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(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการ
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จดหมายขาวฉบับที่ 2 ของภาคปลายนี้ มีขาวที่นาสนใจหลายเรื่อง ทั้งขาวประจำ เชน

สรรสาระเพ่ือการเรียนรู นานาสาระหามาเลา เลาสูกันฟง เปดประตูสูอาเซียน Teacher’s talk

ขาวจาก British Council รวมถึงกิจกรรมของเด็กๆ ท้ังขาวตนกลาทำความดี เด็กดีท่ีประถม

คุยเฟองเร่ืองมัธยม และมุมมองใหมในความคิดของฉัน ซ่ึงเปนคอลัมนใหเด็กๆ ไดแสดง

ความคิดน้ัน ฉบับน้ีเนนเร่ืองการเปนผู ให เพราะนับวันความเปนอยูของมนุษยเราคอนขาง

หางเหิน อยูบานใกลเรือนเคียงก็ไมรูจักกัน ตางจากสมัยกอนที่อยูกันเปนครอบครัวใหญ

พอ แม ลูก ปูยา ตายายจะใกลชิดกัน มีความเอื้อเฟอ เกื้อกูลระหวางกันกับเพื่อนบาน

การสอนเด็กๆใหรูจักการเปน “ผู ให” จะตองเริ่มตนจากการที่ลูกไดรับเวลา ความรัก

และความอบอุนจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณพอ คุณแม ท่ีเปนตนแบบสำคัญสำหรับลูก

เพราะเด็กๆจะเรียนรูจากการซึมซับสิ่งที่เกิดจากการปฏิบัติของคุณพอและคุณแม

และฉบับน้ียังมีเร่ืองเลาท่ีตองการใหทราบถึงความต้ังใจและมุงม่ันของกลุมอาจารยอาวุโส

ท่ีอาสามาทำงานในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ท้ังๆท่ีควรจะไดพักผอนในวัยเกษียณอายุราชการแลว

แตดวยความเปนหวงเด็กๆ ของชาติ จึงอาสามาชวยเหลือดูแลท้ังโดยตรง คือสอนหนังสือ

ใหกับเด็กๆ และโดยออมคือ ชวยพัฒนาครูทุกคนใหเปนครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนานักเรียน

ทุกคนใหเปนท้ังคนดีและคนเกง รวมไปถึงมีความสามารถท่ีจะอยูในสังคมโลกท่ีแปรเปล่ียน

ไปอยางรวดเร็วไดอยางสันติและมีความสุข

M e s s a g e  f r o m  D i r e c t o r

บอกเลาเกาสิบ

จากผูอำนวยการ
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อภิวรรณ แกวกิตติกาญจนา
วัลยา ซอเสียงดี

(บรรณาธิการเลม)

สวัสดีผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน จดหมายขาวประจำเดือนธันวาคมนี้

เปนชวงท่ีเรากำลังจะกาวเขาสูฤดูหนาวและเพ่ือใหนักเรียนไดเตรียมตัวดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง

คอลัมน “สรรสาระเพื่อการเรียนรู” จึงนำเสนอโรคที่มากับหนาหนาว คอลัมน “มุมมองใหม

ในความคิดของฉัน” เราจะมาดูกันวานักเรียนมีแผนจะเตรียมมอบของขวัญใหกับใครในวันปใหม

ที่กำลังจะมาถึงนี้ คอลัมน “เลาสูกันฟง” ไดรูจักวิธีพูดคุยกับเด็กในเรื่องเพศ พบกับเรื่องราว

ของการประวัติการแขงขันกีฬาซีเกมส ซึ่งเปนการแขงขันกีฬาในระดับอาเซียน โดยมีพิธีเปด

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา

โรงเรียนของเรามีการตระเตรียมการแขงขันกีฬาสี เชนกัน จึงพาทุกคนไปรูจักกับประธานของ

คณะสีเขียวและคณะสีสม และในคอลัมน “นานาสาระสรรหามาเลา” มีเร่ืองราวเก่ียวกับวันคริสตมาส

และซานตาคลอส รวมถึงคอลัมน “เปดประตูสูอาเซียน” เราจะมาทำความรูจักผูนำแตละ

ประเทศของกลุมอาเซียน และสนุกสนานดวย “เกมฝกสมองประลองปญญา”

เหลือเวลาอีกเพียงไมนาน ก็จะถึงวันขึ้นปใหม หลายคนคงตั้งตารอคอยวันอันเปนมงคล

ถือฤกษงามยามดีเพ่ือเร่ิมตนส่ิงใหม ละท้ิงส่ิงไมดีในชีวิตใหผานไปกับปเกา หรืออาจจะใชเวลาน้ี

เปล่ียนส่ิงท่ีเคยผิดพลาดในอดีต โดยหวังวาตอไปในอนาคต ส่ิงดีๆ ยอมจะเกิดข้ึนในปใหมแนนอน

อยากใหทุกคนไดระลึกไววา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปน้ีไมวาจะดีหรือราย ท้ังหมดจะกลายมาเปนบทเรียน

ที่สอนใหเราไดพัฒนาตนเองและมีความเขมเเข็งขึ้นในปหนา หวังวาทุกคนจะรูสึกเบิกบานและ

ยิ้มรับสิ่งดีๆ ที่จะเขามาในปใหมนี้

จดหมายขาว

ฉบับที่ 4

ประจำเดือน ธันวาคม

ปการศึกษา 2556
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ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

ครูจิรัฏฐ ชีพนุรัตน

บรรณาธิการ

ชนิตสิรี ไกรฤกษ

บรรณาธิการเลม

อภิวรรณ แกวกิตติกาญจนา

วัลยา ซอเสียงดี

กองบรรณาธิการ

ยุพาภรณ ลาวเกษม

เศรษฐภรณ จิตรากิจ

ณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

ภัทรา รัตนธรรมเจริญ

ศรัณภัสร ลิมปนเวทยานนท

จิรัฏฐ ชีพนุรัตน

วัลยา ซอเสียงดี

Douglas Colgan

David Ford

ออกแบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

อรรณพ อิ่มเจริญ

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เลขที่ 380 ถนนปญญาอินทรา

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท : 0 2915 5390-2

โทรสาร : 0 2915 5501

อีเมล : info@satitpattana.ac.th

เว็บไซต : www.satitpattana.ac.th

คุยกับ
บรรณาธิการ

Editor talk



กรอบขาว
สาธิตพัฒนา
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รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูรอน

ระหวางปดเรียนภาคฤดูรอนท่ีนักเรียนมีวันหยุด

ยาวนาน เสี่ยงตอการใชเวลาวางในทางที่

ไมเกิดประโยชน โรงเรียนสาธิตพัฒนาจึงจัด

“โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ภาคปลาย

ปการศึกษา 2556” ณ วัดสัมมาชัญญาวาส

ระหวางวันที่ 1-15 เมษายน 2557 เพื่อให

นักเรียนไดใชเวลาวางพัฒนาตนเอง รูจักตัวเอง

มากยิ่งขึ้น ทั้งยังชวยฝกฝนอบรมตนเองใหมี

ระเบียบวินัย มีความรูความเขาใจในหลักธรรม

ของศาสนาพุทธ อันเปนศาสนาประจำชาติอยาง

ถองแท และไดมีโอกาสนำพาครอบครัวให

ความประทับใจ

จากการเขาคาย JSTP

เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2556 นายภคพงษ

โตะทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ไดมีโอกาสเขารวม

กิจกรรมคายใน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ

Junior Science Talent Project  (JSTP)

รุนที่ 16 ณ อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง

จัดโดยความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

มหาวิทยาลัยสุรนารี ซึ่งทุกปจะคัดเลือก

เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร รวมกิจกรรมคายเสริมประสบการณ

เพื่อสงเสริมใหเด็กๆ กาวสูการเปนนักวิจัย

คุณภาพของประเทศตอไปในอนาคต

นายภคพงษ ไดบรรยายความรูสึกที่มีตอการ

รวมกิจกรรมในคร้ังน้ีวา ส่ิงท่ีคายน้ีใหไมเพียงแค

ความสนุกสนาน ในคายยังมีกิจกรรมที่สอน

ใหเด็กๆ ไดเรียนรูทักษะวิธีการทำโครงงาน

เสริมสรางความรูและประสบการณรวมถึง

ใหไดลงมือปฏิบัติจริง และยังไดรูจักเพ่ือนใหม

ที่มีความสนใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เหมือนกัน  

“เพื่อนๆ รวมคายมีความรูดีมาก นิสัยดี นารัก

มีจินตนาการ สามารถนำมาใชในการทำงาน

ไดดีกันทุกคน สิ่งที่ประทับใจที่สุดในคายนี้

คือนักเรียนสามารถคิด พูด ถาม โดยท่ีแตละคน

ไมรูสึกเขินอายในส่ิงท่ีตนสงสัย และส่ิงท่ีพูดคุย

กันบางเรื่องนักเรียนก็ไมสามารถหาคำตอบ

ในโรงเรียนได เพราะความหลากหลายของ

ความรู ในกลุมคนที่มีความสนใจเดียวกันจะมี

ขอมูลในเชิงลึกมากกวา จึงอยากเชิญชวนให

นักเรียนทุกคนท่ีสนใจในวิทยาศาสตรไดเขารวม

ในโครงการนี้กันครับ”

เด็กไทย ไมแพใครในโลก

ดวย Digital Education Content

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานเปดงาน

และรวมลงนามความรวมมือกับตัวแทนภาค

สังคมและเอกชนกวา 90 หนวยงาน ภายใต

“เครือขายผูสนับสนุนโครงการเด็กไทย ไมแพ

ใครในโลก ดวย Digital content” รวมพลัง

ภาคประชาชน สนับสนุนการสรางสื่อการสอน

และการเรียนรูแหงชาติ (Thailand digital

content Kick off Campaign) เพื่อนำ Digital

Content เขาสูการเรียนรู ในทุกระดับชั้น โดยมี

รศ.ลัดดา ภูเกียรติ ผูอำนวยการโรงเรียน

สาธิตพัฒนา เขารวมลงนามในคร้ังน้ี พรอมดวย

การแสดงจาก ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม หรือ

นองโชแชง นักเรียนชั้น ป.2/5 โรงเรียนสาธิต

พัฒนา ที่เปนผูนำแสดงและกลาวคำทักทาย

พูดคุยกับทานรัฐมนตรีโดยใชภาษาจีน รวมกับ

นักเรียนจากโรงเรียนศุภวรรณเพื่อนำไปสูการ

เปดงาน

ใกลชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ประกอบ

กับปการศึกษา 2557 เปนปที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว จะทรงมีพระชนพรรษาครบ 87

พรรษา จึงถวายเปนพระราชกุศลและเปนการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระองคทาน

ผูปกครองทานใดสนใจสามารถสมัครเขารวม

โครงการไดตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2556

ท่ีอาจารยองอาจ บุญรักษ หองกิจการนักเรียน

ฝายมัธยม และครูเอกสิทธิ์ เอื้ออาดูลยกูล

หองกิจการนักเรียนฝายประถม

รายช�อผูนำคณะสี

กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน โรงเรียน

สาธิตพัฒนา ปการศึกษา 2556 ไดคัดเลือก

ผูนำของสีเขียวและสีสมเปนที่เรียบรอยแลว

จึงขอแจงใหทราบดังนี้

สีเขียว

 ครูณัฐพล ลิมโปดม

 พอสีของสีเขียว

 น.ส.ศนิชา ชำนิบรรณการ (ม.4)

 ประธานสีเขียว

 น.ส.ชญานิษฐ ปวิตรปก (ม.5)

 รองประธานสีเขียว

สีสม

 ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร

 พอสีของสีสม

 น.ส.พรชนก เลิศชัยประเสริฐ (ม.5)

 ประธานสีสม

 น.ส.เบญญา เข็มทองวงศา (ม.5)

 รองประธานสีสม



กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง

   ระดับอนุบาล

วันพุธที่ 11 - วันศุกรที่ 13 ธ.ค. 2556 ระดับ อ.2 ดรีมเวิลด

วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 ม.ค. 2557 ระดับ อ.1 ซาฟารีเวิลด 

   ระดับประถมศึกษา 

วันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2556 ระดับ ป.5 โรงพยาบาลศิริราช

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 2556 ระดับ ป.1 พิพิธภัณฑบัว จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 25 ธ.ค. 2556 ระดับ ป.6 นิทรรศรัตนโกสินทร

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันพุธที่ 4 ธ.ค. 2556 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2556 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

  พระเจาอยูหัวฯ

วันเสารที่ 8 - วันอังคารที่ 11 มี.ค. 2557 - นักเรียน ม.6 สอบ GAT / PAT คร้ังท่ี 1

วันจันทรที่ 9 - วันศุกรที่ 13 ธ.ค. 2556 - สอบยอย ครั้งที่ 2 ในชั่วโมงเรียน

วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 2556 - วันรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 - วันศุกรท่ี 20 ธ.ค. 2556 และ - สอบภาคปฏิบัติภาคปลาย

วันจันทรที่ 23 - วันอังคารที่ 24 ธ.ค. 2556 

วันพุธที่ 25 ธ.ค. 2556 - กิจกรรมวันคริสตมาส

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค. 2556 - กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 2556 - หยุดวันสงทายปเกาตอนรับปใหม

วันพุธที่ 1 ม.ค. 2557 - หยุดวันขึ้นปใหม 2557

วันจันทรที่ 6 - วันพุธที่ 8 ม.ค. 2557 - คายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3

  ณ คายหัตถวุฒิ จ.สระบุรี

วันศุกรที่ 10 ม.ค. 2557 - วันสุดทายของการมอบตัวนักเรียน

  ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

  และระดับ ป.1-ม.5 ปการศึกษา 2557

วันเสารที่ 11 ม.ค. 2557 - วันเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค. 2557 - วันครู

วันเสารที่ 18 - วันอาทิตยที่ 19 ม.ค. 2557 - คายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6

  ณ คายริมขอบฟา จ.สมุทรปราการ

วันจันทรที่ 20 ม.ค. 2557 - วันคลายวันสถาปนาโรงเรียน

วันจันทรท่ี 20 - วันศุกรท่ี 24 ม.ค. 2557 และ - กิจกรรมคุยกับคุณครู (ประถม-มัธยม)

วันจันทรที่ 27 - วันศุกรที่ 31 ม.ค. 2557

ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน ธันวาคม ปการศึกษา 2556
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Jolly Phonics course

I get quite a lot of questions asked about

the British Council Jolly Phonics course for

Prathom 1. Below is a summary of the course

and what you can expect your child to learn

during the year.

What is Jolly Phonics?

Jolly Phonics is a fun and child-centered

approach to teaching literacy through synthetic

phonics. With actions for each of the 42 letter

sounds, the multi-sensory method is very

motivating for children and teachers, who

can see their students achieve. 

Letter Sound Order

The sounds are taught in a specific order

(not alphabetically). This enables children

to begin building words as early as possible.

How does Jolly Phonics work?

