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พิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2557

 ทายที่สุดนี้ หวังวานักเรียนตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาปที่ 1-2 ซึ่งสัปดาหที่ผานมานี้

เรียนผานตลาดนัดวิชาการ คงสนุกสนานกับ

สถานการณท่ีแปลกแตกตางจากท่ีเรียนตามปกติ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3-4 มีวิชา

เลือกเสรีเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงนักเรียนประถมศึกษา

ปที่ 5-6 ที่ไดเลือกเรียนในวิชาบังคับเลือกและ

เลือกเสรีเปนครั้งที่ 2 เพื่อคนหาตนเอง ทั้งนี้

ตองขอขอบคุณผูปกครองจำนวนหนึ่งที่อาสา

มาชวยสอนใหกับนักเรียน เพื่อเติมเต็มให

มากขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวา ในภาคปลาย

โรงเรียนจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ผูปกครองอาสามาชวยสอนมากข้ึน ขอขอบคุณ

มา ณ โอกาสนี้

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง และนักเรียนที่รักทุกคน

 จดหมายขาวฉบับนี้ เปนฉบับที่ 2 ของภาคตนปการศึกษา 2557 ตลอดภาคตนที่ผานมา

นักเรียนท้ังระดับอนุบาล ประถม และมัธยมไดเรียนรูและรับประสบการณตรงผานกิจกรรมตางๆ

มากมาย เชน การแหเทียนพรรษา เริ่มตั้งแตการหลอเทียนไปจนถึงพิธีถวายเทียนพรรษา

ที่วัดแปนทอง กิจกรรมวันสุนทรภู ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนรู และรูจักนักกวีเอกของไทยที่เกง

ในทางกาพย กลอน อันเปนอมตะจนถึงทุกวันนี้ การแสดงความสามารถของนักเรียนดาน

ดนตรี-นาฏศิลปผานกิจกรรมสาธิตพัฒนาโชว การตักบาตรอันเปนประเพณีของชาวพุทธ

ที่ถือปฏิบัติ กิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งเปนภาษาประจำชาติของไทยที่ไมมีใครเหมือนและ

ไมเหมือนใครท่ีทุกคนควรรักและหวงแหน รวมถึงชวยกันอนุรักษใหย่ังยืนตลอดไปดวยการเขียน

การอานที่ถูกตอง การพูดที่ไพเราะ เหมาะกับกาละและเทศะที่ชาวตางชาติชื่นชม 

 นอกจากน้ี นักเรียนของโรงเรียนยังไดรับการพัฒนาในดานความเปนผูนำท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย

ตามอัตลักษณที่กำหนดผานกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน อีกกิจกรรมสำคัญ

ที่โรงเรียนกำหนดเปนประเพณีใหแกนักเรียนทุกป คือ กิจกรรมวันไหวครู เด็กทุกคนตองมีครู

ครูคนแรกคือคุณพอ คุณแม และครูคนที่สองคือคุณครูผูสอนในโรงเรียน ดังนั้น วันไหวครู

จึงเปนวันท่ีนักเรียนทุกคนพรอมใจกันมาทำพิธีเพ่ือขอบพระคุณแกผูมีพระคุณดวยการแสดงออก

ถึงความกตัญูกตเวทิตา โดยการนำดอกไมธูปเทียนมาไหวครู ซึ่งดอกไมที่ใช ในวันไหวครู

ลวนมีความหมายทั้งสิ้น ดอกมะเขือ แสดงถึงความออนนอมถอมตน ดอกเข็ม แสดงถึงความ

เฉียบคมของสติปญญา หญาแพรก เปรียบเสมือนความเจริญงอกงามของความรู เปนตน ซ่ึงปน้ี

เปนปแรกที่โรงเรียนไดทำพิธีในหองประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน นักเรียนทุกคนทำไดดีมาก

รูบทบาทหนาที่ของตนเอง และมีมารยาทในการใชหองประชุม ขอขอบคุณนักเรียนทุกคน

ที่เขารวมกิจกรรมวันไหวครูและทำหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี

 สำหรับกิจกรรมสำคัญในเดือนนี้ คือกิจกรรมวันแม นักเรียนทุกคนจะเขารวมพิธีวันแม

เพื่อแสดงความกตัญู กตเวทิตา ตอคุณแมผูมีพระคุณ ซึ่งโรงเรียนจะจัดขึ้นในวันศุกรที่

8 สิงหาคมนี้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมตางๆ จึงเปนประสบการณที่ลวนใหความรู ความเขาใจ

รวมไปถึงการปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ ท่ีเหมาะสมและถูกตองแกนักเรียนท้ังส้ิน ไมเฉพาะ

ในหองเรียนเทานั้น เหลานี้ลวนเปนทักษะชีวิตที่สงเสริมใหนักเรียนสาธิตพัฒนาทุกคนใหเติบโต

อยางมีคุณคาและมีคุณภาพ
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ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน สิงหาคม ปการศึกษา 2557

4-8 ส.ค. 2557 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 1 (ป.1-ป.2)

5 ส.ค. 2557 กิจกรรมนิทานยามเชาอนุบาล 1 ครั้งที่ 3 

6 ส.ค. 2557 เรียนรูโลกกวาง ป.1 ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

8 ส.ค. 2557 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

11 ส.ค. 2557 วันหยุดพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

12 ส.ค. 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

14 ส.ค. 2557 กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 3

15 ส.ค. 2557 เรียนรูโลกกวาง ป.2 ครั้งที่ 1 ณ Funarium

18-22 ส.ค. 2557 เรียนรูโลกกวาง ป.5 ครั้งที่ 2 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 เรียนรูโลกกวาง ป.6 ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร เอกมัย

19 ส.ค. 2557 กิจกรรมนิทานยามเชาเตรียมอนุบาล ครั้งที่ 4 

22 ส.ค. 2557 เรียนรูโลกกวาง ป.3 คร้ังท่ี 2 ณ พิพิธภัณฑชางเอราวัณ จ.สมุทรปราการ

25-29 ส.ค. 2557 สอบยอย ครั้งที่ 3 ในชั่วโมงเรียน

25-27 ส.ค. 2557 เรียนรูโลกกวาง อนุบาล 1 ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ

29 ส.ค. 2557 กิจกรรมรักษดนตรี ครั้งที่ 1

1-5 ก.ย. 2557 คุยกับคุณครู (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

 2 ก.ย. 2557 กิจกรรมนิทานยามเชาอนุบาล 3 ครั้งที่ 5

จดหมายขาว

ฉบับที่ 2

ประจำเดือน สิงหาคม

ปการศึกษา 2557

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี กาญจนชาตรี

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

ผูชวยศาสตราจารยมาลินี ชาญศิลป

อาจารยองอาจ บุญรักษ  

ครูจิรัฏฐ ชีพนุรัตน

บรรณาธิการอำนวยการ

คุณอนันตภรณ สวยสะอาด

บรรณาธิการ

คุณชนิตสิรี ไกรฤกษ

กองบรรณาธิการ

ระดับอนุบาล

ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ครูสุณิฎา บุญทอย

กลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูศิริชัย โฉมวัฒนา

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ

ครูวัลยา ซอเสียงดี

ครูธนพล พรมโอก

ครูเศรษฐภรณ จิตรากิจ

ครูณัฐกฤตา ทองนพคุณ

Mr. Douglas Colgan

Mr. David Ford

ศิลปกรรมและผลิต

คุณเกริกชัย เตมะศิริ

คุณอรรณพ อิ่มเจริญ

คุณอภิศาล คนเพียร

คุณสุกิจ ประกอบผล

คุณรัฐนนท สวางผล

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



กลยุทธสรางคุณลักษณะนักเร�ยน
 เพื่อตอบโจทยดังกลาว คณะครูไดมาชวยกันคิดวา หากโรงเรียนตองการสราง

คุณลักษณะ เรื่องความรักสถาบัน ความสามัคคี มีวินัยจะดำเนินการอยางไร ซึ่งได

คำตอบมาเปน 3 เรื่อง ดังนี้

 ดานการรักสถาบัน จัดใหมีเพลงประจำโรงเรียน ซ่ึงจะทำใหนักเรียนเกิดความ

ผูกพันกับสถาบัน ซึ่งเปนที่นาดีใจวาขณะนี้นักเรียนสามารถรองเพลงนี้ไดเกือบทุกคน

 ดานความสามัคคี โดยการแบงกลุมนักเรียนเปน 4 House (บาน) เหมือนกับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศและภาพยนตร เรื่อง แฮรรี่ พอตเตอรใหนักเรียนชวยกัน

ต้ังช่ือบาน ซ่ึงแนวคิดแรก คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และเพ่ือใหสวยหรูข้ึน นักเรียนไดชวย

แปลความหมายทั้ง 4 บาน ในชื่อ พสุธาลัย ธารารินทร เมฆาธิชากร และเดโช

โดยในแตละบานจะมีสมาชิกเปนนักเรียนทุกระดับ บานละประมาณ 33 คน กิจกรรมน้ี

จะทำใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่รุนนอง การดูแลซึ่งกันและกันซึ่งพบวา

ไดผลลัพธที่ดี

 

 ดานความมีว�นัย ตอเนื่องจากการแบงกลุมนักเรียนเขาบานตางๆ ภายใต

กิจกรรมน้ีนักเรียนยังจะไดฝกความมีวินัย เน่ืองจากแตละบานจะมีกฎท่ีสมาชิกทุกคน

ในบานตองยึดถือปฏิบัติรวม หากนักเรียนคนหนึ่งไมมีวินัย สมาชิกทุกคนจะตองรวม

รับผิดชอบ นักเรียนจึงไดเรียนรูการทำงานเปนทีม ไดดูแลและตักเตือนกัน

 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมในคายที่ลวนตอบโจทยดังที่กลาวมา

 ในฐานะผูอำนวยการคาย Satit Pattana Leadership

Camp เลาถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้วา หลังจากไดโจทย

จากผูอำนวยการโรงเรียนใหสรางนักเรียนในระดับมัธยม

ใหเปนผูรักสถาบัน มีความสามัคคี มีวินัย ใฝเรียนรู

จึงคิดวากระบวนการสรางเด็กใหมีคุณลักษณะดังกลาว

ตองใชเวลาในการกลอมเกลาพอสมควร จึงจัดคายน้ีข้ึนมา

เพื่อใหรุนพี่รุนนองไดทำกิจกรรมรวมกันเสริมสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางกันรูจักดูแลซ่ึงกันและกัน รวมถึง

ทักษะชีวิตในดานอื่นๆ

 “ปจจุบันเด็กจะเรียนแตวิชาการไมได แตตองไดเรียนรู

เรื่องทักษะชีวิตโดยเฉพาะเด็กรุนใหม เขาควรมีทักษะ

ของเด็กในศตวรรษที่ 21 เชน เปนคนมีวินัย มีความคิด

สรางสรรค รูจักการอยูรวมกัน การปรับตัวเขาหาผูอื่น

และมีความรับผิดชอบ ซึ่งหลังจากกลับจากคายนี้จะมีอีก

หลายกิจกรรมที่จะสามารถตอยอดได คายนี้จึงเปน

จุดเริ่มตนที่ดี”

“ผศ.ดร. สุมาล� กาญจนชาตร�”
รองผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา

 เมื่อวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 โรงเร�ยนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมคาย Satit Pattana Leadership Camp นำนักเร�ยน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2557 รวมทำกิจกรรม ณ ศูนยฝกนิส�ตวนศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
อุทยานแหงชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีร�ขันธ  โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อฝกความเปนผูนำ ความมีว�นัย ความสามัคคี
รักสถาบัน และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพ�่และรุนนอง ดำเนินกิจกรรมโดยคณะผูฝกสอนของ ผศ.ระล�ก สัทธาพงศ
ประธานเทคนิคสมาคมฮอกกี้แหงประเทศไทย ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการจัดคายเยาวชนรวมกับคณะครูอาจารย เจาหนาที่
โรงเร�ยนสาธิตพัฒนา

ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เรื่องเลา
ใตเงาพีระมิด

3



บูรณาการ 8 กลุมสาระฯ
สูกิจกรรมคาย
 ดานกิจกรรมอื่นๆ ในคายที่ถูกคิดขึ้น โดยครูแตละ

กลุมสาระการเรียนรู อาทิ กิจกรรมประติมากรรมทราย

ของกลุมสาระฯ พื้นฐานการอาชีพและเทคโนโลยี ที่จะให

นักเรียนไดปนทรายออกมาเปนรูปรางตางๆ กิจกรรม

ชวยชีวิตคนตกน้ำ ของกลุมสาระฯ พลศึกษา-สุขศึกษา

กิจกรรมปอมพระราชา  ของกลุมสาระฯ คณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร นักเรียนจะไดฝกการแกปญหาดวยความรู

ทางฟสิกสและการคำนวณเพื่อใหกลุมอื่นไมสามารถ

ฝาดานเขามาในปอมของตนเองได หรือกิจกรรมชมนก

ชมไม โดยกลุมสาระฯ สังคมศึกษา-ภาษาไทย นักเรียน

จะศึกษาสิ่งมีชีวิตและฝกแตงกลอน ฯลฯ

 นอกจากน้ียังมี กิจกรรมงานสานใจนองพ่ีสาธิตพัฒนา

เพื่อละลายพฤติกรรม ฝกความกลาแสดงออก กิจกรรม

งานวัด เพื่อใหนักเรียนออกแบบการจัดงาน การใช

ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งพบวานักเรียน

สามารถทำไดดี มีความคิดสรางสรรค บริหารและจัดการ

งานออกมาไดดี

  ผศ.ดร.สุมาลี เลาถึงความประทับใจจากคายนี้วา

กิจกรรมที่นักเรียนตองเดินทางไกลกวา 10 กม. ซึ่งหนัก

พอสมควรสำหรับเด็กท่ีอยูในเมืองไดรับความสะดวกสบาย

มาตลอดแตกลับพบวา นักเรียนของเรามีความอดทนและ

ใจสูมากจนทำกิจกรรมไดสำเร็จ ระหวางทางก็ไดเห็นการ

ชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกันเปนภาพที่นาประทับใจ

 “วันหนึ่งเราใหนักเรียนทำอาหาร โดยใหวัตถุดิบ คือ

ฟน ไฟ ขาวสาร ไมไผสำหรับหุงขาว ไก 1 ตัว เคร่ืองปรุง

มีแคเกลือและพริกไทย เราอยากรูวาเขาจะแกปญหาอยางไร

วันแรกมีเด็กที่นั่งเฉยๆ มองดูครูไมทำอะไร ไมแกปญหา

แตพอวันถัดมาเราเริ่มเห็นวาเด็กเขามามีสวนรวมในการ

ทำอาหารมากขึ้น แสดงวาเด็กเริ่มเปลี่ยนแปลง และรูจัก

บทบาทหนาที่ของตนเอง”

“นักเร�ยน”
หัวใจของความสำเร็จ
 ผศ.ดร.สุมาลี กลาวถึงผลลัพธของจากจัดคาย Satit

Pattana Leadership Camp วา ตนเองรูสึกพอใจผลที่

ไดกลับมาถือวาบรรลุเปาหมาย แมจะมีอุปสรรคจาก

เรื่องสภาพอากาศที่ไมเอื้ออำนวยตอกิจกรรมบางอยาง

แตก็เห็นวานักเรียนใหความรวมมือในการทำกิจกรรม

เปนอยางดี มีความอดทนและเห็นความเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้นในหลายดาน

 “จากกิจกรรมน้ีเราเห็นความสามารถเดนๆ ของนักเรียน

หลายคนแตยังไมมีเวทีใหเขาไดแสดงออกซ่ึงเราก็ตองนำ

ไปคิดตอวาจะสงเสริมเขาอยางไร นอกจากนี้เรื่องอีกเรื่อง

ท่ีประทับใจคือการเห็นคุณครูทุกคนทุมเทเพ่ือเด็กอยางมาก

และประสานการทำงานระหวางกันไดเปนอยางดี คายนี้จึง

ประสบความสำเร็จตามที่ไดตั้งโจทยไว”

 โปรดติดตามคาย Satit Pattana Leadership
Camp ในครั้งตอไปเร็วๆ นี้ เพราะทักษะชีว�ต
สรางไมไดในวันเดียว
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ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตอ.1 ด.ญ. ฉันทชนก ทรัพยรุงเรือง (แพน) และด.ญ.ภาวิยา นิเวศวิวัฒน (เจาจอม) ชวยเก็บกลองใสนม ดูแลเพื่อนในหองเรียนบอยครั้ง

ตอ.2 ด.ช.อธิคุณ เหลาพูลสุข (เปก) และด.ญ.บุญสิกา วีระศักดิ์ (อูรัน) พูดไพเราะเสมอและชวยเก็บของเลนทุกครั้ง

ตอ.3 ด.ญ.ชญานิศ วงศบุหลัน (แตงโม) และด.ช.นัถกฤต ผดุงเดชสิริ (คาวี) พูดจาไพเราะและมีน้ำใจชวยเก็บของเลนเขาที่

ตอ.4 ด.ญ.จิดาภา เวชสุภาพร (จีดา) และด.ช.ธนันตภูมิ สุทธิวรเศรษฐ (อตอล) รูจักหนาที่ของตนเอง มีน้ำใจชวยเหลือคุณครูและเพื่อนๆ อยูเสมอ

ตอ.5  ด.ช.กษิดิ์พัฑฒิ รัตนวรรณ(พัตเตอร) และด.ญ.วรัญญรัตน ประภารัศมี (เนย) มีน้ำใจชวยเก็บของเลน และชวยเหลืองานเล็กๆ นอยๆ ของหอง

อ.1/1 ด.ช.อินทมรรคณ อรรจนอังกูร(อิน) และด.ญ.แพรวพรรณ พุฒตาล(ลียา) ชวยปลอบใจเวลาเพื่อนรองไห ชวยเตือนเพื่อนเวลาเพื่อนลืมหยิบ

