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Message from Director

ขอตอนรับนักเรียนสาธิตพัฒนากลับสูบานหลังที่สอง และยินดีตอนรับนักเรียนใหมทุกคนเขามาสู
ครอบครัวสาธิตพัฒนา ระยะเวลาของการปดเรียนภาคปลายรวม 2 เดือน นักเรียนคงจะไดรับ
ประสบการณตรง ซึ่งควรเก็บเกี่ยวประสบการณเหลานั้นดวยการบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูไวดวย
ในสวนของโรงเรียนไดมีการปรับปรุงดานกายภาพ เพ่ือรองรับจำนวนนักเรียนท่ีเพ่ิมจำนวนมากข้ึน
ในระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนระดับละ 1 หองเรียน จึงตองดำเนินการปรับปรุง
หองเรียนใหมเปนหองเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 2 หอง ป.1และป.2
จำนวน 2 หอง จากการเพิ่มจำนวนหองเรียนจึงทำใหโรงเรียนตองรับคุณครูมาทำงานเพิ่มมากขึ้น
ดวย ผูปกครองสามารถดูรายละเอียดไดที่คอลัมนแนะนำครูและบุคลากร

เนื้อหาสาระภายในของจดหมายขาวยังคงครบถวนเหมือนเดิม เพียงแตไดเพิ่มคอลัมนเปดประตู
สูอาเซียนซ่ึงเปนการทำงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษารวมกับคุณครูประจำช้ัน เปนการเตรียมตัว
ของทุกคนในการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ซึ่งทุกคนใหความสำคัญและตื่นตัวมาก
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทางโรงเรียนตระหนักเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวและมีการเตรียมการสำหรับ
การจัดกิจกรรมสัปดาหอาเซียน ซ่ึงจะแจงรายละเอียดใหทราบในโอกาสตอไป นอกจากน้ันสรรสาระ
เพื่อการเรียนรูไดนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการสรางนิสัยรักการอานหนังสือของคนไทยที่ผูปกครอง
นาจะลองนำไปใชฝกลูกหลานใหรักและสนใจในการอานหนังสือตางๆมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมหลักๆ ที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้ไดแกกิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมแหเทียนพรรษา
ซึ่งเปนวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมาตั้งแตดั้งเดิมที่ควรฝกฝน และเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณตรงหรือเปนการเรียนรู โดยมีสวนรวมและไดปฏิบัติจริง ซึ่งจะจดจำ
อยางไมมีวันลืม

สวนผูปกครอง ทานจะสามารถมีสวนรวมกับทางโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนไดคือ การเขารวม
เปนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา เนื่องดวยคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ประจำปการศึกษา 2554 ไดหมดวาระลงและ
โรงเรียนไดมีจดหมายเชิญชวนผูปกครองใหสมัครเปนกรรมการเครือขายผูปกครองฯ ประจำปการศึกษา
2555 ซึ่งไดหมดเขตการรับสมัครไปแลวตั้งแตวันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2555 แตยังมีผูปกครอง
สมัครไมครบตามจำนวนหองเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงขอขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันศุกรที่
13 กรกฎาคมนี้ และหวังวาจะมีผูปกครองสมัครเขามาเพิ่มเติมไดครบทุกหองเรียน

ทายที่สุดนี้ดิฉันตองขอขอบคุณผูปกครอง
ทุกทานที่ใหความรวมมือกับทางโรงเรียน
ในทุกๆ ดาน ท้ังน้ีเพ่ือชวยกันสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาลูกของทานและลูกศิษยของเรา
ใหเปนทั้งคนดี และคนเกง สามารถอยูรวม
กับผูอื่นในสังคมไดอยางสันติและมีความสุข
ดวยการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอตกลง
ตางๆ ของโรงเรียนและเปนแบบอยางที่ดี
ในทุกๆ เรื่อง

โครงการพัฒนาแนวคิดและการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

บอกเลาเกาสิบ

จากผูอำนวยการ

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการโรงเรียน



02 Newsletter

Editor talk

กาญจนา เกื้อมกลาง
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

อาจารยรุงทิพย โพอุทัย

  

บรรณาธิการ

กาญจนา เกื้อมกลาง

ผูชวยบรรณาธิการ

กิตติพร รอดรุงเรือง

ยุพาภรณ ลาวเกษม

สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย

ภณิดา ยานะ

กองบรรณาธิการ 

ยุภาภรณ จีระออน

จุฑารัตน เมืองคำ

อักษราพร คำยอด

ธิดาเรือง ทันหลา

สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย

ภณิดา ยานะ

Douglas Colgan

พิสูจนอักษร

ธิดาเรือง ทันหลา

ออกแบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีคะผูปกครองทุกทาน และนักเรียนทุกคนจดหมายขาวฉบับนี้ เปนฉบับแรก
ของปการศึกษา 2555

กอนอื่นขอตอนรับการเปดเรียนภาคตน หลังจากพักผอนกันมานานพอสมควรแลวถึงเวลาที่ตองเริ่ม

เรียนในภาคตน หวังวานักเรียนจะต้ังใจเรียน ท่ีสำคัญควรจัดสรรเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรม

ใหเปนระบบ นักเรียนใหมหลายคน ตองเตรียมตัวกับการเรียนในภาคเรียนใหมตองปรับตัวเขากับ

สิ่งใหมๆ และการเรียนรูเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ชวงปดภาคเรียนที่ผานมานักเรียนสวนมาก

คงไดทำกิจกรรมที่สนุก นาสนใจและเปนประโยชน  ซึ่งกิจกรรมเหลานั้นจะชวยเสริมสรางทักษะ

ประสบการณและการเรียนรู ใหกับนักเรียนไดมากยิ่งขึ้น หวังเปนอยางยิ่งวานักเรียนสามารถนำความรู

และประสบการณดี ๆ ที่ไดรับไปตอยอดความคิดและนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี 

สำหรับจดหมายขาวฉบับนี้ มาพรอมกับความเปนไทยแท “ตามรอยสุนทรภูกวีเอกของโลก” ไมมีใคร

ปฏิเสธเลยวาไมรูจักทาน ถือไดวาทานเปนนักคิด เปนบุคคลที่นักเรียนควรนำมาเปนแบบอยาง

ซ่ึงกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมประกวดทักษะทางภาษา

ตามศักยภาพของตนและตามความสนใจ อาทิ รอบรู-ตอบได ประกวดระบายสี คัดลายมือ แตงเร่ือง

จากภาพ กวีนอย แตงเรื่องตามจินตนาการ นิทานคำกลอน เขียนเรียงความและการแสดงละคร

นอกจากน้ียังคงมีเน้ือหาสาระนารูมาแบงปนและเลาสูกันฟงหลายเร่ืองไมวาจะเปน 14 วิธี เตรียมลูกนอย

เขาโรงเรียน ฝกฝนนิสัยการกิน การเลน การดู การฟง การมีเหตุผล การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

ที่พึ่งพาตนเองได พรอมที่จะอยูกับผูอื่น หลอหลอมการเปนคนดี มีคุณธรรม นานาสาระความรูเรื่อง

ตัวละครสอนใจจากวรรณคดีสูชีวิตจริง โดยใหนักเรียนวิเคราะหลักษณะนิสัยของตัวละคร จากนั้น

จึงใหนักเรียนลองยอนวิเคราะหตนเอง รวมถึงเรื่องบอกเลา “สุนทรภู ครูกวี ไมไดมีดีแคชื่อ”

เพื่อที่เด็กๆ จะไดทราบถึงประวัติความเปนมา ความสามารถและผลงานของทานก็ยังคงอยูใหพวกเรา

ซึ่งเปนคนรุนหลังไดศึกษา ในสวนของ Teacher’s Talk ก็มีเรื่องราวมาบอกเลาเชนกัน ปดทายฉบับ

ดวยคอลัมน จากเกมฝกสมองประลองปญญา นักเรียนจะไดใชทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล

เพื่อพัฒนาความคิดและสามารถนำไปประยุกตใช ในชีวิตประจำวันไดตอไป

กิจกรรม “สุนทรภู ครูกวีผูยิ่งใหญ”

คุยกับ
บรรณาธิการ
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Message from Chairperson of Parents Network

บอกเลาจาก คปส.

สรุปกิจกรรม

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ปการศึกษา 2554

สรุปรายรับรายจายงานสาธิตพัฒนาแฟมิลี่เดย ครั้งที่ 1

วิรัตน ทวีอุดมทรัพย
ประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ปการศึกษา 2554

สวัสดีครับทานผูปกครองทุกๆ ทาน และขอตอนรับ

ดวยความยินดีสำหรับทานผูปกครองพรอมนองๆ หนูๆ

ที่เปนสมาชิกใหมของโรงเรียนสาธิตพัฒนานะครับ

พวกเราคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนาปการศึกษา2554 (คณะกรรมการ

คปส.-54)

ขอถือโอกาสแจงขาวมาพรอมจดหมายขาวนี้วา

คณะกรรมการคปส.-54 ไดหมดวาระลงแลว ตอไป

ก็จะเปนวาระของกรรมการชุดใหมหรือคณะกรรมการ

คปส.-55 ครับ ขอเชิญทานผูปกครองสมัครเปน

กรรมการ คปส.-55 กันดวยนะครับ หลักเกณฑคราวๆ

ก็คือ กรรมการคปส.ทุกทานมาจากตัวแทนผูปกครอง

ของทุกๆ หองเรียน หองเรียนละ 1 ทานครับ  

พรอมกันนี้พวกเราไดสรุปผลงานของ คปส.-54

และรายงาน รายรับ - รายจาย ของกิจกรรม

สาธิตพัฒนาแฟมิลี่เดย ครั้งที่ 1 เมื่อ 30 มีนาคม

ที่ผานมาใหทุกทานไดทราบดวย ขอบคุณมากๆ

ครับสำหรับทุกๆ ความชวยเหลือและสนับสนุน

ที่มีใหเรา

ยังยืนยันเหมือนเดิมวา พวกเรา คปส.มีพันธกิจ

ที่พรอมจะเชื่อมประสานสมาชิกทุกๆ หนวยของ

สาธิตพัฒนา ใหเกิดเปนสังคมสาธิตพัฒนาท่ีมีความสุข

และเอื้ออาทรครับ

               อำลาทุกๆ ทานครับ

8 ก.พ. 2555 นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียน

   - ขอสรุปของผูปกครองในเรื่องนมและกระเปานักเรียน

   - การติดตั้งตูโทรศัพทหยอดเหรียญ

   - กวดขันการจอดรถรับ-สง นักเรียนประถม-มัธยม

1 มี.ค. 2555 เสวนารวมผูปกครองชวงชั้น ประถมกับผูอำนวยการโรงเรียน

  “ครูและผูปกครองจะรวมมือกันสรางลูกหลานของเราอยางไรดี”

  โครงการ ตนแบบความดี หัวขอ “สงเสริมวัฒนธรรมการไหวในโรงเรียน”

17-19 มี.ค. 2555 การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก

   - นายแพทยสุกมล วิภาวีพลกุล หัวหนาหนวยจิตเวช รพ.พญาไท 2

   - แพทยหญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข

30 มี.ค. 2555 สาธิตพัฒนาแฟมิลี่เดย ครั้งที่ 1

วันที่ รายการ

รับครั้งที่ 1

รับครั้งที่ 2

รับครั้งที่ 3

ขายคูปอง

ขายเทียน

คาเชารานคา

ขายเทียน (เถาแกนอย)

ขายเทียน

คาวิทยากรบรรยายของ นพ.สุกมล,พญ.อัมพร

คาอาหารวางผูรวมฟงบรรยาย

คาเทียนหอม (คุณวรรณรุจ)

คาของรางวัลสอยดาว (คุณสุนัฎฐา สุขไทย)

คาเวทีและโตะหนาขาว (คุณอรุณี ฉิมกุล)

คาตกแตงซุมสอยดาว (คุณยศวรรณ โตะทอง)

คาแรงคนงาน

คาใชจาย (คุณวิรัตน ทวีอุดมทรัพย)

คาเจาหนาที่ขนยาย (คุณอรุณี ฉิมกุล)

