://englishflashgames.blogspot.com/
   These are a fun way to learn and practice vocabulary. There are so many 
more resources available and others that I haven’t found yet, that it’s impossible 
to list them all. If anyone has other favorites, please email them to me and  
                  we’ll find a way of hosting the links.

By…Douglas Colgan



11

  English          Science                Math

Grade 1    We Can: Unit 8     Subtraction

             Phonics: Decodable words  

Grade 2    We Can: Unit 8      Consonant blends

            Phonics: Consonant blends       

Grade 3    We Can: Unit 7  Time and money calculations

             Phonics: More Rules

Grade 4    We Can: Unit 7      Solar system              Volume

Grade 5    We Can: Unit 7     Properties of materials   Triangles

Grade 6    We Can: Unit 5      Separation methods   Circles

                                      

                English         Science    Math

            Grade 7  Inspirations: Unit 7     Global Warming           Solid Geometry

            Grade 8      Inspirations: Unit 7   Natural resources          Congruent Triangles

            Grade 9      Inspirations: Unit 7   Space Exploration         Trigonometry

   Secondary students have been just as busy as their 
primary counterparts, with a whole load of events 
to keep them busy. They also took part in the Assumption 
competition, with Yannawat Phumpoong (M3) taking 3 
place in the speech competition. Congratulations to 
Computer! The topics for the remains of the rear are 
summarized below:

            he internet is a great way for students, and parents, to practice English outside school. The multimedia    
            capabilities make it a very effective and fun way to learn. However, like most things on the web,           
           there is a lot of chaff to go through to find the best resources. I’d like to list a few of my favorite      
           sites that may be useful for keeping up with English after school .Just like its real-world equivalent, 
the British Council has an excellent website. It can be found at http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
   The site contains a many fun activities and games for students of all ages. Good adult level material there too. 
Podcasting is a neat way of listening to authentic language. There are many podcast sites, but some usually 
contain distracting links to games and other sites. The best place, in my opinion, is the Kellies ‘Many Things 
Site’ http://www.manythings.org/
   This site contains hundreds of resources at every level, much too many to list here. One that I really enjoy 
is the Voice Of America (VOA) Special English programs http://www.manythings.org/e/voa.html The ‘Listen 
and Read Along’ series are great. The reading is clear and slow, they use sentences with only one subject 
and the entire reading transcript is there. There are many vocabulary quizzes too. Well worth a look.Vocabulary 
requires a good dictionary; a site that I would recommend is the Cambridge Advanced Learners Dictionary 
http://dictionary.cambridge.org/
   Not only do you get the definition of a searched word, you can listen to the American and British pronunciation 
of the word. Other dictionaries are available on this site, but the Advanced Learner is the most useful.

Teachers Talk 

   It’s been a busy start to the new calendar year 
with lots of activities. January saw primary students 
attending the crossword and other puzzle competition 
at Assumption Samut Prakarn school. As well as this, 
all primary students took place in the academic market 
day activity. As usual, this was a great success. 
January also held the school anniversary and the opening 
of the new pool and gymnasium.
   Despite all these events, primary are, on-the-whole, 
progressing as planned. The tentative schedule for 
academic studies for the remainder of the quarter is 
outlined below. This may require minor revision, but 
you can be assured the homeroom and subject teachers 
will keep you up-to-date.