Using a synthetic phonics approach, Jolly

Phonics teaches children the five key skills

for reading and writing. Complemented by

Jolly Readers and Jolly Grammar, it provides

a thorough foundation for teaching literacy

over three years in school.

The five skills taught in Jolly Phonics

 • Learning the letter sounds

  Children are taught the 42 main lette

  sounds. This includes alphabet sounds

  as well as sounds such as sh, th, ai

  and ue.

 • Learning letter formation

  Using different multi-sensory methods,

  children learn how to form and write

  the letters.

 • Blending

  Children are taught how to blend the

  sounds  together to read and write

  new words.

 • Identifying the sounds in words

  (Segmenting)

  Listening for the sounds in words gives

  children the best start for improving

  spelling.

 • Tricky words

  Tricky words have irregular spellings

  and children learn these separately

  during class.



ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เรื่องเลา
ใตเงาปรามิด

“การพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ ดวยการชวยเหลือดูแลจากครูที่มีจิตวิญญาณของความเปนครู ซึ่งมีประสบการณ

การสอนมาตลอดชีวิตและยังมีพลังชวยงานการศึกษาของชาติ เปนแนวคิดที่ดิฉันไดรับโอกาสมากอนในขณะที่ทำงาน

ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม จึงมีความเช่ือม่ันวาหากคุณครูของโรงเรียนสาธิตพัฒนาซ่ึงสวนใหญ

เปนครูรุนใหม ไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการซึมซับแบบกัลยาณมิตร จะชวยพัฒนาใหเขาเปนครูมืออาชีพได เมื่อครู

มีคุณภาพอานิสงสจะสงผลไปสูผูเรียนที่มีคุณภาพดวย” รศ. ลัดดา ภูเกียรติ ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา กลาว

จากแนวคิดขางตน จึงเปนที่มาของการนำครูอาวุโส หรือครูที่เกษียณอายุราชการแลว เขามาสอนที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ตั้งแตแรกเริ่มกอตั้งโรงเรียน จนถึงวันนี้เขาสูปที่ 7 ความสำเร็จจากแนวคิดในการพัฒนาครูดวยกระบวนการดังกลาว

เริ่มชัดเจนมากขึ้น คุณครูรุนใหมทุกคนมีพัฒนาการในการทำงานดีขึ้นในทุกดาน ทั้งการจัดการเรียนรู การบริหารจัดการ

ชั้นเรียน และอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนยังจัดใหมีการประชุมกลุมครูอาวุโส เพื่อสรุปผลและปรับเปลี่ยนแกไข

วิธีการใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเปนระยะ เพื่อใหโรงเรียนสาธิตพัฒนามีการพัฒนาจากกระบวนการเรียนรู

ที่เกิดขึ้นใหมอยางตอเนื่อง

อาจารยลัดดา เปนครูอาวุโสที่มีประสบการณและสั่งสมแนวคิดตางๆ จากการเปนครูมาทั้งชีวิต รวมไปถึงการเปน

อดีตผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 2 สมัยติดตอกัน ทำใหโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ ติดตอกันถึง 2 ครั้ง และยังเปนผูรวมกอตั้งโรงเรียนสาธิตพัฒนามาตั้งแตตน อาจารยลัดดา

จึงเปนหัวขบวนสำคัญ ที่จะนำไปสูการสรางครูมืออาชีพที่เริ่มตนขึ้นในโรงเรียนสาธิตพัฒนา

อาจารยลัดดา เลาถึงกระบวนการพัฒนาครูวา โรงเรียนไมเคยหยุดที่จะพัฒนาความรูความสามารถของครู ในปการศึกษา

2556 นี้ ตนไดมีโอกาสไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาครูดวยกระบวนการ Lesson Study ที่ประเทศสิงคโปร

ซึ่งมีผูบริหารและครู ประมาณ 30 ประเทศ ไดนำเสนอผลความสำเร็จของการพัฒนาครูดวยกระบวนการดังกลาว ที่สงผล

ตอการเรียนรูของเด็ก จึงนำแนวคิดนี้มาปรับใชในโรงเรียน

“ในปการศึกษา 2556 คุณครูที่สอนระดับชั้นเดียวกัน หรือสอนกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน ไดมีโอกาสมาพูดคุย

ปรึกษาหารือ ใหขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผานกระบวนการของ Lesson Study คือ Plan Do See และ Reflect โดยมี

อาจารยอาวุโสรวมเปนที่ปรึกษาดวย เพื่อใหเกิดการเรียนรูของคุณครูแตละทานเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียน” 

เพราะ อาจารยลัดดา มีความเชื่อวา เมื่อคุณครูมีคุณภาพ เด็กนักเรียนที่ผานการดูแลของครูที่มีคุณภาพก็จะเปนเด็ก

ที่มีคุณภาพเชนกัน ดังที่วา “ผลงานของครู ตองดูที่ศิษย”

ในกระบวนการพัฒนาครูดังท่ีกลาวมาขางตน มีกลุมบุคคลสำคัญท่ีเปนผูเช่ือมตออุดมการณลงสูการปฏิบัติและเห็นผลไดจริง

ซึ่งก็คือครูอาวุโสทั้ง 14 ทาน โดยทุกทานจะรวมเผยถึงความสำเร็จและความมุงหมายในแนวทางการทำงาน ที่จะปน

ครูรุนใหมใหเปนครูมืออาชีพไดอยางภาคภูมิ ซ่ึงแนนอนความวาสำเร็จจะถายทอดไปสูอนาคตของนักเรียนและประเทศชาติ
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รศ. สมศรี เพ็ชรยิ้ม

คบ.,คม. (สาขาประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ประสบการณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ร.ร.สาธิต

จุฬาฯ 39 ป / อาจารยนิเทศนิสิตฝกประสบการณ

วิชาชีพ / สอนวิชาประสบการณวิชาชีพของนิสิต

ปที่ 3 

อาจารยสมศรี เลาถึงแนวคิดในการจัดการเรียน

การสอนวา ตนมีความเชื่อวา เด็กทุกคนจะมี

จุดเดนหรือความสามารถเฉพาะบุคคล ท่ีจะนำ

ไปสูความภาคภูมิใจในตนเองได ดังนั้นหาก

ครูจัดการเรียนการสอนสนองตอบสิ่งเหลานี้ได

เด็กทุกคนก็จะมีความสุข และไดพัฒนาความ

พรอมทุกดานท้ังความรู ความคิดและทักษะชีวิต

“เราเช่ือวาเด็กทุกคนอยากเปนคนดี อยากเปน

ที่รัก และอยากเปนที่ยอมรับ ครูจึงตองรูจัก

ตัวตนของเด็กๆ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน เมื่อมา

ทำงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาก็ไดนำแนวคิด

เชนนี้มาแลกเปลี่ยน แนะนำครูไปใชกับเด็ก

ดวยมุงหวังใหครูสาธิตพัฒนาทำงานดวยความ

เปนครูท่ีมีคุณคา สามารถจัดการเรียนการสอน

ใหนักเรียนประสบความสำเร็จไดตามวัยของเด็ก”

ทั้งนี้ อาจารยสมศรี บอกดวยวา ผูปกครอง

เองก็ตองเขาใจแนวทางและความปรารถนาดี

ของครู ใหโอกาสลูกไดทำดวยตนเอง และ

สนับสนุนใหเด็กๆ ไดแสดงออกถึงสิ่งเหลานี้

โดยไมใชความคิดของผู ใหญเปนตัวนำ การ

เชื่อมโยงประสานสัมพันธระหวางครู และ

ผูปกครองดวยความเขาใจตรงกัน จะสงผลให

ลูกมีความสุขตลอดไป

รศ. ดวงกมล สินเพ็ง

คบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (สาขาวิชามัธยม-

ศึกษา) / คม.(สาขาการสอนสังคมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

อาจารยประจำ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม

39 ป / รางวัลอาจารยดีเดนดานความเปนครู

จากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยดวงกมล เลาถึงแนวทางในการจัด

การเรียนการสอนวา ตนคาดหวังวาจะ ไดเห็น

นักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนาเปนเด็กดี

มีจิตใจที่ดีงาม สนใจบทเรียน กลาแสดงความ

คิดเห็นอยางมีเหตุผล คิดในทางสรางสรรค

ใฝรู ใฝเรียน มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

และประสบความสำเร็จในการศึกษาตอระดับ

อุดมศึกษา  

“ซึ่งความคาดหวังดังกลาวจะสำเร็จไดดวยดี

จำเปนตองรวมมือกันท้ัง 3 ฝาย คือ ครู นักเรียน

และผูปกครอง เริ่มตนดวยคุณธรรมสำคัญ

คือ วินัยและความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและ

สวนรวม”
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ผศ. วรนารถ วัชราธร

คบ. (สาขาประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

อาจารยประจำระดับประถมศึกษา ร.ร.สาธิต

จุฬาฯ ฝายประถม 39 ป / หัวหนาหนวย

ประสบการณวิชาชีพของโรงเรียน / ครูใหญ

วัดไทยนครลอสแองเจลิส / รองผูอำนวยการ

ฝายวิชาการ

อาจารยวรนารถ เลาถึงแนวทางการทำงาน

ใหฟงวา ตนเนนการพัฒนานักเรียนดานทักษะ

ชีวิต ใหการอบรมและปลูกฝงคุณธรรมดานตางๆ

รวมถึงการสรางโอกาสใหนักเรียนไดแสดง

ความคิดเห็นของตนเอง กลาแสดงออก และ

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร เน่ืองจาก

การแขงขันจะทาทายใหเด็กอยากเรียนรูและ

สรางการจดจำไดดี ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ตอง

การถายทอดไปยังครูรุนใหมเพ่ือปลูกฝงความ

เปนครูมืออาชีพ

“เราเชื่อวา ธรรมชาติของนักเรียนทุกคนมีสิ่งดี

ในตนเอง สวนครูนั้นจะทำหนาที่ขัดเกลาชี้

แนะแนวทางใหทุกคนดูแลกัน และเขาใจซ่ึงกัน

และกัน อันจะเปนบรรยากาศท่ีเหมาะสมแกการ

เรียนรู จึงอยากเห็นครูของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เปนครูมืออาชีพ มีหัวใจของความเปนครู รัก

นักเรียน มุงม่ันใฝหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง

และมีใจอาทรตอเพื่อนรวมงาน เพื่อกาวสู

ความเปนมืออาชีพไปดวยกัน”

ทั้งนี้ บานและโรงเรียนจะตองรวมแรงรวมใจ

ในการดูแลพัฒนาลูก (ศิษย) ดังท่ีวา “จับมือไว

แลวไปดวยกัน”

ผศ. ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ

คบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

ครูประจำช้ัน ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม /สอนวิชาภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 40 ป / อาจารย

นิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ / แตงหนังสือเรียน คูมือครู

ใหกับสำนักพิมพตางๆ

อาจารยศิริวรรณ เลาถึงแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวา

ตนมีแนวคิดดานการจัดการเรียนการสอนที่ตองการให

นักเรียนมีความรูความเขาใจ รักและเห็นคุณคาในวิชาเรียน

โดยพยายามจัดกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลินในการเรียนรู เชน การเลานิทาน รองเพลง

เลมเกม เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสมกับเด็กระดับ ป.1-2

ในระหวางการสอนจะพยายามสอดแทรกเรื่องการใชชีวิต

อยูเสมอ เชน ความซ่ือสัตย มีน้ำใจการยอมรับผิด การใหอภัย

และทั้งหมดนี้ไดนำมาใชที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

“การนำวิธีสอนเชนนี้มาใชกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา

พบวาเด็กๆ สามารถจดจำเนื้อหาการเรียนไดชัดเจนขึ้น

และอีกกิจกรรมที่นำมาใชในโรงเรียนคือ การใหนักเรียน

ทำการดอวยพรใหกับเพ่ือนๆ ในโอกาสตางๆ เชน การแสดง

ความยินดีท่ีเพ่ือนจะมีนองใหม หรืออวยพรใหเพ่ือนหายปวย

ทำใหผูปกครองรูสึกซาบซึ้งเปนอยางมาก ขณะที่เด็กก็ได

ฝกเรื่องความมีน้ำใจ การเขียน และความคิดสรางสรรค

และบางครั้งเรานำกรณีศึกษาตางๆ มารวมอภิปราย

ในหองเรียนเพ่ือใหเกิดความรูและความคิดใหมๆ  และวิธีการ

ดังกลาวไดถูกถายทอดไปยังครูรุนใหมดวยเชนกัน”

สำหรับส่ิงท่ีอยากฝากถึงผูปกครอง อาจารยศิริวรรณ บอกวา

ขอช่ืมชมในความรักอันย่ิงใหญของผูปกครองท่ีมีตอบุตรหลาน

รวมถึงความรวมมือท่ีมีใหแกโรงเรียน หากนักเรียนมีปญหา

สามารถติดตอครูประจำช้ันหรือประจำวิชาไดเพ่ือจะไดรวมกัน

แกไขปญหาใหลูกรัก-ศิษยรักไดเติบโตอยางงดงามตอไป

ตามแนวทางที่วา “เนนเรื่องจิตใจ ดีกวาใหวัตถุนิยม

หนูชอบติชมมากกวา คำติเตียน”
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ผศ. มาลินี ชาญศิลป

คบ. (สาขาประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

ครูประจำชั้นและสอนวิชาภาษาไทย ร.ร.สาธิต

จุฬาฯ ฝายประถม 38 ป

อาจารยมาลินี เลาถึงแนวคิดในการจัดการเรียน

การสอนวา เด็กสวนใหญไมอยากเรียนภาษาไทย

ดังนั้นในชั่วโมงเรียนตองทำใหนักเรียนรูสึก

มีความสุขในการเรียน และในสวนของการ

นิเทศการสอนครูรุนใหมจะเปนลักษณะของการ

ใหกำลังใจมากกวาติเตียน เพราะครูรุนใหม

มีความสามารถอยูแลว ครูอาวุโสเปนเพียง

สวนที่ชวยเติมเต็มใหเทานั้น

“หลักการสอนของครูจะเปนการทำใหดูเปน

แบบอยางมากกวาสอนโดยตรง และคอยปลูกฝง

สงเสริมการใชภาษาไทยรวมถึงการใชสื่อใน

ชีวิตประจำวัน เม่ือเด็กทำดี ทำถูกตองสวยงาม

ก็ชมเชย เชนเดียวกับครูรุนใหม หากมีโอกาส

ไดไปนิเทศการสอนจะสอดแทรกเรื่องการใช

ภาษาไทยที่ถูกตอง และฝากไปถึงครูอาวุโส

ทานอ่ืนท่ีจะไปนิเทศครูใหเพ่ิมเติมเร่ืองน้ีเขาไป

ดวย ผลสำเร็จท่ีไดนักเรียนมีความกระตือรือรน

เอาใจใสในการเรียนมากข้ึน สวนของครู พบวา

มีการพัฒนาทั้งในสวนการวางแผนการสอน

และอุปกรณการสอน”