 กระติกน้ำชวยเก็บสิ่งของและชวยเช็ดนมที่หกบนพื้นเปนประจำ 

อ.1/2 ด.ช.ธนเสฏฐ ชัยมาตรกิจ (ชิณ) และด.ช.นันทนัช วงษแสงอรุณศรี (พริมพริม) มีน้ำใจชวยเหลือเพื่อนและครูในเรื่องตางๆ โดยไมตองรองขอ

อ.1/3 ด.ช.ชุติภัทร โตวิเศษ (ครบเคร่ือง) และด.ญ.ณัฐชยา ทองก่ิงแกว (เอว่ี) ชวยครูยกกลองนมไปเก็บบอยคร้ังและชวยปดไฟหลังจากใชหองน้ำทุกคร้ัง

อ.1/4 ด.ช.ภาสวัฒน คณาสวัสดิ์ (นองเกา) และด.ญ.มนสิชา วุฒิวัฒน (นองเพลง) ชวยเก็บเศษเปลือกหลอดไปทิ้งถังขยะทุกครั้ง

อ.1/5 ด.ช. สมัครพงศ  ธนสารสมบัติ (เชน) และด.ญ.พิรุฬหลักษณ อาทรชัยกุล (ปริญ) มีน้ำใจ คอยอาสาชวยงานคุณครูอยูเสมอ

อ.1/6 ด.ญ.ธชามา เต็งติชวลิต (ขิม) และด.ช.ธนณัฏฐ ชัญมาตรกิจ (ชุณ) มีน้ำใจชวยเหลือครูและดูแลของใชสวนตัวไดเปนอยางดี 

อ.1/7 ด.ญ.เพียงธาร เชี่ยวชาญวลิชกิจ (แพท) และด.ช.สุกฤษ ฑีมะสุข (อบอุน) ชวยเก็บกลองนมดวยความเต็มใจ และจะทำงานพรอมรอยยิ้มเสมอ

อ.2/1 ด.ช.คุณานนต สมัยนิยม (เจตน) และด.ช.อนุชิต ชินคำ (อั่งเปา) รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและมีจิตอาสาชวยเก็บกลองนม

 และกลองขนมที่รับประทานเสร็จเปนประจำ

อ.2/2 ด.ช.ศุภวิชญ ขำอุดม (ปน) และด.ญ.ศุภิสรา อภิพัฒนวิศว (ผิง) ชวยเก็บของใชตางๆ เขาที่เปนประจำ

อ.2/3 ด.ญ.นภัสรนันท เอื้อมงคลการ (ผิง ผิง) และด.ช.ณวธรรณ ไชยยนต (ไทเกอร) พูดจาไพเราะ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่

 เก็บของใชเขาที่ไดเรียบรอยและชวยดูแลเพื่อนๆเวลาเพื่อนลืมของเสมอ

อ.2/4 ด.ญ.สิปปาริยา ฉันทะกุล (ปณณ) และด.ช.อัครวัฒน ไชยปญญา (วินด) มีน้ำใจชวยเตรียมอุปกรณในการลางกลองนม และเก็บเขาที่

 เมื่อทำความสะอาดเรียบรอยเสมอ   

อ.2/5 ด.ญ.กันตา ณ ลำพูน (ขาวหอม) และด.ช.เจษฏา พิทยานุกุล (ตั้น) มาโรงเรียนแตเชาดวยรอยยิ้มที่สดใส เก็บของใชสวนตัวไดเรียบรอย

 และมีน้ำใจชวยเก็บของเลนเขาที่เสมอ

อ.3/1 ด.ญ.คัคนินท ชอง (นิ๊นท) และด.ช.ปภาวิน โฆสิตวัน (ยู) ตั้งใจเรียน เชื่อฟงและปฏิบัติตามสิ่งที่คุณครูสอนอยางดี รูเวลารูหนาที่

 มีความรับผิดชอบและมีน้ำใจกับเพื่อนเสมอ  

อ.3/2 ด.ช.ติณณวัชร ฐิติกุลธีรากรณ (ริว) และด.ญ.ขวัญชนก อัศวธีระธรรม (ตนขาว) รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และมีจิตอาสาชวยเหลือ

 งานสวนรวมเปนประจำ

อ.3/3 ด.ญ.ปุณศยา พูลศิริ (ปูปู) และด.ช. มหาสมุทร แซคู (โอเชี่ยน) มีน้ำใจคอยชวยดูแลรักษาความสะอาดหองเรียนอยูเสมอ

อ.3/4 ด.ญ.ณัฏฐนิชชา นิธิพิสุทธิกุล (เอิงเอย) และด.ญ.ณัฐพัชร นอยจันทร (อ๊ิง) เรียบรอย พูดไพเราะ เช่ือฟงคุณครู และปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางดี

อ.3/5 ด.ช.เทรุกิ ณัฐนนท (ซาโต) และด.ญ.อัญชิษยา คงปฏิมากร (พราวด) มีน้ำใจชวยเหลืองานในหองอยูเสมอ 

อ.3/6 ด.ญ.รัญชิดา สุริยะพรชัยกุล (แคปซูล) และด.ช.ศุภวัช ศรีนิ่ม (อั๊ต) ชวยเก็บขยะ และชวยกันทำความสะอาดหองทุกครั้งหลังจบกิจกรรม

อ.3/7 ด.ญ.นัทธมน ยุพาพินธ (แพรวา) และด.ช.พีรวุฒิ เอมประดิษฐ (ม้ิกก้ี) พูดไพเราะ ออนหวาน มีมารยาทดี ต้ังใจเรียน ดูแลหนาท่ีของตนเองไดดี

กิจกรรมพี่ชวยนอง ระดับอนุบาล



การไหวครู
พิธีกรรมแฝงนัยยะ

มากกวาตาเห็น
เรียบเรียงโดย : ครูศิริชัย โฉมวัฒนา 

 หลังจากเปดเทอมใหม สถานศึกษาหลายแหงจะจัดใหมีพิธีไหวครูข้ึน

ในวันพฤหัสบดีของในชวงกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนมิถุนายนนี้