Kindergarten News
KG 1 started the year learning 
about winter clothes and the 
weather to match.  Items included 
scarves, gloves and mittens, coat, sweater and hat 
for example.  This was presented via body actions 
and displays with a run and touch game.  Children 
then repeated the item names when flash cards were 
shown.  Additionally, all children learned about land 
animals but in particular animals with two or more 
syllables to help with their pronunciation and word 
memory.  The song ‘Incy Wincy Spider’ also boosted 
their pronunciation which they all thoroughly enjoyed!  
In addition to their subjects, children also reinforced 
their knowledge learning about playground equipment, 
books, phonic and listening skills which included 
various activities and fun moments.
   The confidence of KG2 has expanded immensely as 
they’re now feeling much more confident in speaking 
and asking questions.  Children are also able to follow 
subjects with greater confidence.  Projects covered 
thus far have focused on insects, land, sea, and 
amphibious animals and mammals.  Using flash cards, 
video and outdoor adventures children were asked 
a series of questions about each category.  Does it 
live on land? Can it swim, fly or run? Describing 
body features which best give the clue to naming 
the animal were also used.  KG2 also followed up 
their work with written and creative skills drawing 
pictures of various animals, reptiles and mammals.
   The start of this New Year KG3 students have been 
learning with interest various vehicle technologies 
from domestic and commercial to air and military.  
Additionally, students also had the opportunity to 
look around an SUV and search for vehicle parts and 
name them which they learned prior via flashcards 
and drawings.  To fuel the students’ excitement, 
children also viewed video clips of World Rally Cars, 
Airport land vehicles and military jet fighters which 
displayed their technology and capabilities on land, 
sea and air, followed by a task to create their own 
‘Stealth’ plane with a challenge to see whose could 
glide the farthest. KG 3’s following subjects focused 
on communication; starting with ancient and past 
communication.  Children learned calligraphy and 
cave paintings, heliography, and Morse code to the 
present use of today’s communication methods.  
Children were also given the challenge to decipher 
Morse code with a team quiz.

Primary News

Secondary News

Primary Schedule Semester 2
Semester 2, second quarter academic plan.

rd
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   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3…วันที่ 18 มกราคม 2554  นักเรียนไดไปเรียนรู
โลกกวางคร้ังท่ี4 ท่ีสถานีดับเพลิงบางชัน นักเรียนไดรับความรูจากวิทยากร ไดชมรถ
และอุปกรณดับเพลิงท่ีใชงานจริง อีกท้ังยังไดลงมือปฏิบัติการดับเพลิงจากถังแกสร่ัวทุกคน
   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2…นักเรียนไดออกไปเรียนรูโลกกวางท่ีโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ 
นักเรียนทุกคนไดมีการเตรียมตัวมากอนลวงหนา และแบงงานกันรับผิดชอบ เปน 3 กลุม 
กลุมละ 3 คน กลุมแรกประกอบดวย พรชนก อิศราภรณ และรวิสรา ดูแลกิจกรรม
การเลานิทาน กลุมท่ี 2 ประกอบดวยกัญญกณิศ ภาวิต และศุภฤกษ ดูแลกิจกรรม
การบิดลูกโปง และกลุมท่ี 3 ประกอบดวยลลิดา ธนิต และกิตติกานต ดูแลกิจกรรม
วาดภาพระบายสี โดยนักเรียนชวยกันจัดซ้ือ และขอรับบริจาคส่ิงของเคร่ืองใชจากนองๆ 
เพ่ือนๆ พ่ีๆ ผูปกครองและคุณครู ของโรงเรียน เพ่ือใชในการทำกิจกรรม และบริจาค 
ซึ่งนักเรียนไดจัดทำปายประกาศเชิญชวนใหชวยกันบริจาคตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 
6-12 มกราคม 2554 รวมท้ังโทรศัพท และบอกปากตอปาก ซ่ึงไดรับการตอบรับ
เปนอยางดี นักเรียนท้ัง 3 กลุมตางก็ทำหนาท่ีไดดีเปนท่ีประทับใจแกผูท่ีไดพบเห็น 
และยังไดขอคิด คำคม จากผูปวยท่ีเขียนใหดวยขอขอบคุณทุกทานท่ีชวยกันทำใหการ
เรียนรูโลกกวางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนไปดวยความเรียบรอย 
และสำเร็จลุลวงดวยดี
   การทำกิจกรรมคร้ังน้ีไดรับความรวมมืออยางดีย่ิงจากทางโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ
ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณโอกาสนี้