อาจารยมาลินี จึงฝากถึงผูปกครองวา การเรียน

ที่ประสบความสำเร็จจะตองมีผูปกครองเปน

แบบอยางที่ดี ชวยสงเสริมรวมกับโรงเรียน

เพราะเด็กก็เหมือนตนไมที่ตองไดรับการรดน้ำ

พรวนดิน ใสปุย กอนที่จะเติบโตอยางแข็งแรง

ในวันขางหนา

ผศ. ศิรินพรัตน พิธานสมบัติ

คบ.(เกียรตินิยม), คม.(สาขาประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

สอน ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม / สอนวิชา

ไทยทักษะ วิชาการเขียนในระดับประถมศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยศิรินพรัตน กลาวถึงจุดมุงหมายในระบบ

การศึกษาวา จะตองมุงเนนใหนักเรียนเปนผูมี

ความรู มีคุณธรรม มีความสุขในการเรียน

มองโลกในแงดี รูจักเปนผู ให สามารถอยูรวม

กับผูอ่ืนไดอยางสงบสุขและเปนคนดีของสังคม

โดยมีวิธีจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทั้ง

ทักษะความรูและทักษะชีวิต สงเสริมใหนักเรียน

ที่มีความสามารถใหกาวหนา และซอมเสริม

นักเรียนท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ พรอม

แนะแนวใหเด็กคิดวิเคราะหเปน และปฏิบัติตน

ใหเหมาะสม

“นักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนาที่ผาน

กระบวนการสอนนี้ พบวา สามารถอานออก

เขียนได มีการใชภาษาท่ีเหมาะสม รักการอาน

สนใจศึกษาคนควาเพิ่มเติม และมีลายมือที่

สะอาดเรียบรอย นักเรียนท่ีอานไดมีพัฒนาการ

ตอยอดมากขึ้น แมมีนักเรียนที่เรียนรูไดชา

ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางมาก และทั้งหมด

ไดถายทอดใหแกครูรุนใหมไปปรับใช”

สุดทายที่อยากฝากถึงผูปกครอง อาจารย

ศิรินพรัตน บอกวา ผูปกครองควรใหเวลา

กับลูกใหมาก เพราะเด็กตองการความอบอุน

จากครอบครัวเสมอ และครอบครัวยังมีบทบาท

สำคัญในการฝกฝนเร่ืองระเบียบวินัยและใหเด็ก

ใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ รวมถึงชวย

ดูแลทบทวนบทเรียน ทำความเขาใจกับแนวทาง

การสอนเพ่ือรวมสงเสริมและแกไข โดยเฉพาะ

ภาษาไทยที่เปนภาษาของคนไทย ถึงจะตอง

เรียนรูภาษาตางประเทศ แตควรที่จะตองใช

ภาษาไทยใหดีกอน เพราะทุกอาชีพตองใช

ภาษาไทยในการสื่อสาร
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ผศ. อารดา เตชะไกศิยวณิช

คบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / วทม. ม.เชียงใหม

ประสบการณ

สอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ชีววิทยา รร. นนทรีวิทยา

และรร.สาธิตเกษตรฯ 41 ป / ประธานและกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ / สอนวิชาทางการศึกษาวิทยาศาสตร วิชาทักษะ

การคิดในมหาวิทยาลัยจนถึงปจจุบัน

อาจารยอารดา เลาถึงแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวา

นักเรียนควรไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน ไดใช

ศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถในการเรียนรู

ทั้งเนื้อหาความรูและการปลูกฝงคุณธรรม  มีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนรู มีทักษะการคิด การทำงานอยางสรางสรรค

เห็นคุณคาของตนเองเพื่อสามารถดำเนินชีวิตและอยูรวมกับ

คนอื่นไดอยางมีความสุข

“การจัดการเรียนรู ครูตองมีความรูแมนยำชัดเจนกวางขวาง

และทันสมัยในเนื้อหา ใชสถานการณและคำถามขั้นสูงให

โอกาสนักเรียนคิด มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งการ

ตอบคำถามการแสดงความคิดเห็นและการลงมือปฏิบัติ

มากกวาการบรรยายบอกความรู ใหนักเรียนจำจากการทำงาน

ท่ี รร.สาธิตพัฒนา ไดการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน การนิเทศ

และการใหคำปรึกษาแกคุณครู พบวาคุณครูวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร สามารถพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูไดตอบโจทย

ตามที่กลาวมาไดดี รวมทั้งไดปลูกฝงใหนักเรียนปรับการคิด

วิธีคิด และสรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียน คนพบตนเองและ

รูจักมุงสูเปาหมายชีวิต ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

นี้ตองใชเวลาและความรวมมือจากผูปกครองดวย”

โดยอาจารยอารดา ฝากถึงผูปกครองวา ในเบื้องตนเด็กควร

ไดรับการปลูกฝงเรื่องทักษะชีวิตและเปนผู ใฝรู ใฝเรียน

รักการอาน โดยเริ่มจากการฝกใหอานหนังสือเรียนลวงหนา

กอนเรียนทุกวิชา ทำงานใหครบทันเวลา มีความมั่นใจในการ

แสดงความคิดเห็น และรวมกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข

มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน จึงจะเกิดการเรียนรูอยางแมนยำ

และยั่งยืน

ผศ. ภาสนีย วรรณีเวชศิลป

คบ. , คม. (สาขาประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

สอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร สรางเสริมประสบการณ

ชีวิต รร.สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม 40 ป / อาจารยนิเทศนิสิต

ฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรียนและจุฬาฯ / ผูแตง

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยและแบบฝกหัดวิชาสรางเสริม

ประสบการณชีวิต

อาจารยภาสนีย เลาถึงแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวา

ในชีวิตความเปนครูที่ผานมาไดเก็บประสบการณจากการ

เปนครูรวมถึงไดรับความรูจากรุนพ่ีและวิทยากร ซ่ึงตนทุมเท

ใหกับการเปนครูมาก มุงหวังสรางหองเรียนที่มีชีวิตชีวา

นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู รักการมาโรงเรียน การ

ปรับตัวในสังคมและมีทักษาชีวิตที่ดี ในสวนของการนิเทศ

นิสิตท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ จะถายทอดความรูท้ังทางตรง

และทางออม สอนโดยผานประสบการณและการเปนตนแบบ

“กอนหนานี้ไดเคยมานิเทศครูที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา และ

ไดเขามารวมงานหลังจากนั้นไมนานถึงตอนนี้พบวาครู

มีความกาวหนาในหลายดานแตส่ิงท่ีอยากเห็นคือ การพัฒนา

การสอนอยางย่ังยืน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดำเนินไป

ไดอยางราบรื่น นักเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

ของตนเองและเปนคนดีของสังคมดังคำกลาววาคุณภาพศิษย

สะทอนคุณภาพครู”

นอกจากน้ี อาจารยยังฝากถึงผูปกครองดวยวาส่ิงท่ีครูพยายาม

ทำนั้น เพราะเชื่อวาการจะทำใหเด็กเกงและมีความสุขได

ตองสอนใหเด็กรูจักคิดดานบวก รูจักหนาที่ของตนเอง

จัดตารางชีวิตของตนเอง ไมละเลยเพราะอยากทำตามใจ

ตนเอง รวมถึงการมีคลื่นสมองต่ำอยูเสมอหมายถึงมีความ

สงบทางจิตใจสูง สมองซีกซายและขวาจึงจะทำงานอยางสมดุล

รวมถึงการมองเห็นคุณคาของตนเอง ไดรับความรักและ

การแสดงออกจากพอและแม และสุดทายคือปลูกฝงเด็ก

ใหรักการอานท้ังหมดเปนส่ิงโรงเรียนและครอบครัวตองชวยกัน
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ผศ. เพิ่มสุข วิษณุวงศ

คบ. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย /

M.A. (SOA linguistics) State University of New York

(ทุนฟูลไบรท) / ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยตางประเทศ อาทิ

สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฯลฯ / อบรมศึกษาดูงานดานการสอน

ภาษาอังกฤษกับหนวยงานระดับโลกท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการบิน

ประสบการณ

อาจารยประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ รร.สาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม

/ อาจารยประจำภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย / ผูอำนวยการสถาบันภาษาและ

วัฒนธรรม บมจ. การบินไทย / ปธ.หลักสูตรธุรกิจการบิน

ม.แมฟาหลวง / ที่ปรึกษาฝายวิเทศสัมพันธและกรรมการ

การจัดทำ e-Journal การประเมินคุณภาพการศึกษา ใหแก

ประเทศสมาชิกอาเซียน/ผูประเมินโรงเรียนนานาชาติของ สมศ.

อาจารยเพิ่มสุข เลาถึงแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวา

จากประสบการณการทำงานทั้งในสถาบันการศึกษาและ

ในองคกรธุรกิจ ทราบปญหาการใชภาษาอังกฤษของคนไทย

และจุดออนในการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษทำใหเด็ก

ที่จบมามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไมตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งเปนความสูญเปลาทาง

การศึกษา จึงทำใหตัดสินใจมารวมงานกับโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เพ่ือชวยพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยการ

หาวิธีการมาพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ

“ปญหาของครูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญคือไมทราบวิธีการ

ถายทอดความรู ใหแกผูเรียนจึงมีการอบรมครูของโรงเรียน

สาธิตพัฒนาใหเขาใจวิธีการที่เรียนกวา Communicative

approach ที่มุงเนนการสอนที่ครอบคลุมเรื่องการฟง พูด

อาน เขียน ภาอังกฤษ โดยการสนับสนุนอยางจริงจังจาก

ผูบริหาร รวมถึงการเขานิเทศครูผูสอน เพื่อเพิ่มความรูดาน

พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษที่ตรงกับงาน”

อาจารยเพ่ิมสุข ตองการฝากถึงผูปกครองดวยการช้ีใหเห็นถึง

ความสำคัญของการใชภาษาอังกฤษที่ตองสามารถใชไดดี

เทียบเคียงกับภาษาไทย และใหความไววางใจกับบทบาทของ

โรงเรียนรวมถึงใหการสนับสนุนในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีจะ

ชวยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนดวย

ผศ.ดร. สุมาลี กาญจนชาตรี

วทบ. (สาขาการสอนวิทยาศาสตร) ม.เชียงใหม

/ ศศม. (สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร / คด. (สาขาหลักสูตรและ

การสอน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ทุนฝก

อบรมดานการสอนวิทยาศาสตรประเทศญี่ปุน

/ ฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับ

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ

สอนวิชาวิทยาศาสตร วิชาเคมี ร.ร.สาธิตเกษตรฯ

37 ป / สอนในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ม. เกษตรศาสตร / ประธานงาน

วิชาการและวิจัยของโครงการ การศึกษาพหุภาษา

(ชลบุรี) / วิทยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร / ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ

ของนิสิตหลายมหาวิทยาลัย 

ในฐานะท่ี อาจารยสุมาลี เพ่ิงเขามารวมงานกับ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา จึงใหแนวคิดในการจัด

การเรียนการสอนวา  จากประสบการณการเปน

ครูที่สอนระดับมัธยมศึกษามาเปนเวลานาน

พบวานักเรียนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น

สวนใหญจะไมใชนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีและ

สอบเขาคณะที่มีการแขงขันสูงในมหาวิทยาลัย

ชั้นนำของประเทศได แตเปนนักเรียนที่มีผล

การเรียนระดับปานกลางมีความเปนผูนำ มีความ

สามารถในการคิดและการแกปญหาไดดี 

“ดิฉัน เขามารวมงานกับโรงเรียนสาธิตพัฒนา

ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

ในระดับมัธยมศึกษา เพราะมองเห็นโอกาส

ในการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพของแตละคน เนื่องจากโรงเรียนนี้มี

แนวทางการสอนแบบโรงเรียนสาธิตซึ่งจะชวย

พัฒนาการคิดและความเปนผูนำของนักเรียนได

จึงเชื่อมั่นวากิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหจะชวย

พัฒนาคุณลักษณะเหลานี้ของนักเรียนได

แตทางบานก็จะตองชวยเติมเต็มคุณลักษณะ

อื่นๆ ที่จำเปนสำหรับการดำเนินชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ใหกับนักเรียนดวย”
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อาจารย องอาจ บุญรักษ

คบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

ไดรับการแตงตั้งจากคณะลูกเสือแหงชาติให

ดำรงตำแหนงผูตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน

ลูกเสือแหงชาติ / อาจารย ร.ร.สาธิตจุฬาฯ

ฝายประถม 40 ป / รองผูอำนวยการฝาย

กิจการนักเรียน

อาจารยองอาจ เลาถึงแนวคิดในการจัดการเรียน

การสอนวา การศึกษาคือการฝกฝนและการ

พัฒนาเพื่อใหสามารถดำรงชีวิตอยูได ในโลก

และสังคมอยางมีคุณภาพและมีความสุข ซึ่ง

จะตองดำเนินไปตลอดชีวิต แตการศึกษาใน

ระบบท่ีมีอยูกลับไมไดตอบโจยน้ันอยางแทจริง

จึงไดประชากรที่ดอยคุณภาพ การศึกษาที่ดี

จึงควรมุงไปท่ีการพัฒนาประชากรใหมีคุณธรรม

และคุณภาพ รูจักตนเอง กลาคิด กลาทำเพื่อ

สวนรวมและมีความสุขในชีวิต 

“การจัดการเรียนการสอนจึงควรเนนเปนแบบ

รายบุคคล เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูและ

สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง เคารพใน

ความคิดเห็นของผูอื่น โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ไดปรับหลักสูตรใหมีเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม

ครบถวนตามที่หลักสูตรกำหนด ที่ผานมา

ไดมีการปรับแกระเบียบพิธีการระหวางฝาย

กิจการนักเรียนและวิชาลูกเสือใหมีมาตรฐาน

ไดดีแลว โดยครูทุกคนในโรงเรียนจะยึดถือ

เอานักเรียน ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสำคัญ เพ่ือการ

ทุมเทกายใจพัฒนาไปรวมกันใหดีที่สุด”