140,000

44,000

27,900

215,765

4,350

4,000

4,403

690

441,108

35,000

16,260

23,220

30,000

16,800

30,000

2,700

31,630

3,200

188,810

ยอดเงินคงเหลือ     252,298

17-19 มี.ค.55

22 มี.ค.55

23 มี.ค.55

29 มี.ค.55

รับ จาย
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บรรยากาศของการเรียนรูกลับมาอีกครั้งบรรยากาศของการเรียนรูกลับมาอีกครั้ง

คุณพอคุณแมคงจำภาพชวงสัปดาหแรกๆ ที่เราหลายคนคอยดูลูกดวยความหวงใยวา

เมื่อลูกเขาไปในโรงเรียนแลวจะรองไหจะงอแงหรือเปนอยางไรบาง ตอนนี้ภาพเหลานั้น

เปล่ียนเปนรอยย้ิมช่ืนใจท่ีเห็นลูกนอยเดินเขาโรงเรียนดวยตนเอง เด็กจะเรียนรูและปรับตัว

ไดเร็วมาก เขาเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเองจากความสม่ำเสมอที่คุณพอคุณแมปฏิบัติ

ตอเขาเมื่อมาโรงเรียน เวลาอยูที่โรงเรียนลูกจะเรียนรูขอตกลงตางๆ จากคุณครูแมแต

กฎระเบียบของโรงเรียนเขาสามารถเรียนรูและปฏิบัติตามไดอยางคอยเปนคอยไปลูกจะคอยๆ

ซึมซับระเบียบวินัยตางๆ อยางตอเนื่อง จากการสงเสริมของโรงเรียนและคุณพอคุณแม

เปนสำคัญคุณพอคุณแมสามารถฝกระเบียบวินัยของลูกไดอยางงายดายจากคูมือนักเรียน

และเอกสารประกอบการปฐมนิเทศท่ีโรงเรียนแจกใหในวันปฐมนิเทศ เพ่ือลูกรักของเราจะ

เปนเด็กดีที่มีระเบียบวินัยเพราะความเปนแบบอยางที่ดี จากคุณครูและจากคุณพอคุณแม

กิจกรรมเลาเร�องดวยภาพกิจกรรมเลาเร�องดวยภาพ

หองสมุดของเราไดจัดกิจกรรมที่นาสนใจขึ้นเพื่อ

สงเสริมการอานรวมกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ใหกับนักเรียน โดยใหนักเรียนเลือกหนังสือนิทาน

ที่สนใจ 1 เรื่องนำมาเลาเปนเรื่องราวจากภาพ

หรืออานเรื่องราวใหบรรณารักษ/ครูที่ชวยดูแล

หองสมุดฟง เมื่อเลาจบ 1 เรื่องจะไดรับการประทับ

ตราการอาน 1 ดวง หากไดรับการประทับตราภายใน

ระยะเวลา 1 เดือนมากท่ีสุดจะไดรับรางวัลพิเศษและถานักเรียนสามารถสะสมคะแนน

ตอเน่ือง 1 ปการศึกษาจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับประกาศนียบัตรนักอาน

ประจำปการศึกษา 2555

กิจกรรมเลาเรื่องดวยภาพ จะจัดใน หองสมุด e-Library ระหวางเวลา 15.00 น.-

16.00 น. โดยเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555 เปนตนไป

ขอความรวมมือจากผูปกครองในการรับ

นักเรียนหากผูปกครองมากอนเวลา 15.00 น.

ขอความกรุณารอท่ีหองอาหารของโรงเรียน

จะสามารถเขารับนักเรียนไดหลังเวลา

15.00 น. ทั้งนี้เพื่อใหการดำเนินกิจกรรม

ในหองเรียนเสร็จเรียบรอยและเตรียมตัว

นักเรียนใหพรอมกอนกลับบาน ขอขอบคุณ

ในความรวมมือมาณ โอกาสนี้

ขอความรวมมือขอความรวมมือ

แบรนดเกมส กีฬาเพ่ิมปญญา นานาชาติ

วันที ่ 23 - 24 มิถุนายน 2555

ณ รอยัลพารากอนฮอล สยามพารากอน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีเขารวม

การแขงขัน ครอสเวิรดเกม เอแม็ท

คำคมและไอคิวเวิรดอัพ และเขารอบ

100 ทีม  มีรายชื่อดังตอไปนี้  

ด.ญ.ณิชมน ศรีพยัพ และ ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ ระดับ ม.ตน หญิง

ด.ช.วโรดม ชั้นไพบูลย ระดับ ประถมปลาย

ด.ช.ยงยุทธ ยงกิจเจริญ และ ด.ช.ฐิติธรรม โตนิติวงศ ระดับ ม.ตน ชาย

ด.ช.พีรภัทร เหมือนหาญ และ ด.ช.ภูมิพลัง ภูประเสริฐ ระดับ ประถมปลาย 

ด.ช.รัฐการ สุขสวัสดิ์ชล และ ด.ช.ชินกฤต ตีรณกุล ระดับ ม.ตน ชาย

ด.ญ.ทองทอ นนทวาฑิต ระดับ ม.ตน

BRAND’S
Brain International

Challenge 2012BRAND’S
Brain International

Challenge 2012
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อาจารยอาวุโส สำนักงาน

นายพงศธร ปานะเจริญ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ มนุษยศาสตร
สาขา สื่อสารมวลชน
ตำแหนง เจาหนาที่จัดซื้อ

นายอภินันท อุทัศน
ปวช.
โรงเรียนเทคโนโลยี
ชางอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ
สาขา ชางยนต
ตำแหนง ผูชวยชางซอมบำรุง

ดานอนุบาล

ดานประถมศึกษา

นางสาวรุงนภา สายดำ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คณะ ครุศาสตร
สาขา การศึกษาปฐมวัย 
ตำแหนง ครูประจำชั้น

นางสุภาภรณ สิงหสังข
ปริญญาตรี 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
คณะ ครุศาสตร
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ตำแหนง ครูประจำชั้น

นางสาวศิรินุช ศรีใส 
ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะ ครุศาสตร
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ตำแหนง ครูประจำชั้น

นางสาวภณิดา ยานะ
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะ ศึกษาศาสตร
สาขา การสอนภาษาไทย
ตำแหนง ครูภาษาไทย

นายพงศพันธุ พรอมสุขสันต 
ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะ ครุศาสตร
สาขา การศึกษาปฐมวัย 
ตำแหนง ครูประจำชั้น

นางสาววิภาวรรณ บำรุงศิลป 
ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะ ครุศาสตร
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ตำแหนง ครูประจำชั้น

นางสาวปภาวรินท มีรัตน
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะ ครุศาสตร
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ตำแหนง ครูประจำชั้น

นางพิชชานันท สิงหเสนี 
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะ ครุศาสตร
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ตำแหนง ครูประจำชั้น

นางสาวณัฐนันท ชาติสกุลศักดิ์ 
ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะ ครุศาสตร
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ตำแหนง ครูประจำชั้น

นางสาวรัชนู พึ่งเอี่ยม
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ มนุษยศาสตร
สาขา ภาษาอังกฤษ
ตำแหนง ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวเกษสุดา กลาแข็ง
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะ ครุศาสตร
สาขา วิทยาศาสตรทั่วไป
ตำแหนง ครูวิทยาศาสตร 

นายปภังกร ปรีดาชัชวาล
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะ ครุศาสตร
สาขา ธุรกิจการศึกษา
ตำแหนง ครูสังคมศึกษา 

แนะนำครูและบุคลากรแนะนำครูและบุคลากร

นายองอาจ บุญรักษ
ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะ ครุศาสตร
สาขา วิทยาศาสตรทั่วไป
ตำแหนง อาจารยอาวุโส



นางปนมณี ทิพยสมบัติ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะ ครุศาสตร
สาขา คณิตศาสตร
ตำแหนง ครูคณิตศาสตร

นางสาวจิราวรรณ อนันการ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะ ครุศาสตร
สาขา วิจัยและประเมินการศึกษา
ตำแหนง ครูวัดผล

ขอขอบพระคุณ คุณพอวิชัย

เจริญลาภดิลก ผูปกครอง

ด.ญ.ณัฐนิชา เจริญลาภดิลก

ป.1/3 ที่บริจาครม จำนวน

24 คัน เพื่อใหโรงเรียนนำไป

ใชประโยชนในดานตางๆ
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การแขงขันรายการ Yes No Okการแขงขันรายการ Yes No Ok

งานประกวดงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใชงานประกวดงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช

จากภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อชิงแชมปประเทศไทย โดยมีทุนการศึกษา 100,000 บาท สำหรับผูชนะและประกาศนียบัตรใหกับผูแขงขัน

และโรงเรียนรางวัลที่ไดรับ

 ด.ช.ศุภวิชญ กะการดี ป.5/1 ไดรับรางวัลเขารอบ 10 คนสุดทาย ไดรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

 ด.ช.ภูริภัทร โชติยากรกุล ป.5/1 ไดรับรางวัลเขารอบ 18 คน ไดรับรางวัลเงินสดจำนวน 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

ดวยสถานีไทยพีบีเอส (ทีวีไทย) รวมกับบริษัทอินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ผูผลิตรายการ Yes No Ok (Thai PBS Spelling Contest) เปนรายการเกมโชวแขงขันประลอง

การสะกดคำภาษาอังกฤษโดยมุงเนนใหเด็กไทยในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศเกิดการเรียนรู

ฝกทักษะทางดานภาษาอังกฤษและเสริมสรางความเขาใจ เพื่อสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน

ไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังเปนเวทีใหเด็กไทย แสดงความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ

ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร-อังคาร-พุธ เวลา 15.30 -16.00 น. ในการแขงขันรายการ Yes No Ok

(Thai PBS Spelling Contest) จะดำเนินการแขงขันเพื่อคนหาสุดยอดเด็กไทยระดับประถมศึกษา

ดานมัธยมศึกษาดานประถมศึกษา

นางสาวนภาพร ขันติจิตร
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะ ศึกษาศาสตร
สาขา วิทยาศาสตรศึกษา
ตำแหนง ครูฟสิกส

แนะนำครูและบุคลากรแนะนำครูและบุคลากร ผูปกครองใจดีผูปกครองใจดี

งานประกวดงานประดิษฐหรืองานศิลปะจากวัสดุเหลือใช ในหัวขอ “โลกในฝนของฉัน”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน การประกวดงานประดิษฐหรืองานศิลปะ

จากวัสดุเหลือใชระหวางโรงเรียน ในหัวขอ “โลกในฝนของฉัน” ณ สนามเด็กเลนฟนเนเรี่ยม

สุขุมวิท ผลการคัดเลือกเขารอบสุดทาย สำหรับผลงานของนักเรียนไดรับการคัดเลือกเขาสู

รอบชิงชนะเลิศ เปนจำนวน 3 ทีม ไดแก

 • ชื่อผลงาน วัสดุเหลือใชพาโลกสดใสหางไกลขยะ

 • ชื่อผลงาน Aqua plant

 • ชื่อผลงาน Colorful blinds in my dream

ในวันเสารที่ 23 มิถุนายน 2555 ไดนำเสนอผลงานและผลการคัดเลือกมีดังตอไปนี้ 

ผลงาน Aqua plant ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 

 ด.ช.ภูฟา จันทรกลม

 ด.ช.กองภพ อภินิลบงกช

 ด.ช.กฤษฏิ์ วรรณึกกุล

 ด.ช.สุขวุฒิ ปฐพาณิชยโชติ
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ขอขอบคุณผูปกครอง ด.ญ.ณิชา-ด.ช.กวิน กิจคณากร , ด.ญ.ฟาใส เชลซี-ด.ญ.น้ำใส เฮอรไมโอนี วอง , ด.ญ.เคียงชนก ชอง , ด.ญ.เฌอปราง

ตันตระกูล , ด.ช.ธชพัฐ เอ้ือวัฒนสกุล , ด.ญ.พีรญา ต้ังธีรประเสริฐ , ด.ช.วิจัยรัชต คณาวุฒิปกรณ , ด.ญ.นีรนารา เอ้ือศิริวงศ , ด.ญ.ณิชา กิจคณากร

ด.ญ.นันทิตา จิตรมีศิลป , ด.ช.ชยพล มิตรานันท , ด.ช.ปญญ เมฆหมอก , ด.ช.ณชัช แกวมีแสง , ด.ญ.ไอดิน กมลชัย , ด.ช.ภูดิศ เผาสุวรรณ