ซึ่งการกำหนดวันนั้นจะแตกตางกันไป แตสิ่งที่ยึดเหมือนกัน ก็คือตอง

ตรงกับวันพฤหัสบดี

ความหมายของคำวา “ครู”
 “ครู” มีความหมายวา ผูสั่งสอนศิษย หรือผูถายทอดความรู

ใหแกศิษย  มาจากคำวาครุ (คะ-รุ) ที่แปลวา “หนัก” อันหมายถึง

ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้นนับเปนภาระหนาที่

ที่หนักหนาสาหัสไมนอย กวาจะหลอหลอมเด็กคนหนึ่งใหเติบโต

เปนผูมีวิชาความรู และเปนคนดีของสังคม ผูเปน “ครู” จะตองทุมเท

แรงกายและแรงใจไมนอยไปกวาพอแมผู ใหกำเนิดเลย

 ในชีวิตของเด็กคนๆ หน่ึง นอกเหนือไปจากพอแมซ่ึงเปรียบเสมือน

“ครูคนแรก” แลวการที่เด็กๆ จะดำรงชีพตอไปในสังคมได จำเปน

อยางย่ิงท่ีจะตองมี “ครู” ท่ีจะประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู เพ่ือปูพ้ืนฐาน

ไปสูหนทางทำมาหากินในภายภาคหนาดวย 

 ดวยเหตุนี้เอง “การบูชาครู” หรือ “การไหวครู” จึงเปน

ประเพณีสำคัญที่มีมาแตโบราณและมีอยูในเกือบจะทุกสาขาอาชีพ

ของคนไทย ถือเปนพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณ

ของบูรพาจารย ครูอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ให ทำใหเรา

สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สรางความเจริญรุงเรืองใหแกตนเอง

และครอบครัวไดในอนาคต

ปลายทางแหงการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว ซึ่งการไหวครูนี้ นอกจากจะเปนธรรมเนียมอันดีงามที่มีสวนโนมนาวจิตใจศิษย ใหรักษา

คุณความดีและชวยธำรงรักษาวิทยาการใหสืบเนื่องตอไปแลว การที่ศิษยแสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแตเบื้องตน

ก็มีสวนทำใหครูเกิดความรักความเมตตาตอศิษย อยากมอบวิชาความรู ใหอยางเต็มที่ และศิษยเองก็จะมีความรูสึกผูกพันใกลชิด

เกิดความมั่นใจวา ตนจะมีผูคุมครองดูแลสั่งสอนใหไปสูหนทางแหงความดีงาม และความเจริญกาวหนาแนนอน

จุดมุงหมายในพิธีไหวครู
 พิธีไหวครูน้ัน จัดข้ึนเพ่ือเปนการอุทิศสวนกุศล ดวยการถวายเคร่ือง

สักการะ แกปรมาจารยทั้งหลาย ผูประสิทธิ์ประสาทความรู ใหแกศิษย

เพ่ือใหศิษยเกิดความม่ันใจในการเรียนเม่ือไดผานพิธีกรรมมาแลว และ

ยังเปนการขอขมาลาโทษ หากศิษยไดกระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรูเทา

ไมถึงการณ ไมวาจะเปนดานกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม

ท้ังยังเปนส่ิงชวยเตือนสติใหศิษยระลึกถึงพระคุณของครู อาจารยอันเปน

เคร่ืองเตือนใจท่ีจะประพฤติแตในส่ิงท่ีดีงาม อยูในศีลธรรมจรรยา ต้ังตน

อยูในโอวาทคำสั่งสอนของครู อาจารย

สิ่งที่ไดรับจากพิธีไหวครู
 หลังจากประกอบพีธีไหวครูแลว ศิษยจะเกิดความสามัคคี ในฐานะ

ที่เปนศิษยมีครูเหมือนกัน สามารถนำวิชาความรูที่เรียนมา ไปถายทอด

ไดดวยความมั่นใจ และยังเปนการสรางศิษยใหมีความกลาแสดงออก

มีความรูกวางขวางและเขาใจในพิธีกรรมเชนนี้อยางชัดเจนรวมถึง

เกิดความสบายใจหากไดทำสิ่งใดผิดพลาดไป ก็จะไดเปนการขอขมา

ครูไปดวย

ลูกศิษยเคารพ ปลุกใจครูมอบความเมตตา
 การที่ศิษยแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูอาจารยอยางจริงใจ

วาทานเปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมความรู ศิษยในฐานะผูสืบทอด

มรดกทางวิชาการ จึงพรอมใจกันปวารณาตัวรับการถายทอดวิชาความรู

ดวยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อใหบรรลุ

แหลงขอมูล : noknoi.com, dhammajak.net , culture.go.th kapook.com และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
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ธรรมะเริ่มไดแตวัยเด็ก
นำเสนอบทความโดย : ครูสุณิฎา บุญทอย

