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Message from Director

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

บอกเลาเกาสิบ
จากผูอำนวยการ

สวัสดีคะ ทานผูปกครองและนักเรียนท่ีรักทุกคน

ปการศึกษา 2554 ครูและบุคลากรทุกฝายของโรงเรียน ขอตอนรับนักเรียนทุกคนดวยความยินดี 

ปนี้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดเปดสอนถึงระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 5 แลว ทั้งนี้ดวยความไววางใจของผูปกครองทุกทานที่มีตอการดำเนินงานของ

โรงเรียนอยางตอเนื่อง และบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ในการ

จัดการศึกษาที่จะสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรมและเปนคนเกงที่

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

โรงเรียนพยายามปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใหนักเรียนไดใช ในการศึกษาคนควา เพื่อเสริม

ประสบการณของตนเอง เชน หองสมุด e-Library มีมุมใหนักเรียนไดเรียนรูทั้งรายบุคคลและ

เปนกลุมซึ่งกำลังดำเนินการจัดหาหนังสือ รวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่ชวยเสริมเติมเต็มดานความรู ใหกับ

นักเรียน และกำลังดำเนินการจัดทำแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง รวมทั้งการปรับปรุงทางกายภาพ

ดานอื่นๆใหดียิ่งขึ้น

สำหรับปการศึกษา 2554 โรงเรียนมีโครงการ “เครือขายผูปกครองรวมดวยชวยกัน” เพื่อให

ผูปกครองที่มีความสนใจอาสาเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเครือขายใหการสนับสนุน สงเสริม

รวมท้ังชวยเหลือการดำเนินงานของโรงเรียน ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงไดจัดทำระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนาวาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน

พุทธศักราช 2554 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียบรอยแลว 

โดยแนบมาพรอมกับจดหมายขาวฉบับน้ีดวย และคาดวาภายในเดือนกรกฎาคมจะเร่ิมเลือกต้ังได

หากผูปกครองทานใดมีความสนใจที่จะอาสาเขามาเปนผูปกครองในโครงการดังกลาวโปรดศึกษา

รายละเอียดในระเบียบและคอยติดตามขาวซ่ึงโรงเรียนจะแจงใหทราบตอไป นอกจากน้ันในจดหมายขาว

ฉบับนี้โรงเรียนไดแนบประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนาเรื่อง “อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ

ผูปกครองที่มีบุตรเกิน 2 คน ในอัตราพิเศษประจำปการศึกษา 2554” ทานผูปกครองที่สนใจ

สามารถศึกษารายละเอียดได

จดหมายขาวโรงเรียนเปนชองทางท่ีครูผูสอน

และหนวยงานฝายตางๆของโรงเรียนจะแจง

ขาวสารถึงผูปกครอง หากทานมีขอคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะอื่นใดที่ตองการใหการ

จัดทำจดหมายขาวมีประโยชนมากขึ ้น

โปรดติดตอโรงเรียนไดเสมอ ขอขอบคุณ

ผูปกครองทุกทานที่ใหความรวมมือดวยดี

ตลอดมาและหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับ

ความรวมมือดวยดีเชนนี้ตลอดไป
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Editor talk

  สวัสดีครับทานผูปกครองและ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน

กลับมาพบกันอีกคร้ังกับจดหมายขาว

สาธิตพัฒนา ฉบับนี้เปนฉบับแรก

ประจำปการศึกษา 2554

กองบรรณาธิการ

สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย

ไพลิน ชยามาศ

วัลยา ซอเสียงดี

( พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทั่วประเทศเขาเฝาฯ ณ เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 )

แหลงที่มา : http://www.npru.ac.th/king/teaching.php

"หนังสือ เปนการสะสมความร�และทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมา ทำมา คิดมา

แตโบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งที่สำคัญ เปนคลายๆธนาคารความร�

และเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทำใหมนุษยกาวหนาไดโดยแท"

คุยกับ
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา  ภูเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม  
รองศาสตราจารยดวงกมล  สินเพ็ง   
อาจารยรุงทิพย  โพอุทัย  
  
บรรณาธิการ
ชลกร  แสงแกว

บรรณาธิการประจำฉบับ
สุรเกียรติ  ธาดาวัฒนาวิทย
ไพลิน  ชยามาศ
วัลยา  ซอเสียงดี

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร  รอดรุงเรือง
ฝายอนุบาล  ยุพาภรณ  ลาวเกษม
ฝายประถม  วัลยา  ซอเสียงดี
ฝายมัธยม  มินตรา  ลายสนิทเสรีกุล

กองบรรณาธิการ 
สุรเกียรติ  ธาดาวัฒนาวิทย
ไพลิน  ชยามาศ
วัลยา  ซอเสียงดี
ชญานิษฐิ์  ภูปาน
วัชรี  อารียจิตต
รวิญา  ชุมภูนท
อภิวรรณ  แกวกิตติกาญจนา
นที  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ธัญยธรณ  ศรีสุระโชติปรีชา
Douglas  Colgan

พิสูจนอักษร
สิริพร  บัวงาม

แบบรูปเลม
เกริกชัย  เตมะศิริ

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เรามีหองสมุด  e-Library แหลงเรียนรูแหงใหมที่จัดแบงพื้นที่ออกเปนสวนตางๆใหนักเรียนไดมี

กิจกรรมที่หลากหลายทั้งการอานหนังสือที่มีจำนวนมากขึ้น การสืบคนขอมูลที่รวดเร็วและทันสมัย

จากคอมพิวเตอรที่จัดเตรียมไวให รวมไปถึงมีสวนที่ใหนักเรียนสามารถชมวีดิทัศนเปนกลุมยอย

ไดอีกดวย  

หองสมุดเปนแหลงรวมของสรรพวิชาตางๆ สวนใหญจะเปนหนังสือจึงขออัญเชิญ พระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชฯที่ทรงพระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทั่วประเทศ

มาใหอานกัน ความวา

จากพระบรมราโชวาทจะเห็นไดวาพระองคทรงใหความสำคัญกับการอานหนังสือของคนไทยมานานแลว

การปลูกฝงนิสัยรักการอานจะเปนเสมือนเครื่องมือในการใชแสวงหาความรูไดเปนอยางดี เครื่องมือนี้

หากไดรับการฝกฝนมากเทาไหร ก็ยิ่งมีความรวดเร็ว  แมนยำ และถูกตองมากขึ้น

จดหมายขาวฉบับแรกนี้มีการเพิ่มคอลัมนใหมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับคำถามตางๆท่ีคณะผูจัดทำไดจัดข้ึนในหัวขอ “In my opinion (มุมมองใหม ในความคิดของฉัน)”

เพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆไดแสดงความคิดในมุมมองของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นและ

ฝกการเปดใจยอมรับฟงผูอ่ืนดวย  หากมีส่ิงใดท่ีทานผูปกครองตองการเสนอแนะเก่ียวกับจดหมายขาว