ด.ช.ศุภกร ประยงคแยม , ด.ญ.อิงควีรินทร เสียมหาญ , ด.ช.ธีราสรร ชั้นไพบูลย , ด.ช.ปฏิภาณ อนุพงษไพบูลย , ด.ญ.ปนดา กมลศักดาวิกุล

ด.ญ.วิภาดา หวานชิด , ด.ช.กิจติณณ มาชู , ด.ญ.ญดา โอกาวา , ด.ช.ฐพลวัต พัฒนกิจวิบูลย , ด.ญ.ญาณิศา เอี่ยมเจริญ , ด.ญ.ณิชนันทน

โสพรรณพานิชกุล , ด.ช.พสิษฐ รัตนพันธุศรี , ด.ช.วิชชกร อังอธิภัทร , ด.ช.อินทรัตน สดสี , ด.ช.วโรดม ชั้นไพบูลย , ด.ญ.ณ มน นุกูลสุขศิริ

ด.ญ.นิรัชกร ศรีทองอินทร , ด.ญ.ณัชชา แกวมีแสง , ด.ช.สิรภพ พิตรปรีชา , ด.ญ.ชนมณ ชอง , ด.ญ.ธนภณ หวาหวัด , ด.ญ.ชัญญา ศิริศักดิ์

ด.ช.เทอญไทย สุขไทย , ด.ญ.นัทธมน ยุพาพินทุ , ด.ญ.ปุณศยา พูลศิริ , ด.ญ.สุธีรธิดา ปยะจงวิวัฒน , ด.ช.ตฤณ เพชรพิเชฐเชียร , ด.ญ.ภควรินทร

จิตสุจริตวงศ , ด.ช.ธนันพงษ คณาสวัสด์ิ , ด.ช.เทอญไทย สุขไทย , ด.ญ.ณัฐนิชา เจริญลาภดิลก , ด.ช.พลกฤต ตีระรัตน , ด.ช.รัชชานนท โชติสกุลรัตน

ด.ช.เสฎพงศ บุญเกล้ียง , ด.ญ.พรรณพนัช บุญเจริญ , ด.ญ.พรรณภัทร บุญเจริญ , ด.ช.วรินทร หวังจิรนิรันดร , ด.ช.กิติภณ ภัยวิกัย , ด.ญ.พุทธพร

เสรีทวีกุล , ด.ช.ธัชนนท หามนตรี , ด.ช.ปริยวัศว บุญทรงไพศาล , ด.ญ.ธัญนิตย ฉันทพุทธิเวท , ด.ช.พงษณัท รังสีธรรม , ด.ช.ชยุตมพณธ

พงศสิริพิพัฒน , ด.ญ.นันทนภัส รัตนนาคินทร , ด.ช.ภคิน ต้ังแตงกิจ , ด.ช.บุญญะพล ชวงชับสุขเกษม , ด.ญ.ศศิรดา วัจฉละญาณ , ด.ญ.กวินรัตน

พิมพลิขิต , ด.ช.ณพล สุจริตจันทร , ด.ญ.ปาณิสรา น่ิมไพศาล , ด.ญ.สปนนา ศรุติปกรณ , ด.ช.ภูมิใจ สดสี , ด.ญ.สูขวัญ ตันคงจำรัสกุล , ด.ช.ปุรินธร

ซุนทรัพย , ด.ช.สุพล ต้ังศิริพัฒน , ด.ญ.เขมิกา ครุธแกว , ด.ญ.ชนรดี งามจันทรผลิ , ด.ญ.แทนหทัย สุขไทย , ด.ญ.เนธิชญาน ชัยเจริญสุขเกษม

ด.ช.รภัสสิทธ์ิ วิบูลคณารักษ , ด.ญ.พิชญา แกวส่ีดวง , ด.ญ.ภัทรดา วนะชิวนาวิน , ด.ช.ณภัทร โภคะอุดมทรัพย , ด.ญ.คริษฐา ฮาวล , ด.ช.ศิวัชณัฐ

พุมพวง , ด.ช.สรวิชญ อรุณสกุล , ด.ญ.เพ็ญศุภางค สุกาญจนาภรณ , ด.ช.วิชยุตม โนกุจิ , ด.ญ.เขมิกา นิโรธรังสี , ด.ญ.นพิน ทวีอุดมทรัพย

ด.ญ.ชัญญา วรสุวัฒน , ด.ช.ภูมิพลัง ภูประเสริฐ , ด.ช.อนาวิล ภาชนะปรีดา , ด.ช.ธนกฤษฏิ์ เสนา , ด.ญ.ลลิลลัฐิ เอื้อปญญาพร , ด.ช.ภคพงษ

โตะทอง , นายศุภฤกษ รัตโนภาส , นายอิทธิพัทธ โอภาสเสถียร และผูปกครองอีกหลายๆ ทานที่ไมไดเอยนาม



สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th
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กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2555

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2555 ป.3  พิพิธภัณฑ อพวช. จามจุรีสแควร

วันศุกรที่ 6 ก.ค. 2555 ป.4  โครงการอนุรักษขนมไทย 

วันอังคารที่ 10  ก.ค. 2555 ป.2  ซาฟารีเวิลด (เขาชมสวนสัตว/พืช)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2555 ป.5  นิทรรศรัตนโกสินทร

วันศุกรที่ 13 ก.ค. 2555 ป.6  พิพิธภัณฑเรือพระที่นั่ง

วันจันทรที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 2555 ม.1 - ม.3 วัดสวนแกว

วันจันทรที่ 16 - วันศุกรที่ 20 ก.ค. 2555 อนุบาล 3 ตามโครงงาน

วันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.2555 ป.1  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา คลองหก จังหวัดปทุมธานี

วันศุกรที่ 20 ก.ค.2555 ม.4 - ม.6 เขตรักษาพันธุสัตวปา แมน้ำภาชี จังหวัดราชบุรี

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันจันทรที่ 28 พ.ค. 2555   เปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2555

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2555   นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 5 เขาสมัครนักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2

   ณ.กรมทหารราบที่ 11 พัน 1 รอ. บางเขน

วันศุกรที่ 1 มิ.ย.2555   นักเรียนป.5 - 6 เลือกเรียนวิชาเสรี

วันจันทรที่ 4 มิ.ย.2555   หยุดวันวิสาขบูชา

วันจันทรที่ 11-วันศุกรที่ 15 มิ.ย. 2555   - สอบยอย ครั้งที่ 1ในชั่วโมง

   - รับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียน รุนที่ 3

วันอังคารที่ 13  มิ.ย. 2555   เปดรับสมัครกิจกรรม After School

วันจันทรที่ 18 - วันศุกรที่ 22 มิ.ย. 2555   การหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน รุนที่ 3

วันพฤหัสที่ 21 มิ.ย. 2555   โครงการตักบาตร ครั้งที่ 1

วันจันทรที่ 25 มิ.ย. 2555   กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

วันจันทรที่ 25 มิ.ย. - วันอาทิตยที่ 9 ก.ย. 2555   กิจกรรมบริการวิชาการหลังเลิกเรียนและวันเสาร - อาทิตย (After school)

วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 2555   นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 5 เขารับการปฐมนิเทศการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

   ชั้นปที่ 1 - 2 ณ.กรมทหารราบที่ 11 พัน 1 รอ.และเริ่มเรียนในสัปดาหถัดไป

   จำนวน 20 สัปดาห

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.2555   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม กองลูกเสือ - เนตรนารี

วันศุกรที่ 29 มิ.ย. 2555   วันสุนทรภู

วันจันทรที่ 2 ก.ค. 2555   ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน รุนที่ 3

วันจันทรที่ 2 - วันศุกรที่ 6 ก.ค. 2555   สอบยอย ครั้งที่ 2 ในชั่วโมงเรียน

วันพุธที่ 4 ก.ค. 2555   ซอมพิธีไหวครู

วันพฤหัสดีที่ 5 ก.ค. 2555   พิธีไหวครู

วันเสารที่ 7 ก.ค. 2555   อบรมคณะกรรมการสภานักเรียน รุนที่ 3 (Leader Camp)

วันจันทรที่ 9 - วันศุกรที่ 13 ก.ค. 2555   คุยกับคุณครู

วันเสารที่ 14 - วันอาทิตยที่ 15 ก.ค. 2555   อบรมคายนายหมูและรองนายหมูลูกเสือสามัญและสามัญรุนใหญ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 2555   โครงการตักบาตร ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันอังคารที่ 31 ก.ค.2555   สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม ปการศึกษา 2555Calendar
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Kindergarten Talk

หองเรียน โดยคุณครูไมตองบอกเด็กหญิงอภิสรา วงศวาณิชยศิลป

(แพนเคก) อ.2/4 ชวยเก็บที่นอนและมีน้ำใจแบงปนสิ่งของใหเพื่อน

เด็กหญิงณิชาภัทร วัฒนโรจนาพร (หวา-หวา) อ.2/5 มาโรงเรียนเปน

คนแรกโดยไมรองไหและยังมีน้ำใจชวยเก็บของเลน ยกกลองอาหารวาง

เด็กหญิงนภัษอร คณะเจริญ (แปงหวาน) อ.2/6 มาโรงเรียนโดยไมรองไห

เดินเขาหองเรียนดวยตนเอง และชวยคุณครูจัดหนังสือในหองเรียน

เด็กชายจิรภัทร ปญญาพินิจนุกูร (โฟรท) อ.3/1 ตั้งใจเรียน เชื่อฟง

คุณครูเปนอยางดีและยังมีน้ำใจชวยเก็บเกาอี้ในหองเรียนเปนประจำ

เด็กชายปุญญพิภพ มงคลเจริญศรี (เจแปน) อ.3/2 คอยทำหนาที่ดูแล

ความสะอาดของหองเรียน หลังรับประทานอาหารวางจะดูแลชวยกวาด

เศษขนมบนโตะเรียนเปนประจำ เด็กชายพลพีร สิทธิชัยสิทธิ์ (แทนไท)

อ.3/3 มีน้ำใจ อาสาทำสิ่งตางๆ ใหกับคุณครูและเพื่อนเสมอและพูดจา

ไพเราะอีกดวย เด็กชายกฤติน เล้ียงศิริกูล (พ้ันซ) อ.3/4 มีน้ำใจชวยยก

กลองอาหาร ยกเกาอี้และชวยเดินเอกสารตางๆใหคุณครูเปนประจำ

เด็กชายวริช วิพันธพงษ (มี) อ.3/5 ต้ังใจเรียน มีน้ำใจ มารยาทดี เรียบรอย

และรับผิดชอบตนเองไดดี เด็กหญิงโชษิตา จตุรภัทรพนิต (วิพ) อ.3/6

มีน้ำใจชวยเหลืองานของคุณครูและอาสาทำความสะอาดหองเรียนเสมอ

เด็กชายพีรพัฒน ทิพยประเสริฐ (เพิรท) ตอ.1 มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อน

และชวยคุณครูเก็บของเลนเขาที่ เด็กหญิงสิปปาริยา ฉันทะกุล

(ปณณ) ตอ.2 คอยดูแลเพื่อนและเก็บของเลนเขาที่โดยไมตองบอก

เด็กชายธีทัต เตรณานนท (โอลี่) ตอ.3 มีน้ำใจ เห็นเพื่อนทิ้งถวยขนม

ก็ไมรอชารีบเก็บเอามาใหคุณครูทันทีเด็กหญิงเฌนิศา ศรีวลีรัตน (ปูน)

อ.1/1 มีน้ำใจชวยเหลือคุณครูเก็บของเลน คอยปลอบเพื่อนที่รองไห

และยังพูดไพเราะอีกดวย เด็กชายอริญชย สุนทรส (อลิน) อ.1/2 ชวยเหลือ

คุณครูเก็บอุปกรณ ของเลนทุกครั้ง เด็กหญิงชนิศา ชุณหประเสริฐ

(เพิรล) อ.1/3 ชอบชวยเหลืองานตางๆโดยคุณครูไมตองรองขอ

เด็กหญิงรมยนลิน เตียววิชญกุล (ปนปน) อ.1/4 มีน้ำใจชอบชวยเหลือ

งานคุณครูและชวยเพ่ือนท่ีแกะกระดุมเส้ือไมได เด็กชายอริยธัช เมนะคงคา

(กันส) อ.1/5 ดูแลชวยเหลือตนเองไดดี ทำทุกอยางดวยตนเอง

เด็กหญิงชัญญา จุรุพันธุ (น้ำฟา) อ.1/6 ดูแลชวยเหลือตนเองไดดีและ

ยังชวยเตือนเพื่อนๆใหดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกดวย เด็กชายภัทรวุฒิ