จดหมายขาวฉบับนี้ ไดคัดเลือกบทความเรื่องการสงเสริมธรรมะแกเด็ก

ซึ่งเปนบทความที่นาสนใจจากผูเขียนหลายทานขอเชิญคุณพอคุณแมติดตามอานกัน

 ครอบครัวถือเปนสถาบันที่เล็กที่สุด แตมี

อิทธิพลมากที่สุด สิ่งที่ควรจะคำนึงถึง คือเรา

ไมควรฝากความหวังไวกับผูอื่น การนำหลัก

พุทธศาสนาไปชวยกลอมเกลาจิตใจเด็กคือ

หนทางท่ีดีท่ีสุด พอ แม ผูปกครอง ควรพาลูก

เขาวัดใหเด็กคุนเคยกับวัด กับการฟงธรรม

ปฏิบัติธรรม ในสวนนี้สำนักพระพุทธศาสนา

ควรจะมีสวนชวยที่จะทำใหเด็กเกิดความรูสึก

อยากไปวัดโดยการสวดมนตใหเปนท่ีเขาใจงาย

บรรยายธรรมเก่ียวกับเร่ืองใกลตัวเด็ก เพ่ือให

สามารถนำมาปรับใชประโยชนกับชีวิตประจำวัน

ขณะเดียวกันการสรางบรรยากาศใหประทับใจ

ก็เปนส่ิงท่ีควรดำเนินการควบคูกันไปดวยเพราะ

ในเด็กตั้งแตอายุ 0-6 ป ถือเปนวัยที่ตองใช

จิตวิทยาเพ่ือปูพ้ืนฐานดานศีลธรรมท่ีดีใหกับเด็ก

โลกสวยดวยน้ำใจ
 จะใหอะไร ราคาเทาไร ไมสำคัญเทากับ

น้ำใจที่คิดจะให พอแมจะชวยลูกไดมากหาก

สอนใหลูกตระหนักวา แมเขาจะมีกำลังนอย

มีเงินไมมาก แตเขาก็สามารถทำบุญไดเทาเทียม

ผู ใหญหากเขามีน้ำใจ คุณคาของคนเรามิได

อยูที่วัยหรือชื่อเสียงเงินทอง แตอยูที่คุณภาพ

ของใจตางหากถึงจะไมมีเงินให แตถามีน้ำใจ

แลว ก็สามารถใหสิ่งที่ยิ่งใหญกวาเงิน การ

เสียสละเพ่ือสวนรวมหรือลงมือลงแรงเพ่ือชวย

ผูอื่น เปนบุญอีกอยางหนึ่ง บุญอยางนี้เด็กๆ

สามารถทำไดในชีวิตประจำวัน เชน เก็บเศษแกว

หรือตะปูที่ขวางทาง เก็บขยะในละแวกบาน

ชวยเหลืองานของโรงเรียนถือของใหคนแก

จูงคนตาบอดขามถนน ปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ

นิสัยเชนนี้ปลูกฝงไดดวยการสอนใหลูกรูจัก

ชวยงานบาน แมจะมีคนใชก็ตาม

 การสอนลูกใหทำความดีเปนบุญอยูแลว

ในตัว ถาลูกนำไปปฏิบัติ ก็เทากับวาลูกไดรวม

ทำบุญดวย บุญที่ถูกตองชวยใหชีวิตจิตใจ

เกิดความสะอาด สวาง สงบ และเปนสุขอยาง

แทจริงไมมีอะไรสำคัญสำหรับมนุษยเทากับส่ิงน้ี

พอแมพรอมที่จะใหอะไรมากมายแกลูก เชน

เงิน บาน ท่ีดิน แตส่ิงหน่ึงท่ีลืมไมไดคือการสอน

ลูกใหรูจักบุญและมีชีวิตท่ีเปยมบุญ มรดกใดเลา

จะสำคัญมากไปกวานี้
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เรียบเรียงโดย : ครูศิริชัย โฉมวัฒนา 

วัสดุที่ใชทำพานไหวครูตั้งแตเดิมมา มีความหมายและ
คุณคาแฝงอยูทั้งยังเปนวัสดุที่หางายตามทองถิ่น

แหลงขอมูล : noknoi.com, dhammajak.net , culture.go.th kapook.com

 และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 หญาแพรก สื่อถึง การใหเรียนไดเร็วเหมือน

หญาแพรก ท่ีโตไดเร็วและทนตอสภาพดินฟาอากาศ

ทนตอการเหยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือนคำสั่งสอน

ของครูบาอาจารย

 ดอกเข็ม ส่ือถึง การมีสติปญญาเฉียบแหลม

เหมือนชื่อของดอกเข็ม

 ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบวา

ดอกมะเขือน้ัน จะคว่ำดอกลงเสมอ เปรียบกับการ

รูจักออนนอมถอมตน เปนคนสุภาพเรียบรอย

เหมือนมะเขือที่โนมลง

 ขาวตอก เนื่องจากขาวตอก คือ ขาวเปลือก

ที่คั่วดวยไฟออนๆ ใหรอนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่ง

ที่เนื้อขางในขยายออก จนดันเปลือกใหแยก

ออกจากกัน ไดขาวสีขาวที่ขยายเม็ดบานออก

ดังนั้น ขาวตอกจึงเปนสัญลักษณของความมี

ระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ

เอาชนะความซุกซนและความเกียจครานของ

ตัวเองไดก็จะเหมือนขาวตอกสีขาวท่ีถูกค่ัวออกจาก

ขาวเปลือก

แหลงขอมูล : สุชาดา วราหพันธ หนังสือวิถีธรรมวิถีไทย (พระพุทธศาสนา) 

 อนุสรา ทองอุไร หนังสือพิมพมหาเนชั่น หมวดศาสนา

 พระไพศาล วิสาโล เล้ียงลูกปลูกสติ พิมพคร้ังท่ี 1 ป พ.ศ.2554

 จัดพิมพโดย ศูนยไทยธิเบต

ฝกใจใหสงบเบาสบาย
 สมาธิชวยให ใจสงบงาย ดับความโกรธความเรารอนไดดีเวลาลูก

โมโหควรแนะใหลูกหายใจเขาลึกๆ หายใจออกยาวๆ สัก 4-5 ครั้ง

เปนอยางนอย แตสมาธิจะไดผลดีตองฝกเปนประจำแมในยามปกติ

วิธีฝกมีหลายอยาง เชน จดจออยูกับลมหายใจเขาออกหรือเดินชาๆ

ดวยความสงบ ถาพอแมทำรวมกับลูกดวยจะไดผลมาก การทำเปน

กิจวัตรแมเพียงวันละ 5 นาที ชวยพัฒนาจิตใจไดมาก

 สำหรับเด็กเล็กๆ พอแมอาจใชเกมชวยใหเด็กมีสมาธิได เชน ใหเด็ก

เคลื่อนไหวอยางชาๆ โดยเคลื่อนอวัยวะทีละสวนเหมือนกับเปนตุกตา

หุนยนตโดยมีกติกาใหเด็กสังเกตความรูสึกทุกสวนที่เคลื่อนไหว วิธีนี้

จะทำใหเด็กสนุกกับการจดจอและระลึกรูรางกายของตนเอง

 ความจริงการฝกสมาธิสามารถทำไดกับกิจกรรมทุกอยาง เชน

มีสมาธิกับการถูพื้นลางจานหรือทำการบาน อานหนังสือนอกจากนั้น

การสอนใหเด็กทำอะไรเปนอยางๆ ไมทำอะไรพรอมกันหลายอยาง

ในเวลาเดียวกัน เชน กินขาวไปดวยอานหนังสือไปดวยจะชวยฝกจิต

ใหมีสมาธิ ไมฟุงซานงายกอนนอนเปนโอกาสดีอีกชวงหนึ่งที่พอแม

สามารถฝกลูกๆ ใหมีสมาธิไดโดยชวนลูกใหสวดมนตไหวพระอยางงายๆ

เชน กลาวนะโม 3 จบ และกลาวไตรสรณคมน (เริ่มตนดวย พุทธัง

สะระณัง คัจฉามิ) 3 จบ จากนั้นแนะนำใหลูกกราบพระพุทธ พระธรรม

และพระสงฆ 3 ครั้ง อีก 2 ครั้ง กราบเพื่อระลึกถึงคุณของบิดามารดา

และคุณของครูบาอาจารยท้ังหลายแลวทำใจสงบสักพักกอนจะเขานอน

 การแผเมตตาเปนการฝกจิตใหมีภูมิตานทาน

ความโกรธไดเปนอยางดีความโกรธนั้นยิ่งหมักหมม

ก็ยิ่งเผาลนใจใหรุมรอนพอแมควรสอนลูกแผเมตตา

กอนนอน เริ่มจากคนใกลตัวไปจนถึงคนที่มีเรื่อง

โกรธเคืองหรือผิดใจกัน การใหอภัยเปนอีกวิธีหนึ่ง

ที่ชวยใหใจสงบเย็น

 การสรางเมตตาในใจ ยังทำไดดวยการหม่ันช่ืนชมผูคนและส่ิงตางๆ

ที่อยูรอบตัวไมเฉพาะแตพอแม ครูบาอาจารยแตรวมถึงคนรถ คนงาน

ในบาน นักการที่โรงเรียน ฯลฯ โดยตระหนักวาคนเหลานี้ทำใหชีวิต

ของเราเปนไปดวยดี ชื่นชมและขอบคุณแมกระทั่ง ตนไม ภูเขา ทะเล

รวมทั้งขาวของเครื่องใช เชน ดินสอ กระเปา ผาหม รถยนต ฯลฯ

ชวยใหจิตใจออนโยนเกิดความรักความหวงใยในธรรมชาติ 

 หากลูกยังเล็กอยู พอแมควรสอนใหหม่ันรดน้ำตนไม หรือเล้ียงสัตว

พรอมกันนั้นก็แนะใหลูกนอมใจแผเมตตาวา ขอใหตนไมและสัตว

เปนสุขๆ พนทุกขท้ังปวง หากทำไดทุกเชาเย็นเด็กจะเปยมดวยเมตตา

การไหวครูเปนพิธีกรรมที่กอใหเกิดคุณคา

แกครูอาจารยและลูกศิษยทุกคน

การไหวครูเปนพิธีกรรมที่กอใหเกิดคุณคา

แกครูอาจารยและลูกศิษยทุกคน

ความหมายของ

ดอกไมในพานไหวครู

ความหมายของ

ดอกไมในพานไหวครู
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 So what is it that gives mathematics its right to this title?

At school many students find maths a dull and difficult subject,

and it remains the subject they dislike the most. But it is a simple

fact that mathematics remains central to the sciences and many

other subjects. It is a difficult subject, one that requires more

practice than students often think, but it is a very straightforward

one where logic and common sense prevail. It’s also a subject

where Thai students perform rather well…

 July 2014 saw the close of the 55th International Mathematical

Olympiad, held in Johannesburg, South Africa. High school

students take part in the IMO, which is an individual maths

competition. Despite the fact that no university or college level

student is allowed to enter, solutions of the problems often

require a level of mathematics that is not taught at school,

or sometimes even university! This is why it remains the pinnacle

of mathematical competitions.

 This year’s competition saw Thai students win six medals.

Four silver medals were won by Kritkorn Karntikoon of Chula-

longkorn University Demonstration School, Sivakorn Sanguanmoo

of Mahidol Wittayanusorn School, Suchan Vivatsethachai and

Phusit Wattanawongwibul both of Trium Udom Suksa School.

The two bronze medals were won by Tanat Komolsiripakdi of

Bangkok Christian College; and Thee Ngamsangrat of Trium Udom

Suksa School. Although the competition is an individual event

the combined performances of the entrants rank Thailand a very

respectable 21st in the world. Incidentally Nipun Pitimanaaree,

another Thai student, is one of only a handful of entrants to ever

win four gold medals in the Olympiad.

‘The Queen of the Sciences’

 The famous mathematician Carl Friedrich

Gauss famously referred to mathematics as

the ‘Queen of the Sciences’ back in 1800’s.

If anyone should know this, it’s surely

Gauss; who was not only one of the greatest

mathematicians, but a world renowned

physical scientist.

 เด็กยุคใหมจะนั่งเรียนคร่ำเครงแตวิชาการในหองเรียนแตเพียง

อยางเดียวไมไดอีกแลว เพราะสิ่งจำเปนอยางยิ่งสำหรับเด็กยุคนี้

คือเรื่องของทักษะชีวิต ซึ่งกิจกรรมนอกหองเรียนสามารถตอบโจทย

น้ีไดอยางดี เหมือนอยาง “ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม” หรือ นองโชแชง
นักเรียนช้ัน ป.3/4 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ท่ีแบงเวลาวางไปทำกิจกรรม

ตามความสนใจในเวทีการประกวด การแขงขันตางๆ และไดรับรางวัล

มามากมาย ไดแก 

 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประถมศึกษาการแขงขันพูด

 สุนทรพจนของสำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน

 รางวัลชมเชยยอดเยี่ยมประเภทเดี่ยว โครงการลับสมองประลอง

 ปญญา สรรหาหนูนอยเลานิทานท่ัวประเทศ จัดโดยคณะกรรมการ

 บริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองคกรความรู มูลนิธิหนังสือ