อาจารยองอาจ ฝากถึงผูปกครองวา อยากเห็น

ความรวมมืออยางจริงจังของผูปกครองกับ

โรงเรียน จัดการปญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน

ไดอยางทันทวงที เพื่อประโยชนสูงสุดที่จะ

เกิดข้ึนกับตัวนักเรียนเอง ดังน้ันหากมีปญหาใด

สามารถเสนอแนะกับผูบริหารหรือฝายวิชาการ

ไดทุกโอกาสที่เหมาะสม

อาจารย รุงทิพย โพอุทัย

คบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

สอนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ร.ร.สาธิต

เกษตรฯ ร.ร.ในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนเอกชน

รวม 38 ป

อาจารยรุงทิพย เลาถึงแนวคิดในการจัดการเรียน

การสอนวา เด็กจะตองไดรับการเรียนรูที่สนุก

และรูสึกรักภาษาไทย ไดเรียนครบตามหลักสูตร

มีความเขาใจและสามารถนำไปใชไดดี ท้ังในทักษะ

การพูด การฟง การอานและการเขียนและ

เชื่อมโยงสูงานที่มอบหมายไดอยางสรางสรรค

จากแนวคิดดังกลาวบวกกับปญหาในปจจุบัน

ที่เด็กไมสนใจการอานและการเขียน จึงนำมา

ปรับใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่โรงเรียน

สาธิตพัฒนา 

“เราชวยกระตุนนิสัยรักการอานโดยจัดมุมหนังสือ

ในหองเรียน ใหนักเรียนไดอานหนังสืออยางนอย

เดือนละ 15 เลม และจะมีรางวัลแจกสำหรับ

นักเรียนที่อานมากที่สุดทุกเดือน สงเสริมให

นักเรียนจับใจความจากเรื่องที่ครูเลา และให

นักเรียนกลับไปเขียนบันทึก เพื่อฝกการเขียน

เรียงความ การสะกดและการใชภาษาท่ีถูกตอง

เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักสืบคนขอมูล

ซึ่งครูจะใหคำถามความรูรอบตัวทุกวัน”

สวนสิ่งที่ตองการฝากถึงผูปกครอง อาจารย

รุงทิพย บอกวา ผูปกครองสามารถเปนแบบอยาง

ในการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกนักเรียนได

หรือแมกระทั่งการเลาเรื่องราวตางๆ ที่เปน

ประโยชนใหนักเรียนฟงเพื่อสริมความรูรอบตัว

หรือหากมีโอกาสไปทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ

หรือทำกิจกรรมกับครอบครัวและกระตุนใหเด็ก

ไดเขียนบันทึกเพื่อฝกตนเองในเรื่องการใช

ภาษาไดอีกทางหนึ่ง
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อาจารย อุษณีษ วังตาล

คบ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) ,คม.(สาขาประถม

ศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

ครูประจำช้ันและสอนวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ร.ร.สาธิตจุฬาฯ

ฝายประถม 

อาจารยอุษณีย เลาถึงแนวคิดในการจัดการเรียน

การสอนวา ตองมุงใหนักเรียนไดรับประสบการณ

ตรง รักการคนควา หาความรูสนใจเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

รักชาติบานเมืองและมีศีลธรรมจรรยา จาก

แนวคิดนี้ทำใหแปลมาเปนความสำเร็จในการ

เรียนการสอนที่เห็นผลได

“นักเรียนใหความสนใจซักถามในหองเรียน

รักการเรียนและขยันทำงานมากขึ้น ดานการ

นิเทศ ครูไดเห็นพัฒนาการในการจัดการเรียนรู

ของครูมากข้ึน คาดหวังวาเด็กจะมีการพัฒนา

ตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”

อาจารยอุษณีษ ฝากถึงผูปกครองดวยวาวิชา

สังคม เปนการเรียนรูโลกกวาง จึงมิใชครูเทาน้ัน

ที่จะมอบความรู ใหไดทั้งหมดผูปกครองเอง

ก็สามารถมีสวน (ใหญมากๆ) ในการชวงสงเสริม

การเรียนรู และพานักเรียนออกสูโลกกวาง

ไดเชนเดียวกัน

อาจารย จันทรเพ็ญ อิทธิพเจริญ

คบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษา สอนวิชาภาษาไทย

สังคม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 40 ป  

อาจารยจันทรเพ็ญ เลาถึงแนวคิดในการจัด

การเรียนการสอนวา ตองการฝกใหนักเรียน

เปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

สนใจส่ิงแวดลอม รูจักสังเกต สนใจขาวใหทัน

ตอเหตุการณ ภาคภูมิใจในชาติและบรรพบุรุษ

และดวยวิธีการสอนที่ตองการผลสัมฤทธิ์เชนนี้

เห็นผลวานักเรียนมีความสนใจในวิชาสังคมศึกษา

มากขึ้น รูจักสังเกตและศึกษาหาความรูมา

เติมเต็มตนเองได

“คาดหวัง อยากใหนักเรียนรูจักคิดเปน วิเคราะห

เปน และกลาแสดงออก สวนสิ่งที่อยากฝากถึง

ผูปกครองคือ การพานักเรียนเดินทางไปเรียนรู

ตามสถานท่ีสำคัญตางๆ ท้ัง พิพิธภัณฑ โบราณ

สถานในเมืองไทย เพื่อเพิ่มประสบการณและ

ความรูรอบตัวมากขึ้น
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ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตอ.1 ด.ญ.ธานิยา สุพรรณโอชากุล (นูนู) และด.ญ.พลอยนภัส วิไลวงศพานิช (ชมจันท) เมื่อพบคุณครูจะสวัสดีทุกครั้ง จะชวยเพื่อนและคุณครู

 ในสิ่งที่สามารถทำไดเสมอ

ตอ.2 ด.ญ.กานตธีรา รัตนศรัทธา (แกม) และด.ช.พิภู พันธโสภณ (เติมเต็ม) สนใจทำกิจกรรม กลาแสดงออก ปฏิบัติตามขอตกลงไดดี เม่ือครู

 ตองการความชวยเหลือจะรีบเขามาชวยทันที 

ตอ.3 ด.ช.อัศมเดช สิทธินันทเจริญ (จูริส) และด.ญ.นันทนัช วงษแสงอรุณศรี (พริม) อาสายกของและชวยเหลือเพ่ือนและครูในส่ิงท่ีชวยไดเสมอ

ตอ.4 ด.ช.กิตติ์นิธิ ไลกสิกรรม (ตั๊ดตา) และด.ญ.ปวริศา ดนตรี (ปน) ชวยเก็บของและกลองขนมเมื่อรับประทานเสร็จ

ตอ.5 ด.ช.เตวิชญ อัคโกศล (เจโอ) และ ด.ช.ธิปไตย วงศพัวพันธ (จุน) พูดจาไพเราะ ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมตางๆ และชวยเพ่ือนเก็บท่ีนอน

อ.1/1 ด.ญ.ภูริตา ปตกานันท (ปนปน) และ ด.ช.ณวธรรศ ไชยยนต (ไทเกอร) พูดจาไพเราะ ชวยเก็บเศษกระดาษและทำความสะอาดหองเรียน 

อ.1/2 ด.ญ.อริณชยา ยอดสุวรรณยงยุคันธร (เอญา) และด.ช.ชัชพล ตีระรัตน (ชาโตว) ใหความรวมมือในการทำกิจกรรม คอยชวยเก็บดินสอสี

 เก็บของเลนและชวยเพื่อนหาของจนพบ

อ.1/3 ด.ช.เสฎฐพัฒน บุญเกล้ียง (อันดา) และด.ช.ธัญต โขมพัตราภรณ (เคนตะ) มีความกลาแสดงออกและใหความรวมมือในการทำกิจกรรม

 โดยจะอาสาออกมาเลาเรื่องใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียนเสมอ

อ.1/4 ด.ช.ศิลาดล อยูสมบูรณ (มะเดียว) และด.ช.พิพัฒนพล ดานกุล (อุลตาแมน) รักธรรมชาติ รักสัตว มีน้ำใจ ชวยเหลือเพื่อนและคุณครู

อ.1/5 ด.ญ.นภัสรนันท เอื้อมงคลการ (ผิงผิง) และด.ช.ธีรธวัช สุพรรณธะริดา (โปรด) มีน้ำใจชวยคุณครูเก็บอุปกรณการเรียน

อ.2/1 ด.ช.อินทัจ เบ็ญราฮีม (อินทัจ) และด.ญ.ณัฏฐนิชา นิธิพิสุทธิกุล (เอิงเอย) มีน้ำใจชวยเก็บขยะในหองเรียนโดยที่ครูไมตองบอก

อ.2/2 ด.ช.พิพัศน วุฒิวัฒน (พายอาร) และด.ญ.คุมขวัญ ฉัตรชัยศิระกุล (พุดซอน) ขยันมาโรงเรียน มีมารยาท พูดจาไพเราะ ชอบชวยเหลือผูอ่ืน

อ.2/3 ด.ญ.ณัฐพัชร นอยจันทร (อิ๊ง) และด.ช.อัครพัชร โกศลวิมลกิจ (กัปตัน) พูดจาไพเราะ มีน้ำใจ ตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่

อ.2/4 ด.ช.คุนนธรรม วงศพัวพันธ (คุน) และด.ช.คัคนินท ชอง (นิ๊นท) มีน้ำใจจัดเตรียมของวาง เก็บอุปกรณทำความสะอาดในหองเรียนและ

 ชวยเตือนเพื่อนใหเก็บการบานใสกระเปา

อ.2/5  ด.ญ.วรวลัญช วีระรัตนมณี (เอม) และด.ญ.พิมพมาดา เช่ียวชาญวลิชกิจ (พิม) มีน้ำใจนำส่ือการเรียนรูมาแบงปนเพ่ือนๆ และอธิบายวิธีการใช

อ.2/6 ด.ช.ธีมพัฒน วีระรัตนมณี (ทรู) และด.ช.วรเมธ ผ่ึงผาย (บัน) พูดจาไพเราะ มีน้ำใจชวยเหลือเพ่ือนและครู ปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียน

อ.3/1 ด.ช.จิรายุ สุขุม (เตย) และด.ญ.เพียงเปรย เจริญศิริ (เปรย) ตั้งใจทำกิจกรรม ทำงานสะอาดเรียบรอย มีความคิดสรางสรรคในการทำงาน

อ.3/2 ด.ช.ปวริศ จินตมัชฌิม (ไนน) และด.ช.ปญญวิชญ อารีมิตร (ปน) ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ และเรียนรูทดลองสิ่งตางๆ ดวยตนเอง

อ.3/3 ด.ช.ชินกฤต ลีระศิริ (ปนปน) และด.ญ.ธีรดา เทพรินทร (อัยย) มีน้ำใจกับเพื่อนและคุณครู มีความคิดสรางสรรคในการทำกิจกรรม

อ.3/4 ด.ช.ธนภัทร ธนานุสนธ์ิ (พีม) และด.ญ.ภครวรินทร จิตสุจริตกุล (เจานาง) ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองไดอยางดี กลาพูดกลาแสดงออก

 แกปญหาใหตนเองและเพื่อนไดดี มีความคิดสรางสรรคในการทำงานตางๆ

อ.3/5 ด.ช.ศุภเศรษฐ ฤกษไพศาล (นาโน) และด.ช.นรภัทร พุมลำเจียก (น้ำมนต) ไหวสวย พูดจาไพเราะ มีน้ำใจชวยเหลือผูอื่นเสมอ

กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงเพื่อเปนการอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม

อ.3/6 ด.ช.จิรภัทร ศุกลรัตน (โปเต) และด.ญ.ชนกพร เตชาติวงศ ณ อยุธยา (ขนม) ไหวทักทาย

คุณครูโดยไมตองบอก พูดจาไพเราะ และมีน้ำใจชวยครูถือของ



ถายทอดโดย : ครูเศรษฐภรณ จิตรากิจ

เปดตำนาน ซานตาคลอส

คุณลุงใจดีแหงวันคริสตมาส

สำหรับตำนานของ ซานตาคลอส (Santa Claus) น้ัน

มีเรื่องเลาวา ซานตาคลอสคนแรก คือ นักบุญเซนต

นิโคลัส ผูเปนสังฆราชแหงเมืองไมรา ท่ีมีชีวิตอยูในราว

ศตวรรษที่ 4 โดยชีวิตในวัยเด็กของเซนต นิโคลัส

อาศัยอยูทางฝงทะเลตอนใตของตุรกี และเขาตอง

อยูทามกลางความหวาดกลัว เนื่องจากชาวโรมัน

ผูครอบครองดินแดนแถบนั้นกดขี่ชาวคริสเตียน

ตอมาบิดามารดาของเซนต นิโคลัส เสียชีวิตลงและ

ไดทิ้งทรัพยสมบัติใหเขาไวมากมาย 

วันหน่ึง เซนต นิโคลัส เกิดสงสารครอบครัวเด็กหญิง

คนหนึ่งที่ยากจน ดวยความมีน้ำใจและใจบุญสุนทาน

เขาจึงปนขึ้นไปบนหลังคาบานของครอบครัวยากจนนี้

แลวทิ้งถุงเงินลงไปทางปลองไฟ แตบังเอิญถุงเงิน

หลนไปทางถุงเทาที่เด็กหญิงแขวนตากไวขางเตาผิง

พอดี ทำใหครอบครัวแปลกใจท่ีใครมาชวยเหลือพวกเขา

กอนจะแอบดูและทราบในท่ีสุดวา ผูใจบุญคนดังกลาวคือ

เด็กหนุมนามวา นิโคลัส นั่นเอง

ตอมา นิโคลัส ไดเขาเปนนักบวชคริสเตียน กอนจะได

ดำรงตำแหนงบิชอฟ แลวยายไปดำรงตำแหนงสังฆราช

แหงเมืองไมรา (Myra) ซ่ึงขณะน้ันทานสามารถประกอบ

ศาสนกิจไดอยางเต็มท่ีแลว เพราะจักรพรรดิองคใหมของ

อาณาจักรโรมสนับสนุนศาสนาคริสตทานเซนต นิโคลัส

จึงเผยแผศาสนา และอุทิศชีวิตใหกับคริสตศาสนา

จนมีชื่อเสียงลือเลี่องไปทั่ว กอนจะมรณภาพในวันที่

6 ธันวาคม ป ค.ศ.343 คริสตศาสนิกชน
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จึงไดสรางโบสถเก็บรักษาศพของทานไว ณ เมืองไมรา เพื่อใหผูแสวงบุญเดินทาง

มาเคารพศพ และยังไดเกิดปรากฏการณมหัศจรรย เมื่อมีน้ำมนตไหลออกมาจาก

กระดูกของทาน ซึ่งเรียกวา “มานนา”

ซานตาคลอส หรือ นักบุญนิโคลัส (ภาษาอังกฤษ: Santa Claus หรือ Saint Nicholas)

เปนบุคคลที่สรางขึ้นมาจากจินตนาการของชาวคริสต โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก

เซนตนิโคลัส ซานตาคลอสในความคิดของคนทั่วไปเปนชายแกรูปรางอวนและดูใจดี

เขามักใสเสื้อโคทที่ทำจากขนสัตวสีแดงสด มีขลิบสีขาว ที่เอวคาดเข็มขัดหนังและ

รองเทาบูทสีดำ ซานตาคลอสอาศัยอยูท่ีข้ัวโลกเหนือโดยมีเอลฟ ซ่ึงเปนมนุษยตัวเล็ก

ที่ชวยผลิตของเลนใหเขานำไปแจกเด็กที่เปนเด็กดีในคืนวันคริสตมาส ซานตาคลอส

มีพาหนะเปนเล่ือนหิมะท่ีลากโดยกวางเรนเดียร ซ่ึงสามารถบินได ในกลางดึกวันคริสตมาส

ซานตาคลอสจะแอบเขาไปในบานท่ีมีเด็กดีทางปลองไฟ เพ่ือนำของขวัญไปใสในถุงเทา

ที่แขวนรอไวหนาเตาผิง

และนี่คือตำนานเรื่องราวของซานตาคลอส ที่บอกเลาสืบตอกันมาชานาน แนนอนวา

เร่ืองราวของซานตาคลอสไมใชเปนเพียงแคตำนานเพ่ือเฉลิมฉลองวันคริสตมาสเทาน้ัน

แตซานตาคลอส ถือเปนสัญลักษณของ "ความรัก” และ "ความเมตตา" ที่มีใหแก

เพื่อนมนุษยที่รวมโลกใบเดียวกันอีกดวย
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ถายทอดโดย : ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