ทองพานิชย (ยูริ) อ.2/1 ชอบชวยเหลือคุณครูโดยการยกกลองขนมไปเก็บ

เด็กชายพัฒน ศรีสวัสด์ิอัมพร (บราบัส) อ.2/2 อาสาชวยแตงตัวใหเพ่ือน

ชวยเก็บที่นอน เก็บกลองขนมเปนประจำ เด็กชายนรภัทร พุมลำเจียก

(น้ำมนต) อ.2/3 มีมารยาทที่ดี พูดจาไพเราะและยังชวยทำความสะอาด

à´ç¡µÑÇàÅç¡æ¡ÑºÊÔè§·ÕèÂÔè§ãËÞ‹ ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

µé¹¡ÅéÒ
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ถายทอดโดย : ครูกนกธร แกวแหวน
 ครูนิรันรัตน พันธประสิทธิ์
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»ÃÐ·Ñºã¨·Ñé§¾‹Í áÁ‹ áÅÐÅÙ¡¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹¨Ö§µŒÍ§
ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊÓËÃÑº¡ÒÃ¡ŒÒÇÊÙ‹âÅ¡¡ÇŒÒ§
¢Í§ÅÙ¡¹ŒÍÂ”

โรงเรียนอนุบาลเปนแหลงสงเสริมการเรียนรูของเด็ก เสริมพัฒนาการ
ไดครบทุกดาน ใหมีความรูสึกมั่นคง ฝกฝนนิสัยการกิน การเลน การดู
การฟง การมีเหตุผล การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันที่พึ่งพาตนเองได
พรอมท่ีจะอยูกับผูอ่ืน หลอหลอมการเปนคนดี มีคุณธรรม ไมวาทางบาน
พอแมจะอบรมเล้ียงดูมาอยางไรก็จะตองมาหลอหลอมดวยกันท่ีโรงเรียน
อนุบาล ดังนั้นจึงควรเตรียมความพรอมลวงหนา ดังนี้

 1 ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇàµÃÕÂÁã¨
  พอ แม ลูก ควรพูดถึงการไปโรงเรียนในภาพพจนท่ีดี มีคุณครูใจดี
  เพ่ือนๆ นารัก มีของเลนใหเลนมากมาย ไดวาดรูป อานนิทาน เปนตน

 2 ¡ÒÃáµ‹§µÑÇä»âÃ§àÃÕÂ¹
  ตองฝกใหลูกสามารถแตงตัวไดเองในชวงเชาท่ีรีบเรง ลูกตองต่ืนเชา
  เขาหองน้ำ ลูกจะคอยๆ รูหนาที่ คือนอนหัวค่ำ  ควรไดนอนพัก
  อยางเต็มที่ประมาณ 10 ชั่วโมง ตั้งแต 3 ทุมเปนตนไป เนื่องจาก
  ชวงเวลาระหวาง 4 ทุมถึงตี 2 จะมีการหลั่ง Growth hormone
  เต็มท่ี เด็กจะพัฒนาสมอง รางกาย การเรียบเรียงขอมูล โดยสมอง
  จะเลือกเก็บขอมูลที่มีประโยชน ไมควรใหลูกนอนดึกจะทำให
  ตื่นสายและไมอยากไปโรงเรียน เพราะการตื่นเชาจะสดชื่นพรอม
  ท่ีจะเรียนรู ฝกใหลูกจัดขาวของไปโรงเรียนใหเรียบรอยกอนเขานอน
  เพื่อตอนเชาจะไดไมวุนวาย และรองงอแง

 3 ¡ÒÃ¢Ñº¶‹ÒÂ¢Í§ÅÙ¡
  วันแรกๆ ของการเปดเรียนมีความรีบเรง และตื่นเตนอาจทำให
  เด็กทองผูกหรือไมขับถายที่โรงเรียน เด็กหลายคนที่ยังควบคุม
  การขับถายไดไมดีนัก ควรบอกใหคุณครูทราบ ซึ่งคุณครูและ
  พี่เลี้ยงตองดูแลเด็กหลายคน ถาฝกใหลูกควบคุมไดและบอกได
  เมื่อถึงเวลาจะขับถาย จะชวยไดมาก ควรฝกซอมไวลวงหนาสัก
  2 สัปดาห

 4 ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃàªŒÒ
  อาหารเชาเปนมื้ออาหารที่สำคัญมากและเปนพลังสมองและการ
  เจริญเติบโตของรางกาย เด็กตองการอาหารสมองในการเรียนรู
  แตธรรมชาติของเด็กเล็กมักโยเยไมกินอาหารเชา จึงควรฝกให

  เด็กนอนเร็ว ต่ืนเชาและรับประทานอาหารเชากอนเปดภาคเรียนจริง
  ถาทำไมไดก็เริ่มตั้งแตวันเปดเรียนเพื่อปรับความเคยชินใหลูก
  อยารีบเรงมากนักเพื่อไมใหทุกคนเครียดในวันแรก อาหารเชา
  ควรมีคุณคาทางโภชนาการควรมีนมเสริมอาหารเชาสัก 1 แกว
  ถาปรับเวลาไดเด็กจะกินอาหารเชาไดดี

 5 ¡ÒÃ¹Í¹´Ö¡
  การนอนดึกมีผลตอการเรียนรูของเด็ก เด็กนอนดึกจะนอนไมพอ
  งอแงในตอนเชา การเรียนรูไมดี สงผลตอศักยภาพในการเรียนรู
  และไอคิว อีคิวได ดังน้ันพอแมตองไมนอนดึก เพราะลูกจะนอนดึก
  ดวย สำหรับวันศุกร-เสารอาจจะอนุโลมได กอนนอนใหลูกแปรงฟน
  สวดมนต ฟงนิทานใหจิตใจสงบ ไมมีโทรทัศนเปดดังในหองนอน
  หร่ีไฟลงใหลูกหลับ อาจรองเพลงใหฟงหรือเลานิทาน เลาเร่ืองดีๆ
  ของวันแรกในการไปโรงเรียนใหเขาฝนดี
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 6 ¡ÒÃµÃ§µ‹ÍàÇÅÒ
  เริ่มฝกเรื่องการรักษาเวลาและตรงตอเวลา เด็กบางคนทำอะไร

  รวดเร็วบางคนยืดยาด บางคนตองมีการตอรองหรืองอแงโดยเฉพาะ

  วันแรกหรือวันจันทรจึงควรใหลูกเร่ิมฝกวินัยเร่ืองกำหนดเวลา เชน

        • ตอนเชาลูกจะมีนาิกาปลุก หรือพอแมปลุก ควรอาบน้ำ

     แปรงฟน แตงตัวเสร็จในเวลากี่โมง สอนใหลูกดูนาิกาและ

     เวลาของวันดวย อาหารเชาเวลาก่ีโมง ข้ึนรถไปโรงเรียนก่ีโมง

        • กลับจากโรงเรียนใหลูกวิ่งเลนได แลวอาบน้ำกี่โมง เวลาตั้ง

     โตะอาหารกี่โมง ทำการบานกี่โมง ดูทีวีไดนิดหนอย 3 ทุม

     เข็มนาิกาอยูท่ีเลข 9 (สอนลูกดูนาิกาดวย) ลูกควรแปรงฟน

     เตรียมตัวเขานอน

 7 ¡ÒÃà»š¹áººÍÂ‹Ò§
  พอแมเปนตนแบบใหลูกทำตาม ถาพอแมรักษาเวลา รักษาระเบียบ

  และกฎเกณฑในบานลูกจะทำตาม เม่ือเขาทำความดี คำพูดชมเชย

  มีประโยชน ไมทำอันตรายตอลูก แตไมตามใจจนลูกทำอะไรไมได

  ดวยตนเอง

 8 ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íµ¹àÍ§
  ใหลูกชวยเหลือตัวเองใหไดมากที่สุด บางครั้งการตามใจลูกมาก

  ไมตองทำอะไรดวยตนเอง จะทำใหลูกออนแอและไมพัฒนา

  จึงตองใหลูกแสดงความสามารถ เชน ลากกระเปาเล็กๆ ห้ิวกระติก

  น้ำเอง หรือใสและถอดรองเทาเอง ถาเขาทำไดเขาจะมีความ

  ภูมิใจมาก

 9 ¡ÒÃà¨çº»†ÇÂ
  ยามลูกเจ็บปวย ลูกอาจไมสบายมากขึ้น จากการเดินทางหรือ

  การทำกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียน อีกทั้งอาจแพรเชื้อสูผูอื่นหรือ

  รับเชื้อจากผูอื่นไดงายขึ้น เมื่อปวยจึงควรหยุดเรียนจนกวาจะ

  หายปวยแลวหรือแพทยแนะนำใหมาเรียนไดจึงคอยมา

  10 ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹
  ตองฝกใหเด็กบอกความตองการตนเองใหคนอ่ืนเขาใจได เพราะ

  เด็กที่ไมคุนกับสถานที่ที่ไมใชบาน บางคนไมบอกความตองการ

  ของตนเองและคุณครูก็ไมรูวาเด็กตองการอะไร บางคนเอาแตรองไห

  ตองฝกลูกวาถาตองการอะไรจะตองบอกวาอยางไร เชน หนูปวดฉี่

  ปวดอึ หนูหิว หนูกลัว ก็ใหพูดออกมากับคุณแมบอยๆ เขาก็จะ

  สื่อสารกับคุณครูได

 11 ¡ÒÃÃÍ¤ÍÂ
  ลูกไมรูจักการรอคอย เพราะเกิดจากการตามใจเด็กมากอยากได

  อะไรตองไดโดยเฉพาะวัย 3 ป จึงตองฝกฝนเพ่ือใหเขาเปนเด็กดี

  มีอีคิวที่ดี รอได ตองฝกที่บาน จะใหคุณครูดูแลพรอมกันทุกคน

  เปนไปไมได เวลาจะเลนก็ตองมีการตอแถว รอเวลา ซึ่งเด็ก

  จะทำไดเมื่อเขารวมกิจกรรม

 12 ¡ÒÃÃÑº¿˜§¼ÙŒÍ×è¹
  ลูกควรฟงผูอ่ืนดวย เด็กท่ีพูดไมหยุด ไมฟงใคร ทำใหการเรียนรู

  การเขากลุมเปนไปไดไมดี ตองฝกใหลูกรูจักฟง เชน จากการเลา

  นิทานใหลูกฟงและแมซักถาม ทบทวนวาจับใจความไดหรือไม

  คุยกับลูกถึงประสบการณตางๆ ท่ีผานมาในแตละวัน ใหลูกเลาวา

  วันนี้เลนกับใคร เลนอะไรกัน คุณครูอานนิทานเรื่องอะไร

 

 13 ¡ÒÃáº‹§»˜¹
  ลูกควรเรียนรูการแบงปนผูอ่ืน การเลนกับเพ่ือนๆ แบงของเลนกัน

  เลนดวยกัน ชวยกันเก็บของเลน เด็กจะเรียนรูทักษะชีวิตคือเปนท้ัง

  ผูรับ ผู ให ฝกการเปนผูนำ เปน LEADERSHIP ไดตั้งแตเด็กๆ

 14 ¡ÒÃà»�´âÍ¡ÒÊ
  ลูกมีพรสวรรคดานใด เด็กทุกคนมีความ "เกง" ที่ซอนอยูในตัว

  เพียงแตคุณพอคุณแมเปดโอกาสใหลูกไดแสดงถึงศักยภาพนั้น

  หรือไม บางคนเกงทางการเคลื่อนไหวรางกาย บางคนพูดเกง

  บางคนตลกเกง บางคนเงียบๆ แตอานนิทานเร็ว บางคนนำ

  กลุมเกง (มีภาวะผูนำ) ฯลฯ

การมาโรงเรียนเด็กจะมาเรียนรูจากคุณครูและเพ่ือนๆ เปนการเพ่ิมทักษะ

ของตนเอง มีเพ่ือนมากข้ึน มีความสุข มีพัฒนาการครบถวน ท้ังรางกาย

เติบโตแข็งแรง อารมณมั่นคง พัฒนาอีคิวและพรหมวิหาร 4 การเขาสู

คนหมูมากและสังคม สติปญญาจะพัฒนา มีจริยธรรม คุณธรรมสูความ

เปนเด็กเกง ดี มีสุข นั่นเอง

ที่มา : นิตยสาร M & C แมและเด็ก

 ฉบับที่ 328 พฤษภาคม  2553
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Baker