สามารถบอกผานนักเรียนได ขอทักทายกันเพียงเทานี้กอน พบกันใหมในฉบับหนานะครับ
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Introduce Teacher & Personnel

แนะนำครูและบุคลากร

ฝายอนุบาล

ฝายประถม

นางสาวปรียาพร เย็นเปยม

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษ

และสารสนเทศศาสตร  

ฝายวิชาการ และดูแลหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   

นายอานนท พุมอิ่ม

บริหารและการจัดการอุตสาหกรรม

เจาหนาที่จัดซื้อ

นางเครือวรรณ ทองเลิศ

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวศิกัลฏา เรืองภู

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวอริสา มีชำนาญ

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ

ผูชวยครูเตรียมอนุบาล หอง 1 

นายภัทรพล ลาภเกียรติพร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขาการสอนวิทยาศาสตร 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1

สอนวิชาวิทยาศาสตร,คณิตศาสตร

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4

และวิทยาศาสตร (สายศิลปภาษา)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

นางสาวสุชาวดี พูลภักดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3

สอนวิชาวิทยาศาสตร

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3

และชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ฝายสำนักงาน 

นางสาวกาญจนา เกื้อมกลาง

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3

สอนวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3-1/4

และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4

นางสาวทาริกา เอี่ยมองค

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ผูชวยครูเตรียมอนุบาล หอง 3

นางสาวอภิญญา เจริญศิริ

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
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Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2554

1. กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2554

วันอังคารที่ 21 - วันพุธที่ 22 มิ.ย.2554 ป.3 พิพิธภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ

วันอังคารที่ 5 และวันพุธที่ 6 ก.ค.2554 ป.2 ซาฟารีเวิลด

วันอังคารที่ 12 - วันพุธที่ 13 ก.ค. 2554 ป.1 พิพิธภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ   

วันจันทรที่ 18 ก.ค. 2554 ม.1  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

วันอังคารที่ 19 ก.ค. 2554 ม.2 ศูนยประติมากรรม กรุงเทพ

วันพุธที่ 20 ก.ค. 2554 ม.3 นิทรรศรัตนโกสินทร  

วันพฤหัสบดีที่  21 ก.ค. 2554 ม.4 - ม.5 บริษัท การบินไทย จำกัด 

วันจันทรที่ 29 ส.ค. 2554 ป.4 พิพิธภัณฑดิน

วันอังคารที่ 30 ส.ค. 2554 ป.5   นิทรรศรัตนโกสินทรและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

 วันพุธที่ 31 ส.ค.2554 ป.6 พิพิธภัณฑชางเอราวัณ และพิพิธภัณฑทหารเรือ (มหาชน) 

2. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันจันทรที่ 30 พ.ค. 2554  เปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2554

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.2554  เปดรับสมัครโครงการบริการวิชาการ(After School)

วันจันทรที่ 20 มิ.ย. 2554  เปดการเรียนการสอนโครงการบริการวิชาการ(After School)

วันศุกรที่ 24มิ.ย. 2554  กิจกรรมวันสุนทรภู

วันพุธที่ 29 มิ.ย. 2554  เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย.2554  โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี

วันศุกรที่ 1  ก.ค. 2554  กิจกรรมเดินสวนสนาม วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ

วันอังคารที่ 12 ก.ค. 2554  กิจกรรมหลอเทียนพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค. 2554  กิจกรรมแหเทียนพรรษา

วันศุกรที่ 15 ก.ค. 2554  วันอาสาฬหบูชา

วันเสารที่ 16 ก.ค. 2554  วันเขาพรรษา

วันจันทรที่ 18 ก.ค. 2554  หยุดชดเชยวันเขาพรรษา

วันจันทรที่ 25 - วันศุกรที่ 29 ก.ค. 2554  สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 27 ก.ค. 2554  โครงการวัดสูโรงเรียน (นักเรียนชั้นป.5-ป.6)

วันศุกรที่ 29 ก.ค. 2554  กิจกรรมวันภาษาไทย

วันเสารที่ 30 - วันอาทิตยที่ 31 ก.ค. 2554  อบรมนายหมูลูกเสือและคณะกรรมการสภานักเรียน
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เร�องเลา อนุบาล
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ  ลาวเกษม

ชวงเวลาแหงการเรียนรูกับคุณครูคนใหม เพื่อนใหม สังคมใหมในหองเรียนใหม ไดมาถึงแลวเมื่อลูกตองกาวเขาสูรั้วโรงเรียน ลูกคงรูสึก

หวาดหวั่นตอสิ่งที่ไมคุนเคยทั้งเพื่อนใหม คุณครูคนใหม หองเรียนใหมและอะไรอีกหลายอยาง ซึ่งคุณครูมีวิธีงายๆที่ชวยใหลูกรักอยูในโรงเรียน

ไดอยางมีความสุขเริ่มจาก สรางภูมิคุมกันใหลูกรักดวยการฝกใหชวยเหลือตนเอง

การฝกลูกใหชวยเหลือตนเองเปนเร่ืองจำเปน จะเปนภูมิคุมกันใหลูกมีความเช่ือม่ันและภูมิใจในตนเอง คุณพอคุณแมควรปลอยใหลูกไดทำส่ิงตางๆ

ดวยตัวเอง เชน ติดกระดุมเสื้อ ใสกางเกง  รับประทานอาหาร ถือกระเปานักเรียน แมวายังทำไดไมคลองนัก  คุณพอคุณแมควรใหกำลังใจ

และสนับสนุนใหลูกไดฝกฝนและปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ท่ีสำคัญอยาลืมช่ืนชมและใหกำลังใจ สรางชวงเวลาใหลูกไดฝกการปรับตัว เรียนรูสังคม

หากลูกไดมีโอกาสพูดคุยปฏิสัมพันธกับเด็กคนอ่ืน หรือผู ใหญ จะย่ิงมีโอกาสเรียนรูความรูสึก ความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักแกไขปญหาการขัดแยง

ที่อาจเกิดจากการเลนหรือทำกิจกรรมรวมกัน รูจักที่จะชวยเหลือ สนับสนุนใหกำลังใจเพื่อน เด็กจะแสดงออกกับเพื่อนแตละคนอยางเสมอภาค

การใหโอกาส ใหเวลา ฝกเด็กใหรูจักฟงคนอื่นพูด รูจักแสดงความคิดเห็นของตนเองตอหนาเพื่อนในกลุม จะชวยใหเด็กเรียนรูวาคนอื่น

มีความคิดความรูสึก ที่เหมือนและแตกตางกันได เด็กจะเริ่มเรียนรูและตระหนักถึงพฤติกรรมของตนที่แสดงตอคนอื่นไดอยางเหมาะสม

และรวมมือ สรางสรรคการเรียนรูระหวางบานกับโรงเรียน

บางวันลูกอาจกลับบานดวยอารมณที่หงุดหงิด เสียใจ หรือโกรธ  คุณพอคุณแมจะเปนบุคคลสำคัญที่ชวยบรรเทาความรูสึกขุนเคืองใจของลูกได

ดวยการอธิบายเหตุผลใหลูกฟง เปนกำลังใจใหลูก สรางความคิดเชิงบวกในการมาโรงเรียนและทำกิจกรรมตางๆใหกับลูก ลูกจะซึมซับความรัก

และความหวังดี ความมีเหตุผลของคุณพอคุณแมท่ีมีตอลูก ทำใหลูกเติบโตข้ึนอยางมีคุณภาพ ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา



เด็กดีระดับอนุบาลฉบับเปดภาคเรียนน้ี ตองขอช่ืนชมพ่ีอนุบาล 2 และพ่ีอนุบาล 3 ท่ีมาโรงเรียน

อยางพรอมเพรียง เมื่อมาถึงโรงเรียนจะสวัสดีทักทายคุณครูและไหวอยางสวยงามโดยคุณครู

ไมตองบอก รูจักหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือตนเอง ถือกระเปาเอง เปนตัวอยางที่ดีแกนองๆ

ไดดีมาก

นอกจากความดีที่กลาวมาแลว ขอนำเสนอ พี่ๆคนเกงที่ชวยนำรองเพลงชาติและสวดมนต

ประจำวัน ดังนี้

 1. เด็กหญิงชลธรรม ขุนสันเทียะ (บุญ) ชั้นอนุบาล 3/4

 2. เด็กหญิงกนกพิชญ    เมืองบาล (การตูน) ชั้นอนุบาล 3/5

 3. เด็กหญิงปราณิสา   นิ่มพิศาล (ปารย) ชั้นอนุบาล 3/5

 4. เด็กหญิงศุภาพิชญ อภัยโส (พิม) ชั้นอนุบาล 3/3

 5. เด็กหญิงพิชชาภา แสงทอง (แบมแบม) ชั้นอนุบาล 3/3

 6. เด็กชายรชฏ พงษไพบูลย (เจโต) ชั้นอนุบาล 3/3

 7. เด็กชายภูวเดช เมฆหมอก (เปรม) ชั้นอนุบาล 3/3

 8. เด็กชายตฤณดิษฐ ณ ถลาง (ตินติน) ชั้นอนุบาล 3/3

 9. เด็กชายเปรม ครุฑแกว (เปรม) ชั้นอนุบาล 3/2

 10. เด็กหญิงนงนภัส โปรงเมืองไพร (จูนส) ชั้นอนุบาล 3/2

 11. เด็กชายภูมิ พันธุเพ็ง (ภูมิ) ชั้นอนุบาล 3/2

ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ  ลาวเกษม
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เร�องเลา ชาวประถม
ถายทอดโดย : ครูชลกร  แสงแกว

                ครูวัลยา  ซอเสียงดี

เด็กชายฐิตพัฒน ฐิติผกายแกว ป.1/4 เปนนักเรียนที่มีน้ำใจ ชอบชวยเหลืองานคุณครู เห็นคุณครูลบกระดาน ยกกลองนมและถือของ 

จะอาสามาชวยคุณครูและเพ่ือนๆเปนประจำ จนเปนท่ีรักของเพ่ือนๆ และครูทุกคน สวนเด็กดีท่ีนาช่ืนชม อีกคนคือ เด็กหญิงอินทธารี อธิเจริญลักษณ 

เปนนักเรียนที่นารัก เรียบรอย และตั้งใจเรียน ไมเลนและไมคุยขณะที่ครูสอน จึงเปนที่รักและเปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนๆ ทุกคนในชั้นเรียน

เด็กหญิงกัญญชลี (วิว) และเด็กชายเขมพัฒน (พัตเตอร) ป.3/1 ทำหนาที่เปนหัวหนาและรองหัวหนาชั้นคูแรกของหอง สามารถทำหนาที่ไดดี

ชวยแจกนมใหเพื่อนๆ และดูแลความเรียบรอยภายในหอง เปนแบบอยางของการเปนผูนำที่ดี  

เด็กหญิงณตะวัน ธวัชนันทชัยและเด็กหญิงจินตภาณี ดวงอุดม ป.3/4 มีมารยาทงดงามสวัสดีคุณครูทุกทานทุกครั้งที่เจอ และรับผิดชอบงาน

ในหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 มีนักเรียนทั้งหมด 24 คน มีทั้งนักเรียนเกาที่ขึ้นมาจากชั้นประถมปที่ 3 ของโรงเรียน และมีนักเรียนใหม ที่ยายมาจาก

โรงเรียนอ่ืนๆ เด็กชายจิรสิน คงดี  เปนนักเรียนท่ีเล่ือนช้ันมาจากช้ัน ป.3 มีน้ำใจชวยทำหนาท่ียกนม แจกขนมใหเพ่ือนๆ ต้ังแตวันแรกเปดเทอม

ซ่ึงยังไมไดจัดตารางเวรประจำวัน และถาบางวันเพ่ือนไมสามารถทำหนาท่ีได จิรสิน ก็ทำหนาท่ีแทนโดยท่ีครูไมตองบอก รวมท้ังชวยเก็บกลองนม

เขาที่เดิมเมื่อเพื่อนดื่มเสร็จแลว นับวาเปนเด็กที่มีน้ำใจดีมาก ขอชื่นชมคะ

เด็กหญิงนิรัชกร ศรีทองอิน ป.6/1 เปดเทอมใหมก็ไดรับการเลือกใหเปนหัวหนาหองคนแรก คอยอาสาชวยเหลือคุณครูอยูเสมอ เปนพี่ ป.6

ที่นารักและเปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนและนองๆ คะ

   จดหมายขาวฉบับท่ี 1 ของปการศึกษา 2554

มีเด็กดีๆ มาใหพวกเราไดช�นชม แตละคนมีความดี

มีน้ำใจที่นายกยองสมควรจะเปนแบบอยางใหกับ

นักเรียนทุกคน 

เด็กดีท่ีประถม

Primary talk



สวัสดีคะ สรรสาระเพ่ือการเรียนรูฉบับน้ี ขอนำเสนอเร่ืองราวของจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนองใหมลำดับท่ี 77 ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่งหลายๆ ทานอาจจะยังไมทราบความเปนมาของจังหวัดนี้มากนัก บึงกาฬเปนอำเภอในจังหวัดหนองคาย  ไดแยกตัวออกมา
เปนจังหวัด โดยมีอำเภอในจังหวัดหนองคาย8 อำเภอจาก 14 อำเภอ รวมกันเปนจังหวัดบึงกาฬ ประกอบดวย

                    1.อำเภอบึงกาฬ (ต้ังเปนอำเภอเมือง) 2.อำเภอพรเจริญ 3.อำเภอโซพิสัย 4.อำเภอเซกา 5.อำเภอปากคาด 6.อำเภอบึงโขงหลง
                    7.อำเภอศรีวิไล และ 8.อำเภอบุงคลา รวมพื้นที่ทั้งหมด 4,305 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมดประมาณ 403,542 คน
                    (ในปพ.ศ. 2553)