à´ç¡´Õ
·Õè»ÃÐ¶Á
à´ç¡´Õ
·Õè»ÃÐ¶Á

ป.1/1 ด.ช.รัตนวิชญ เอนกทรัพย มีความรับผิดชอบ ขยัน ตั้งใจทำงาน ใฝเรียนรู มีน้ำใจกับเพื่อนๆ เสมอ

ป.1/2 ด.ญ.ธัชชวัลค เอื้อวัฒนสกุล เปนเด็กดี สุภาพ มีมารยาทและมีสัมมาคารวะ มาโรงเรียนเชา มีความรับผิดชอบดีมาก

ป.1/3 ด.ช.ณัฐพัชร ตั้งธีรประเสริฐ และด.ช.ณรัต สกุลยืนยง มีความรับผิดชอบ สุภาพเรียบรอย เปนหัวหนาหองและรองหัวหนาหองที่ดี

ป.1/4 ด.ช.คุณภูมิ กลาหาญ และด.ช.ปลายพันแสง วสันตทัศน เปนเด็กท่ีมีน้ำใจ ชอบชวยเหลืองานตางๆ มีจิตอาสาทำงานเพ่ือสวนรวม

 ทั้งยังเปนผูนำ และผูตามที่ดีและเปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ ได

ป.1/5 ด.ญ.ศุภาพิชญ หงสกุล เปนนักเรียนที่มีมารยาทเรียบรอย นอบนอม พูดจาสุภาพ ลายมือสวย มีน้ำใจกับเพื่อนๆ และครูเสมอ

ป.1/6 ด.ญ.แพรนภัส สันติภาดา ชวยดูแลเวร กวาดพื้น จัดโตะ ทำความสะอาดหองเรียนจนเรียบรอย

ป.2/1 ด.ญ.พรรณภัทร บุญเจริญ ลายมือสวย ด.ญ.อาลิส แอนสท สงงานตรงเวลาเสมอ ลายมือสวย ด.ญ.เรมิกาญจน หาญจังสิทธิ์

 ตั้งใจทำงานอารมณดียิ้มแยม ด.ญ.นลินรัตน สินธาราจิรฐา ลายมือสวย มีน้ำใจตอผูอื่นเสมอ

ป.2/2 ด.ช.กฤติน รอดรัตน ด.ญ.ณิชาภัทร ชาติสถาพร และด.ญ.ฐิติรัตน จันทิพนา ชวยรักษาความสะอาดของหองเรียนไดดีมาก

 ถาหองเรียนมีเศษขยะจะรีบชวยกันดูแลและเก็บกวาด

ป.2/3 ด.ญ.เปมิกา มัฆมาน และด.ญ.นงนภัส โปรงเมืองไพร มีน้ำใจชวยเหลืองานในหองเสมอ

ป.2/4 ด.ญ.ชลธรรม ขุนสันเทียะ มีน้ำใจ ชวยเหลืองานหองเสมอ มีมารยาทดี สุภาพเรียบรอย

ป.2/5 ด.ญ.ชลิดา บุษยพันธ ต้ังใจเรียนและชวยเหลืองานครูเสมอ ด.ญ.จีรชญา ปจจักขะภัติ ชอบชวยเหลืองานครู ด.ช.กิตติภณ กัยวิกัย

 ตั้งใจเรียนมีน้ำใจกับเพื่อนๆ เสมอ

ป.2/6 ด.ญ.นานน้ำ พงศไชยยง นำขาวและดอกไมมาประดับหอง เอื้อเฟอกับเพื่อนๆ ด.ช.กอกุศล สันถวชาติ ชวยเหลือเพื่อน ลายมือสวย

 ด.ช.รชต สุวรรณมาศ สุภาพ เปนหัวหนาหองท่ีดี มีระเบียบวินัย ด.ช.ภูมิ พันธุเพ็ง นำขาวและดอกไมมาทุกคร้ังท่ีเปนเวรใฝเรียนรู

 มีความสามารถพิเศษทางดนตรี คือ เปยโน ไดรับรางวัล Special Mention Prize ในการแขงขันของสถาบัน College London

 National Youth Piano Competition ด.ญ.เอฟเวอเรสท อัณณา คูร กลาแสดงออก ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 จากการประกวด

 หนูนอยนพมาศ โดยใชความสามารถพิเศษจากการเปนนักดนตรีในวงดุริยางคของโรงเรียน

ป.3/1 ด.ญ.ภูษิตา ธนอัญญาพร มีความกระตือรือรนตอการเรียนรู ใฝเรียนรู มีความรับผิดชอบตอการทำงานเปนอยางดี มีน้ำใจชวยเหลือ

 งานสวนรวมอยางสม่ำเสมอ ขอใหรักษาความดีนี้ไวตลอดไป

ป.3/2 ด.ช.ธนินทร โปรงเมืองไพร มาโรงเรียนแตเชา มีจิตอาสาชวยงานในหองเสมอ เปนที่รักของเพื่อนๆ 

ป.3/3 ด.ญ.คริศรา พลไทย และด.ญ.แทนหทัย สุขไทย เปนเด็กดี ตั้งใจเรียน และมีจิตอาสา รวมถึงมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม

ป.3/4 ด.ญ.ธนาภิญญา ตีรณสาร มีความตั้งใจเรียนดีมาก มีสมาธิในการเรียนสม่ำเสมอ และมีจิตอาสาชวยเหลืองานสวนรวม

ป.3/5 ด.ช.สุพล ตั้งศิริพัฒน มารยาทเรียบรอย มีความรับผิดชอบในการเรียน เปนแบบอยางที่ดีและไดรับคัดเลือกใหเปนหัวหนาหอง

ป.4/1 ด.ญ.อติกานต เอริกา วันสม ด.ญ.พิชญา แกวส่ีดวง และด.ช.ธร ภูเจริญ เปนตัวแทนแขงขันการแสดงวิทยาศาสตร (Science Show)

ป.4/2 ด.ช.อาดิศ สัมปตตะวนิช ชวยนับกลองนมและนำสงกิจการนักเรียน

ป.4/3 ด.ญ.พริมมาดา จักรพันธุ ณ อยุธยา ด.ญ.สิรกัญญา จตุรภัทรพนิต และด.ญ.บุณยานุช เอ่ียมจำรัส เปนตัวแทนแขงขันวายน้ำใหกับ

 โรงเรียน ขยันฝกซอม

ป.5/1 ด.ญ.ณภัทร ปาลิวนิช เปนเด็กนารัก  ชวยเหลืองานหองเสมอ มีน้ำใจตอเพื่อนและครู ใฝเรียนรู เรียบรอย และนารัก

ป.5/2 ด.ญ.สุชญา บูรณะจรรยากุล มีน้ำใจตอเพื่อนๆ ในหอง มักจะชวยเหลืองานภายในหองเรียน มีมารยาทเรียบรอยดี

ป.5/3 ด.ญ.ภัทรัฏฐ อัชชเสวิน ด.ญ.ปุณยวีร ธนะสุข และด.ญ.ธยาณี ตีรณกุล คอยดูแลทำความสะอาดหองเปนประจำ

ป.6/1 ด.ญ.ญดา โอกาวา มีน้ำใจชวยเหลือครูและเพื่อนๆ ดวยจิตอาสาอยูเสมอ

ป.6/2 ด.ช.พสิษฐ รัตนพันธุศรี ด.ช.นภัทร อภินันทรัตนกุล และด.ช.ศุภวิชญ กะการดี มีน้ำใจอาสาชวยดูแลเพื่อน
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สรรสาระเพื่อการเรียนรู
ถายทอดโดย : ครูภัทรา รัตนธรรมเจริญ

ขณะน้ีหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยคงเร่ิมสัมผัสกับลมหนาวท่ีพัดโชย

เขามาทำใหรูสึกหนาวเย็นกันบางแลว อากาศท่ีแปรปรวนและฤดูฝน

ที่ยาวนาน สงผลใหเราอาจมีชวงเวลาที่อุณหภูมิที่ลดต่ำลง หรือ

มีหนาหนาวยาวนานกวาปกติ โรคที่พบไดบอยในฤดูหนาวสวนใหญ

จะเปนโรค ที่เกิดจากเชื้อไวรัส  ไดแก โรคไขหวัด ไขหวัดใหญ

โรคปวดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน และโรคสุกใส ดังนั้นเรามา

เตรียมพรอมเพ�อปองกันโรคที่มากับฤดูหนาวกันนะคะ

1 ไขหวัด (Common Cold)

โรคไขหวัดเปนโรคท่ีเกิดไดตลอดท้ังป พบบอยในชวงฤดูฝน ฤดูหนาว หรือชวงท่ีอากาศ

เปล่ียนแปลง ไขหวัดเกิดจากเช้ือไวรัสซ่ึงมีหลายสายพันธุ เม่ือปวยเปนไขหวัดแตละคร้ัง

มักเกิดจากเชื้อไวรัสหวัดเพียงชนิดเดียว และเมื่อหายแลวรางกายก็จะมีภูมิตานทาน

ตอเชื้อชนิดนั้น เมื่อปวยเปนไขหวัดครั้งใหมก็มักจะเกิดจากเชื้อไวรัสหวัดชนิดใหม

หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ

เช้ือไวรัสไขหวัดท่ีอยูในน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะ ติดตอโดยการไอ หรือหายใจรดกัน

หรือจากการสัมผัส เม่ือมีเช้ือหวัดติดท่ีมือแลวไปสัมผัสผูอ่ืน เช้ือหวัดก็จะติดคนๆ น้ัน

หลังจากเช้ือไวรัสเขาสูรางกายประมาณ 1 ถึง 3 วัน ก็จะเร่ิมแสดงอาการ อาการท่ีพบ

บอยคือ ไขตัวรอนเปนพักๆ คร่ันเน้ือคร่ันตัว ออนเพลีย ปวดศีรษะ เปนหวัด คัดจมูก

น้ำมูกใส จาม คอแหง หรือเจ็บคอเล็กนอย ตอมน้ำเหลืองบริเวณลำคอโตข้ึน ไอแหง

หรือไอมีเสมหะเล็กนอยลักษณะสีขาว 

เม่ือปวยเปนไขหวัด ระบบภูมิคุมกันของรางกายจะออนแอลง ทำใหแบคทีเรียท่ีอยูใน

ระบบทางเดินหายใจมีโอกาสแพรเชื้อรวมกับเชื้อไวรัส ได จึงทำใหเปนตอมทอนซิล

อักเสบ ไซนัสอักเสบ หูช้ันกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ สำหรับเด็กเล็ก

อาจทำใหเกิดอาการชักจากไขได โรคแทรกที่รุนแรงมักเกิดกับคนที่พักผอนไมเพียงพอ

ตรากตรำงานหนัก หรือขาดอาหาร

2 ไขหวัดใหญ (Influenza)

ไขหวัดใหญเปนโรคติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจอยาง

เฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza

virus) หรือไวรัสไขหวัดใหญ ซึ่งมีหลายสายพันธุ เชน

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุเอ (influenza A) และ

ไขหวัดใหญสายพันธุบี (influenza B) สวนไวรัสไขหวัด

ใหญสายพันธุซี (influenza C) มีความรุนแรงนอยและ

เกิดการระบาดเฉพาะในวงจำกัด

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญสามารถแพรระบาดไดทั่วโลก โดย

เฉพาะชวงฤดูหนาว กลุมอายุท่ีพบการติด เช้ือมากท่ีสุด

คือกลุมเด็กเล็กที่อายุนอยกวา 4 ป และกลุมเสี่ยงที่จะ

เสียชีวิตหลังจากติดเชื้อไขหวัดใหญ คือ กลุมผูสูงอายุ

ต้ังแต 55 ปข้ึนไป ดังน้ันกลุมท่ีตองดูแล สุขภาพเปนพิเศษ

เพื่อใหหางไกลจากการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในชวง

หนาหนาวน้ีก็คือกลุมเด็กเล็กซ่ึงมีโอกาสติดเช้ือไดงายและ

กลุมผูสูงอายุซ่ึงเม่ือติดเช้ือแลวอาจมีอาการรุนแรงจนถึง

ขั้นเสียชีวิตได

3 โรคไขสุกใส หรือ อีสุกอี ใส

(Chickenpox หรือ Varicella)

โรคสุกใส เปนอีกโรคหนึ่งที่พบไดบอยในชวงหนาหนาว

สวนใหญเกิดกับเด็กเล็ก วัยรุน จนถึงวัยหนุมสาว แตถา

เปนในผูใหญแลวมักจะมีอาการรุนแรงและมีโรคแทรกซอน

มากกวาในเด็ก สมัยกอนยังไมมีทางปองกัน แตปจจุบัน

มีวัคซีนชวยปองกันใหเราปลอดภัยจากโรคนี้ได โรคนี้

เกิดจากเช้ือไวรัสช่ือ วาริเซลลา (Varicella virus) ซ่ึงเปน

เชื้อเดียวกับที่ทำใหเกิดโรคงูสวัด ไวรัสชนิดนี้ติดตอ

โดยการหายใจ ไอ จามรดกัน หรือการสัมผัสถูกตุม

แผลสุกใสหรืองูสวัดโดยตรง หรือสัมผัสถูกของใช เชน

ที่นอน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว ผาหม ที่เปอนตุมแผล

ของผูปวย เมื่อเชื้อไวรัสเขาสูรางกายแลวจะใชเวลา

ประมาณ 10 ถึง 20 วัน จึงจะเริ่มมีอาการ เชน ไข

ปวดเม่ือยตามตัว ปวดศีรษะ เบ่ืออาหาร ตอมาจึงเร่ิมมี

ผ่ืนแดงท่ีอาจเกิดข้ึน และเปล่ียนกลายเปนตุมนูนมีน้ำใส

อยูภายในและมีอาการคัน จากนั้นผื่นที่สุกเริ่มตกสะเก็ด

ผูที่เปนโรคสุกใสสวนมากจะหายเองได แตตองระวัง

อยาใหเกิดโรคแทรกซอน

แหลงที่มาขอมูล :
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

ตรวจสุขภาพประจำปนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา



แบบอยางที่ดี
สรางบทบาททางเพศไดเหมาะสม

ม.1/1 ด.ญ.บุญญาณี วัชรวสุนธรา เรียบรอย มีมารยาทดี มีน้ำใจ

 ตอเพื่อนๆ

ม.1/2 ด.ช.ปุณณภพ บุญเกิดทรัพยสิน มีจิตอาสา ชวยยกกลองนม

 กลองขนม แจกเพื่อนๆ ในหอง มีความรับผิดชอบชวยดูแล

 ความเรียบรอยของหอง โดยการปดไฟ ปดคอมพิวเตอร

ม.2 ด.ญ.ดุสิตา กิติสาระกุลชัย ด.ญ.นิรัชกร ศรีทองอินทร

 และด.ญ.ณัชชา แกวมีแสง มีจิตอาสาตักอาหารกลางวัน

 ใหกับเพ่ือนๆ ในระดับมัธยมและปฏิบัติหนาท่ีดวยความต้ังใจ

 เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการมีจิตสาธารณะ

ม.3 นายนภนต สุวรรณทัต มองโลกในแงดี มีความสามารถพิเศษ

 ดานดนตรี

ม.4 น.ส.ธมนวรรณ อ้ึงประภากร มีกิริยามารยาทเรียบรอย นารัก

 เปนที่รักของเพื่อนๆ และครูทุกคน

ม.5 น.ส.ชญานิษฐ ปวิตรปก มีน้ำใจชวยเหลือทุกคน และรูจัก

 ใหอภัยผูอื่น

ม.6 น.ส.จุฑารัตน รื่นเริง และ น.ส.ชนมนิภา สันติวัฒนา

 มาโรงเรียนเชาสม่ำเสมอ และน่ังอานหนังสือทบทวนบทเรียน

 เพื่อเตรียมสอบ เปนแบบอยางที่ดีใหกับนองๆ

เร�อง

มัธยม

ถายทอดโดย : ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

คุยเฟ�อง

              เพศหญิง
ควรกระทำ
• คุณแมสอนใหพูดจาออนหวาน มีหางเสียงไพเราะ
 นาฟง เชน สอนพูด “คะ” “จะ”
• การแตงตัวเลือกเสื้อผาสำหรับเด็กผูหญิง
 กระโปรงสีสันสดใสหรือเปนลวดลายที่เขาชอบ
• ชวนลูกเลนกิจกรรมท่ีเหมาะสม เชน เลนแตงตัว
 ตุกตา เลนขายของ หรือกิจกรรมท่ีเขาชอบหรือ
 กิจกรรมที่ชอบโดยคุณแมคอยดูวาเปนกิจกรรม
 ที่เหมาะสมกับผูหญิง

ไมควรกระทำ
• ไมควรพูดจาเสียงดัง ใชคำหยาบ น้ำเสียงประชด
 ประชันใสลูกเพราะจะทำใหเด็กผูหญิงนารักๆ
 พูดจาไมมีหางเสียงหรือใชคำพูดไมดีไมนาฟง
• ไมควรหามลูก หรือตัดสินใจในเร่ืองของการเลือก
 ของใชหรือเส้ือผาใหเขา เพราะทำใหลูกกลายเปน
 เด็กขาดความมั่นใจ

                เพศชาย
ควรกระทำ
• การพูดตองใหพูด “ครับ”
• การแตงตัวใหนุงกางเกง ใสเส้ือผาแบบทะมัดทะแมง
• กิจกรรมควรออกไปในแนวเด็กผูชาย เชน คุณพอ
 ชวนไปเตะบอล ข่ีจักรยาน หรือเลนกีฬาท่ีเขาชอบ
• ควรสอนลูกในเรื่องของการปกปองดูแล ถามี
 นองผูหญิงบอกเขาวาตองปกปองนอง ชวยดูแลแม
 เราไมรังแกผูหญิง

ไมควรกระทำ
• ไมควรใชคำพูดรุนแรง เสียงดังใสลูก
• การแตงตัว ไมควรใหลูกชายแตงตัวเหมือนผูหญิง
• ถาลูกชายเลียนแบบแม เชน แตงหนาทาปาก
 ตองคอยๆ บอกวา เครื่องสำอางเปนของผูหญิง
 เด็กผูชายไมใชกัน
• คุณพอไมควรพูดเสียงดัง หรือตีผูหญิงตอหนาลูก

แหลงที่มาขอมูล : วารสาร “รักลูก” (ฉบับที่ 365 เดือนมิถุนายน 2556) 
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชวยกันบริการตักอาหาร



คุณพอคุณแมบางคนยังรูสึกเขินอาย ไมกลา
สอนเรื่องเพศใหลูกนอยเพราะคิดวาเปนเรื่องที่
ไมเหมาะสมไมควร แตจริงๆ แลวลูก
วัย 3-6 ป นั้นเริ่มที่จะเรียนรู
เรื่องเพศศึกษาไดแลว

วัยเยาวเรียนรูเร่ืองเพศไดแลวนะ
ลูกจะเริ่มรูวาผูหญิง ผูชายมีอวัยวะแตกตางกันตั้งแต  3 ขวบ   

สิ่งสำคัญที่ควรสอนเด็กในชวงวัยนี้ใหมี “บทบาทที่ตรงตามเพศ”

เพราะเด็กจะรูและสามารถบอกไดแลววา “ผมเปนเด็กผูชายนะครับ

หนูเปนผูหญิงคะ” ดังนั้น การสอนจะมุงเนนเรื่อง การแสดงออกของ

บุคลิกทาทาง การแตงตัว การพูด กิริยาทาทางที่ตองแสดงออก

รวมไปถึงเรื่องของงานอดิเรก กิจกรรมที่นาสนใจ ระหวางเด็กผูหญิง

และเด็กผูชาย มีการปฏิบัติที่แตกตางกัน ซึ่งวิธีการสอนที่ดีที่สุด

สำหรับวัยนี้ คือ การเปนแบบอยางที่ดี

แบบนี้พอแมไมควรทำนะ
สิ่งที่คุณพอ คุณแมไมควรทำกับลูก คือ การสงเสริมบทบาทที่ไมตรง

ตามเพศ เชน เด็กผูชายเปนวัยที่มีจินตนาการหรือคิดอะไรของเขาเอง

เมื่อเขาเห็นคุณแมทาลิปสติก ก็อาจจะอยากลองทาหรือเปนจินตนาการ

ตามชวงวัย แตอาจไมตรงกับบทบาททางเพศของลูกก็ได

ดังน้ัน ไมควรเอาเร่ืองแบบน้ีเปนเร่ืองตลก หลอกลอ ขำ หรือเอามาแซว

ดวยทาทีพอใจ เชน ถาลูกทาลิปสติกหรือเอาพัฟมาปะหนา พอคุณแม

เห็นก็หัวเราะชอบใจ เรียกคุณพอมาดู ซึ่งกลับกลายเปนการกระตุน

ใหทำพฤติกรรมนั้นมากขึ้น

ทางท่ีดี ถาเห็นลูกทำแบบน้ันใหบอกดวยคำพูดส้ันๆ งายๆ วา “เด็กผูชาย

ไมทำแบบนี้กันนะ เพราะของเหลานี้สำหรับผูหญิงใช ลองไปเตะบอล

กับพอดีกวาไหมครับ” ลูกก็จะเขาใจและเลิกทำพฤติกรรมนั้นไปเอง

การสอนดวยการใชอารมณบอยๆ
ลูกจะมีพฤติกรรมแสดงออกเปน 2 แบบ คือ
 1 ทำบอยเพราะพอแมสนใจ ถาเขาทำอยางน้ันทีไร แลวแมก็ดุเสมอ

  เขาจะคิดวาแมสนใจ มีเวลาใหเขาถึงแมจะเปนการดุก็ตาม

  จะเปนการกระตุนใหทำพฤติกรรมนั้นมากขึ้น เหมือนเปนการ

  ยิ่งหามก็ยิ่งยุ

 2 ไมกลาทำอะไรเพราะโดนดุ ถาทำแลวโดนคุณพอ คุณแมดุหรือ

  โดนตำหนิเสมอ เขาจะกลายเปนเด็กนิสัยชางกังวล ข้ีกลัวทำอะไร

  ก็กลัวไปหมด กลายเปนเด็กไมมั่นใจ ทำอะไรก็ไมกลาเพราะ

  ถูกตัดสินตลอดวาสิ่งที่ทำไมดี

พอแมแสดงออกวันนี้
เทากับ นิสัยลูกในวันหนา
หากคุณพอคุณแมมีการสอนเรื่องการแสดงออกตอเพศตรงขาม

อยางเหมาะสมต้ังแตวัยเยาว  เม่ือโตข้ึนเขาจะมีการแสดงออกท่ีดีมีการ

ปฏิบัติตอเพศตรงขามไปในทางที่ดีดวย

การสอนควรเริ่มตั้งแตที่บาน ในเรื่องของบทบาทการตอบสนองตอ

เพศตรงขาม ในเด็กผูชาย ตองบอกเขาเลยวา ตองชวยกันดูแลนะ

กับผูหญิงเราจะไมรังแกผูหญิง ถาหากวามีนองผูหญิงก็ตองดูแลกัน

การจับตัวนองควรจับอยางไร ไมควรไปจับตรงไหนของนอง พอเขา

โรงเรียนเขาก็จะไมแกลงหรือมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับเพ่ือนผูหญิง

การสอนบทบาทใหตรงตามเพศ มีผลตอพัฒนาการทางดานอารมณ

และนิสัยของเด็ก เพราะทั้งเด็กผูหญิงและเด็กผูชายในวัย 3-6 ป

เปนวัยแหงการเลียนแบบ ดังนั้น การเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ

จากคุณพอ คุณแม ไมเพียงแตทำใหมีบทบาททางเพศที่เหมาะสม

เทานั้นแตยังเปนการลอกพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมมาจาก

ตัวของพอแมดวย

การแสดงออกทางเพศของคุณพอ คุณแม ไมวาจะเปน
เรื่องบุคลิก ทาทาง การพูดจา ไมเพียงเปนการสอน
เรื่องของบทบาทตรงตามเพศเทานั้นแตลูกจะซึมซับ
สิ่งเหลานั้นและแสดงออกมาเปนนิสัยของเขาในที่สุด

àÅ‹ÒÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§àÅ‹ÒÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§
ถายทอดโดย : ระดับชั้นอนุบาล 1

สอนหนู
รูบทบาททางเพศ
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ประวัติกีฬาซีเกมส�
ถายทอดโดย : ครูศรัณภัสร ลิมปนเวทยานนท

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงชนะเลิศการแขงขันเรือใบ

ประเภท โอ.เค. และทรงไดรับ

การทูลเกลาฯ ถวายเหรียญ

รางวัลเหรียญทองจากสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค. 2510 ซ่ึง

เปนวันพิธีปดการแขงขันกีฬา

แหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ สนาม

ศุภชลาศัยกรีฑาสถานแหงชาติ

กีฬาซีเกมส� (Southeast Asian Games หร�อ SEA Games) เปนการแขงขันกีฬาของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
11 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย เว�ยดนาม ลาว เมียนมาร กัมพูชา สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส� บรูไน และติมอรตะวันออก
โดยจัดข�้น 2 ปตอ 1 ครั้ง การแขงขันดำเนินตามกฎขอบังคับของสมาพันธกีฬาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast
Asian Games Federation) โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปกสากล (International Olympic Committee
หร�อ IOC) และสภาโอลิมปกแหงเอเชีย (Olympic Council of Asia)

แตเดิมเรียกกีฬาซีเกมสวา กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือเซียปเกมส (SEAP Games)
คร้ันเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2501 (ค.ศ.1958) ประเทศสมาชิกในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเขารวมแขงขัน
กีฬาเอเชียนเกมส คร้ังท่ี 3 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุนและไดจัดประชุมตกลงท่ีจะกอต้ังองคกรการกีฬาข้ึน กีฬาแหลมทอง
น้ันไดรับการเสนอแนวคิดจากหลวงสุขุมนัยประดิษฐ และยังเปนผูกอต้ังองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย (การกีฬาแหง
ประเทศไทยในปจจุบัน) ซ่ึงตอมาทานไดเปนรองประธานคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยโดยมีขอเสนอวา การจัด
การแขงขันกีฬาจะชวยสนับสนุนความรวมมือ ความเขาใจ และความสัมพันธในบรรดาประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ประเทศไทย เมียนมาร มาเลเซีย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา (สิงคโปรมารวมในภายหลัง) จึงถือเปนสมาชิกผูกอตั้ง
ประเทศเหลาน้ีมีความตกลงรวมกันท่ีจะจัดการแขงขันกีฬาข้ึนแบบสองปคร้ังและไดจัดต้ังคณะกรรมการสหพันธกีฬาแหลมทอง
ข้ึน (SEAP Games Federation Committee) กีฬาแหลมทองคร้ังแรกจัดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 12-17 ธันวาคม
พ.ศ.2502 (ค.ศ.1959) โดยมีเจาหนาท่ีและนักกีฬาเขารวมการแขงขันท้ังส้ิน 527 คน จากประเทศไทย เมียนมาร มาเลเซีย
สิงคโปร เวียดนาม และลาว โดยมีกีฬาทั้งหมด 12 ชนิด

ในการแขงขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 เมื่อ พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) สมาพันธกีฬาแหลมทองมีมติใหรับประเทศอินโดนีเซีย
และฟลิปปนสเขารวมเปนสมาชิกแขงขันดวย และไดบรรจุเขาเปนประเทศสมาชิกแขงขันอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ.2520
(ค.ศ.1977) และในปเดียวกันน้ันสมาพันธฯ ก็ไดเปล่ียนช่ือเปนสมาพันธกีฬาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian
Games Federation หรือ SEAGF) และเรียกการแขงขันวา ซีเกมส (Southeast Asian Games) ประเทศบรูไนน้ันไดเขารวม
แขงขันในกีฬาซีเกมสคร้ังท่ี 10 ท่ีกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศติมอรตะวันออกเปนประเทศลาสุดท่ีเขารวม
การแขงขันซีเกมส โดยเขาแขงขันครั้งแรกในกีฬาซีเกมสครั้งที่ 22 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ซีเกมส 2013 เปนการแขงขันซีเกมสครั้งที่ 27 ซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นที่นครเนปดอร (Naypyidaw) เมืองหลวงแหงใหม
ของประเทศพมาเชนเดียวกับสองเมืองหลักอ่ืน ซ่ึงไดแกยางกุงและมัณฑะเลย  สมาพันธกีฬาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(SEAGF) ไดมีการประชุมท่ีกรุงจาการตา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ตกลงอยางเปนเอกฉันทท่ีจะมอบสิทธิการเปน
เจาภาพแกประเทศพมาในการเปนเจาภาพการแขงขันซีเกมสครั้งที่ 27 โดยมีประเทศที่เขารวมการแขงขัน 11 ประเทศ
ในระหวางวันที่ 11-22 ธันวาคม พ.ศ.2556 มีสนามกีฬาหลักที่ใช ในการแขงขันคือ สนามกีฬาซาบูติริ
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ผูนําประเทศอาเซียน 10 ชาติ

ถึงวันนี้ทุกคนคงจะทราบกันแลววา “ประชาคมอาเซียน” เปนการรวมกลุมกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จำนวน

10 ประเทศ อันไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม เมียนมาร ลาว และกัมพูชา ซึ่งผูนำของ

10 ชาติ นี้ ก็จะอยู ในฐานะ “ผูนำประเทศอาเซียน” ที่มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางกัน

จนนำไปสูประชาคมอาเซียน

นอกจากประเทศไทยแลว นักเรียนพอจะทราบไหมวา ประเทศเพ�อนบานของเรามีการปกครองในรูปแบบไหน ใครเปนประมุข หรือ

ผูปกครองประเทศอาเซียนบาง เราไปดูกัน (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2555)

 ผูนําประเทศ

 สหพันธรัฐมาเลเซีย

พระมหากษัตริย : สมเด็จพระราชาธิบดี สุลตาน มุซตาซีมุ บิลลาฮ

อับดุล ฮาลิม มุอัซซัม ชาฮ อิบนี อัลมารฮุม สุลตาน บาดิร ชาฮ 

ประเทศมาเลเซียปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รูปแบบ

คลายกับประเทศอังกฤษ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยประมุขแหงรัฐ

มีตำแหนงเปนพระราชาธิบดี องคปจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดี

สุลตาน มุซตาซีมุ บิลลาฮ อับดุล ฮาลิม มุอัซซัม ชาฮ อิบนี อัลมารฮุม

สุลตาน บาดิร ชาฮ พระชนมายุ 86 พรรษา ทรงเปนสมเด็จพระราชา

ธิบดีแหงมาเลเซียลำดับท่ี 5 และ 14 และทรงเปนสุลตานแหงรัฐเกดะห

พระองคปจจุบัน

นายกรัฐมนตรี : นายนาจิบ ราซะก

ดาโตะซรี ฮัจญี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตน ฮัจญี อับดุล ราซะก หรือ

นายนาจิบ ราซะก นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของประเทศมาเลเซีย

เปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของประเทศ ปจจุบันอายุ 60 ป เกิดมา

ในครอบครัวนักการเมือง เคยดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตรี และ

สังกัดพรรคอัมโน

 ผูนําประเทศ

 ราชอาณาจักรไทย

พระมหากษัตริย : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประเทศไทยมีรูปแบบรัฐเปนราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ และใชการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา หรือที่รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยเรียกรวมกันวา “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ทรงดำรงตำแหนงพระประมุขของประเทศมาตั้งแตวันที่

9 มิถุนายน พ.ศ.2489 จนถึงขณะนี้ทรงครองราชยมาแลว 67 ป

ถือเปนพระมหากษัตริยที่มีพระชนมชีพอยู และเสวยราชยนานที่สุด

ในโลก และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรไทย

นายกรัฐมนตรี : นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 28 ของประเทศไทย

ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2554

เปนตนมาและเปนนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย

à»�´»ÃÐµÙ
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ถายทอดโดย : ครูจิรัฏฐ ชีพนุรัตน
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 ผูนําประเทศ

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประธานาธิบดี : นายซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน

ประเทศอินโดนีเซีย ปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี

ปจจุบันมี นายซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน อายุ 64 ป ดำรงตำแหนง

ประธานาธิบดีของประเทศ ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2547 เปน

ประธานาธิบดีคนที่ 6 แหงอินโดนีเซีย และเปนประธานาธิบดีคนแรก

ที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน ภายหลังมีการปฏิรูปการเมืองและ

แกไขรัฐธรรมนูญ 

นายกรัฐมนตรี : ไมมี

 ผูนําประเทศ

 เนการาบรูไนดารุสซาลาม

พระมหากษัตริย และนายกรัฐมนตรี : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี

ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห 

ประเทศบรูไน ปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย กำหนดให

สุลตานทรงเปนอธิปตย คือเปนทั้งประมุข นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม โดยรัชกาลปจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดี

ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห ทรงเปนพระราชาธิบดี

พระองคที่ 28 แหงบรูไน มีพระชนมายุ 67 พรรษา เสด็จขึ้นครองราชย

เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2510 ดำรงพระอิสริยยศเปนพระประมุขแหงรัฐ

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังและผูนำทางศาสนาอิสลามแหงเนการาบรูไนดารุสซาลาม

 ผูนําประเทศ

 ราชอาณาจักรกัมพูชา

พระมหากษัตริย : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

ประเทศกัมพูชา ปกครองดวยระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ

มีพระมหากษัตริย คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

มีพระชนมายุ 60 พรรษา ทรงขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม

พ.ศ.2547 โดยมติเปนเอกฉันทของคณะท่ีปรึกษาราชบัลลังก ภายหลัง

การประกาศสละราชบัลลังกของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระราชบิดา

อันเนื่องจากปญหาทางพระพลานามัย

นายกรัฐมนตรี : สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน

ฮุน เซน หรือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ปจจุบันอายุ 61 ป

ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ต้ังแตอายุ 33 ป ในยุคสาธารณรัฐ

ประชาชนกัมพูชา นับเปนนายกรัฐมนตรีที่มีอายุนอยที่สุดของประเทศ

กัมพูชาไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ จากพระบาทสมเด็จพระนโรดม

สีหนุ เปนสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เมื่อ พ.ศ.2536

 ผูนําประเทศ

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประธานาธิบดี : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน

ประเทศลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ซ่ึงทางการ

ลาวใชคำวา ระบอบประชาธิปไตยประชาชนโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติ

ลาวเปนองคกรชี้นำประเทศ ผูนำสูงสุดของประเทศเรียกวา "ประธาน

ประเทศ" เทียบเทากับตำแหนงประธานาธิบดีซ่ึงประธานาธิบดีคนปจจุบัน

คือ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน อายุ 77 ป เปนประธานาธิบดีคนที่ 6

ของประเทศและดำรงตำแหนงเลขาธิการใหญ คณะบริหารงานศูนยกลาง

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกหนึ่งตำแหนง

นายกรัฐมนตรี : นายทองสิง ทำมะวง

นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของประเทศลาว คือ นายทองสิง ทำมะวง

ปจจุบันอายุ 69 ป เขาดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีตั้งแตวันที่ 23

ธันวาคม พ.ศ.2553 และยังดำรงตำแหนงกรรมการกรมการเมือง

ศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกหนึ่งตำแหนง กอนหนานั้น

ในชวง พ.ศ.2549-2553 เคยดำรงตำแหนงประธานสภาแหงชาติ
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 ผูนําประเทศ

 สาธารณรัฐสิงคโปร

ประธานาธิบดี : นายโทนี ตัน เค็ง ยัม

ประเทศสิงคโปร ปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย มีประธานา

ธิบดีเปนประมุข ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายโทนี ตัน เค็ง ยัม

ปจจุบันอายุ 73 ป เพ่ิงดำรงตำแหนงประธานาธิบดี เม่ือวันท่ี 1 กันยายน

พ.ศ.2554 หลังจากทำคะแนนชนะคูแขงในการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สิงคโปร ไปเพียง 0.34% จึงไดดำรงตำแหนงประธานาธิบดีสิงคโปร

คนที่ 7 นับแตนั้นมา

นายกรัฐมนตรี : นายลี เซียน ลุง 

นายลี เซียน ลุง ปจจุบันอายุ 61 ป ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศสิงคโปร ตอจากนายโกะ จก ตง ตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม

พ.ศ. 2547 เปนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 3 ของประเทศ ท้ังน้ี นายลี เซียน ลุง

เปนบุตรชายคนโตของ นายลี กวนยู อดีตนายกรัฐมนตรี

 ผูนําประเทศ

 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

ประธานาธิบดี : พลเอกเต็ง เสง

ประเทศเมียนมารปกครองประเทศดวยระบบประธานาธิบดี ปจจุบันมี

พลเอกเต็ง เสง หรือ เทียน เสง อายุ 68 ป รับตำแหนงประธานาธิบดี

ตอจาก พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2553

หลังจากชนะการเลือกต้ังท่ัวไป อยางไรก็ตามกอนหนาน้ี พลเอกเต็ง เสง

เคยดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศเมียนมาร

ในชวงป พ.ศ.2550 จนถึง พ.ศ.2554

นายกรัฐมนตรี : ไมมี

 ผูนําประเทศ

 สาธารณรัฐฟลิปปนส

ประธานาธิบดี : นายเบนิกโน อากีโนที่ 3

ประเทศฟลิปปนสเคยเปนเมืองข้ึนของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงรับเอา

การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบประเทศสหรัฐอเมริกามาใช

บริหารประเทศ โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข และเปนหัวหนาคณะ

ผูบริหารประเทศ ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายเบนิกโน อากีโนท่ี 3

หรือ เบนิกโน ซีเมออน โกฮวงโก อากีโนที่ 3 ปจจุบันอายุ 53 ป

ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนที่ 15 ของประเทศฟลิปปนส

นายกรัฐมนตรี : ไมมี

รายช�อผูนำทั้ง 10 ประเทศ ในอาเซียนดังกลาวแลว จะเห็นวา ผูนำของแตละประเทศจะมีสถานะ และบทบาทแตกตางกันไปตาม

ระบอบการปกครองที่แตกตางกันในแตละประเทศ ซึ่งเราคนไทยก็ควรจะรูจักขอมูลของประเทศเพ�อนบานรวมอาเซียนไวบาง

กอนที่จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในอีก 2 ป ขางหนา (พ.ศ.2558)

 ผูนําประเทศ

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประธานาธิบดี : นายเจือง เติ๊น ซาง

ประเทศเวียดนามมีการปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต มีประธานาธิบดี

เปนผูนำสูงสุดของประเทศ ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายเจือง เต๊ิน

ซาง อายุ 63 ป เปนสมาชิกระดับผูนำของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม

มาดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนท่ี 9 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2554

หลังจากไดรับคะแนนสูงสุดจากการลงคะแนนเลือกประธานาธิบดี 

นายกรัฐมนตรี : นายเหงียน เติ๊น สุง

นายเหงียน เติ๊น สุง ขึ้นดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี คนที่ 6 ของ

ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2549 ปจจุบันมีอายุ

64 ป สังกัดพรรคคอมมิวนิสต ในอดีตเคยเปนผูวาการธนาคารแหง

รัฐเวียดนาม (State Bank of Vietnam)

ที่มา :  http://hilight.kapook.com/view/76849
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December marks the auspicious occasion of the 86th birthday of His
Majesty King Bhumibol Adulyadej. His Majesty has worked tirelessly
throughout his long reign for the benefit and prosperity of his subjects,
and remains a guiding light and moral compass for the nation.

Despite the demands of being monarch, His Majesty has always pursued
numerous hobbies and interests; amongst others he is an accomplished
musician and a skilled boat builder and yachtsman. He demonstrated his
skills as a yachtsman by a solo voyage from Hua Hin to Satthahip, piloting
the 'Vega 1' a boat he himself designed and built. King Bhumibol also won
a gold medal for sailing in the Fourth Southeast Asian Peninsular Games
in 1967. Achievements of which we are rightly proud.

This December also sees the start of the 27th South East Asian Games
(SEA Games), hosted by Mynamar. The SEA Games are held every
second year, the first event taking place in Bangkok in December 1959.
Although only six nations took part in the first SEA Games, all ten members
of ASEAN, along with Timor Leste, now participate.

This years games are to be held in Naypyidaw, the new capital city
of Myanmar, under the official games motto of 'Green, Clean and Friendship'.
The opening ceremony takes place on December 11th with the eleven
competing nations participating in over thirty sports, before the close on
December 22nd.

Thailand has an enviable record in the SEA Games, heading the medal
table having won over 1800 gold medals in the history of the games.
This year the target is between 100 and 130 golds. For many years Thailand
has been the dominant force in SE Asian football, however this took a setback
in the 2009 and 2011 games, but this year the national team is confident
of success. The Thai team is looking very strong.

Sport is a key component in the school curriculum, with the benefits of
sport reaching far beyond the impact on physical well being. In addition
to the physical benefits, physical education and sport have strong influences
on inclusion and teamwork, building character and promoting leadership.
Sports encourage students to develop new social groups and make new
friends, both from school and from other schools during competitions.
The competitive aspect also develops a greater sense of belonging;
when students participate they feel more connected to other children and
the school. Additionally, the teamwork and discipline developed during
sport is reflected in the classroom, with students involved in sport
performing better academically.

We must encourage our students to take participate in and enjoy sport,
for the reasons above as well as the development of potential sport-stars
of the future. To close, I think we have three things to cheer this month;
the birthday of His Majesty, the Thai athletes in the SEA Games and our
children and students in whichever sport they might play.

Sports for All.

Anti-bullying week
British Council is planning an anti-bullying week later this month. This is something that we prepare in all British Council
schools. I would like to share British Council policy on bullying with you,with the main idea being to educate students
on what bullying really is and how sometimes students are unaware that they are actually doing it.

What is bullying?
Bullying is negative or hurtful behaviour to others, this often includes:

 • Name calling
 • Using gestures
 • Exclusion
 • Rumour spreading

What to do if you are being bullied or yousee another student being bullied

 • Comment-making 
 • Note-passing
 • Text-messaging
 • Stealing/hiding things

 • Defacing property (e.g. scribbling over/
  tearing victims’ work/notebooks etc.) 
 • Unkind comments on social networks
  such as Facebook
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ศุภนิมิตสงตอเงินออมจากกระปุกนักเรียน

      สรางโอกาสใหมใหเด็กในอุปการะ 14 คน

ตามท่ีทางโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดรับการเชิญชวนจากมูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทยใหเขารวมโครงการ “The Hearth of Giving”

ซึ่งเปนโครงการที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นเปนประจำทุกปเพื่อสงเสริม

และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน ดวยการปลูกฝงจิตสำนึก

ในเร่ืองการออมเพ่ือแบงปนชวยเหลือผูยากไรในสังคม โดยนักเรียน

ที่เขารวมโครงการจะไดรับกลองออมสิน นำไปเก็บออมสวนตัว

วันละเล็กวันละนอยเปนเวลา 60 วัน และทางมูลนิธิฯ จะนำเงิน

บริจาคไปชวยเหลือเด็กในครอบครัวยากไรในพ้ืนท่ีดำเนินงานของ

มูลนิธิฯ ในเรื่องปจจัยดานการศึกษา การดูแลดานสุขอนามัย

การพัฒนาจิตใจ จริยธรรม รวมถึงครอบครัวและชุมชนใหไดรับการ

สงเสริม พัฒนาอาชีพใหม มีความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยทางโรงเรียน

ไดเขารวมโครงการตั้งแตปการศึกษา 2555 

ในปการศึกษา 2556 ทางมูลนิธิไดเชิญชวนใหทางโรงเรียนเขารวม

โครงการพัฒนาชุมชนเปนพื้นที่ตนแบบพึ่งตนเองและยั่งยืนของ

มูลนิธิ ซ่ึงเปนผลใหจุดประสงคของการนำเงินบริจาคไปใชเปล่ียน

แปลงไป จากเดิมที่นำไปใช ในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯได

เปล่ียนเปนการนำเงินบริจาคไปเปนทุนทรัพยเพ่ืออุปการะเด็ก ซ่ึงตาง

จากการบริจาคท่ัวไป เพราะการอุปการะเด็กจะทำใหเกิดสายสัมพันธ

ระหวางผูใหและผูรับและยังเปนกำลังใจสำคัญตอเด็กในความอุปการะ

ในการดำเนินชีวิตอยางมีคุณคา อันจะสรางความเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืน

ตอชีวิตครอบครัว ชุมชน

โดยในปการศึกษา 2556 นักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดสงมอบ

กระปุกออมสินคืนใหแกมูลนิธิฯ ไดยอดเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น

337,317.50 บาท เปนจำนวนเงินท่ีสามารถอุปการะเด็กไดจำนวน 14 คน

คนละ 7,200 บาท ตอคนตอป โดยส้ินสุดการอุปการะในวันท่ี 5 มีนาคม

2560 ซึ่งเด็กในความอุปการะจากเงินออมของ นักเรียน ครู และ

ผูปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนาทั้งหมดอยูในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

มีรายชื่อดังตอไปนี้

1. ด.ช. จักรภัทร ความสุข

2. ด.ช. รังสิมันต พวงทอง 

3. ด.ญ. วราพร รัตนนุภาพพจน 

4. ด.ช. สมใจ ศรีสวัสดิ

5. ด.ญ. หงษสุวรรณ กิตติเถลิงเดช

6. ด.ช. ฤทธิ์พงษ ขาวผอง

7. ด.ช. รตนะ พุทธพงษ

8.  ด.ญ. ปทุมวดี วังปา

9.  ด.ญ. ณัฐธิตา สมบุญดี

10. ด.ญ. กชกร กกอู

11. ด.ญ. ชลิตา (ไมมีช่ือสกุล)

12. ด.ญ. กัลยา แซอึ้ง

13. ด.ญ. ศรีรัตน ทำปาทาสี

14. ด.ญ. จิตตินันท จันทรตา
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ป.1/1 ด.ญ.วรินทร คุณค้ำชู อยากใหขนมกับคุณครู เพราะคุณครูเปนผู ใหความรูแกเรา

ป.1/2 ด.ช.กษิดิศ วองจิตตวุฒิไกร อยากใหหุนยนตเปนของขวัญแกเพื่อนรัก ซึ่งก็คือ ศิวกร เพราะเขาเปนเพื่อนที่ดี มีน้ำใจ ชวยเหลือทุกอยาง

ป.1/3 นักเรียนรวมกันคิดวา อยากใหกระเปาสตางคคุณแมไว ใชเก็บเงิน เงินจะไดไมหาย

ป.1/4 ด.ญ.อินทุกานต เกิดวิสัย อยากใหปากกาคุณพอ เพราะคุณพอใชปากกาในการเขียนงานเปนจำนวนมากเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว

ป.1/5 นักเรียนรวมกันคิดวา อยากทำบัตรอวยพรปใหมใหคุณพอคุณแม เพราะทานเปนผู ใหกำเนิดเรา

ป.1/6 ด.ช.อธิษฐ อิศรศักด์ิ และด.ญ.ชนากานต โหลทอง อยากใหของขวัญปใหมกับเพ่ือน เพราะเพ่ือนเลนกับเรา ดีกับเรา และคอยชวยเหลือเรา

ป.2/1 ด.ญ.นลินรัตน สินธาราจิรฐา อยากทำบัตรอวยพรใหคุณพอและคุณแม เพราะรักคุณพอคุณแมมากและอยากใหทานมีความสุข

ป.2/2 ด.ญ.ฐิติรัตน จันทิพนา อยากใหความสุขกับคุณพอ เพราะคุณพอทำงานเหน่ือยท้ังวัน ลำบากเพ่ือเราและครอบครัวและสัญญาวาจะต้ังใจเรียน

 ด.ญ.จินตจุฑา จรัสสุขสวัสดิ์ อยากใหสิ่งของที่ใชกับการทำงานกับแมบานของโรงเรียน เพื่อชวยตอบแทนแมบานที่คอยดูแลความสะอาด

 ใหกับโรงเรียนและหองเรียนของเรา

ป.2/3 ด.ญ.กัลยาภรณ ตรรกบุตร อยากใหของขวัญกับคุณพอ คุณแม เพราะหนูรักทาน และอยากใหของขวัญกับคุณครูดวย เพราะคุณครูสอน

 และใหความรูเรา

ป.2/4 นักเรียนรวมกันคิดวา อยากใหของขวัญเปนตุกตาหมีแกเพื่อนสนิท เพราะตองการขอบคุณที่ใหความเปนเพื่อนที่ดีมาโดยตลอด 

ป.2/5 ด.ญ.ณกัญญา อึ้งพาณิชยกุล อยากใหเสื้อผากับเด็กที่ไมมีคุณพอคุณแม เพราะสงสารและเด็กจะไดมีเสื้อใหมใสในวันปใหม

ป.2/6 ด.ญ.ดุจดาว เสารเพชร อยากใหเคกกับเพื่อนๆ ในวันปใหม เพราะเพื่อนจะไดรับประทานแลวมีความสุข

ป.3/1 ด.ญ.ชลธร ยงยุคันธร อยากใหเสื้อผา ของเลน และหนังสือ มอบใหกับเด็กผูดอยโอกาส และเด็กยากไร ในชนบท หรือตามชายแดน

 ในตางจังหวัด เพราะการมอบเสื้อผาจะทำใหเด็กเหลานั้นมีเครื่องนุงหมใชอยางครบถวน สำหรับใหความอบอุนแกรางกาย ของเลนทำให

 พวกเขาสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหนังสือชวยใหพวกเขาไดรับความรู ประเทืองปญญา

ป.3/2 นักเรียนรวมกันคิดวา อยากใหสมุดบันทึกและดินสอกับคุณแม เพราะพวกเรารักทานมาก

ป.3/3 นักเรียนรวมกันคิดวา อยากใหของขวัญกับคุณพอคุณแม เพราะทานใหการดูแลมาตลอด ของท่ีอยากใหคือ กรอบรูปท่ีทำเองและใสรูปลงไป

ป.3/4 ด.ญ.กฤษฎ เลาหวณิช สิ่งที่ฉันอยากใหคือสิ่งที่คุณพอคุณแมปรารถนาในตัวฉัน เชน การเปนเด็กดีและเชื่อฟงผู ใหญ ชวยเหลืองาน

 ที่สามารถทำได เพราะอยากเห็นคุณพอคุณแมมีความสุขในวันปใหม

ป.3/5 ด.ช.รวิวัสต รัตนวิมล จะแสดงความกตัญู โดยการเชื่อฟงคำสั่งสอนของคุณแม เพราะคุณแมใหกำเนิดและเลี้ยงดูดวยความรัก

ป.4/1 นักเรียนรวมกันคิดวา อยากใหช็อกโกแลตของอังกฤษกับเพื่อน เพื่อตอบแทนความเปนเพื่อนที่ดี

ป.4/2 ด.ช.ณาคิน พลไทย อยากทำบัตรอวยพรใหคุณแม เพราะตองการใหคุณแมมีสุขภาพดีและมีความสุข

ป.4/3 ด.ช.ศักดิธัช ดิษฐคลาย อยากใหเงินกับแม เพราะแมตองทำงานหาเงินเลี้ยงดู

ป.5/1 ด.ช.ธารธรรม รอดบุญ อยากใหของขวัญคุณพอคุณแม ดวยการชวนคุณพอคุณแมไปรับประทานอาหารอรอยๆ เพราะพอแมเปนผู ใหกำเนิด

 และเลี้ยงดู ตามใจ และเวลาปวย คุณพอคุณแมพยายามรักษาจนหายดี

ป.5/2 นักเรียนรวมกันคิดวา อยากใหของขวัญกับผูมีพระคุณ เชน คุณพอ คุณแม และคุณครู เพราะกวาท่ีทุก คนจะโตมาได ตองไดรับการส่ังสอน

 และการชวยเหลือ ดูและจากพวกทานมาโดยตลอด

ป.5/3 ด.ช.ธีราสรร ชั้นไพบูลย อยากใหของขวัญกับคุณพอ คุณแม เพราะทานเปนผู ใหกำเนิด และคอยสงเสียใหไดศึกษาเลาเรียน

ป.6/1 ด.ญ.จารุพร กัลปยาวัฒนเจริญ อยากใหของขวัญปใหมกับคนฟลิปปนสที่ประสบภัยจากพายุไตฝุนไหเยี่ยน เพราะตอนนี้คนที่ประสบภัย

 คงจะไมไดรับของขวัญปใหม และคงจะไมมีความสุข ทอแท จึงอยากมอบสมุดบันทึกและปากกาให เพื่อบันทึกสิ่งที่จะเริ่มตนชีวิตใหม

 และสิ่งดีๆ ไว เพื่อวันหลังไดกลับมาอานจะไดมีความสุข

ป.6/2 ด.ช.สิรธีร กิตติวิทยเชาวกุล อยากใหความรักกับคุณพอและคุณแม เพราะทานเปนผูเล้ียงดูมาต้ังแตเกิด ไมเคยทอดท้ิง สงใหไดเรียนสูงๆ

 คุณพอและคุณแมเปนคนที่สำคัญ จึงอยากใหความรักและดูแลทานตลอดไป

ม.1/1 ด.ช.กวิน กิจคณากร อยากใหโทรศัพท I-phone รุน 5s ใหคุณแม เพราะอยากใหคุณแมของผมมีโทรศัพทใหมใช

ม.1/2 ด.ช.พัธทวัฒน โสตถิพันธ อยากใหสิ่งที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก คือการดจากฝมือตนเอง เพื่อเปนของขวัญใหกับคุณแม

ม.2 ด.ญ.ณัชชา แกวมีแสง อยากทำหนาที่ของตนเองใหดีที่สุดและเปนคนดี เพื่อคุณพอคุณแมจะไดสบายใจและเพื่อสังคม

ม.3 นายชยุต ยงกิจเจริญ จะพยายามทำคะแนนใหดีที่สุดเพื่อสอบเขาโรงเรียนที่อยากเขาเรียนใหได เพื่อเปนของขวัญใหพอและแม

ม.4 นักเรียนรวมกันคิดวา อยากใหของขวัญแกคนในครอบครัว เพื่อขอบคุณในทุกอยาง เพราะวาอยูดวยกันมาอาจมีบางที่ทำตัวไมดี ทำให

 คนในครอบครัวไมชอบหรือรูสึกแย แตก็ยังไดรับการใหอภัยอยูเสมอ

ม.5 นักเรียนรวมกันคิดวา อยากทำอาหารฝมือตัวเองใหกับคุณพอคุณแม เปนเมนูที่ทานชอบรับประทาน แลวจัดปารตี้เล็กๆเพราะวาการทำ

 อาหารไดใชฝมือตัวเอง และใชความตั้งใจทำใหทานดีกวาซื้อของให เพราะของที่ซื้อใหก็ไดมาจากเงินของคุณพอคุณแม

ม.6 นายกีรติ ขุนตาล อยากใหของขวัญกับเพ่ือนๆ เพราะอีกไมก่ีเดือน ทุกคนจะตองแยกยายกันไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ส่ิงของท่ีอยากให

 มากท่ีสุดคือ ความสนุกสนานท่ีมีตอกัน ความรักท่ีมีใหตอกัน และความรูสึกดีๆ ท่ีมีใหกัน และคำวาเพ่ือน มีคามากกวาเงินทองและทุกส่ิง

 ไมมีอะไรมาทดแทนคำวาเพื่อนได

ถายทอดโดย : ครูวัลยา ซอเสียงดี
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ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………… ระดับชั้น …………………….

เกมฝกสมองประลองป�ญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 4 ปการศึกษา 2556

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ถายทอดโดย : ครูเศรษฐภรณ จิตรากิจ

สงคำตอบไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
พรอมลุนรับของรางวัล (สำหรับผูที่ตอบถูกเทานั้น)

ระดับอนุบาล
ระบายสีภาพตามหมายเลขที่กำหนดให ดังนี้ หมายเลข 1 - สีน้ำตาล , หมายเลข 2 - สีแดง , หมายเลข 3 - สีเขียว , หมายเลข 4 - สีเหลือง

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
สังเกตภาพแลวคนหาคำที่ซอนอยูในตารางจากนั้นนำคำมาเขียนใตภาพใหถูกตอง
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Down
1 Haunted houses are. (5)
4 The opposite of difficult. (4)
5 Puppies are. (4)
6 Very cold. (8)
7 Very bad taste - not delicious. (10)
9 I have lots of money. I am. (4)
10 Very hot. (7)
11 Very good. (5)
Across
2 Which word is an adjective: “The tall girl is cooking.” (4)
3 The girl looks nice. She is. (6)
5 The boy doesn’t understand. He is very .(8)
8 The opposite of weak. (6)
10 The opposite of exciting. (6)
12 The man is very big. He is. (3)
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ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6

What am I ?
1 People usually stay in me when they go on vacation.
 __________________________
2 I’m a big pool. __________________________
3 I’m where people see movies. __________________________
4 People like to sun bath on me. __________________________
5 I’m a place where the water falls from a high level down
 to the stream below. __________________________
6 I have grasses and trees. People like to walk and play in me.
 __________________________
7 I’m bigger than hill. __________________________
8 I’m between two mountains. __________________________

park mountain waterfall hotel house

lake beach valley theatre shopping mall

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
เกม Word Puzzles คนหาคำศัพทเก่ียวกับยานพาหนะ (Transportations)
ในตาราง จากคำใบที่กำหนดให

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6

Down
1 I am a flying object. I can fly straight up and down. ___________
2 I have to run on a track. ________________
3 I am the people who travel from place to place. ________________
4 I can carry people to cross the water. ________________
5 You need me when you start the car. ________________
Across
1 I am a bicycle with moter. ________________
2 I am another name of bicycle. ________________
3 You need me when you get on a bus. ________________
4 When you miss the bus. you can me. ________________
5 I help carry your suitcase. ________________
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ใหนักเรียนวงกลมจุดที่แตกตางกันระหวางภาพ A และ B

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ใหนักเรียนเติมคำศัพทเกี่ยวกับวันลอยกระทง

g_d_ _ss of w_t_r

_a_t_r_

f_l l_oon_ig_ _

b_ _an_le_ _es

f_r_cr_c_er

i_c_ _se st_c_ _

o d d a e

L

u m n h t

a n a a v

i e a k

n e n i k s

n e n

= แมคงคา

= โคมลอย

= คืนพระจันทรเต็มดวง

= ใบตอง

= ประทัด

= ธูป

A

B



รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th
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1 พิพิธภัณฑธนาคารไทย ระดับ ป.3

2 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาแหงชาติ (ทองฟาจำลอง) กรุงเทพฯ ระดับ อ.3

3 อนุสรณสถานแหงชาติ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ระดับ ป.4

4 โครงการเผยแแพรความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับโรงเรียน

5 กิจกรรมตักบาตรตอนเชา

6 กิจกรรมฟาดขาว ระดับ ป.4

1 1

2

2

รวมภาพ

กิจกรรม SATIT PATTANASCHOOL
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