ป.1/1 นักเรียน ป.1/1 ทุกคน เปนนักเรียนที่นารัก สามารถปรับตัว

ไดดี มีความรับผิดชอบ รูจักหนาที่ของตนเอง ป.1/2 คุณครูขอชื่นชม

ด.ช.ณภัทร วัฒนโรจนาพร ท่ีมาโรงเรียนแตเชา รูหนาท่ีดีมาก รับผิดชอบ

ตัวเอง มีน้ำใจท้ังกับเพ่ือนและครู แตงกายเรียบรอย มีสัมมาคารวะดีมาก

ป.1/3 ด.ญ.ปาริมา ศิริชัยนฤมิตร และด.ช.นักรบ รัตนเดช เปนนักเรียน

ที่ดี สามารถรับผิดชอบเรื่องการเรียนและปฏิบัติตามระเบียบไดดี

ป.1/4 ด.ช.กรรณพัจ ตรรกบุตร เปนนักเรียนที่นารัก รูจักหนาที่มีความ

รับผิดชอบ ตั้งใจเรียน มีน้ำใจชอบชวยเหลืองานสวนรวมเปนผูนำและ

ผูตามท่ีดี ป.1/5 ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม ช้ัน ป.1/5 เปนผูมีกิริยามารยาท

เรียบรอย มีสัมมาคารวะ ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบ เปนแบบ

อยางท่ีดีของเพ่ือนๆ จึงไดรับเลือกใหเปนหัวหนาหอง ป.1/6 ขอช่ืนชม

ด.ช.พนิต นิโลดมและด.ช.กฤติน รอดรัตน เปนเด็กดี มีน้ำใจ ชอบ

ชวยเหลืองานครู และรักษาความสะอาดในหองเรียนเปนอยางดี

ขอใหรักษาความดีนี้ไวตลอดไป ป.2/1 ด.ญ.สุตาภัทร คำยอดและ

ด.ญ.นวลนับทอง เอ่ียมวัฒน เปนเด็กนารัก สนใจเรียน ทำงานเรียบรอย

ชวยดูแลแนะนำเพื่อนและชวยครูอยูเสมอ ป.2/2 ด.ช.ปุญญะพล

ชวงชัยสุขเกษมและด.ช.ณภัทร รัตนพันธุศรี มีน้ำใจยกเกาอ้ีใหเพ่ือนท่ีลืม

กอนกลับบานและด.ญ.ชนรดี งามจันทรผลิ คอยชวยจัดเรียงสมุดตาม

เลขท่ีในหองอยางเปนระเบียบ ป.2/3 ด.ญ. ปณฑารีย อำนวยกิจวณิชย

ด.ช.ศิลปตย พลเสนา ด.ช.รวิวัสตร รัตนวิมล นักเรียนทั้งสามคน

มักอาสาชวยแจกหนังสือ หรือสมุดใหเพ่ือนๆ สวนด.ญ.อรญา อัศภาภรณ

ด.ช.ปราณ นฤมิตรเรขการ เปนผูชวยครูท่ีดี เชน ชวยเตรียมแฟมสมุด

จดการบาน ชวยจัดเรียงเอกสาร ป.2/4 ด.ญ.รติชา รัตนพานี เด็กมีน้ำใจ

ชวยครูดูแลความสะอาดในชั้นเรียนและ ด.ช.สุพล ตั้งศิริพัฒน เด็กดี

คอยชวยดูแลเพ่ือนเสมอ ป.2/5 ขอช่ืนชมในความต้ังใจเรียน ต้ังใจทำงาน

ของนักเรียนชั้น ป.2/5 ที่ทำงานไดอยางมีระเบียบ เรียบรอย ลายมือ

“¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ©ºÑºáÃ¡¢Í§»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555
¹Ñ¡àÃÕÂ¹áµ‹ÅÐËŒÍ§ÂÑ§¤§»¯ÔºÑµÔµ¹à»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè´Õ

¤Ø³¤ÃÙä´ŒÃ‹ÇÁª×è¹ªÁ¢ÍãËŒÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õàª‹¹¹Õé
äÇŒµÅÍ´ä»”

สวยงาม และขอชื่นชมการทำหนาที่ของ ด.ช.ภูษณ ชัยเลิศและ

ด.ญ.คริศรา พลไทย ท่ีทำหนาท่ีหัวหนาหองและรองหัวหนาหองไดอยางดี

เย่ียม ป.3/1 ด.ญ.พิมสิริ โอกาวา มาโรงเรียนแตเชาทุกวัน คอยชวยเหลือ

ครูและเพ่ือนๆ ในช้ันเรียน ชวยคุณครูลบกระดานและเปล่ียนวันท่ีอยูเสมอ

ป.3/2 ด.ญ.แพรพลอย พิชัยภาณุพัฒน มาโรงเรียนแตเชา ชวยเปดประตู

และเปดไฟใหคุณครูอยูเปนประจำ ป.3/3 ด.ช.เจตน เหมวิจิตรพันธ

และ ด.ญ.รภัคสตา รัชตขจรกิจ สงงานครบ ทำงานเปนระเบียบเรียบรอย

และมีน้ำใจชวยเหลืองานครู ป.3/4 ด.ช.ปพนธันย อุยยานนวาระ

เปนนักเรียนท่ีเรียบรอย สุภาพ ต้ังใจทำงาน และ ด.ญ.ณดา กอุพาณิชานนท

มาโรงเรียนแตเชา ลายมือสวย คุณครูขอช่ืนชม ป.4/1 ด.ญ.กัญกนิษฐ 

ศุภธราธาร ชวยดูแลหองเรียน ไมวาจะเปนการเปด-ปดไฟ ดูแลเพื่อน

นักเรียน และยังไดรับความไววางใจจากเพื่อนใหเปนหัวหนาอีกดวย

ป.4/2 คุณครูขอชื่นชมนักเรียนหอง ป.4/2 ที่ตั้งใจเรียนและมีความ

ประพฤติเรียบรอยตั้งแตตนเทอม ขอใหรักษาความดีนี้ตลอดไป

ป.4/3 ด.ญ.อิงควีรินทร เสียมหาญ ชวยครูตรวจสอบรายชื่อเพื่อนเวลา

มาสงงานและชวยทำความสะอาดหองเรียนในวันท่ีไมเปนเวรของตนเอง

คุณครูขอช่ืนชม ป.5/1 ด.ช.รวิศ โรจนวงศ ชวยเหลือครู มีนิสัยเรียบรอย

ป.5/2 ด.ช.ชยุต ปนสกุลไชย ตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบรอย

และตรงตอเวลา ป.6/1 ด.ญ.ณ มน นุกูลสุขศิริ เชื่อฟงครู คอยดูแล

เพื่อนใหมเปนอยางดี ป.6/2 ด.ช.ปวีณวัชร ศรีสถาพร มาโรงเรียน

แตเชาทุกวัน มีความเสียสละ ตั้งใจเรียน ป.6/3 ด.ช.ภูฟา จันทรกลม

อาสาทำงานในหองเรียนและทำงานเพื่อสวนรวม นอกจากนี้ครูพลศึกษา

ไดฝากชื่นชม ด.ช.ภูวเดช เมฆหมอกและด.ช.นราวิชญ รุงเรืองรัตนากุล

ป.1/6 เปนนักเรียนท่ีอาสาชวยครูวางหลัก เตนแอโรบิกใหเพ่ือนๆ และพ่ีๆ

ในตอนเชา

Primary Talk
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ถายทอดโดย : ครูจุฑารัตน เมืองคำ
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ถายทอดโดย : ครูสุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย

ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอนิสัยรักการอานของคนไทยจาก
งานวิจัย เร่ือง “การศึกษาสถานการณการอานและดัชนีการอานของคนไทย
ป 2552” จัดทำขึ้นโดยคณะครุศาสตร จุฬาฯ รวมกับสำนักงานอุทยาน
การเรียนรู (ทีเคปารค)เพื่อสรางเครื่องมือในการสะทอนความเปนจริง
ท่ีชัดเจนเก่ียวกับเร่ืองการอานหนังสือของคนไทยท่ีตรงตามสภาพท่ีเปนอยู
ไดปจจัยที่สงผลตอการอานดังนี้

จะเห็นไดวาการที่คนๆหนึ่งจะมีนิสัยรักการอานไดจำเปนตองมีปจจัย
หลายดานที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งความพรอมดานเวลา ดานทรัพยากร
ทัศนคติตอการอาน แรงจูงใจในการอาน รวมไปถึง ความรวมมือกัน
ของครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน งานวิจัยชิ้นนี้ไดเสนอเสนทาง
สูการเปนคนที่มีนิสัยรักการอาน ที่ตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายฝาย ดังนี้

การสรางนิสัยรักการอานอันจะเปนเครื่องมือที่สำคัญในการแสวงหา
ความรูที่ไรขีดจำกัด จำเปนอยางยิ่งที่ทั้งทางบานโรงเรียนและชุมชน
ตองรวมกันจัดหาแหลงการอาน สนับสนุนการเขาถึงขอมูลการอาน

ทักษะการอาน

การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางและกระตุนใหเด็กตระหนักถึงความสำคัญ
ของการอาน ซึ่งหากปฏิบัติไดเชนนี้แลวนักเรียนจะมีนิสัยรักการอาน
ไดอยางแนนอน

สุดทายขอฝาก ผลงานวิจัยจากที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและ
สงเสริมลักษณะนิสัยรักการอานมานำเสนอใหทานผูปกครองไดนำไปปรับใช
กับบุตรหลานได 

 • ดร.นัม มี ยอง จากประเทศเกาหลีไดเสนอแนวคิด การอานหนังสือ
  ชวงเชา 10 นาทีของทุกวันเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือนจะ
  สามารถสรางนิสัยรักการอานได สอดคลองกับงานวิจัยของ
  สตีฟ การดิเนอร ในหัวขอ Ten Minutes a Day for Silent Reading
  ที่เสนอใหนักเรียนไดอานหนังสือ 10 นาที ในชวงเชา ตองเปน
  การอานแบบเงียบและมีจุดเนน คือ อานในสิ่งที่เด็กสนใจ อานใน
  ปริมาณมากและเหมาะสมกับวัย
 • งานวิจัยของ Lauren A. Pegg ไดเสนอแนวคิดการอานแบบ
  Read-Alouds (การอานแบบเลาความคิด) ที่จะสงผลตอนิสัย
  รักการอานของเด็ก โดยแนวคิดนี้ ไดรับการนำมาใช ในหลายๆ
  รูปแบบ เชน การอานใหคนอ่ืนฟง ( read to someone)ซ่ึงในกรณีน้ี
  คนท่ีเด็กอานใหฟงอาจไมจำเปนตองเปนเพ่ือนหรือผูปกครองก็ได
  อาจจะเปนสัตว เชน สุนัข แมว ฯลฯ หรืออานใหตุกตาฟง เปนตน
 • งานวิจัยของ Kouider Mokhtari และคณะ ไดเสนอวาหากการใช
  เวลาในการดูโทรทัศนและการเขาอินเทอรเน็ตมากเกินไป จะทำให
  นิสัยรักการอานและชวงเวลาในการทบทวนแบบฝกหัดลดลง
  นอกจากนี้  นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ เลขาธิการมูลนิธิ
  สดศรี - สฤษดิ์วงศ ไดเสนอขั้นตอนงายๆในการกระตุนใหเด็ก
  เขาถึงหนังสือไวดังน้ี 1 จัดมุมหนังสือ 2 จัดบรรยากาศ (ปดโทรทัศน
  และอานหนังสือพรอมกันหลังอาหาร) 3 สรางวัฒนธรรมการอาน
  วาอานเม่ือไหร ท่ีไหน เวลาใด ก็ได 4 ทำเปนกิจวัตรใหไดอยางนอย
  วันละ 5 -15 นาที

“คอลัมนสรรสาระเพ�อการเรียนรูฉบับน้ี ขอนำเสนอสาระ

ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการอานของเด็กมาฝากกัน”

สภาพแวดลอม
ที่สนับสนุน
การอาน

แรงจูงใจ
ในการอาน

ความพรอม
ในการอาน

ทัศนคติ
ตอการอาน

ดัชนีการอาน

สภาพแวดลอม
ทางครอบครัว

แรงจูงใจภายใน

แรงจูงใจภายนอก
สภาพแวดลอมทาง
ที่ทำงาน/โรงเรียน

สภาพแวดลอมทาง
ชุมชนที่อยูอาศัย

ความพรอม
ดานเวลา ผลลัพธจาก

การอาน

ความสามารถ
ในการอาน

พฤติกรรม
การอาน

ความพรอมดาน
หนังสือ วัสดุการอาน คะแนน

ทัศนคติ
ตอการอาน

กรอบแนวคิดโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของดัชนีการอาน

ไมชอบการอาน

วุฒิภาวะ
สนใจเฉพาะดาน
ศึกษาตอสูงขึ้น
มีความจำเปน
เห็นความสสำคัญ ฯลฯ

ศึกษาเรียนรู

อาชีพการงาน

แกปญหา

เพลิดเพลิน

สงบสุข

ฉีกแนว หลบหลีก

ซึมซับ ยอมรับ การอาน ไดรับประโยชน
ความรูความเขาใจ
คำนวนไดนำไปใชได

พัฒนาเปน
คนชอบอาน

ไมคอยไดอาน

เปนคนรักการอาน

บังคับเคี่ยวเข็ญ

ปฏิบัติเปนแบบอยาง

สนับสนุนสงเสริม
มีปจจัยแวดลอม
หลายประการ

แหลงหนังสือ

ราคาหนังสือ

บรรยากาศสิ่งแวดลอม

ระบบการศึกษา

สังคมที่อยูทำงาน

ฯลฯ

จัดกิจกรรม รณรงค
แจกจายเอกสาร

บริบททางสังคม
หนอยงานที่เกี่ยวของ

พอ-แม

ญาติผู ใหญ

พี่นอง

ครอบครัว

วัด

ซักถามแลกเปลี่ยน

สื่อประเภทตางๆ

ประสบการณ/ปฏิบัติ

การวิจัย

ฯลฯ
ครู

เพื่อน

โรงเรียน

เสนทางสูการเปนคนชอบอานและรักการอาน

โครงสรางจากการสนทนากลุม
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Secondary Talk

ม.1 ขอช่ืนชมนักเรียนช้ัน ม.1 ทุกคน ท่ีเดินแถวไดอยางมีระเบียบวินัย

เปนแบบอยางที่ดีใหกับนองๆ

ม.2 ด.ช.อภิสรณกฤษ ธีระพัฒนสกุลและด.ช.อารนัน ชุมมา มีจิตอาสา

คอยชวยเหลือครูอยูเสมอ

ม.3 ด.ญ.จิณิฐตา รติมาศและด.ช.ทิพยยุทธ นกวิเชียร ชวยเหลือครู

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา ตั้งใจเรียน

และมีความรับผิดชอบ

ม.4 นายธนัทกวินท ศักดารณรงค ขยันมาโรงเรียนแตเชา สวน

น.ส.พรชนก เลิศชัยประเสริฐและน.ส.อิศราภรณ พยุงธนวรานันท

พูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอยและมีน้ำใจ

ม.5 นายธนาวัชร เวสารัชตระกูล ชวยดูแลเร่ืองนมและอาหารวางแจก

ใหเพื่อนๆ ในหองทุกวัน

ม.6 นายอาณัฐพงศ นามศรี คอยชวยดูแลเร่ือง ปดไฟ ปดแอรหอง

กิจกรรม นาชมเชยมาก

นอกจากนี้ยังมีครูพลศึกษาฝากชื่นชม ด.ช.กฤตเมธ สื่อมโนธรรม

ช้ันม.3 ท่ีอาสาชวยเก็บเบาะยืดหยุน ใหนองๆ ท่ีมาเรียนเทเบิลเทนนิส

อยูเสมอ

ถายทอดโดย : ครูจุฑารัตน เมืองคำ
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ถายทอดโดย : ครูภณิดา ยานะ

สรรหามาเลา

นานาสาระ

วรรณคดีไมใชเร่ืองไกลตัว แมจะเปนเร่ืองราวอยูในโลกสมมุติ แตพฤติกรรม
และความคิดอานของตัวละคร ไมตางกับคนที่ตกอยูในสภาพและ
เง่ือนไขเดียวกัน ดังน้ัน การเรียนรูผานประสบการณของตัวละครตางๆ
จึงเปนทางลัดอีกทางหนึ่งของการออกแบบชีวิตใหมีความสุข

เมื่อกลาวถึง วรรณคดี คงไมมีใครที่ไมรูจักวรรณคดีของ “สุนทรภู”
ผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปน “รัตนกวีแหงกรุงรัตนโกสินทร” บางก็
ขนานนามทานวาเปน “เชคสเปยรของเมืองไทย” เนื่องจากเปนผูที่มี
ความสามารถในการประพันธบทรอยกรองไดอยางยอดเยี่ยม ผลงาน
ของทานเปยมดวยคุณคาท้ังดานวรรณศิลปและดานสังคม แทรกขอคิด
ที่เปนบทสะทอนใหผูอานเขาใจชีวิตของตนเองและเพื่อนมนุษยดวยกัน
ดังน้ัน วรรณคดีของสุนทรภูหลายเร่ือง จึงถูกบรรจุไวในหนังสือเรียน
วิชาภาษาไทยเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและนำคุณคาไปใชในชีวิตจริง
อาทิ นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง สุภาษิตสอนหญิงและพระอภัยมณี 

ในฐานะครูภาษาไทยคนหน่ึงท่ีมีความเช่ือวา การสอนวรรณคดีสามารถ
ยกระดับจิตใจของมนุษยใหสูงขึ้นได จึงไดนำวรรณคดีของสุนทรภู
เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร” มาออกแบบกิจกรรม
ท่ีสงเสริมใหนักเรียนประยุกตความรูจากหองเรียนไปสูการดำเนินชีวิตจริง
โดยใหนักเรียนวิเคราะหลักษณะนิสัยของตัวละคร จากน้ันจึงใหนักเรียน
ลองยอนวิเคราะหตนเอง

อยางไรก็ตาม แมวาวรรณคดีดังกลาวจะมีเร่ืองราวท่ีสนุกสนานชวนติดตาม
แตการวิเคราะหลักษณะนิสัยของตัวละคร กลับกลายเปนยาขมหมอใหญ
สำหรับนักเรียนหลายๆ คน ดวยเหตุน้ี ผูสอนจึงใช ทฤษฎีหมวกหกใบ
ของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De  Bono) ซ่ึงเปนวิธีการวิเคราะห
นิสัยของตัวละครโดยการคิดเชื่อมโยงกับสีของหมวกที่นักเรียนสวม
มีทั้งหมด 6 สี แตละสีมีความหมายตางกัน คือ
 1 สีขาว หมายถึง ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
 2 สีดำ หมายถึง ขอเสีย
 3 สีเหลือง หมายถึง ขอดี
 4 สีแดง หมายถึง อารมณ ความรูสึก
 5 สีเขียว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ความคิดสรางสรรค 
 6 สีฟา หมายถึง ความเปนผูนำ  การวางแผน

ผูสอนแบงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 3 ออกเปนกลุมๆ ละ 5 คน
แลวใหตัวแทนของแตละกลุมจับฉลากตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี
ตอนพระอภัยมณี หนีนางผีเสื้อสมุทร คือ  
 1 พระอภัยมณี 
 2 ผีเสื้อสมุทร
 3 สินสมุทร
 4 นางเงือก

จากน้ันใหแตละกลุมวิเคราะหตัวละครเช่ือมโยงกับความหมายของหมวก
ทั้ง 6 ใบ แลวออกมานำเสนอไดผลการวิเคราะหตัวละครดังนี้
 ¾ÃÐÍÀÑÂÁ³Õ
 เปนพระเอกรูปหลอ แมจะเปนคนเจาชูและมองคนจากรูปลักษณ
 ภายนอก แตก็มีสวนดีคือ มีความเปนผูนำ มีความสามารถในการคิด
 วางแผนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต และเปนผูที่หมั่นฝกฝน
 ตนเองจนมีความเช่ียวชาญในดานศิลปวิทยา คือ การบรรเลงเพลงป
 รูจักใชวาทศิลปในการแกปญหา ซึ่งนับวาเปนตัวอยางที่ดีของการ
 แกปญหาอยางสรางสรรค

 ¼ÕàÊ×éÍÊÁØ·Ã 
 นางยักษหนาตานาเกลียดนากลัว โมโหราย ไมสามารถควบคุมอารมณ
 ของตนเองไดและไมยอมรับในรูปรางหนาตาของตนเองจึงแกปญหา
 ดวยการปลอมตัวเปนผูหญิงสวย เพื่อใหพระอภัยมณีมาหลงรัก
 แตเปนผูมีจิตใจดี รักครอบครัว ดูแลลูกและสามีเปนอยางดี
 เปนตัวละครท่ีนาสงสารเพราะถูกผูอ่ืนประเมินดวยรูปลักษณภายนอก

 ÊÔ¹ÊÁØ·Ã
 ลูกชายของพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร มีนิสัยซุกซนตาม
 ประสาเด็ก เชื่อฟงและกตัญูตอผูเปนพอ แมจะหนีตามพอไป
 จนทำใหแมเสียใจแตก็ยังมีความผูกพันกับแม เพราะสินสมุทรกลาว
 ปลอบใจนางผีเสื้อสมุทรวา แคลาไปเที่ยวเลนและเยี่ยมปูกับยา
 พอครบหนึ่งปแลวจะกลับมาหาแม แสดงใหเห็นถึงความสามารถ
 ในการคิดแกปญหาไดดวยเอง

 ¹Ò§à§×Í¡
 รูปรางครึ่งมนุษยครึ่งมัจฉา รูจักวางแผนแกไขปญหาไดเปนอยางดี
 มีความเสียสละ มีน้ำใจเอื้อเฟอและชวยเหลือผูอื่น แตเปนการ
 ชวยเหลือที่ทำใหครอบครัวผูอื่นแตกแยก ทำใหเกิดผลรายตามมา
 จึงเปนสิ่งที่ไมควรทำ

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ทำใหนักเรียนพบคำตอบของการใชชีวิตวา

“µÑÇÅÐ¤Ã·Ø¡µÑÇã¹ÇÃÃ³¤´ÕÅŒÇ¹ÁÕ·Ñé§¢ŒÍ´ÕáÅÐ¢ŒÍàÊÕÂ àª‹¹à´ÕÂÇ¡ÑºÁ¹ØÉÂ�·Ø¡¤¹º¹âÅ¡ãº¹Õé
´Ñ§¹Ñé¹ àÃÒ¨Ö§µŒÍ§½ƒ¡ÁÍ§¤¹ã¹á§‹ºÇ¡áÅÐÁÍ§âÅ¡ã¹á§‹§ÒÁ”  

“à¾ÕÂ§à·‹Ò¹Õé...àÃÒ¡çÊÒÁÒÃ¶ãªŒªÕÇÔµÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ã¹ÊÑ§¤Áä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢”

ภาพวาด “วาดตามเนื้อเรื่อง”
ของ นางสาว อาศยา พักตรวงศสกุล
มัธยมศึกษา ปที่6
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»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹¤×ÍÍÐäÃ
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

(Association of South East Asian Nations) เปนองคกรที่กอตั้งขึ้น

ตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีรัฐสมาชิกรวม

10 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส

สิงคโปร ไทย กัมพูชา ลาว พมาและเวียดนาม

ÊÑÞÅÑ¡É³�ÍÒà«ÕÂ¹ ÁÕÅÑ¡É³ÐÍÂ‹Ò§äÃ
สัญลักษณอาเซียน คือ ตนขาวสีเหลือง 10 ตน มัดรวมกันไว หมายถึง

ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

Special Issue

เน่ืองจากประเทศไทยกำลังเตรียมความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

ดังนั้นจดหมายขาวของเราจึงเพิ่มคอลัมนนองใหมขึ้นมา เพื่อพาทาน

ผูอานไป “เปดประตู…สูอาเซียน” ประตูบานแรก สำหรับการเตรียม

ความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียนนั้นไมยากเกินความสามารถ

ของพวกเรานั่นคือการกลาวทักทายดวยคำวา “สวัสดี” เปนภาษาของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ลองฝกออกเสียงกันดู

 ºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ «ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§
 ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ «ÒÅÒÁÑµ à«ÕÂ§
 ÁÒàÅà«ÕÂ «ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§
 ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°¿�ÅÔ»»�¹Ê� ¡ÙÁØÊµÒ
 ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÊÔ§¤â»Ã� Ë¹ÕË‹ÒÇ àÍÅâÅ
  «ÒÅÒÁÑµ ÇÐ¹Ð¤Ó
 ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡ÑÁ¾ÙªÒ «ÑÇÊà´
 ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ ÊÐºÒÂ´Õ
 ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°áË‹§ÊËÀÒ¾àÁÕÂ¹ÁÒÃ� ÁÔ§¡ÒÅÒºÒ
 ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÊÑ§¤Á¹ÔÂÁàÇÕÂ´¹ÒÁ «Ô¹¨‹ÒÇ

ฝกทักทายเพื่อสรางสัมพันธไมตรีกับเพื่อนสมาชิกอาเซียนกันเปนที่

เรียบรอยแลว ลำดับตอไปเราจะพาทุกทานกาวเขาสูประตูบานพิเศษ

เพราะหลังประตูบานนี้เต็มไปขอมูลสำคัญที่ทุกๆ ทานจำเปนตองรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ถาพรอมแลวก็กาวไปพรอมๆ กันเลย

à»�´»ÃÐµÙ
ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
à»�´»ÃÐµÙ
ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
à»�´»ÃÐµÙ
ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹

ถายทอดโดย : นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
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¤Ó¢ÇÑÞ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹Ç‹ÒÍÂ‹Ò§äÃ
"One Vision, One Identity, One Community"

"หนึ่งวิสัยทัศน  หนึ่งเอกลักษณ  หนึ่งประชาคม "

ã¤Ã¤×ÍàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹¤¹»˜¨¨ØºÑ¹
ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ

»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹¡‹ÍµÑé§¢Öé¹à¾×èÍÍÐäÃ
วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน คือเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี

ตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธำรงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและ

ความม่ันคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังการกินดีอยูดีของประชาชน

บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í 3 àÊÒËÅÑ¡ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÍÐäÃºŒÒ§
เสาที่หนึ่ง คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

  (ASEAN Political and Security Community - APSC)

เสาที่สอง คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  (ASEAN Economic Community - AEC)

เสาที่สาม คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

  (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)

¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹¤×ÍÍÐäÃ 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน

ที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมายโดยเฉพาะ

อยางย่ิงการขับเคล่ือนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ภายในป 2558

(ค.ศ. 2015) ตามที่ผูนำอาเซียนไดตกลงกันไว โดยวัตถุประสงคของ

กฎบัตรอาเซียน คือ ทำใหอาเซียนเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีประชาชน

เปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้

กฎบัตรจะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนเปนองคกรระหวางรัฐบาล

(Intergovernmental Organization)

¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ ÁÕ¢ŒÍº·ÍÐäÃºŒÒ§
กฎบัตรอาเซียนประกอบดวยขอบทตาง ๆ 13 บท 55 ขอ มีประเด็น

ใหมที่แสดงความกาวหนาของอาเซียน ไดแก

 1 การจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน

 2 การใหอำนาจเลขาธิการอาเซียนสอดสองและรายงานการทำตาม

  ความตกลงของรัฐสมาชิก

 3 การจัดตั้งกลไกสำหรับการระงับขอพิพาทตาง ๆ ระหวางประเทศ

  สมาชิก

 4 การใหผูนำเปนผูตัดสินวาจะดำเนินการอยางไรตอรัฐผูละเมิด

  พันธกรณีตามกฎบัตรฯ อยางรายแรง

 5 การเปดชองใหใชวิธีการอื่นในการตัดสินใจไดหากไมมีฉันทามติ

 6 การสงเสริมการปรึกษาหารือกันระหวางประเทศสมาชิกเพื่อแกไข

  ปญหาที่กระทบตอผลประโยชนรวม

 7 การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอาเซียนสามารถ

  ตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินไดอยางทันทวงที

 8 การเปดชองทางใหอาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับองคกร

  ภาคประชาสังคมมากขึ้น

 9 การปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน

  ใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครั้งตอป จัดตั้งคณะมนตรี

  เพ่ือประสานความรวมมือในแตละ 3 เสาหลักและการมีคณะกรรมการ

  ผูแทนถาวรประจำอาเซียน ที่กรุงจาการตา เพื่อลดเวลาและ

  คาใชจายในการประชุมของอาเซียน เปนตน

ในท่ีสุดพวกเราก็ไดทราบขอมูลอันเปนกุญแจดอกสำคัญของการเตรียม

ความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน แตทั้งนี้ทั้งนั้น กุญแจที่ใชไขประตู

สูอาเซียนไมไดมีเพียงดอกเดียวและประตูท่ีเปดสูอาเซียนก็ไมไดมีเพียง

บานเดียว ดังนั้น จดหมายขาวสาธิตพัฒนาตอจากนี้ยังคงมีคอลัมน

“เปดประตู…สูอาเซียน” ทุกฉบับ โดยแตละฉบับจะมีมัคคุเทศกนอย

จากโรงเรียนสาธิตพัฒนาพาทานผูอานกาวผานประตูสำคัญสูประคม

อาเซียนตอไป

à»�´»ÃÐµÙ
ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
à»�´»ÃÐµÙ
ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
à»�´»ÃÐµÙ
ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹

ครูที่ปรึกษา : ครูภณิดา ยานะ
  ครูสุชาวดี พูลภักดี
อางอิง
AEC ศูนยขอมูลความรู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2555
“ความเปนมา AEC” [ระบบออนไลน]

แหลงที่มา
http://www.thai-aec.com/(11 มิถุนายน  2555)
กฎบัตรอาเซียน Asean [ระบบออนไลน]

แหลงที่มา
www.aseansec.org/AC-Thai.pdf (11 มิถุนายน 2555)
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Teacher’s Talk

On behalf of the Foreign Language Department I wish everybody a very warm welcome back to school. This academic year brings
a few more additions to the department. Kindergarten sees a new face and, with the increase in number of primary classrooms,
we have two new primary teachers.

Mr. Nicolas Peron
Nicolas comes from Picardi, France, and is fluent in both English and French. He has lived in Thailand for nine years, during
which he worked and studied. He has a Bachelor’s degree in English language and linguistics. Nicolas has many years
experience of teaching young children, including four years of teaching his own. Pre-kindergarten, KG 1 and support with KG 3
will be his main responsibility. However, we are keen to have Nicolas interact with our French learners in Secondary, with an
aim to teaching French in the future.

Mr. Cliff Pitchfork
Cliff comes from Stoke in England where he completed his Bachelor’s degree in English language and literature. He has spent
a year teaching in Thailand, at a private primary school upcountry. Cliff is delighted to be back in Bangkok, and is already making
a sound contribution to the school.

Mr. Bryan Glenn
Bryan is an old Thailand hand, having taught more than ten years here. Originally from Mississippi in the United States,
Bryan holds a Bachelor’s degree in Education. Bryan brings a lot of maturity and experience to our team.

Cliff and Bryan will jointly teach grades 1 and 3. The reason for this is the large number of grade 1 classrooms, which would be
too much work for a single teacher. Cliff will cover P1/1, 1/2 and 1/3 along with P3/3 and 3/4. Bryan’s responsibility will be P1/4,
1/5 and 1/6, along with P3/1 and 3/2.

Homework Guidelines
This year is the third that we will have used the ‘We Can’ series of textbooks for primary English. The book has proved to
be very effective, however to be most beneficial it is important that some guidelines are followed when it comes to homework.
The workbook is exclusively for use at home.

 • Please ensure that your child listens to the workbook audio CD as often as possible. The key to language acquisition is practice.
 • The workbook contains tapescripts. Please make sure that your child does not copy the dialog from here. They can be
  removed if you wish.
 • Only sign off the goals when you are satisfied with your child’s performance.
 • The stickers in the P1 and P2 books are best removed, and rewarded one at a time.
 • Please let us know if the workbook CDs are lost or damaged.

In the secondary department getting students to complete homework is the main problem. As parents you can help.
There will always be some sort of homework in secondary, even if it is just reading over the day’s notes.
 • Be insistent that your child does some sort of homework. 
 • Help them to develop a routine for homework, at a set time and place.
 • Work together to check over any homework that is completed.
 • Ensure that books are packed away in bags. Forgotten books are the most common excuse and waste so much time.

Other News
We aim to continue our ASEAN English activities and co-homeroom teacher project as much as possible to further expose
all students to English. A new goal for this year is to enhance vocabulary acquisition and writing. After classroom observations
at the end of the last semester, it was clear that the way to do this was through reading. Reading is a receptive skill, like listening,
that can help to enlarge vocabulary and develop structure and grammar. It also provides great topics for students to write about.
Writing, a productive skill, gets better with reading. Reading is the key to developing better writing skills, and we urge you to
encourage free-reading for your children.

We are off to a good start this new semester, it’ll be four or five weeks in by the time this gets to press. As always, it’s a challenging
year ahead, but we’re confident with your support we’ll overcome any obstacles that may arise.

by Douglas Colgan
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Other changes to the department are illustrated in the organizational chart:

Dr. Douglas Craig Colgan
Head of Department

Secondary Maths

Mr. Ronald Hendrix Wolfe
P4 English

Mr. Damian Tristan Livesey
P5 and P6 English

Mr. Nicholas Robert James Kenchington
P2 English

Mr. Jan Olof Tomass Petersson
Secondary English

Mr. Rory Alexander John MacKenzie
Secondary Science

Mr. Harry Charles Jacobs
Secondary English

Mr. Phillip Mark Ford
Kindergarten Coordinator

KG 3

Mr. Nicolas Olivier Peron
Pre KG and KG 1

Mr. Aaron Derek Hill
KG 2

Mr. Francoius Strydom
Primary Math and Science

Mr. Gordon Peter Yates
Primary Math and Science

Mr. Clifford Pitchfork
P1 and P3 English

Mr. William Bryan Glenn
P1 and P3 English

Mr. Roland Kostovcik
Primary and Secondary Computing

Mr. Raymond Francis Harte
Primary and Secondary Computing
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ถายทอดโดย : ครูยุภาภรณ จีระออน

In My Opinion

ÁÍ§ÁØÁãËÁ‹
¡Ñº

“¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹”
ในยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนเร่ืองการใชชีวิต การเรียนก็ยังมีการแขงขันดานตางๆ

ใหเห็นอยูเสมอ การแขงขันดานวิชาการหรือดานทักษะตางๆ สะทอนใหเห็น

ความรู ความสามารถของนักเรียนไทยไดในสวนหนึ่ง ในครั้งนี้เราจะมา

สัมผัสมุมมองใหมของนักเรียนที่เขาประกวด การแตงนิทานสรางสรรค

รางวัลมูลนิธิเด็ก  ซ่ึงไดรางวัลสรางสรรค จากการประกวดนิทานยอดเย่ียม  

สวัสดีครับ ผม ด.ช.ปพนธันย อุยยานนวาระ นักเรียนช้ัน ป.3/4 นิทานท่ีสง

เขาประกวด คือเรื่อง ไดโนเสารจอมวิ่ง การประกวดเขียนนิทานครั้งนี้

คุณแมแนะนำใหประกวด แรงบันดาลใจของผมคือ ผมชื่นชอบไดโนเสาร

และรูจักสายพันธุของไดโนเสารเกือบทุกสายพันธุ อีกทั้งจะไดรับรางวัล

หากชนะการประกวด การประกวดเขียนนิทานครั้งนี้ทำใหผมไดใชความคิด

และรูสึกสนุกที่ไดแตงนิทาน นิทานมีความสำคัญเพราะนิทานมีคติสอนใจ

มีความสนุกสนาน สำหรับนิทานของผมคนที่ไดอานจะไดรูจักสายพันธุของ

ไดโนเสาร ไดความสนุกสนาน มีคติสอนใจในเร่ืองความมีน้ำใจ การชวยเหลือ

ผูอื่น สิ่งที่อยากฝากสำหรับคนที่อยากแตงนิทานอยางผมคือ

 1.ตองรูจักฝกคิดสรางสรรค

 2.ตองมีความรู ในเรื่องที่อยากแตง  
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Puzzle Page