กิจกรรมเสริมสรางความรูกิจกรรมเสริมสรางความรู

   ถึงแมจะเปนการเขารวมการแขงขันเปนคร้ังแรก แตนักเรียน
โรงเรียนสาธิตพัฒนาก็สามารถควารางวัลมาครองไดถึง 2 รางวัล
ดวยกัน โดยรางวัลแรกไดมาจาก เด็กชายภทร  โตะทอง (ป.6/1) 
ซึ่งเขารวมการแขงขันประลองดนตรีไทย สามารถฝาฟน
อุปสรรคตางๆจนไดตำแหนงรองชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง 
อีกรางวัลหนึ่งมาจาก เด็กชายญาณวัฒน  พุมพวง (ม.3/1) 
หรือ พ่ีคอมของเราน่ันเอง ไดเขารวมการแขงขัน Impromptu 
Speech Contest และสามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 มาครองไดสำเร็จ ซ่ึงเม่ือเร็วๆน้ีพ่ีคอมของพวกเราก็พ่ึงจะไดรับ
โลหรางวัลเยาวชนดีเดนจากทานนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ มาใหพวกเราชาวสาธิตพัฒนาไดชื่นชมกัน 
   สุดทายนี้นักเรียนตัวแทนโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดกลาว
ขอบคุณทางโรงเรียน ผูอำนวยการโรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา  
คณาจารยทุกทาน และผูปกครองผานทางจดหมายขาว ที่ได
ใหการสนับสนุน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมนิทรรศการ
เชิงวิชาการในครั้งนี้ และหวังวาในโอกาสหนาจะมีโครงการ
ดีๆแบบนี้อีก 

     วันจันทร – อังคารที่ 17-18 มกราคม พ.ศ.2554 ที่ผานมา 
โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดรับเชิญใหเขารวมนิทรรศการเชิงวิชาการ 
“ACSP Academic Show & Share 2010” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ทางโรงเรียนสาธิตพัฒนาจึงไดทำการคัดเลือกตัวแทนของ
โรงเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว ซึ่งแสดงไวในตาราง

โครงการเร�ยนรูโลกกวาง 

การแขงขันว�ชการ
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กิจกรรมครั้งแรก 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตพัฒนา 
มีกิจกรรมที่เปนสิริมงคลมากมาย เชน พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา 
พิธีเปดอาคารกีฬาในรม สระวายน้ำ และหอพักครู อีกท้ังยังมีการแสดง
ที่สนุกสนาน และนารัก จากตัวแทนนักเรียนในแตละหอง ในชุดที่ชื่อวา 
“รวมใจ เด็กไทย สาธิตพัฒนา” ดวยความรวมมือของฝายบริหาร 
เจาหนาที่ฝายบริหารจัดการ คุณครู ผูปกครอง และนักเรียนทุกคน 
จึงทำใหกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตพัฒนา ที่จัดขึ้นเปนครั้งแรก 
ประสบความสำเร็จไดดวยดี

   ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ จำนวน 82 คน ไดทำการ
ทดสอบภาคปฏิบัติการอยูคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี
สามัญ ในวิชาตางๆ เชน การเดินทางไกล การปรุงอาหาร 
ฐานผจญภัย ประสาทสัมผัสทางกาย การบุกเบิก 
และรอบกองไฟ เปนตน ผลปรากฏวาผานทุกคน 
ทุกกิจกรรมเต็มไปดวยความสนุกสนาน 
แฝงไปดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ 
ความมีระเบียบวินัย และความสามัคคี
ในหมูคณะ ตามแบบฉบับของวิชาลูกเสือ
และเนตรนารี ดวยความรวมมือของครู
ผูกำกับลูกเสือทุกทาน เจาหนาที่ฝาย
บริหารจัดการทุกคน รวมถึงฝายอำนวย
การตางๆ ที่คอยใหความชวยเหลือ
และสนับสนุนการอยูคายพักแรมในคร้ังน้ี

กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ปการศึกษา 2553
ณ คายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ก
ิจ
ก
ร

ร
ม
วัน

ส
ถาปนาโรงเรียนสาธิตพัฒนา ปการศ

ึกษา 2
553
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เรียนรูโลกกวาง 

เรียนรูโลกกวาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

วันที่ 5 ม.ค. 54
ณ สวนสามพราน

เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

วันที่ 4 ม.ค. 54
ณ สถานเสาวภา และสภากาชาดไทย
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เรียนรูโลกกวาง เรียนรูโลกกวาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

วันที่ 12 ม.ค. 54
ณ โรงพยาบาลจ�ฬาฯ

เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

วันที่ 13 ม.ค. 54
ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
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เรียนรูโลกกวาง เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
วันที่ 19 ม.ค. 54
ณ ฟารมจระเข สมุทรปราการ

เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
วันที่ 18 ม.ค. 53

ณ สถานีดับเพลิง บางชัน



Kindergarten News
KG 1 started the year learning 
about winter clothes and the 
weather to match.  Items included 
scarves, gloves and mittens, coat, sweater and hat 
for example.  This was presented via body actions 
and displays with a run and touch game.  Children 
then repeated the item names when flash cards were 
shown.  Additionally, all children learned about land 
animals but in particular animals with two or more 
syllables to help with their pronunciation and word 
memory.  The song ‘Incy Wincy Spider’ also boosted 
their pronunciation which they all thoroughly enjoyed!  
In addition to their subjects, children also reinforced 
their knowledge learning about playground equipment, 
books, phonic and listening skills which included 
various activities and fun moments.
   The confidence of KG2 has expanded immensely as 
they’re now feeling much more confident in speaking 
and asking questions.  Children are also able to follow 
subjects with greater confidence.  Projects covered 
thus far have focused on insects, land, sea, and 
amphibious animals and mammals.  Using flash cards, 
video and outdoor adventures children were asked 
a series of questions about each category.  Does it 
live on land? Can it swim, fly or run? Describing 
body features which best give the clue to naming 
the animal were also used.  KG2 also followed up 
their work with written and creative skills drawing 
pictures of various animals, reptiles and mammals.
   The start of this New Year KG3 students have been 
learning with interest various vehicle technologies 
from domestic and commercial to air and military.  
Additionally, students also had the opportunity to 
look around an SUV and search for vehicle parts and 
name them which they learned prior via flashcards 
and drawings.  To fuel the students’ excitement, 
children also viewed video clips of World Rally Cars, 
Airport land vehicles and military jet fighters which 
displayed their technology and capabilities on land, 
sea and air, followed by a task to create their own 
‘Stealth’ plane with a challenge to see whose could 
glide the farthest. KG 3’s following subjects focused 
on communication; starting with ancient and past 
communication.  Children learned calligraphy and 
cave paintings, heliography, and Morse code to the 
present use of today’s communication methods.  
Children were also given the challenge to decipher 
Morse code with a team quiz.
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เรียนรูโลกกวาง เรียนรูโลกกวาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
วันที่ 26 ม.ค. 54
ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 ม.ค. 54
ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

การแขงขันรมพยุงไข



กิจกรรมตลาดนัดวิชา
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ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วันที่ 19-21 ม.ค. 54

วันที่ 6 ม.ค. 54

ด.ช.ญาณวัฒน พุมพวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เขารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน กับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2554

ขอแสดง
     ความยินดี



เราผูกพัน     รวมกัน    สมานไมตรี

ลูกเสือนอมชีวี    เพ่ือศักด์ิศรี   ลูกเสือไทย

เราผูกพัน     รวมกัน    สมานไมตร�
ลูกเสือนอมชีว�    เพ�อ่ศักด์ิศร�   ลูกเสือไทย

กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ปการศึกษา 2553

วันเสารที่ 15 - วันอาทิตยที่ 16 มกราคม 2554 ณ คายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตพัฒนา


