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มาทำไอศกรีมกันเถอะ

พฤติกรรมบางอยางของผู ใหญ อาจขัดขวางพัฒนาการลูกโดยไมรูตัว
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ทายที่สุดนี้ โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวา

จดหมายขาวคงจะเปนส�ออยางหนึ่ง ที่ส�อสาร

ระหวางโรงเรียนและทางบานไดเปนอยางดี

หากมีอะไรที่ทานผูปกครองอยากใหคำแนะนำ

สามารถบอกผานมาทางนักเรียน ผานสมุด

จดการบานได  ขอบคุณในความรวมมือ

ของทุกทาน

จดหมายขาวฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตางไปจากเดิม โดยมีแนวคิดจากการเสนอแนะ

ของทานผูปกครองและนักเรียน ท่ีใหความคิดเห็นผานแบบประเมินจดหมายขาวของปการศึกษา 2553

ในหลายๆดาน เชน นักเรียนตองการใหมีเกมลับสมอง เพ่ือใหนักเรียนไดฝกประลองความสามารถ

ฝกกระบวนการคิดในรูปแบบตางๆ และไดเพิ่มเนื้อหาสาระดานความรู ใหเด็กๆไดเรียนรูมากขึ้น

รวมทั้งความรูที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคุณพอ คุณแม เพื่อพัฒนาลูกไปในแนวทางเดียวกัน

กับโรงเรียน

2 สัปดาหท่ีผานมานักเรียนแตละระดับช้ันไดรับการทดสอบความรูดานวิชาการท่ีเรียนมาท้ังหมด

ในชวง 9 สัปดาหแรกของภาคตน แมวายังไมทราบผลของคะแนน แตเชื่อวานักเรียนทุกคนคง

ทราบผลดวยการประเมินตนเองได ใครท่ีขยันและต้ังใจเรียนมาโดยตลอดก็สามารถทำขอสอบไดดี

สวนใครที่ยังเตรียมตัวไมพรอมหรือยังไมตั้งใจเรียนก็คงตองปรับปรุงตนเองโดยตั้งใจเรียน

ใหมากขึ้นและทำงานที่คุณครูมอบหมายใหเรียบรอยทุกครั้ง

อน่ึงในชวงปลายเดือนมิถุนายน โรงเรียนไดแนบระเบียบคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนาในจดหมายขาวฉบับเดือนมิถุนายน ใหทานผูปกครองไดศึกษาเปนการลวงหนา

และตอมาโรงเรียนไดมีประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน แตเมื่อ

ครบระยะเวลาการสมัครพบวายังมีผูสมัครไมครบทุกระดับชั้น ซึ่งทำใหโรงเรียนไมสามารถ

ดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาวได จึงขอเชิญชวนทานผูปกครองท่ีมีเวลาและมีความสนใจ

ที่จะรวมคิด รวมทำ รวมพัฒนางานดานตางๆของโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหลูกหลานของเรา

เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม และเปนเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยการสมัครเปน

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองของโรงเรียน ตามรายละเอียดในจดหมายที่สงไปแลว

และขอรับใบสมัครไดท่ีหองกิจการนักเรียนในเวลาราชการ ต้ังแตวันท่ี 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2554

ซึ่งจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ตั้งแตเวลา 7.30 - 17.30 น.

นอกจากนั้นในวันที่ 15 สิงหาคม ตั้งแตเวลา 15.00 - 17.30 น. เปนตนไป โรงเรียนจะเปดบริการ

ขายอาหารวางตามคำเรียกรองของนักเรียนและผูปกครองที่ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะมาตั้งแต

ตนปการศึกษา หากมีขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการบริการขายอาหารวางติดตอไดที่ฝายโภชนาการ

ของโรงเรียน ณ บริเวณโรงอาหารของฝายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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Message from Director

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

บอกเลาเกาสิบ
จากผูอำนวยการ
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Editor talk

สวัสดีคะทานผูปกครองและ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน

ฉบับนี้เปนฉบับที่ 2

ประจำปการศึกษา 2554

กองบรรณาธิการ

วิภาดา  คงเมือง

คุยกับ
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม
รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
อาจารยรุงทิพย โพอุทัย
  
บรรณาธิการ
วิภาดา คงเมือง

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร รอดรุงเรือง
ฝายอนุบาล ยุพาภรณ ลาวเกษม
ฝายประถมศึกษา อักษราพร คำยอด
ฝายมัธยมศึกษา อนุชา เผาพหล  

กองบรรณาธิการ 
ชญานิษฐ ภูปาน
เศรษฐภรณ หนอคำ
นันทา ภิรมยพร
ขนิษฐา สรรเสริญ
หฤทย อันไธสง
สุชาวดี พูลภักดี
ภัทรพล ลาภเกียรติพร
รวิญา ชุมภูนท  
สุกัญญา ตั้งกิตติมศักดิ์
อชิณณา จงพิสุทธิ์สัตย
Nick Kenchington

พิสูจนอักษร
สิริพร บัวงาม

แบบรูปเลม
เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ฉบับน้ีเปนฉบับท่ีมาพรอมกับกล่ินอายของสายฝน ขอใหรักษาสุขภาพกันใหดีนะคะ เน่ืองจากสภาพอากาศ
ชวงนี้มีฝนตกเกือบทุกวันทำใหอากาศไมรอนจัด และคอนขางเย็น ดังนั้นเราจึงควรถือโอกาสชวย
ประหยัดไฟและลดโลกรอนโดยการปดเครื่องปรับอากาศ หันมาเปดพัดลมและหนาตางเพื่อระบาย
อากาศจะดีกวา บางคนบอกวาสนใจทำไมกับเรื่องโลกรอน ผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกไดกลาว
แสดงความวิตกวา โลกที่มีอุณหภูมิอุนขึ้นพลอยทำใหโลกเจ็บปวยดวยโรคอยางไขมาลาเรีย โรคหัวใจ
และไขสามากย่ิงข้ึนไปดวย อยางท่ีปรากฏเปนในเคนยา จีน และรวมท้ังยุโรป  รศ.ดร.ชัยวัฒน  คุประตกุล
นักเขียนแนววิทยาศาสตร กลาววาการเปรียบภาวะโลกรอน เหมือนโยนกบลงในหมอน้ำที่ถูกตม 
น้ำจะคอยๆ รอน กบก็ไมรูสึกอะไรแตกวาจะรูสึกก็กระโดดหนีไมทันเสียแลว ดังน้ันในจดหมายขาวฉบับน้ี
มีคอลัมนมุมมองใหมในความคิดของฉัน นักเรียนในระดับชั้นตางๆ ไดแสดงความคิดเห็นพรอม
วาดภาพประกอบ ในหัวขอ “อุมโลกใหหายรอน…บมเมล็ดพันธุทางความคิด” ไดนารัก สวยงาม 
ลองเขาไปอานกันดูนะคะ สวนเรื่องราวการชื่นชมความดีทั้งของฝายอนุบาล ประถม และมัธยม 
ก็มีมาฝากเชนเคย สวนสรรสาระเพื่อการเรียนรูเปนเรื่องเกี่ยวกับการทำไอศกรีมรับประทานเอง
โดยไมจำเปนตองใชไฟฟา ผูปกครองและนักเรียนลองไปทำรับประทานกันไดเลยคะ ในสวนของ
กิจกรรมการเรียนรูฉบับนี้เปนการรวบรวมภาพกิจกรรมสาธิตพัฒนาโชว กิจกรรมหลอเทียนพรรษา
กิจกรรมแหเทียนพรรษา และกิจกรรมเรียนรูโลกกวางของระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปที่ 1
และประถมศึกษาปที่ 2

นอกจากน้ันจดหมายขาวฉบับน้ียังเพ่ิมคอลัมน “ฝกสมอง ประลองปญญา” เพ่ือใหนักเรียนไดใชทักษะ
การคิดและทักษะทางคณิตศาสตร โดยจะมีการแบงเปน 4 ระดับ ไดแก Easy, Medium, Hard, Expert
จะทำจากงายไปยาก หรือวายากไปงาย ก็ทำไดตามสะดวกเลยนะคะ 
 
สุดทายนี้ขอฝากใหนักเรียนตั้งใจและขยันหมั่นเพียรศึกษาเลาเรียนเพื่อเปนอนาคตที่ดีของชาติตอไป 
ดังนั้นจึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรง
พระราชทานในโอกาสปเด็กสากล 1 มกราคม 2522

เพื่อแสดงใหเห็นวาพระองคทรงเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเปนอนาคตของชาติ แลวพบกันใหม
ฉบับหนานะคะ

(แหลงที่มา เว็บไซต http://www.vcharkarn.com) 

"…เด็ก เปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควร

และจำเปน ที่จะตองไดรับ การอบรมเลี้ยงดูอยางถูกตองเหมาะสม ใหมีศรัทธามั่นคงใน

คุณความดี มีความประพฤติเรียบรอย สุจริต และมีปญญา ฉลาดแจมใสในเหตุผล…" 
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Introduce Teacher & Personnel

แนะนำครูและบุคลากร

ฝายประถมศึกษา

นางสาวธิดาเรือง ทันหลา

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาประถมศึกษา

ครูภาษาไทย

นายพิศรพล เกตุมณี

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตรทั่วไป, เคมี)

ครูวิทยาศาสตร

นางสาวสรารัตน เพชรศิริ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร

ครูคณิตศาสตร

ฝายวิชาการ

นางสาวกมลรส พงษอยู

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขานิเทศศาสตร แขนงวิชาวารสารศาสตร

เจาหนาที่หองสมุด

ทางโรงเร�ยนไดจัดสถานที่จำหนาย

บร�เวณโรงอาหาร ฝงอาคารปูชนียะ
ระหวางเวลา 15.00-17.30 น.
ตั้งแตวันที่ 15 ส�งหาคม 2554 เปนตนไป

เชิญรับบร�การได

ประกาศขาว

อาหารวาง!
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Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนกรกฏาคม 2554

1. กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง

ระดับอนุบาล
วันจันทรที่ 4 ก.ค. 54 อนุบาล 1/1 ซาฟารีเวิลด
วันพุธที่ 6 ก.ค. 54 อนุบาล1/2 ซาฟารีเวิลด
วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 54 อนุบาล1/3 ซาฟารีเวิลด
วันศุกรที่ 8 ก.ค. 54 อนุบาล1/4 ซาฟารีเวิลด
วันจันทรที่ 11 ก.ค. 54 อนุบาล 1/5 ซาฟารีเวิลด
วันอังคารที่ 26 - วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 54 อนุบาล 3 มิวเซียมสยาม วัดโพธิ์
วันจันทรที่ 15 ส.ค. 54 อนุบาล 2 บิ๊กชีสาขาสายไหม
ระดับประถมศึกษา 
วันอังคารที่ 5 ก.ค. 54 ป.2 ซาฟารีเวิลด
วันอังคารที่ 12 - วันพุธที่ 13 ก.ค. 54 ป.1 พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วันจันทรที่15 - วันศุกรที่ 19 ส.ค.54 ป.4 - ป.6 ศูนยแสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนา 
  (งานสัปดาหวิทยาศาสตร)
วันอังคารที่ 23 - วันพุธที่ 24 ส.ค.54 ป.3 (ครั้งที่ 2) พิพิธภัณฑเสมือนบัว
วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกรที่ 26 ส.ค. 54       ป.2 (ครั้งที่ 2) ทำนาบานครูธานี จ.ปทุมธานี
วันจันทรที่ 29 ส.ค.54 ป.4 (ครั้งที่ 2) พิพิธภัณฑดิน
วันอังคารที่ 30 ส.ค.54 ป.5 (ครั้งที่ 2) นิทรรศรัตนโกสินทรและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
วันพุธที่ 31 ส.ค.54 ป.6 (ครั้งที่ 2) พิพิธภัณฑชางเอราวัณและพิพิธภัณฑทหารเรือ

ระดับมัธยมศึกษา
วันพุธที่ 27 ก.ค. 54 ม.4 - 5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 2 ส.ค.54 ม.2 ศูนยประติมากรรม กรุงเทพฯ
วันจันทรที่ 8 ส.ค.54 ม.1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันอังคารที่ 9 ส.ค.54 ม.3 วัดพระศรีรัตนศาสดารามและนิทรรศรัตนโกสินทร
วันจันทรที่15 - วันศุกรที่ 19 ส.ค.54 ม.1 - ม.5  (ครั้งที่ 2) ศูนยแสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนา 
  (งานสัปดาหวิทยาศาสตร)

2. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค. 54 กิจกรรมแหเทียนพรรษา (ม.1 - ม.5 และนักแสดงรำ)
 การฉีดวัคซีนปองกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม กระตุนครั้งที่ 2 ใหนักเรียนชั้นป.1  
วันพุธที่ 20 ก.ค. 54 ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วันอังคารที่ 19 - วันศุกรที่ 29 ก.ค. 54 งดกิจกรรม After School เพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคตน ครั้งที่ 1
วันจันทรที่25 - วันศุกรที่ 29 ก.ค. 54 สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 27 - ศุกรที่ 29 ก.ค. 54 กิจกรรมวันภาษาไทย ปการศึกษา 2554
วันเสารที่ 30 ก.ค.54 ประเมินคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนระดับอนุบาล 1 ปการศึกษา 2555
วันเสารที่ 30 - อาทิตย 31 ก.ค.54 คายผูนำและคายหัวหนาหมูลูกเสือ - เนตรนารี 
วันพุธที่ 3 ส.ค. 54 ซอมพิธีไหวครู
วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 54 พิธีไหวครู
วันพุธที่ 10 ส.ค. 54 ซอมงานวันแม
วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 54 กิจกรรมงานวันแม
วันศุกรที่ 12 ส.ค. 54 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันพฤหัสบดีที่18 ส.ค. 54 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
วันศุกรที่ 19 ส.ค. 54 การฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบและบาดทะยักกระตุนใหนักเรียนชั้นป.1และป.6 
วันจันทรที่ 22 - วันศุกรที่ 26 ส.ค. 54 รายการคุยกับคุณครูและแจกใบคะแนนใหนักเรียน
วันพุธที่ 24 ส.ค. 54 ผูปกครองอนุบาล 3 ปการศึกษา 2554 ฟงหลักสูตรประถมศึกษา ปการศึกษา 2555
วันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. 54 กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 31 ส.ค.54 โครงการวัดสูโรงเรียน (ป.5 - ป.6)
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เร�องเลา อนุบาล
ถายทอดโดย : ครูอชิณณา จงพิสุทธ์ิสัตย

พฤติกรรมบางอยางของผู ใหญ

อาจขัดขวางพัฒนาการลูกโดยไมรูตัว

ไดหมดทุกอยาง เพียงแคลูกแสดงออกวาไมสนใจเทาน้ัน การท่ีคุณพอ

คุณแมเปรียบเทียบลูกกับลูกคนอ่ืนน้ัน จะทำใหลูกเกิดความกดดันมาก

เพราะบางคร้ังลูกก็พยายามท่ีจะทำใหดีเหมือนคนอ่ืนๆ แตดวยพัฒนาการ

ท่ีไมเทากัน หรือความแตกตางของแตละคน ทำใหผลออกมาไมเหมือนกัน

ไมเทากัน ดังน้ันหากคุณพอคุณแมยังคงมีการเปรียบเทียบลูกกับเด็กอ่ืนๆ

อยูเร่ือยๆลูกก็อาจเกิดพฤติกรรมการตอตานคำพูด คำสอนของคุณพอ

คุณแมได

3. “ความตอเน�องในการสงเสริมลูก”

เม่ือเด็กมาโรงเรียน นอกจากจะไดรับความรูแลวยังตองการฝกระเบียบวินัย

ดานตางๆดวย เพื่อลูกของเราจะเปนคนรุนใหมที่มีระเบียบวินัย

เชน การฝกวินัยเรื่องการตรงเวลา การรักษาเวลาใหรูจักทำกิจวัตร

ประจำวันตางๆท่ีตองทำรวมกับผูอ่ืน การฝกรับประทานอาหารทุกอยาง

อยางเรียบรอยเปนเวลา การรูจักเลน และเก็บของใหเขาที่ สิ่งเหลานี้

เม่ืออยูท่ีบานลูกอาจรูสึกสบายกวาเพราะมีคนคอยดูแลทำให ส่ิงท่ีจะตอง

ใหความรวมมือสานตอเพ่ือท่ีจะนำไปสูการพัฒนาในเร่ืองอ่ืนๆมีอีกมากมาย

เม่ืออยูท่ีโรงเรียนลูกๆตองปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืนท้ังรุนพ่ีท้ังรุนนอง

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน การแสดงน้ำใจที่ดีตอกัน

และถามถึงการที่มีจิตอาสา การชวยเหลือเกื้อกูลกันการใหเกียรติผูอื่น

ถือเปนสิ่งสำคัญที่ลูกๆควรเรียนรูและไดรับการปลูกฝงอยางสม่ำเสมอ

โดยคุณพอคุณแมตองรับทราบและสานตอใหสอดคลองกับแนวทาง

ของโรงเรียน

1. “การเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือตัวเองมากๆ”

เด็กอนุบาลยังตองการการดูแลเอาใจใสจากคุณพอคุณแมอยางใกลชิด

ขณะเดียวกันคุณพอคุณแมควรสงเสริมใหลูกไดพัฒนาศักยภาพของเขาเอง

โดยเปดโอกาสใหลูกไดลงมือทำเองอยางเต็มท่ี มิใชคอยชวยทำใหทุกเร่ือง

เชน การฝกแตงตัว การใสกางเกง กระโปรง ติดกระดุม สวมถุงเทารองเทา

ดวยการเริ่มทีละเล็กทีละนอย จะทำใหลูกสามารถชวยเหลือตนเอง

ไดดีขึ้น การฝกเรื่องเหลานี้คุณพอคุณแมและผูที่เกี่ยวของจะตองใจเย็น

และใหเวลากับลูก อยาเรงเรา รีบรอนการฝกพื้นฐานเหลานี้ อยาคิดวา

เปนเรื่องจุกจิกเสียเวลา ตองอดทนเพื่อผลดีที่จะเกิดในภายภาคหนา

สิ่งที่คุณพอคุณแมควรทำขณะที่ลูกลงมือทำงานก็คือ คอยเสริมแรง

ดวยการชมเชยเพื่อใหลูกไดภูมิใจในตัวเอง เชน"เกงมาก ลูกติดกระดุม

ไดเม็ดหนึ่งแลว ลองติดอีกเม็ดสิคะ" แตควรหลีกเลี่ยงการเสริมแรง

ดวยการใหรางวัล เชน ติดกระดุมไดหนึ่งเม็ด จะไดลูกอมหนึ่งเม็ด

เพราะจะเปนผลเสียท่ีทำเพ่ือหวังส่ิงตอบแทนดังน้ันถาทางบานใหโอกาส

ลูกในการชวยเหลือตนเอง เทากับวาไดสงเสริมใหเกิดพัฒนาการทักษะ

ที่จำเปนของชีวิต ลูกจะมีนิสัยพึ่งพาตนเองไดตอไป

 

2. “การเปรียบเทียบลูก กับ เด็กๆคนอ�น”

ผูใหญทุกคนจะลืมนึกไปวา เด็กแตละคนก็มีความคิดของตนเอง มีเหตุผล

ของตนเอง แตดวยพัฒนาการยังไมเต็มท่ีทำใหเขาไมสามารถท่ีจะส่ือสาร

ออกมาใหผู ใหญเขาใจในความคิดและเหตุผลท้ังหมดของเขาได คุณพอ

คุณแมหลายคนจึงมักจะชอบพูดอยูบอยๆวา “ทำไมลูกเธอเกงจังลูกฉัน

ไมเห็นจะไดแบบนี้เลย” สิ่งที่คุณพอคุณแมพูดคุยกัน ลูกๆสามารถรับรู

การพัฒนาฝกฝนเด็กไปสูการเปนพลเมืองท่ีดีและเปนทรัพยากรมนุษย

ท่ีมีคุณคาในอนาคตน้ัน ข้ึนอยูกับการเร่ิมตนท่ีบานและโรงเรียน โดยบาน

และโรงเรียนตองประสานสัมพันธรวมมือกันอยางจริงจัง ตอเน�อง

สม่ำเสมอและคงเสนคงวาบางครั้งการที่คุณพอคุณแมปฏิบัติตอลูก

ดวยความทะนุถนอมมีความหวังดีอยากใหลูกไดในส่ิงท่ีดีท่ีสุด เกงท่ีสุด

ดวยพฤติกรรมและคำพูดอาจมีท้ังชวยสงเสริมและขัดขวางพัฒนาการ

ของลูกโดยไมรูตัว มาอานเร�องตอไปน้ีและรวมกันหาแนวทางในการชวย

ดูแลลูกเราใหไปในทิศทางที่เหมาะสม
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4. “ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในทุกเร�อง”

วัยอนุบาลเปนวัยที่มีความสำคัญ คุณพอคุณแมจึงควรเขาใจและให

ความสำคัญทุกเรื่อง โดยการติดตามขาวสารซึ่งโรงเรียนแจงผานทาง

จดหมายขาว จดหมายถึงผูปกครอง หรือสรรสาระเพื่อไมใหเกิดความ

ผิดพลาดจนลูกไมสบายใจ หรือไมไดรวมกิจกรรม เพราะเด็กบางคน

เม่ือมีความผิดพลาดสามารถทำความเขาใจและปรับตัวได แตเด็กบางคน

จะไมสามารถปรับตัวไดและขาดความมั่นใจไปทั้งวัน ไมมีความสุข

บางคนก็รองไหงอแงและอยากกลับบาน หรือในกรณีที่ครูแจงขอ

ความรวมมือเพื่อชวยกันสงเสริมพัฒนาการของลูก แตคุณพอคุณแม

ไมไดทำตามท่ีครูแนะนำอาจทำใหพัฒนาการไมกาวหนา ท้ังน้ีเพราะไดรับ

การชวยเหลือไมตอเนื่องทันทวงที ปญหานี้แกไดไมยากหากผูปกครอง

และโรงเรียนจะจับมือกันและเดินไปดวยกันเพื่อพัฒนาลูกของทานและ

ลูกศิษยของเรา

5. “การเรงสอนอานเขียน”

คุณพอคุณแมที่ตองการใหลูกมาโรงเรียนและอานเขียนไดเร็ว มักจะ

ทวงถามการบาน ถามถึงผลการเรียนของลูกวาอานเขียนไปไดแคไหนแลว

ถาพบวาลูกยังไมมีการบาน ก็จะสอบถามกับคุณครู วาลูกมาโรงเรียน

แลวเรียนอะไร อยางไร ทำไมจึงยังอานไมได เขียนไมได ขอนี้ขอให

คุณพอคุณแมใหเวลาลูกในวัยนี้ไดเตรียมความพรอมดานรางกาย

อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาใหเหมาะกับวัยกอน เมื่อถึงวัยที่ลูก

พรอมในทุกๆดานแลวลูกจะแสดงใหคุณพอคุณแมไดเห็นศักยภาพ

ของเขาอยางภาคภูมิใจในดานที่คุณพอคุณแมตองการอยางแนนอน

หวังวาบทความนี้จะชวยใหคุณพอ  คุณแมมีความเขาใจพัฒนาการ

ของลูกมากยิ่งขึ้นและดวยความรักความเอาใจใส ความรวมมือกับ

ทางโรงเรียนของคุณพอคุณแมจะทำใหลูกรักเปนเด็กที่สามารถ

พัฒนาไดเต็มตามศักยภาพของแตละคน  เพ�อจะไดเปนพลเมืองที่ดี

มีคุณคาของโลกตอไปในอนาคต

ที่มา : นิตยสาร Kids & school 
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จากการเขารวมการแขงขันโครงการ Recycle World รายการประดิษฐเศษวัสดุเหลือใชเปนของเลนชิ้นใหม ณ ฟนเนเรี่ยม

เม�อวันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2554ที่ผานมา ขอแจงผลดังนี้

เด็กชายภูริ จิระสุนทร (ภูริ) ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ไดรับ ถวยรางวัลอันดับ 3 พรอมบัตรกำนัลฟนเนเรี่ยม และเงินสด 

เด็กหญิงดุจดาว เสารเพชร (ชะเอม) ระดับชั้นอนุบาล 3/3 เขารอบ 10 ทีม ไดรับประกาศนียบัตร

เด็กหญิงจิรัฏฐธีรา จิตคาม (เอมมิ่ง) ระดับชั้นอนุบาล 3/3 เขารอบ 10 ทีม ไดรับประกาศนียบัตร

ขอชื่นชมนักเรียนทั้ง 3 คนและคุณครูที่เกี่ยวของที่ไดสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนสาธิตพัฒนานะคะ 

การแขงขันโครงการ Recycle World

หองสมุดโรงเรียนฝายอนุบาลไดเปดใหบริการแกนักเรียนและผูปกครองหลังเลิกเรียน 

เริ่มตั้งแตวันจันทรที่ 28 มิถุนายนเปนตนมา โดยขอใหผูเขาใชหองสมุดปฏิบัติ

ตามขอตกลงอยางเครงครัด ดังนี้

ขอตกลงการใชหองสมุดหลังเลิกเรียนเพื่อการอาน

 1. เปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร เวลา 15.00-16.30 

 2. อานหนังสือเทานั้น

 3. หยิบหนังสือไดครั้งละ 1 เลม เมื่ออานจบแลวนำไปเก็บไวที่เดิมและหยิบเลมใหมได

 4. ผูปกครองสามารถเขามาอานหนังสือนิทานใหเด็กๆฟงไดและกรุณาดูแลเด็กๆใหปฏิบัติตามขอตกลงของหองสมุด

 5. งดนำอาหารหรือเครื่องดื่มเขาหองสมุด

 6. งดใชเสียงหรือวิ่งเลนหรือกระโดดในหองสมุด

หากผู ใชไมปฏิบัติตามขอตกลงการใชหองสมุดหลังเลิกเรียนเพื่อการอาน ขอสงวนสิทธิ์งดการใชหองสมุดหลังเลิกเรียนของผู ใชบริการ

เปนรายบุคคล

ขาวดี สำหรับนักอานวัยจิ๋ว

- โรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนเลนเคร่ืองเลนตางๆหลังเลิกเรียนไดต้ังแตเวลา

15.30 - 16.15 น. เพื่อรอผูปกครองมารับ โดยจะปดหองเรียนและหอง

กิจกรรมทุกหองเนื่องจากคุณครูตองปฏิบัติหนาที่ดูแลความปลอดภัย

นักเรียนประจำวันแตละจุดอยางใกลชิดเพื่อใหนักเรียนเลนอยางปลอดภัย

และถูกวิธี ครูบางคนอาจตองใชเวลาในการเตรียมการสอนสำหรับวันตอไป

และแมบานจะตองเขาทำความสะอาดหองเรียนขณะท่ีนักเรียนเลนเคร่ืองเลน

ตางๆ 

- เวลา 16.15 น.โรงเรียนจะปดเคร่ืองเลนตางๆ เพ่ือใหนักเรียนไดกลับบาน

สำหรับนักเรียนที่ผูปกครองยังไมมารับจะมีคุณครูดูแลนักเรียนตอจนกวา

ผูปกครองมารับ 

- โรงเรียนขอความรวมมือทานผูปกครองโปรดปฏิบัติตามขอตกลงของ

โรงเรียนอยางเครงครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนทุกคน 

ขอความรวมมือ
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ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ  ลาวเกษม

เด็กดีมีอยูทุกที่ ทุกเวลาในรั้วสาธิตพัฒนา

ขอเริ่มดวยเด็กคนเกงที่ชวยนำรองเพลงชาติและสวดมนต ในเดือนนี้

ไดแก ระดับชั้น อนุบาล 3/1 อนุบาล 2/5 อนุบาล 2/4 อนุบาล 2/3 และอนุบาล 2/2

นอกจากโรงเรียนสาธิตพัฒนาจะมีเด็กเกงแลว เรายังมีเด็กดีท่ีนำมาใหช่ืนชมกันอีกคะ เด็กหญิงมนัสนันท มโนศิริวัฒนกุล (ไขมุก) ตอ.1 เม่ือเพ่ือน

ใสรองเทาไมไดจะเขาไปชวยเพ่ือนเสมอ และชอบชวยงานของคุณครูเปนประจำ คุณครูฝากบอกวามีน้ำใจดีมากๆ เด็กชายพัจน วิบูลคณารักษ (เชน) ตอ.2

เปนเด็กดีมีน้ำใจ ชอบชวยเหลือเพ่ือนและครูเปนประจำรวมท้ังการเช็ดนมท่ีหกเลอะเทอะโดยไมตองบอกหรือรองขอเลย เด็กหญิงปริญาภัธ เจริญกุล(นานะ)

ตอ.3 มาโรงเรียนแตเชาทุกวัน ยกมือสวัสดีทักทายคุณครูทุกครั้ง พูดจาไพเราะมีคำลงทายสม่ำเสมอและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองมาก

เด็กชายกิตติกุล ติกะโกศล (พีโอ) อ.1/1 เปนเด็กมีน้ำใจมากเมื่อเพื่อนหกลมก็จะรีบเขาไปดูแลและชวยพาไปสงที่หองพยาบาลทันที

เด็กหญิงชัญญาพัชญ ดวงเนตร (ชะเอม) อ.1/2 เปนเด็กมีน้ำใจ ชอบชวยเหลือเพื่อนๆ และคุณครูโดยเฉพาะเรื่องการเก็บของเขาที่

เด็กชายวิรัศฉัตร รามนัฎ (เฟสท) อ.1/3 เวลาตื่นนอนจะชวยเก็บที่นอนและหมอนทุกครั้ง และยังทำกิจกรรมเสร็จกอนเพื่อนทุกวัน

เด็กชายภูธน โลอธิกุล (ปราณ) อ.1/4 มาโรงเรียนแตเชาเมื่อพบคุณครูจะสวัสดีทักทายโดยไมตองบอกและพูดจาไพเราะมีหางเสียงอีกดวย

เด็กชายภัทรพล ดานกุล (พัตเตอร) อ.1/5 มีน้ำใจกับเพื่อนและคุณครูทุกครั้ง ชวยยกกลองขนมไปเก็บ ชวยจัดถาดอาหารและดูแลหมผา

ใหเพื่อนเปนประจำ เด็กชายนภัทร ตันประทุมวงษ (นอรท) อ.2/1 นองเดินเขามาอาสา “หนูอยากชวยคุณครูคะจะชวยเก็บของที่เพื่อนทำหายคะ”

และพยายามชวยตามที่บอกอยางเต็มที่ เด็กชายศรัณย เอกธัญสกุล (จีโน) อ.2/2 รับประทานอาหารเรียบรอยไมหกเลอะเทอะและหมดทุกครั้ง

เปนตัวอยางใหกับเพื่อนไดปฏิบัติตาม เด็กหญิงสิริกร ศักดิชัยเจริญกุล (โฟร) อ.2/3 มาโรงเรียนแตเชาดวยรอยยิ้มเสมอและเมื่อหยิบ

เครื่องใชตางๆมาใชแลวจะเก็บเขาที่ทุกครั้ง เด็กชายชัยวัฒน  อุดมเดช (พอล) อ.2/4 มีความรับผิดชอบ เก็บของใชไดเปนระเบียบดีมาก

โดยไมตองบอก เมื่อมีโอกาสจะชวยงานคุณครูอยูเสมอทั้งเก็บของเลน ชวยปูที่นอนและเก็บที่นอน เด็กหญิงอุษณกร สุวรรณชัย (ณาโณ) อ.2/5

มาโรงเรียนแตเชาดวยหนาตายิ้มแยม ดูแลตนเองไดเปนอยางดี รับประทานอาหารหมดทุกครั้ง เด็กชายสารัช เตชะวลิตพงษ (มอนเต) อ.3/1

มีน้ำใจนำสื่อการเรียนมาใหเพื่อนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยูเสมอ เด็กชายพกร ทิพากร (คีมี่) อ.3/2 มีน้ำใจชอบชวยเหลือเพื่อนและคุณครู

เมื่อทำงานเสร็จจะชวยเก็บอุปกรณและดูแลความเรียบรอยของหองเรียนอยูเสมอ เด็กหญิงพิชชาภา แสงทอง (แบมแบม) อ.3/3 เปนเด็กราเริง

แจมใส มีน้ำใจคอยชวยเพื่อนที่ทำงานไมไดและชวยเก็บของเลนของใชจนเขาที่เรียบรอยทุกครั้ง เด็กชายชวนันท เอกธัญสกุล (จูเนียร) อ.3/4

เปนเด็กที่สุภาพเรียบรอย รูหนาที่ของตนเอง ตั้งใจเรียน รับผิดชอบงานของตนเอง เปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนๆ ในหองไดเปนอยางดี

เด็กหญิงชญาดา  จรัสวิเศษโสภณ (เชอรี่) อ.3/5 เปนเด็กที่มีจิตอาสามีน้ำใจ ครั้งหนึ่งขณะที่อาจารยผู ใหญทานหนึ่งกำลังกมๆ เงยๆ เก็บของ

ที่พื้นอยู นองบังเอิญเดินผานมาเห็นเขาจึงรีบเดินเขาไปชวยเก็บของจนหมดแลวนำไปเก็บเขาที่เรียบรอย ขอชื่นชม
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เด็กดีที่ประถม
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ถายทอดโดย : ครูอักษราพร คำยอด
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จดหมายขาวฉบับที่ 2 ของปการศึกษา 2554

ใกลสัปดาหสอบประจำภาคตนครั้งที่ 1 แลว

นักเรียนแตละหองเรียนคงปฏิบัติตนเปนนักเรียนที่ดี

และนารักโดยการทบทวนบทเรียนตางๆอยางสม่ำเสมอ

เด็กหญิงกวินรัตน พิมพลิขิตศักดิ์ ป.1/2 เปนนักเรียนที่นารัก รูจักหนาที่ ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบเสมอ ตั้งใจเรียนและทำงานทุกชิ้น

รวมทั้งอาสาสมัครเปนสมาชิกของวงดุริยางคโรงเรียนอีกดวย

เด็กชายอัฏฐผล พูนศิริวงศ  ป.1/4 เปนนักเรียนที่มีน้ำใจชอบชวยเหลือครูและดูแลเพื่อนๆในชั้นเรียน มีความเปนผูนำ  ไดรับเลือกเปนหัวหนา

หมูลูกเสือ ครูและเพื่อนๆขอใหปฏิบัติเปนตัวอยางแบบนี้ตลอดไป

เด็กชายธนินทร โปรงเมืองไพร ป.1/5 เปนนักเรียนที่มีน้ำใจ คอยชวยเหลือคุณครูเปนประจำ แจกงาน สมุดจดการบาน  พูดจาสุภาพ ไหวสวย

และที่สำคัญเพื่อนลงความเห็นใหเปนนักเรียนที่มีความประพฤติที่ดีของหอง

เด็กหญิงจัสมิล ใจเผื่อแผ ป.2/1 ใจเผื่อแผสมนามสกุล มีน้ำใจชวยครูลบกระดาน  เปลี่ยนวันที่ตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน นาชื่นชม

เด็กหญิงภัทรดา วนะชิวนาวิน และเด็กหญิงปริม มุสิกะภุมมะ ป.2/2 จะคอยอาสาชวยดูแลความสะอาดของหอง คอยกวาดหอง ลบกระดาน

และเขียนวันที่ใหครูทุกครั้งที่มีโอกาส เด็กหญิงชวัลยาเหลามานะเจริญ และเด็กชายปพนธันย อุยยานนวาระ จะอาสาชวยครูแจกสมุด หนังสือ

ใหเพื่อนทุกครั้งกอนกลับบาน นารักมาก

เด็กหญิงสลิล สมพงษชัยกุล ป.2/3 ผูชวยตัวนอยของคุณครู ขยัน เรียบรอย สุภาพ จะมาโรงเรียนแตเชาและคอยชวยคุณครูเสมอ นาชื่นชมจริงๆ

เด็กชายวรเวทย ชาติวิชิต ป.3/1 ตั้งใจเรียนและตั้งใจเขียนดวยลายมือที่สวยงาม ครูประจำชั้นฝากชมมา

เด็กชายภูดิศ เผาสุวรรณ ป.3/2 มักจะอาสาชวยปดพัดลม และเคร่ืองใชไฟฟาในหองเรียนหลังใชงานทุกคร้ังโดยไมตองขอรอง มีน้ำใจและยังชวยลด

การใชพลังงานดวย

เด็กชาณัฐชนน เรืองไทย ป.3/4 ขอชื่นชมในความตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบดีเยี่ยม ชวยเหลือเพื่อนและครูอยูเสมอ

เด็กหญิงนิธิดา วัฒนศิริธรรม ป.5/2 มีน้ำใจที่ชวยรวบรวมการบานและแบบฝกหัดของเพื่อนๆสงคุณครูทุกวัน

เด็กหญิงเกวลิน ณภัทร เด็กหญิงณัฐสมน ตมิสา และเด็กหญิงภวรัญชน เวรประจำวันอังคารที่รักษาความสะอาดและความเรียบรอยของหอง

ไดดีเยี่ยม ตั้งแตเปลี่ยนวันที่บนกระดาน ยกเกาอี้ กวาดพื้นหอง จัดโตะ จัดมุมหนังสือ และมุมสงการบาน นองประถมตนสามารถแวะมาดู

ตัวอยางดีๆที่หอง ป.6/1 ไดทุกเย็นวันอังคาร

จากตัวอยางของนักเรียนที่นารักและนาชื่นชมมากมาย จดหมายขาวฉบับหนาคงจะมีสมาชิกรวมทำความดีและนารักเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน



อาจารยหฤทย อันไธสง

มาทำไอศกรีมกันเถอะ
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เราสามารถทำไอศกรีมอรอยๆ รับประทานเองได โดยไมจำเปนตองใชไฟฟาเลย

การทำไอศกรีมดวยวิธีนี้ ใชกันมา นานมากกวา 400 ปแลว

สิ่งที่ตองเตรียม

       น้ำแข็งบด

       ถวยแกวหรือถวยเซรามิกใบใหญ 1 ใบ

       ถวยโลหะใบเล็ก 1 ใบ

       เกลือ 4-5 ชอนโตะ

       ชอน 1 คัน

       น้ำผลไม โกโก โยเกิรต หรือสวนผสมอื่นสำหรับทำไอศกรีมรสที่ชอบ

ขั้นตอนการทดลอง

1) ใสน้ำแข็งบดลงในถวยแกวใบใหญ โรยเกลือลงไปอยางนอย 4 ชอนโตะ แลวคนใหเขากัน

2) ใสสวนผสมของไอศกรีมลงในถวยโลหะใบเล็ก แลวนำมาใสลงในถวยใบใหญ กดลงไปในน้ำแข็งที่ผสมเกลือใหลึกที่สุด

3) คนสวนผสมในถวยเล็กตลอดเวลา ระวังไมใหน้ำแข็งผสมเกลือไหลเขามาในถวยเล็ก

เกิดอะไรขึ้น..!!

เมื่อเราเติมเกลือลงไปในน้ำแข็งบด อุณหภูมิจะลดลงอยางรวดเร็ว ถวยใบเล็กที่อยูขางในจะเย็นลงมาก สวนผสมก็จะเริ่มแข็งตัวเมื่อคนสวนผสม

น้ีตลอดเวลาจะทำใหสวนผสมน้ีมีความหนืดข้ึนคลายครีม เราตองใชความอดทนพอสมควรในการคนกวาจะไดไอศกรีมแสนอรอยบางทีอาจตองใช

เวลานานถึง 15 นาที ขึ้นอยูกับปริมาณของสวนผสม

ทำไมจึงเปนเชนนั้น?

น้ำแข็งและเกลือ เปนสวนผสมที่เรียกวา “สวนผสมทำความเย็น” ซึ่งมันจะเย็นตัวลงเองโดยไมใชพลังงานไฟฟาเพื่อทำความเย็น เนื่องจากการ

ละลายของเกลือและการหลอมเหลวของน้ำแข็งตองใชพลังงาน ซึ่งพลังงานดังกลาวคือ พลังงานความรอนจากสิ่งแวดลอมรอบๆ เมื่อพลังงาน

ความรอนลดลงก็หมายถึงเย็นมากข้ึน หรืออาจกลาวไดวา น้ำท่ีละลายจะเย็นข้ึนเม่ือน้ำแข็งละลาย สวนผสมของเกลือกับน้ำสามารถทำใหอุณหภูมิ

ลดลงไดถึง -21.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำขนาดนี้ตองใชเกลือมากถึง 33 กรัม ผสมกับน้ำแข็ง 100 กรัมเลยทีเดียว

ปรากฏการณแบบนี้เกิดขึ้นที่ ไหนบาง

เม่ือนานมาแลวกอนท่ีจะมีไฟฟาใช เราทำไอศกรีมโดยใชสวนผสมทำความเย็นระหวางน้ำแข็งและเกลือ ปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 ประมาณป ค.ศ.1790

แนนซี จอหนสัน แมบานชาวอเมริกันไดจดสิทธิบัตรเครื่องทำไอศกรีมเครื่องแรก ซึ่งมีหลักการทำงานงายๆ คือ บรรจุน้ำแข็งและเกลือปศุสัตว

ราคาถูกในถังไมภายในมีภาชนะโลหะขนาดเล็กกวาที่มีเครื่องกวนอยู สวนผสมในการทำไอศกรีมจะถูกใสลงไปในภาชนะโลหะ โดยสวนผสม

ของไอศกรีมจะเย็นตัวเปนของแข็งแตเมื่อคนดวยแขนหมุนก็จะทำใหสวนผสมหนืดขนเปนครีม

แตสงสัยไหมวาคนสมัยกอนหาน้ำแข็งมาจากที่ไหน ไมยากเลยเพราะในฤดูหนาว บริเวณพื้นดินที่เปรี้ยวที่มีน้ำทวมถึง น้ำจะกลายเปนชั้นน้ำแข็ง

ซึ่งสามารถเลื่อยออกมาเปนกอนๆ ได กอนน้ำแข็งเหลานี้จะถูกเก็บในชั้นใตดินและอยูไดนานจนถึงหนารอน ปจจุบันในบางพื้นที่ก็ใชประโยชน

จากน้ำแข็งเชนนี้เหมือนกัน



คนดีศรีมัธยม 

คุยเฟ�องเร�อง...มัธยม
ถายทอดโดย : ครูอักษราพร คำยอด

Secondary talk
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ม.1 ช่ืนชมในความต้ังใจรวมกิจกรรมวันแหเทียนพรรษาของนักเรียนทุกคนท่ีมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม ขอบคุณ เด็กชายภทร โตะทอง

และเด็กชายพีร มงคล ที่ชวยคุณครูจัดเสลี่ยง และขอบคุณ เด็กชายชินกฤต ตีรณกุล ที่อาสากลาวบทถวายเทียนพรรษา

ม.2 เด็กหญิงพิมพนิดา พิจิตรพงศชัย ไดรับคำชื่นชมจากครูประจำชั้นเรื่องความรับผิดชอบ มีน้ำใจชวยเหลือครูและเพื่อนเสมอ

ม.3 เมื่อครูมาเปนครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปที่3 นักเรียนหองนี้นารักกวาที่ครูคิด ถึงแมจะมีความเปนตัวของตัวเองสูง แตนักเรียนทุกคน

ก็เชื่อฟงในสิ่งที่ครูสอนและตักเตือน ครูหวังวาหองม.3 ของเราจะเปนแบบอยางที่ดีของนองๆตอไปได สำหรับคนดีศรีมัธยมครั้งนี้ขอชมเชย

เด็กหญิงรวิสรา ตันติสุววณเดชา (แตงกวา) ในความมีน้ำใจกับเพื่อนและครู รวมถึงความรับผิดชอบในการเรียนและหนาที่ของการเปน

นักเรียนที่ดีขอใหรวิสรารักษาความดีนี้ตอไป

ม.4 เนื่องจากนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุกคนตองเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) เพื่อใหนักเรียนไดเรียนครบถวนตามหลักสูตรนักเรียน

ทุกคนจึงตองเริ่มเรียนคาบศูนย ในเวลา 7.40 น. ทุกวัน ขอใหกำลังใจนักเรียนทุกคน และขอชมเชย นางสาวฐิติรัตน โตปติวงศ ในความมีน้ำใจ

ตอครแูละเพื่อน รวมถึงการมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานดวย ถือเปนแบบอยางที่ดีใหเพื่อนๆได

ม.5 ครูหลายทานขอชมเชยนักเรียนช้ัน ม.5 ในความนารัก รูจักกลาวทักทายสวัสดีทุกคน และคนดีศรีมัธยมฉบับน้ีตองยกใหนายอาณัฐพงศ นามศรี

เพราะในงานวันทำบุญตักบาตรชวยอาสาเปนเด็กวัด (ถือของและสงพระ) คุณครูประจำชั้นฝากชมมา

ม.1 ช่ืนชมในความต้ังใจรวมกิจกรรมวันแหเทียนพรรษาของนักเรียนทุกคนท่ีมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม ขอบคุณ เด็กชายภทร โตะทอง

และเด็กชายพีร มงคล ที่ชวยคุณครูจัดเสลี่ยง และขอบคุณ เด็กชายชินกฤต ตีรณกุล ที่อาสากลาวบทถวายเทียนพรรษา

ม.2 เด็กหญิงพิมพนิดา พิจิตรพงศชัย ไดรับคำชื่นชมจากครูประจำชั้นเรื่องความรับผิดชอบ มีน้ำใจชวยเหลือครูและเพื่อนเสมอ

ม.3 เมื่อครูมาเปนครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปที่3 นักเรียนหองนี้นารักกวาที่ครูคิด ถึงแมจะมีความเปนตัวของตัวเองสูง แตนักเรียนทุกคน

ก็เชื่อฟงในสิ่งที่ครูสอนและตักเตือน ครูหวังวาหองม.3 ของเราจะเปนแบบอยางที่ดีของนองๆตอไปได สำหรับคนดีศรีมัธยมครั้งนี้ขอชมเชย

เด็กหญิงรวิสรา ตันติสุววณเดชา (แตงกวา) ในความมีน้ำใจกับเพื่อนและครู รวมถึงความรับผิดชอบในการเรียนและหนาที่ของการเปน

นักเรียนที่ดีขอใหรวิสรารักษาความดีนี้ตอไป

ม.4 เนื่องจากนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุกคนตองเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) เพื่อใหนักเรียนไดเรียนครบถวนตามหลักสูตรนักเรียน

ทุกคนจึงตองเริ่มเรียนคาบศูนย ในเวลา 7.40 น. ทุกวัน ขอใหกำลังใจนักเรียนทุกคน และขอชมเชย นางสาวฐิติรัตน โตปติวงศ ในความมีน้ำใจ

ตอครแูละเพื่อน รวมถึงการมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานดวย ถือเปนแบบอยางที่ดีใหเพื่อนๆได

ม.5 ครูหลายทานขอชมเชยนักเรียนช้ัน ม.5 ในความนารัก รูจักกลาวทักทายสวัสดีทุกคน และคนดีศรีมัธยมฉบับน้ีตองยกใหนายอาณัฐพงศ นามศรี

เพราะในงานวันทำบุญตักบาตรชวยอาสาเปนเด็กวัด (ถือของและสงพระ) คุณครูประจำชั้นฝากชมมา

เดือนกรกฎาคมโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจึงมีกิจกรรม

ใหรวมมากมาย ถึงแมจะมีการเรียนรวมไปกับ

กิจกรรมแตก็ยังคงมีเร�องที่นายกยองเปนแบบอยาง

ใหกับนองๆหลายเร�อง เราลองมาอานความคิดเห็น

จากครูประจำชั้นแตละทานกันดีกวา



ถายทอดโดย : ครูเศรษฐภรณ หนอคำ
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สรรหามาเลา

นานาสาระ

คณิตศาสตร ในชีวิตประจำวัน
หลายคนอาจเคยสงสัยวา ในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยางไรบาง เราลองมาคิดกันดู เริ่มตั้งแตตอนเชา

ที่ตื่นนอนบางคนอาจตองตองพึ่งพานาิกาปลุกเปนตัวชวยในการตื่นนอน จากนั้นก็ใชการประมาณวาจะใชเวลาในการอาบน้ำ

แตงตัว และเดินทางไปโรงเรียนหรือไปถึงท่ีทำงานก่ีนาที ตอนเย็นเม่ือกลับมาถึงบาน จะทำกิจวัตรอ่ืนๆอะไรบาง เขานอนเวลาก่ีโมง

จำนวนช่ัวโมงในการพักผอนเพียงพอไหม การปฏิบัติภารกิจแตละอยางในชีวิตประจำวันลวนมีเร่ืองของเวลาเขามาเปนตัวกำหนดท้ังส้ิน

เมื่อเราอยูนอกบาน ยังคงใชคณิตศาสตรในการคิดคำนวณคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร  คาเดินทาง  คารักษาพยาบาล

กรณีเจ็บปวยและคาใชจายสวนอื่นๆในแตละวัน  นอกจากนี้ เรายังสามารถพบการใชคณิตศาสตรจากสิ่งแวดลอมรอบๆตัวเรา

มากมาย เชน การปูพื้นกระเบื้องตามทางเดินเทา อาคารสถานที่ หรือสวนสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวของในเรื่องแบบรูปทางเรขาคณิต

ไมเพียงเทานั้นเรายังตองใชคณิตศาสตรในการทำความเขาใจขอมูลขาวสารตางๆที่พบ เพื่อนำสิ่งเหลานั้นไปเปนประโยชนและ

ชวยในการตัดสินใจของเราเชน การดูอัตราดอกเบ้ียเงินฝากอัตราดอกเบ้ียเงินกูของแตละธนาคาร เพ่ือตัดสินใจออมเงินหรือกูเงิน

การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การซื้อทองเพื่อเก็งกำไร การเลนหุน เปนตน ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นวาคณิตศาสตร

ไมไดเปนเพียงหลักวิชาที่อยูแตในบทเรียนเทานั้น แตเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนชวยใหเรารูจักการคิด

อยางเปนระบบและสามารถแกปญหาและวางแผนในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราควรสนใจและทำความเขาใจ

กับคณิตศาสตรตั้งแตเด็กๆ
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eacher
alk

by Nick Kenchington

I recently got into a discussion with a grandparent of a student in P1 which revolved around the tricky
question of how hard to push a young child in his or her studies.

She was a thoroughly charming and articulate lady, and honest enough to admit that she wasn’t sure 
if her attitude - push the childquite hard - was preferable to her son’s attitude - take it easy on the child
as they are just that, a child. 

I gave her my opinion, for what it’s worth, which is that the best way probably lies somewhere between the two.

But perhaps more useful questions to consider are when to start pushing, and when to realize that, as a parent, you’ve done everything
you can, and it’s time to stop. It’s one thing to be strict with a child, and another to try and lay down the law to an adult. 

The trick is to know where the line is and not cross it. Or at least to not cross it too often and help to create an angry or resentful child.
As with a lot of things in life, a dash of charm or humour can get results; it need not be a war between a belligerent student and
a demanding parent. Rewarding good results, not with snacks of dubious nutritional value, but with a new pen or dictionary,
seems to be a decent path to take. 

And I also think that explaining the big picture to a student early on can be beneficial. At age 7 they probably can’t comprehend
the idea that good grades ultimately equals a secure future, but surely it can’t hurt to introduce the notion that one’s actions have
consequences.

I think it’s fair to say that establishing good habits is not being pushy, nor is encouraging
a student to work harder. Perhaps simply being organised is the key to making sure actual
learning takes place? It could just be that less noise and more attention in the classroom
is all it takes!

Getting the balance right, between working a child too hard and just letting them do what
they want, is hard to do, but it’s somethingworth striving for. Let’s make sure that we,
as adults, are doing everything we can to help give the children the best possible chance
in life. Parents, be they grand or otherwise, should know that they are part of a team that
helps ensure their child develops well.

Teacher Talk
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Kindergarten News

KG 1 thus far has focused on transportation and healthy food. They’ll be doing some Mother’s Day activities and looking at tools

and electrical appliances from next week onwards.

 

KG 2 children have been practicing phonics and looking at different food categories, and will be focusing on friends and family soon.

 

KG 3 students have started the new semester with themes focusing on health and nutrition, as well as introducing themselves with

pertinent information. In Science, they’ve been looking at how rain is formed.

Primary News

The term seems to have flown by as usual, and the students are now familiar with the way things work and what is expected of them.

Behaviour has generally improved, and the standard of work has followed suit. The students recently got their immunization shots,

which saw lots of sore arms and grimaces, but trips to Safari World and the Natural History Museum helped to offset the pain! 

Samples of the next topics in the primary schedule are summarized below.

Mathayom News

Mathayom students have been using a new set of English books this semester, namely Going For Gold and Boost reading, and so

far they seem to be enjoying them. M4 and M5 recently enjoyed a trip to the airport and the offices of Thai airways. 

Samples of the next topics in the secondary schedule are summarized below.

Grade 1 We Can: Unit 3,4 - Family and friends       Shapes and textures. Ordinal and cardinal numbers. 

Grade 2 We Can: Unit 3,4 - Action verbs and nature.            The food chain. Magnets and electricity. 

Grade 3 We Can: Unit 3,4 - Sea animals Adding and subtracting large numbers and hereditary characteristics. 

Grade 4 We Can: Unit 3,4 - Fun on the weekend,           Light energy   Geometry and data analysis

 and my school is cool! 

Grade 5 We Can: Unit 3,4 - Our friends around the world.       Fraction operations         Fraction operations 

Grade 6 We Can: Unit 3,4 - Reduce, re-use and recycle            Solar system               Factors

English Science Math

Grade 7 Reading comprehension skills practice.   Plants and their structures.         Number Patterns 

Grade 8 Reading comprehension     Digestion and Excretion        Irrational Numbers 

Grade 9 Culture and art. Paragraph writing              Genetics           Volume of solids

Grade 10 Geography themed vocabulary and sentence    Genetics and chromosomes    Predicate Logic and Proof

 construction 

Grade 11 Gadgets and heroes, as well as time expressions       Properties of Waves              Vectors

English Science Math



In my opinion

เด็กชายปภาวิน สุวรรณกนิษฐ ป.2/1 “ผมอยากลดโลกรอนโดยการสรางเครื่องมือที่มีสวนชวยในการลดโลกรอนไดทั่วโลกในหนึ่งนาทีและยังมี

เครื่องมือประหยัดน้ำอีกดวย ผมจึงจะลองลดโลกรอนดวยตนเองครับถึงจะสรางเครื่องมือไดก็ตาม”

เด็กชายศรัณยภัทร อมรรัตยกุล ป.2/1 “ผมจะสรางหุนยนตสามสหายตัวหนึ่งใชปลูกตนไมอีกตัวหนึ่งใชกรองน้ำ และตัวสุดทายใชปลูกขยะครับ”

เด็กหญิงชวัลญา เหลามานะเจริญ ป.2/2 “ฉันนำถุงพลาสติกมารีไซเคิลโดยนำมาใชแทนถุงพลาสติกของหางสรรพสินคาตางๆ จนกวาถุงจะขาด

และนำตนไมที่ดูดคารบอนไดออกไซดสูงมาปลูก นอกจากจะทำใหอากาศดีแลวยังชวยดูดซับน้ำปาที่ไหลหลากดวย”

เด็กหญิงภัสชา เตชะวลิตพงษ ป.2/3 “ปลูกพืช ไมตัดตนไม ไมทำลายปาไม ไมทำลายธรรมชาติ”

เด็กชายศักดิธัช ดิษฐคลาย ป.2/3 “ผมจะใชกระดาษอยางประหยัด ไมเผาขยะ ไมเผาปา ปลูกตนไม รักษาสิ่งแวดลอมครับ”

เด็กชายภัทรพล จุลกะเสวี ป.4/1 “รูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา มีจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากร รณรงคใหเยาวชนปลูกปาเพื่อเพิ่ม

ออกซิเจนใหกับโลก

เด็กหญิงศศิกานต สรอยสุข ป.4/2 “ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก ปดไฟเมื่อไมใช ทิ้งขยะใหลงถัง ชวยกันปลูกตนไม”

เด็กหญิงญาณิศา เอี่ยมเจริญ ป.4/2 “ปลูกตนไม ถาเดินทางไปที่ใกลๆ ควรใชจักรยานแทนรถยนต ถาจะเดินทางไปที่เดียวกันกับคนอื่นก็ควร

นั่งไปคันเดียวกัน”

เด็กชายวโรดม ชั้นไพบูลย ป.5/3 “ปลูกตนไมคนละตนชวยโลกไดมหาศาลเพราะโลกมีคน 6,000 ลานคน ตนไมก็จะเพิ่มขึ้น 6,000 ลานตน

ชวยยืดอายุโลกไดและลดโลกรอนไดมากแถมยังไดอากาศสะอาดจากตนไม อากาศเสียก็จะถูกตนไมนำไปใช ในการสังเคราะหดวยแสง

นอกจากนี้ตนไมยังชวยไมใหดินถลมอีกดวย”
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ถายทอดโดย : ครูวิภาดา คงเมือง

ชวยเลือกกลองของขวัญสำหรับของท่ีมีอยูใหหนอย (กา x ลงบนกลองท่ีเลือก)

1

2

3

4

ระดับอนุบาล

เติมตัวเลข 1-9 ลงในวงกลมโดยไมซ้ำกัน โดยมีผลรวมของตัวเลขในแตละแถวเทากับ 18

ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3



Puzzle Page

ช่ือ………………………………………………………………..นามสกุล…………………………………………………………………ระดับช้ัน……………………………

ติดตามเฉลยไดในจดหมายขาวฉบับหนา

สงคำตอบเกม                       ไดที่ครูประจำชั้น

ลุนรับของรางวัล สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง

ชวยเติมเลขในชองวางแลวบวกกันใหไดคาเทากับเลขขางทาย

ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6

=17 =16 =17

เติมเลข 2-9 ลงในชองวาง โดยไมใหตัวเลขซ้ำกันและเม่ือคำนวณออกมาแลวตองไดผลลัพธตามท่ีกำหนดไว

ระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

=18 =19

=20

=16

=19

=18

=14



World Wide Lean

1 ซาฟารีเวิลด ระดับชั้นอนุบาล วันที่ 4-11 ก.ค. 2554

2 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
   ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 12-13 ก.ค. 2554

3 พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (มิวเซียมสยาม)
   ระดับชั้นอนุบาล วันที่ 26-28 ก.ค. 2554

4 ครัวการบินไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 27 ก.ค. 2554

2

2 2

3 3

3 3

3 3

4 4 4 4

1 1 1 1

1 1 1 1

2
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