ชวงแรกการยกฐานะอำเภอบึงกาฬใหมีฐานะเปนจังหวัดประสบกับปญหาดานงบประมาณ และการใชกำลังคนเพ่ิม ในป 2553 กระทรวงมหาดไทย
ไดสำรวจความเห็นของประชาชนจังหวัดหนองคายที่  เห็นดวยกับการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬรอยละ 98.83  ดวยเหตุผลดังนี้

      เปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องอำเภอ จำนวนประชากร และลักษณะพิเศษของจังหวัด อีกทั้งยังเปนผลดีตอการใหบริการแกประชาชน
      จังหวัดหนองคายเปนพื้นที่แนวยาวทอดตามแมน้ำโขง จึงมีผลตอการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน 
      จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอำนาจเจริญที่ตั้งขึ้นใหมซึ่งมีเนื้อที่นอยกวาแตมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหสามารถตั้งเปนจังหวัดได
      จังหวัดที่ตั้งขึ้นใหมตองไมใหบริการสาธารณะซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      บุคลากรจำนวนประมาณ 439 อัตรา สามารถกระจายกันในสวนราชการไดโดยไมมีผลกระทบมากนัก 

รัฐสภาไดมีมติเห็นชอบ "รางพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554." เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 นายกรัฐมนตรี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
นำรางพระราชบัญญัติทูลเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
นำประกาศเปน "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554" 

ถึงแมจะเปนจังหวัดนองใหมลำดับที่ 77 ที่เพิ่งกอตั้งขึ้นมา  แตก็มีคำขวัญประจำจังหวัดเชนเดียวกับจังหวัดอื่นๆดังนี้

วัดภูท
อก
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ถายทอดโดย…ครูสิริพร  บัวงาม

“สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์   อิทธิฤทธิ์หลวงพอใหญ

แหลงน้ำใสหนองกุดทิง   สุดใหญยิ่งแขงเรือยาว

หาดทรายขาวเปนสงา     น�าทัศนาแกงอาฮง

งามน้ำโขงที่บึงกาฬ    สุขสำราญที่ ไดยล”

 (ที่มา : www.hotsia.com)

บึงกาฬ
BUENGKAN

77

การแขงขันเรือยาว

ว
ัด
ภ
ูท
อ
ก

น้ำตกเจ็ด
สี

การกอตั้งจังหวัดบึงกาฬนี้ ไมไดมีผลกระทบใดๆ ตอความเปนอยูของประชาชนในจังหวัดทำใหประชาชน
ใหความสนใจ และสนับสนุนในการกอตั้งจังหวัดบึงกาฬเปนอยางมากคุณอนุชา คำแดงประชาชนที่มี
ภูมิลำเนาอยูในอำเภอเซกา  ไดเลาถึงความรูสึกในฐานะประชาชนคนหนึ่งของจังหวัดใหม  วา 

“…รูสึกถึงความเจริญของบานเมืองมากขึ้นสะดวกสบายในการติดตอราชการ และรูสึกภูมิใจที่ไดเปน
คนของจังหวัดบึงกาฬ ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬทุกคนตางตื่นตัวและตื่นเตนกับชื่อจังหวัดใหม
ทำปายชื่อจังหวัดติดไวแทบทุกบานเพื่อใหผูที่ไปทองเที่ยวไดทราบวานี่คือจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดที่
พวกเราภูมิใจ…” 

จังหวัดที่ 77 ของไทย

เหนือสุดแหงแดนอีสาน



คนดีศรีมัธยม 

Secondary talk

คุยเฟ�องเร�อง...มัธยม
ถายทอดโดย : ครูมินตรา  ลายสนิทเสรีกุล

09 SatitPattana

ม.1 เด็กชาย รัฐการ สุขสวัสดิ์ชล

เปนแบบอยางท่ีดีในดานความม่ันใจในตนเองและความเปนผูนำ รัฐการอาสาเปนหัวหนาหอง คอยชวยเหลือเพ่ือนๆเปนอยางดี เชน คอยรวบรวม

การบานของเพื่อนๆไปสงคุณครูโดยไมตองมีใครบอก คุณครูประจำชั้นฝากชื่นชมมาคะ

ม.2 เด็กชาย กฤตเมธ สื่อมโนธรรม

สองสัปดาหท่ีเปดเทอมมา กฤติเมธดูแลเพ่ือนๆ ในหองเปนอยางดี  ไมวาจะเปนการยกกลองนม และของวาง กฤตเมธทำใหเพ่ือนๆ ดวยความเต็มใจ

มีน้ำใจกับคุณครู เพื่อน และนองๆ คุณครูขอชมเชยในความดีที่กฤติเมธ ทำคะ

ม.3 เด็กชาย ธนิต ธัญณิชธาดานนท

ไดรับเลือกใหเปนหัวหนาหองดวยคะแนนเปนเอกฉันท เม่ือรับหนาท่ีแลว สามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ อยางขยันขันแข็ง เชนเขียนวันท่ี ยกกลองนม

บอกทำความเคารพคุณครูทุกครั้งโดยไมตองเตือน จนเพื่อนในหองชื่นชม

ม.4 นางสาว ชนมนิภา สันติวัฒนา  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ครูประจำชั้นชมเชยนักเรียนทุกคนที่ใหความรวมมือทั้งในเรื่องเครื่องแตงกาย การใชโทรศัพทมือถือ ที่เห็นเดนชัดคือ

นางสาวชนมนิภา สันติวัฒนา ซึ่งแกไขเรื่องทรงผมและสีผมใหถูกตองตามคูมือนักเรียน เปนแบบอยางที่ดีกับนอง ๆ ขอชื่นชม

ม.5 นางสาว อาศยา พักตรวงศสกุล 

นักเรียน ม.5 ทุกคนเปนนักเรียนใหมของโรงเรียนสาธิตพัฒนา นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอยางเครงครัดและตั้งใจเรียน ทุกคน

นารักมาก มีอยูคนหน่ึงมีความสามารถท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ หากใครไดเห็นผลงานของเธอแลวทุกคนตองช่ืนชม เพราะภาพวาดของเธอน้ันใครไดเห็น

ตองยกนิ้วให รวมทั้งเปนคนขยันและเรียนหนังสือเกง เธอคือ นางสาวอาศยา พักตรวงศสกุล หรือ นองโมนั่นเอง ขอใหรักษาความดีและ

ความเกงนี้ตลอดไป
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ถายทอดโดย : ครูวัลยา  ซอเสียงดี

สรรหามาเลา

นานาสาระ

(ที่มาของขอมูล : Guide Book – ลูกเกงภาษาอังกฤษดวยเทคนิคงายๆ)

ใช้คำศัพท์รอบตัวมาสร้างเกมกับลูกรัก

เปดเทอมนี้คุณพอคุณแมสามารถหาวิธีหยุดความซุกซนของเด็กๆ ดวยการฝกภาษาอังกฤษอยางงาย

จากส่ิงรอบตัวและสอนไปพรอมๆ กับการทำกิจกรรม หรือส่ิงท่ีเด็กๆ เลน ซ่ึงนอกจากจะใหความสนุก

และไดความรูแลวยังสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวอีกดวย

ประโยคตางๆ ที่เห็นจนชินตาตามอาคารสูง ปายโฆษณา ของใช หรือฉลากสินคาตางๆ ที่เด็กๆ

มีโอกาสไดพบตามสถานท่ีท่ีเด็กๆ ไดไป เชน มินิมารท หางสรรพสินคา รานอาหาร บนรถไฟฟา ฯลฯ

คำศัพทจากสิ่งเหลานี้สามารถนำมาสรางเปนเกมฝกภาษาอังกฤษงายๆ ใหลูกไดโดยคุณพอคุณแม

ตองชี้ชวนใหลูกสังเกตคำศัพทหรือประโยคตางๆ ไปพรอมๆ กับภาพ หรือภาษาไทยที่แวดลอม

คำหรือประโยคเหลานั้นควรตั้งโจทยสนุกๆ โดยการบอกใหลูกจดคำศัพทที่พบตามสถานที่ตางๆ

เชน อาจตั้งคำถามกระตุนดังนี้ “วันนี้ ลูกพบคำศัพทที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร s อะไรบางหรือคำศัพท

ที่ลูกพบเห็นวันนี้มีความหมายอะไรบาง”
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Teacher Talk

Another academic year is upon us and on behalf of the English department I wish you a very warm welcome back.

The new year sees an expansion in the department as a result of the increase in student numbers and the move

into senior high school. As such, let’s start with a run-down of who-is-who in the English department.

Kindergarten

K1 will be taught by Mr Patrick Warring who remains with us for a third year. Patrick’s experience in kindergarten

makes this a very easy transition.

Mr Aaron Hill joins us this year as the K2 teacher. Aaron, who comes from England, has spent the last 18 months

teaching kindergarten and early primary students at Sintana School in Bang Pa In.

Coordinating the kindergarten teachers, as well as teaching K3, is Mr. Phillip Ford. Under Phil’s guidance the kindergarten

 team had a very successful year last year and we look forward to an even better one this year.

Primary

Mr. Nick Kenchington remains with us for another year as the P1 English teacher.

Primary 2 has a new member of staff, Mr Raymond Harte. Raymond has more than 3 years of experience teaching

English to early primary students at Thewphaingaam School. Raymond has a BA in Social Sciences and MSc

in Information Technology.

Mr. Rex returns as the P3 and P6 English teacher.

Another new member of staff is Mr. Damian Livesey who joins us as English teacher for P4 and P5. Damian has

5 years experience of teaching English in Krabi and also many years in Germany. A fluent German speaker,

Damian is also a keen musician, playing keyboard, piano and guitar.

Science and Math for primary are the responsibility of Mr. Frank Strydom, who is into his second academic year

with us and Mr. Gordon Yates. Gordon, a qualified Australian primary teacher, joins us from Sarasas Nimitmai

school, where he taught science and math for several years. 

Computing for primary is taught by Mr. Roland Kostovic, who remains with us for another year. 

Secondary

This year sees the core and elective components of secondary English taught by separate teachers. This will be

the responsibility of Mr. Harry Jacobs and a new member of staff Mr. Tomas Peterson. Tomas holds a BEd degree

from University of Gothenburg and has many years of teaching experience in Hong Kong and Thailand. 

A new member of staff, Mr. Rory MacKenzie, and myself take care of secondary school science and mathematics.

Rory holds a BSc in Mechanical Engineering, and has many years science teaching experience here in Thailand,

most recently at Keerapat International school.

eacher
alk

by Douglas Colgan



Mr. Nick Kenchington

Mr. Harry Jacobs
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Kindergarten News

This year sees us building on the success of last year. The main focus is on making language acquisition fun and memorable.

Synthetic phonics is key part of the methodology adopted by our teachers to ensure that even the youngest of students get a head

start in English.

Primary News

We continue to use the McGraw Hill ‘We Can’ series of textbooks for English and ‘Connection’ for science and math. Portfolios have

been issued to all students and we encourage parents to review their children’s work on a regular basis. We suggest that portfolios

go home every Friday. Following feedback from parents, we are aiming to better student’s penmanship. Hand-writing books have

been issued to all younger students with the aim to improve student’s handwriting and encourage them to take more pride in their work.

Secondary News

The increase in secondary student numbers and the opening of grades 10 and 11 is the highlight of the secondary school. We have

introduced reading and writing as an additional English course across all grades, as additional reading will lead to improved student writing.

Mr. Douglas Colgan

Mr. Aaron Hill

Mr. Damian Livesey

Mr. Frank Strydom

Mr. Patrick Waring Mr. Phillip Ford

Mr. Raymond Harte Mr. Gordon YatesMr. Rex Wolfe

Mr. Tomas Petersson Mr. Rory MacKenzieMr. Roland Kostovcik
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In my opinion

เด็กหญิงปณฑารีย ปติกุลตัง ป.1/4 ใหความคิดเห็นวา เปดเทอมนี้ “หนูจะทำความดี เปนลูกที่ดีของพอแม ตั้งใจเรียน ไมดื้อ ไมซน เชื่อฟง

คุณครู และจะรักคุณครูทุกคนคะ”

เด็กหญิงปาลิตา สายุปถัมภ ป.2/1 ฉันจะตั้งใจเรียน ไมแกลงเพื่อน แตงกายเรียบรอย เปนลูกที่ดีของคุณพอ คุณแม ไมดื้อ จะรับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมาย มีความรอบคอบและทำงานใหเสร็จทันเวลา เปนนักเรียนที่ดีของหองป.2/1และของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เด็กหญิงนีรนารา เอื้อศิริวงศ ป.3/1 บอกกับคุณครูวาเมื่อกอนหนูชอบตื่นสาย เปดเทอมใหมหนูอยากตื่นเชาขึ้นและจะทำงานใหเร็วขึ้นไม

เช่ืองชาเหมือนเม่ือกอน ท่ีสำคัญหนูอยากชวยคุณครูและเพ่ือนๆ ดูแลหองเรียนมากๆ หนูอยากกวาดหองทุกวัน เพราะตอนน้ีท่ีหองมีไมกวาดแลว

อยากจะแจกนมใหเพื่อนๆ ดื่มทุกวันเลย

เด็กชายภูดิท ธนอัญญาพร ป.5/3 เปดเทอมใหมนี้ผมจะตั้งใจจะเขาหองสมุด e-Library

เด็กชายเอกบุรุษ วรพิศาล ป.6/1 เปดเทอมใหม ผมตั้งใจจะตั้งใจเรียน เชื่อฟงครู ไมเสียงดัง สงงานทุกครั้งที่ครูบอก ไมสะสมงานจนเปน