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2555

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ถายทอดโดย : ครูอักษราพร คำยอด

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ระดับอนุบาล /

ระบายสีภาพทั้งหมดใหสวยงามตามใจชอบ ยกเวนภาพวงกลม (สีแดง) , ภาพสี่เหลี่ยม (สีเหลือง) , ภาพวงรี (สีสม) และภาพตนไมสีเขียว



Puzzle Page

ติดตามเฉลยได ในจดหมายขาวฉบับหนา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 / ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

เติมคำศัพทที่กำหนดใหลงในตารางตามจำนวนชองที่มีใหครบทุกตัว

ถาเติมไดถูกตองคำในตารางจะตองมีลักษณะตอเนื่องกัน

เติมตัวเลข 1-25 ใหเต็มตาราง หามซ้ำกัน โดยผลรวมของตัวเลข

ในแตละแถวตองเทากับตัวเลขภายนอกตารางที่กำหนดให

SNOW

CLOUDS

WIND

SUN

RAIN

RAINBOW

14

16

21

7

20

4

8

12

1

15 11 13

18 22 5

63

65

58

67

72

3375866170

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 /

สลับอักษรแตละขอใหเปนคำที่ถูกตอง จากนั้นนำตัวอักษรในชองสี่เหลี่ยมทึบของแตละขอมาเรียงเปนคำใหมในตารางดานลาง

ใหดึง 1 พยางค จากแตละคำที่กำหนดออกมาเพื่อผสมแตละพยางคนั้นใหเปนคำใหมที่มีความหมายตามตัวอยาง

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-5 /

1 รติปก

2 ฉโลเลม

3 ปตีนลา

4 สคยรออ

5 หาขาลวม

คำใหมคือ

1 …………………….  = หลบตา เภทภัย ตกหลุม

2 …………………….  = จุใจ ลินดา อินทรีย

3 …………………….  = หนทาง หัวเผือก คลองชาง

4 …………………….  = คมมีด ชักดาบ สิบสอง

5 …………………….  = สมบัติ เหตุการณ ระอุ 

ผาปูเตียง = ปูลม เสื้อผา เตียงนอน
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Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 6 ปการศึกษา 2554

เกมคนหาสิ่งของภายในภาพระดับอนุบาล /

หองของไมครกรุงรังไปหมด แลวนักเรียนจะหาขาวของตางๆ เหลานี้เจอไหมเนี่ย!
วงกลมของที่นักเรียนหาเจอดวยแลวของชิ้นไหนนะที่ไมไดอยูในหองของไมค?

เฉลย สิ่งที่ไม ไดอยู ในหองของไมค คือ ลูกโปงสีแดง

แนวตั้ง

1. อุปกรณติดตอสื่อสารมีทั้งไรสาย

   และมีสาย

2. รถ เรือ ฯลฯ

3. ทำโดยมานะบากบั่น

5. เทศกาลขึ้นปใหมของคนไทย

   แตเดิมมา

8. ชื่อเรียกอีกชื่อของ ลิง

9. สวนที่ยื่นออกจากสวนทายของสัตว

10. อาการนอยเนื้อต่ำใจ

แนวนอน

1. สถานที่ใหความรู

4. ผูหญิงที่ดูแลคนไข

6. สัตวตัวเล็กที่ขยันที่สุด

7. สัตวประจำปเถาะ

9. รูปสี่เหลี่ยม อยูตรงผนัง ไวเปดดู

   โลกกวาง

11. นองของพอ

12. ความหมายตรงขามกับคำวา หนา

13. สถานที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน

1 2

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 / ปริศนาอักษรไขว

3

6

4 

5 

7 

9 

12 13 

10 11

8

โ    ร    ง   เ    รี    ย   น

น   า   ง   พ   ย   า   บ   า   ล

ห   น       ต   า   ง อ

บ   า   ง ธ   น   า   ค   า   ร

า อ

ก   ร        ต   า   ย

ส

ง

ร

า

น
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า

น
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กติกาในการเลนเกมถอดรหัสคำถามอัจฉริยะ

    1. นักเรียนจะตองทำการถอดรหัสตัวเลขจากโจทยที่ใหมา

       ดวยการตีความในรูปแบบตางๆ 

    2. ตัวเลขท่ีไดจากการถอดรหัสน้ันจะเปนตัวเลข 4 หลักเทาน้ัน

เริ่มตนจากการแยกคำวา กระดาษ สองแผน ตัด กระดาษ เร่ิมตนการถอดรหัสในขอน้ี ตองทำการแยกคำท้ังหมดออกจากกัน

ขอนี้ถอดรหัสดวยการคนหาสัญลักษณ การฟง ที่มีสีเขียว

ตองแยกคำวา หักกลางรักตัดทาย กับ ใตฝุนฟุง

การถอดรหัสขอนี้ ใหแยกคำออกจากกัน ตอย ตบ ชก ผลัก

คำหลักที่ ใชถอดรหัสสำหรับโจทยขอนี้คือคำวาบน คือใหสังเกต

กุญแจของขอนี้คือการเปายิ้งฉุบ ซึ่งมีการออกคอน กระดาษ กรรไกร
โดยลักษณะของการออกคอน คือ การกำน้ิวท้ังหาเอาไว การออกกระดาษ
คือ การแบมือโชวน้ิวท้ังหา การออกกรรไกร คือ การโชวน้ิวแคสองน้ิว
 กระดาษ = 5  
 กรรไกร = 2  
 กระดาษสองแผน = 55
 ตัด คือการกระทำของกรรไกร = 2 
 กระดาษ = 5
รหัสคำตอบขอนี้จึงเปน 5525

กอน ซึ่งทั้ง 4 คำนั้นลวนแตเปนยานพาหนะดวยกันทั้งสิ้น
 รถเกง = มี 4 ลอ
 มอเตอร ไซค = มี 2 ลอ
 รถตุกตุก = มี 3 ลอ
 เรือ = ไมมีลอ = 0
รหัสคำตอบขอนี้จึงเปน 4230

เปนสัญลักษณ
 การฟง = วิทยุ
 วิทยุท่ีมีสีเขียวเปนสัญลักษณ = รายการกรีนเวฟ = คล่ืน 106.5
รหัสคำตอบขอน้ีจึงเปน 1065

 รัก = love
 หักกลางรัก = lo ve
 หักกลางรักตัดทาย = ตัดทายคือตัด ve ออก เหลือแค lo
 lo = 10
 ใตฝุนฟุง คือใหดูใตคำวาฝุนฟุง มีสระอุ 2 ตัว
 สระอุแทนเลข 9
รหัสคำตอบขอนี้จึงเปน 1099

แหลงที่มา

เกษรี กาญจนะวณิชย และคณะ . (2545) . ดิสนีย เพื่อนนอง .

กรุงเทพ ฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน)

ซ่ึงท้ังหมดเปนกริยาอาการท่ีแสดงออกดวยการใชมือเปนสวนประกอบ
หลักดวยกันทั้งสิ้น โดยมือของคนเรานั้นประกอบดวยนิ้วมือทั้งหา
 ตอย คือการกำมือ = ไมใชนิ้วมือ = 0
 ตบ คือการแบมือ = ใชนิ้วมือ = 5
 ชก คือการกำมือ = ไมใชนิ้วมือ = 0
 ผลัก คือการแบมือ = ใชนิ้วมือทั้งหา = 5
รหัสคำตอบขอนี้จึงเปน 0505

เฉพาะดานบนเปนหลักบน ฟาหมูรองอูดอูด
 ดานบนของคำวา ฟาหมูรองอูดอูด มีไมโท (มีลักษณะคลายเลข 2)
 และไมตรี (มีลักษณะคลายเลข 7)
รหัสคำตอบขอนี้จึงเปน 2277

โจทยที่ 1 กระดาษสองแผนตัดกระดาษ ถอดรหัส

วิธีคิด

โจทยที่ 2 ตอยตบชกผลัก ถอดรหัส

วิธีคิด

โจทยที่ 3 บนฟาหมูรองอูดอูด ถอดรหัส

วิธีคิด

Across

1. A place with many books

6. Purple is a  __________

7. "I want to go ____ you"

10. "She ___ my sister"

11. The opposite of yes

12. A similar word to restroom

13. Helium gas can make it flost

    for traveling

14. You and ___ are friends

16. 1,000,000,000 

17. Something you get when you win

Down

2. Thai currency unit

3. To buy  

4. Football  

5. Someone who looks exactly like you

8. To separate 

9. Similar to an alligator

14. A list of food in a restaurant

15. Used to stick things together

1 2

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 / Crossword Puzzle

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 / ถอดรหัสอัจฉริยะ

6

12 
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3

16 
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10 

7 8 

5 

17 

15

14

กติกาในการเลนเกมถอดรหัสคำถามอัจฉริยะ

    1. นักเรียนจะตองทำการถอดรหัสตัวเลขจากโจทยที่ใหมา

       ดวยการตีความในรูปแบบตางๆ 

    2. ตัวเลขท่ีไดจากการถอดรหัสน้ันจะเปนตัวเลข 4 หลักเทาน้ัน

โจทยที่ 1 เกงมอตุกเรือ ถอดรหัส

วิธีคิด

โจทยที่ 2 สีเขียวที่ใชฟง ถอดรหัส

วิธีคิด

โจทยที่ 3 หักกลางรักตัดทายใตฝุนฟุง ถอดรหัส

วิธีคิด

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-5 / ถอดรหัสอัจฉริยะ
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1 0 6 5

1 0 9 9
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Answer
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การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปการศึกษา 2555

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปการศึกษา 2555 นี้ มีจำนวนพรรค

สมัครรับเลือกตั ้ง 2 พรรค คือ พรรคผูเรียนพัฒนา เบอร 1

และพรรคพัฒนาผูเรียน เบอร 2 ในปการศึกษานี้ พรรคพัฒนาผูเรียน

ไดรับเลือกเปนตัวแทนนักเรียน โดยมีแนวนโยบายดังตอไปนี้

 - ใหนองๆ รวมแสดงความคิดเห็นโดยทำกลองแสดงความคิดเห็น

 - กอตั้งหนวยสารวัตรนักเรียน

 - จัดทำสถิติการดื่มนม

 - จัดงานโรงเรียนและจัดแถลงขาวกิจกรรมโรงเรียนทุกๆ วันอังคาร

ขอแสดงความยินดีกับพรรคพัฒนาผูเรียน เบอร 2  มีแนวความคิด

นโยบายในการบริหารงานที่ดีและนาสนใจ รวมทั้งมีทีมงานที่เขมแข็ง

สวนพรรคผูเรียนพัฒนา เบอร 1 ท่ีพลาดโอกาสในการรับเลือกต้ังคร้ังน้ี

ไมตองเสียใจ โอกาสหนาอาจจะไดมาทำหนาท่ีเปนตัวแทนนักเรียนตอไป 

พรรคพัฒนาผูเรียนมีสมาชิก ดังนี้

 นางสาวสุวพัชร ตรัยวรรณกิจ   ประธาน

 นายญาณวัฒน พุมพวง รองประธาน

 นางสาวจุฑารัตน รื่นเริง เลขานุการ

 นางสาวฐาภร จารุพรพาณิช เหรัญญิก
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สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

1 โครงการเรียนรูโลกกวาง 

   จามจุรีสแคว อพวช ระดับช้ัน ป.3

2 ปฐมนิเทศ อนุบาล ประถมและมัธยม 

3 กิจกรรมดูดาวศุกรผานหนาดวงอาทิตย

4 โครงการตักบาตร

5 การประกวดงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช

   ในหัวขอ “โลกในฝนของฉัน” ฟนเนเรี่ยม

6 เดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

7 กิจกรรม “สุนทรภู ครูกวีผูยิ่งใหญ”
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