ดินพอกหางหมู ผมจะพยายามสอบใหไดดี และจะมีน้ำใจตอทุกคน ผมจะพยายามเปนพี่ๆ ป.6 ที่ดีใหแกนองๆ เพื่อที่นองๆ จะไดทำความ

ดีตามและรวมกิจกรรมของโรงเรียน สรางชื่อเสียงของโรงเรียนใหโดงดัง

เด็กชายภคพงษ โตะทอง ม.2 เมื่อเทอมที่แลวผมไมคอยจะมีความรับผิดชอบเทาไหร งานที่ทำออกมาก็ไมคอยมีความเรียบรอยเทาที่ควร

ผมเลือกท่ีจะสนใจสงงานในวิชาท่ีผมชอบ สวนวิชาท่ีผมไมชอบก็จะไมคอยรับผิดชอบเทาใดนัก กอนสอบผมก็ไมไดมีการเตรียมอานหนังสือลวงหนา

เกรดเลยออกมา 3 กับ 4 แตก็มี 2.5 บาง กีฬาก็เลนไมบอยและไมคอยต้ังใจ  แตเปดเทอมน้ีผมต้ังใจเอาไววาจะสงงานทุกวิชาใหครบจะวางแผน

การเตรียมตัวอานหนังสือที่เรียนใหครบทุกวิชา และจะเลนกีฬาใหบอยขึ้น พรอมทั้งจะสมัครเปนนักกีฬาวายน้ำของโรงเรียนและจะพัฒนาตัวเอง

ในทุกๆ ดานใหดีขึ้นกวาปที่แลวอยางแนนอนครับ

เด็กชายธนิต ธัญณิชธาดานนท ม.3 เปดเทอมนี้ผมจะขยันทำงาน สงงานใหตรงเวลา จะไดมีคะแนนดีๆไปใหพอกับแมดู ผมเรียนเพื่อโตขึ้นจะ

ไดมีอนาคตการทำงานที่ดีและมั่นคง เพื่อจะไดมีเงินเก็บ เลี้ยงดูครอบครัวและเลี้ยงดูตัวเอง

เด็กชายภาวิต วงศราวิทย ม.3 เปดเทอมนี้ ผมตั้งใจวาจะทำคะแนนใหดีขึ้นกวาครั้งกอน จะตั้งใจเรียนตั้งใจอานหนังสือ เพื่อที่ผมจะไดไปสอบ

โรงเรียนอื่นไดและเตรียมตัวสอบวิชาตางๆที่จะมีในมัธยมปลาย ตั้งใจวาเปดเทอมนี้ผมตองเตรียมตัวเพื่อจะไปสอบร.ด. เชน วิดพื้น ซิทอัพ

วิ่งทางไกล ลวนแลวแตตองพยายามทั้งนั้น รวมๆแลวเปดเทอมนี้มีสิ่งที่ผมอยากจะทำเต็มไปหมด…

เด็กหญิงลลิดา แซต๊ัน ม.3 ฉันจะทำการบานสงงานใหครบมากกวาปกอนๆ นอนเร็วและ ต่ืนเชา ไมงอแงตอนต่ืนทำหนาใหกระชับแกมจะไดไมยวย

“เปดเทอมน้ี ฉันต้ังใจจะ...”
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Knowledge Creation Activities

สวัสดีคะนักเรียน กลับมาอีกคร้ังหน่ึงสำหรับขาวกิจกรรมเสริมความรู วันเสาร-อาทิตยท่ี 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2554 ท่ีผานมา โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ไดเปดโอกาสใหนักเรียนที่สนใจและมีความสามารถในทักษะเกมกระดานเขารวมมหกรรมเกมสกีฬาทางวิชาการระดับโลกครั้งสำคัญ รายการ

Brand Brain International 2011 ณ รอยัลพารากอนฮอลล สยามพารากอน มีรายชื่อนักกีฬาดังนี้

Crossword Game

A - Math

Gold Finger

Four Stars

ประถมศึกษาปที่ 1-2

ประถมศึกษาปที่ 5-6

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 (ชาย)

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 (หญิง)

ประถมศึกษาปที่ 5-6

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 (ชาย)

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 (หญิง)

open

open

ด.ช.ณัฐภัทร  ศรีพยัพ

ด.ช.ณฐภพ  อรุณไพโรจน

ด.ช.สิรภพ  รุงตระกูลชัย

ด.ช.ฉัตรเฉลิมพล  ปญกุล

ด.ช.สรสิช  สันติวัฒนา

ด.ช.ภคพงษ  โตะทอง

ด.ญ.ธัชสรณ  สิทธิโชคสุวรรณ

ด.ญ.จีระนันท  โกรฟส

ด.ญ.ณิชมน  ศรีพยัพ

ด.ญ.ทองทอ  นนทวาฑิต

ด.ช.วโรดม  ชั้นไพบูลย

ด.ช.ภูมิกิตติ์  พิจิตรพงศชัย

ด.ญ.เกวลิน  อภินิลบงกช

ด.ช.กองภพ  อภินิลบงกช

ด.ช.ศุภฤกษ รัตโนภาส

ด.ช.ภาวิท  วงศราวิทย

ด.ช.ธนิต   ธัญณิชธาดานนท

ด.ช.กิตติกานต  วองพานิช

ด.ช.ชยุต  ยงกิจเจริญ

ด.ช.รัฐการ  สุขสวัสดิ์ชล

ด.ญ.พรชนก  เลิศชัยประเสริฐ

ด.ญ.รวิสรา  ตันติสุวรรณเดชา

ด.ญ.พิมพนิดา  พิจิตรพงศชัย

ด.ญ.ฐิติภัสร  ปรีชารุจิโรจน

ด.ญ.ลลิดา  แซตั๋น 

ด.ช.อัครชัย  เรืองจินดาประชา

ด.ช.เอกบุรุษ  วรพิศาล

ด.ช.ธนวิชญ  ดิษฐคลาย

ประเภทการแขงขัน รุน รายช�อนักเรียน ชวงเชาวันแรกของการแขงขัน พิธีกรของงานไดมา

สัมภาษณนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา นักเรียน

ตื่นเตนมาก บรรยากาศการแขงขันเต็มไปดวยความ

สนุกสนาน มิตรภาพ และรอยย้ิมของผูเขาแขงขันทุกคน

หลังแขงขันเสร็จมีการขอถายรูปและแลก e-Mail

ระหวางกันดวย นอกจากจะไดความรูทางวิชาการแลว

ยังไดเพื่อนใหมจากโรงเรียนอื่นๆ อีกดวยคะ

สุดทายนี ้นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนสาธิตพัฒนา

ขอขอบคุณโรงเรียน ผูอำนวยการโรงเรียน ครูท่ีปรึกษา

และคุณครูทุกทานและผูปกครอง ผานทางจดหมายขาว

ที่ได ใหการสนับสนุน และเปดโอกาสใหนักเรียนได

ทดสอบความรู ความสามารถของตนเองผานการแขงขัน

และหวังวาในโอกาสหนาจะมีโครงการดีๆ แบบน้ีอีกนะคะ
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พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วันที่ 21-22 มิ.ย. 2554



16SatitPattana

ประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เร�อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผูปกครองที่มีบุตรเกิน 2 คน 

ในอัตราพิเศษ ประจำปการศึกษา 2554

ตามท่ีไดมีประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา เร่ือง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ประจำปการศึกษา 2554 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2553

เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายสำหรับผูปกครองที่มีบุตรเกิน 2 คนขึ้นไป และไดเขารับการศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา

อาศัยอำนาจตามความในขอ 5 (7) แหงระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 จึงมีมติใหออกประกาศดังตอไปนี้

1. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา กรณีบุตรคนที่ 3 เขารับการศึกษาในโรงเรียน

     (1.1) โรงเรียนจะใหสิทธิ์แกผูปกครองที่มีบุตรซึ่งเขารับการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต 2 คนขึ้นไปเทานั้น

     (1.2) โรงเรียนจะเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแกบุตรคนที่ 3 ในอัตราครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมการศึกษาปกติที่โรงเรียนเรียกเก็บ  

     (1.3) คาธรรมเนียมอื่น ใหเรียกเก็บตามอัตราปกติโดยตองชำระเต็มจำนวน ตามขอ 2 แหงประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา เรื่อง อัตรา

           คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ประจำปการศึกษา 2554

2.  เง�อนไข

     (2.1) นักเรียนจะตองมีผูปกครองคนเดียวกันทั้งหมด และจะตองมีนามสกุลเดียวกันกับผูปกครองเทานั้น

     (2.2) โรงเรียนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราพิเศษนี้ แกนักเรียนที่คงสภาพการเปนนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนาเทานั้น

     (2.3) นักเรียนที่ไดรับสิทธิ์คาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราพิเศษนี้ คือ นักเรียนที่ไดศึกษาในชั้นเรียนต่ำสุดของจำนวนบุตรที่ผูปกครองมี

     (2.4) ผูปกครองจะตองไมคางชำระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นในปการศึกษา และ/หรือภาคการศึกษาที่ผานมา

     (2.5) หากนักเรียนคนหนึ่งคนใดลาออก และ/หรือพนสภาพการเปนนักเรียน ไมวาดวยเหตุผลใดๆก็ตาม โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก

           การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราพิเศษนี้ทันทีในปการศึกษา และ/หรือภาคการศึกษาหนาสำหรับนักเรียนที่ยังคงศึกษา

           อยูตอเวนแตนักเรียนคนหนึ่งคนใด ไดรับอนุมัติใหจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแลว

ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของโรงเรียนและขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข เปลี่ยนแปลงประกาศนี้ได โดยโรงเรียนจะแจงใหทราบตอไป

                                                     ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554

(นางนิรดา วงศอนันตกุล)

ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต
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ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา

วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน พุทธศักราช 2554

เพื่อใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน อาศัยอำนาจตามความในขอ 5 แหงระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการบริหาร

โรงเรียน พ.ศ. 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจึงกำหนดระเบียบไวดังนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน พ.ศ. 2554 ” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3 บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคำสั่งอื่นใดในเรื่องคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

     “ เครือขายผูปกครอง ” หมายความวา เครือขายผูปกครองนักเรียนของ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 

     “ สมาชิก ” หมายความวา ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

     “ คณะกรรมการ ” หมายความวาคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา 

     “ ประธานเครือขายผูปกครองนักเรียน ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน 

     “ ประธานกรรมการ ” หมายความวา ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับชวงชั้น

     “ โรงเรียน ” หมายความวา โรงเรียนสาธิตพัฒนา

     “ นักเรียน ” หมายความวา นักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

ขอ 5 ใหผูอำนวยการโรงเรียน รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการดำเนินงาน ใหผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 6 วัตถุประสงคของการตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

     (1) เพื่อประสานความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน และระหวางผูปกครองนักเรียนดวยกัน 

     (2) เพื่อใหพอ แม ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูและพฤติกรรมของนักเรียน ใหเปนคนดี คนเกง เปนคนที่มีคา อยูดีมีสุขในสังคม  

     (3) เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน     

     (4) เพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน ในการดำรงไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณี ความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูล

         ซึ่งกันและกัน 

     (5) เพื่อใหการติดตอสื่อสารกับพอ แม ผูปกครอง มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ขอ 7 คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ประกอบดวย

     (1) คณะกรรมการระดับชวงชั้น มีจำนวน 3 ชวงชั้นคือ ชวงชั้นอนุบาล ชวงชั้นประถมศึกษา และชวงชั้นมัธยมศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง

         หองเรียนละ 1 คน ที่เลือกตั้งโดยผูปกครองแตละหองเรียน แลวเลือกกันเอง เปนประธาน รองประธาน และเลขานุการ 

     (2) คณะกรรมการระดับโรงเรียน ประกอบดวยผูแทนผูปกครองระดับช้ันๆละ 1 คน ท่ีคณะกรรมการระดับชวงช้ันเลือกมา และเลือกกันเองเปนประธาน

         รองประธาน และเลขานุการ

ขอ 8 จำนวนกรรมการและการเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอ 7 ใหโรงเรียนประกาศเปนรายป 

ขอ 9 วาระของคณะกรรมการตามขอ 7 (1) และ (2) มีวาระคราวละ 1 ปการศึกษา ทั้งนี้อาจไดรับการเลือกตั้งใหม แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน

      ในกรณีที่มีกรรมการลาออกหรือวางเนื่องจากเหตุใดๆก็ตาม ใหเลือกตั้งซอมและใหอยูในตำแหนงตามวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออกหรือวาง

ขอ 10 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

     (1) รวมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

     (2) รวมสรางสายใยเชื่อมสัมพันธอันดีระหวางครูและผูปกครอง 

     (3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา

     (4) ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะตอสถานศึกษา ในเรื่องตางๆที่จะเปนประโยชนแกนักเรียนและสถานศึกษา 

     (5) บทบาทหนาที่อื่นๆ ที่ตกลงรวมกันระหวางเครือขายผูปกครองกับโรงเรียน

ขอ 11 ใหผูอำนวยการโรงเรียน เปนผูลงนามในประกาศแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 วัตถุประสงค

หมวด 3 คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
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เพื่อใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน อาศัยอำนาจตามความในขอ 5 แหงระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการบริหาร

โรงเรียน พ.ศ. 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจึงกำหนดระเบียบไวดังนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน พ.ศ. 2554 ” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3 บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคำสั่งอื่นใดในเรื่องคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

     “ เครือขายผูปกครอง ” หมายความวา เครือขายผูปกครองนักเรียนของ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 

     “ สมาชิก ” หมายความวา ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

     “ คณะกรรมการ ” หมายความวาคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา 

     “ ประธานเครือขายผูปกครองนักเรียน ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน 

     “ ประธานกรรมการ ” หมายความวา ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับชวงชั้น

     “ โรงเรียน ” หมายความวา โรงเรียนสาธิตพัฒนา

     “ นักเรียน ” หมายความวา นักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

ขอ 5 ใหผูอำนวยการโรงเรียน รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการดำเนินงาน ใหผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 6 วัตถุประสงคของการตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

     (1) เพื่อประสานความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน และระหวางผูปกครองนักเรียนดวยกัน 

     (2) เพื่อใหพอ แม ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูและพฤติกรรมของนักเรียน ใหเปนคนดี คนเกง เปนคนที่มีคา อยูดีมีสุขในสังคม  

     (3) เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน     

     (4) เพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน ในการดำรงไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณี ความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูล

         ซึ่งกันและกัน 

     (5) เพื่อใหการติดตอสื่อสารกับพอ แม ผูปกครอง มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ขอ 7 คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ประกอบดวย

     (1) คณะกรรมการระดับชวงชั้น มีจำนวน 3 ชวงชั้นคือ ชวงชั้นอนุบาล ชวงชั้นประถมศึกษา และชวงชั้นมัธยมศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง

         หองเรียนละ 1 คน ที่เลือกตั้งโดยผูปกครองแตละหองเรียน แลวเลือกกันเอง เปนประธาน รองประธาน และเลขานุการ 

     (2) คณะกรรมการระดับโรงเรียน ประกอบดวยผูแทนผูปกครองระดับช้ันๆละ 1 คน ท่ีคณะกรรมการระดับชวงช้ันเลือกมา และเลือกกันเองเปนประธาน

         รองประธาน และเลขานุการ

ขอ 8 จำนวนกรรมการและการเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอ 7 ใหโรงเรียนประกาศเปนรายป 

ขอ 9 วาระของคณะกรรมการตามขอ 7 (1) และ (2) มีวาระคราวละ 1 ปการศึกษา ทั้งนี้อาจไดรับการเลือกตั้งใหม แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน

      ในกรณีที่มีกรรมการลาออกหรือวางเนื่องจากเหตุใดๆก็ตาม ใหเลือกตั้งซอมและใหอยูในตำแหนงตามวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออกหรือวาง

ขอ 10 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

     (1) รวมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

     (2) รวมสรางสายใยเชื่อมสัมพันธอันดีระหวางครูและผูปกครอง 

     (3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา

     (4) ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะตอสถานศึกษา ในเรื่องตางๆที่จะเปนประโยชนแกนักเรียนและสถานศึกษา 

     (5) บทบาทหนาที่อื่นๆ ที่ตกลงรวมกันระหวางเครือขายผูปกครองกับโรงเรียน

ขอ 11 ใหผูอำนวยการโรงเรียน เปนผูลงนามในประกาศแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

ขอ 12 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการเครือขายผูปกครอง ตองมีคุณสมบัติดังนี้

     (1) ประกอบอาชีพสุจริต มีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงแนนอน

     (2) บรรลุนิติภาวะ มีสถานภาพเปนผูปกครองนักเรียนปจจุบันโดยชอบดวยกฎหมาย

     (3) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

     (4) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ

ขอ 13 สมาชิกภาพของกรรมการเครือขายผูปกครองสิ้นสุดลงเมื่อ

     (1) ตาย

     (2) ลาออก

     (3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 11

     (4) คณะกรรมการมีมติใหออก

     (5) ครบวาระการดำรงตำแหนง

ขอ 14 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูปกครองในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และ

     วัตถุประสงคเพื่อจัดทำโครงการเสนอผูบริหารโรงเรียนและรวมดำเนินการตามโครงการเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว

ขอ 15 การประชุมของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง หากจำเปนตองมีการลงมติ ให ใชเสียงขางมากเปนเกณฑ หากคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

     เปนผูชี้ขาด

ขอ 16 ใหมีการประชุมสามัญ ของสมาชิกท้ังโรงเรียนอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือรายงานผลงาน คาใชจาย แตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี และเลือกต้ังคณะกรรมการ

     เครือขายผูปกครองปตอไป

     สมาชิกอาจเขาชื่อกันไมนอยกวา 50 คน เพื่อขอใหมีการประชุมวิสามัญของสมาชิกระดับชวงชั้น ระดับหองเรียน หรือระดับโรงเรียนเพื่อพิจารณา

     เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได  

ขอ 17 ประธานเครือขายผูปกครอง อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือดำเนินกิจกรรมเฉพาะเร่ืองได โดยทำเปนประกาศต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจน้ันๆ

ขอ 18 ใหสถานศึกษาแตงตั้งครู เปนผูประสานงานกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

ขอ 19 เครือขายผูปกครอง อาจมีรายไดดังนี้

     (1) เงินสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ

     (2) เงินสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชน

     (3) เงินสนับสนุนจากสมาชิก

     (4) เงินจากการดำเนินกิจกรรมหารายได 

     (5) เงินสนับสนุนจากองคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นๆ 

     (6) เงินบริจาคอื่นๆ

ขอ 20 ใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน ออกกฎระเบียบดานการเงิน และบัญชีของเครือขายผูปกครอง เพื่อเปนแนวทางในการ

     ใชจายสำหรับการดำเนินงานของเครือขายผูปกครอง โดยจัดทำเปนประกาศ 

ขอ 21 ใหประธานกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน หรือผูรับมอบอำนาจ เปนผูมีอำนาจสั่งจายเงิน

ขอ 22 ในกรณีที่การดำเนินงานของเครือขายผูปกครองมีปญหาอุปสรรคจนไมอาจดำเนินงานตอไปได หรือเห็นสมควรยกเลิกเครือขายผูปกครองตองมี

     มติจากที่ประชุมใหญของสมาชิกไมนอยกวาสามในสี่ 

ขอ 23 เม่ือเครือขายผูปกครองตองยกเลิก ใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน พิจารณามอบทรัพยสินของเครือขายผูปกครองใหโรงเรียน 

                                                         ใหไว ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2554

หมวด 4 คุณสมบัติของกรรมการเครือขายผูปกครอง

หมวด 5 การดำเนินงาน

หมวด 6 การเงินและการบัญชี

หมวด 7 การยกเลิกเครือขายผูปกครองนักเรียน

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน



กิจกรรมวันสุนทรภู
24 มิถุนายน 2554

นางสาว อาศยา พักตรวงศสกุล มัธยมศึกษา ปที่5 เด็กหญิงชัญญา วรสุวัฒน ประถมศึกษา ปที่4/2

เด็กหญิงนพิน ทวีอุดมทรัพย ประถมศึกษา ปที่4/1เด็กหญิงณิณญา คะบุศย
ประถมศึกษา ปที่3/1

เด็กชายวิชยุตม โนกุจิ ประถมศึกษา ปที่3/4