 เพื่อเด็ก และอุทยานการเรียนรู TK PARK 

 ชนะเลิศ Speech Contest หัวขอ Heal The World ของผลิตภัณฑ

 ELLE บ.สหพัฒน

 รางวัลชนะเลิศ ทูตนอยซานตาคิดสเพ่ือเพ่ือนดอยโอกาสถวยรางวัล

 นายกรัฐมนตรี

 เหรียญเงิน การแขงขันยิมนาสติกลีลาประเภทฟรีแฮนด จัดโดย

 สโมสรยิมนาสติกรวมกับ อบต.ลาดสวาย

 นองโชแชง เลาถึงความรูสึกที่รางวัลที่ไดรับจากการแขงขันตางๆ

ทำใหรูสึกภาคภูมิใจมาก เพราะนอกจากจะไดรับประสบการณที่ดี

จากการแขงขันแลว บางรางวัลยังเปดโอกาสใหตนเอง ซึ่งเปนเพียง

เด็กเล็กๆ ไดชวยเหลือและสรางสรรคสังคมได สวนรางวัลดานกีฬา

ก็เปนรางวัลที่ทำใหรูสึกภูมิใจที่ได ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ

ทำใหรางกายแข็งแรงดวย

 “สวนเร่ืองเคล็ดลับการเรียน หนูจะต้ังใจฟงคุณครูเวลาเรียน

หนังสือ ศึกษาหาความรูใหมๆ  โดยการอานหนังสือหลายประเภท

ขยันฝกซอม ถามีใครตำหนิหรือชี้แนะก็จะรับฟงเพื่อนำมา

ปรับปรุงโตขึ้นหนูอยากเปนคุณหมอเพราะจะไดชวยเหลือ

เพื่อนมนุษยดวยกันคะ”

ถายทอดโดย : ครูวัลยา ซอเสียงดี

“โชแชง”
ณหฤทัย ทองเจิม

สาวนอยนักกิจกรรม

“โชแชง”
ณหฤทัย ทองเจิม

สาวนอยนักกิจกรรม
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by Douglas Colgan

Practice makes perfect.
  Someone once said ‘maths is not a spectator sport’.

 You won’t progress by watching your teacher, or your friends

 solving problems. You must practice. Make sure you do

 assigned problems as homework, but don’t stop there. Find

 problems in other books, on the internet, even make up your

 own problems. Practice is key.

Make sure you understand each lesson.
  If you have difficulties with the content in one maths class,

 get help from your teacher as soon as possible. Maths always

 requires mastery of earlier concepts to make the most out of

 new ones. So seek help from someone who knows, please

 don’t be shy.

Write things down.
  When tackling a problem don’t try to do the steps in your

 head. Write down what you know, and equally importantly,

 write down what you are being asked! Once you’re confident

 work through the solution one step at a time. Once you have

 a solution, ask yourself ‘Does it make sense?’.

Find somewhere quiet to do your homework.
  Let’s face it, we all like to do our homework whilst watching

 TV! Ever wonder why homework always takes so long?

 This doesn’t work, if you’re going to make a success of your

 homework you need to concentrate. Find somewhere nice

 and quiet to study, and then you can concentrate. If you work

 like this homework will be finished in no time, and then you

 can relax.

Don’t work on maths homework late at night.
  Maths is best done when you are wide awake, so don’t

 stay up really late to finish homework. You’ll just make

 silly mistakes. However, don’t leave it to the morning

 before class either. Take your time and work slowly,

 when you feel tired or that you can concentrate

 have a break. Go back to it when you feel refreshed.

 Next year sees the 56th International Mathematical Olympiad coming to Thailand.
It will be held in Chiang Mai on 13th-15th July 2015. Although it’s unlikely that
a Satit Pattana student may make the team this time, what steps could be taken
to help prepare one for the future?

Regardless of how old you are, or how competent at mathematics,
the following list of ideas will help each and every student improve their skills in mathematics.

Keep your working neat.
  Work in pencil, and always show your working. This can’t

 be said often enough. When you show working it’s easy to

 find any mistakes, both for you and the teacher. Try to work

 line by line, keeping your calculations in-line. Always take note

 of what you do in each step. This makes it easy for you to

 check your solution, and to refresh your memory when you

 study before an exam.

 Maths is never easy, but by following the above strategies

and by making a few of your own, it becomes much less of

a chore. Once you develop routines these will stick with you

and soon become second nature, then you can really focus

on the problem at hand. Who knows, we might be seeing you

in the next Olympiad?

How to succeed at mathematics…
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Teacher Recruitment

 Teacher Joel Whitham sadly left British Council

at the end of July to study a PGCE in primary

teaching in the UK. Throughout his time at

British Council, Joel has been a very popular

teacher with staff and students and has made

a sustained contribution to the programme;

especially with his work coordinating the Jolly

Phonics course. I wish Joel all the best for

the future and thank him again for his hard work

over the last year.

 Replacing Joel is teacher Dominic Leslie.

Dominic worked with Joel for the last week that

he was here,allowing him to get to know students

more before taking over from Joel as the classroom

teacher. Dominic has got a degree in Modern

Languages (French & German) from the University

of Oxford, England and holds a Trinity Certificatein

Teaching English to Speakers of Other Languages.

Before working in Thailand, Dominic taught in

Cadiz, Spain. Dominic’s interests are local food

and culture, swimming and the outdoors.

Young Learner
Assistant recruitment

 I am also pleased to announce that Khun Kie

(Jittiratee Chuesai) has joined the British Council

team as an additional Young Learner Assistant

for this year. Khun Kie graduated in Linguistics

from Thammasat University. Kie also has experience

working as a Young Learner Assistant in other

private language schools and I am delighted

that she has decided to join the team.

British Council Art competition
 After the success of the art competition last year, British Council will be running

another art competition for students. The art competition takes place in all British

Council language centres as well as British Council partner schools. The theme

this year is ‘My country’s landmarks.’ For more details about the art competition,

please look at the letter given out to parents on Monday 21st July 2014. Last year

we had over 380 entries and I really hope we can get even more this year and

have another global prize winner.

Jolly Phonics programme
 This year, we changed the Jolly Phonics programme so that students would

study Jolly Phonics intensively for 10 weeks rather than 1 class per week.

The benefits of doing this were that students would be able to read and recognise

sounds much earlier on in Prathom 1 and classes could be more easily related

to each other. Once the programme is finished, we would like to encourage all

parents to go through the Jolly phonics books with their child at home to help

consolidate what they have learnt through the 10 weeks. If you would like any

further informationabout the Jolly Phonics programme, please visit this site:

http://jollylearning.co.uk/

Satit Pattana and British Council homework diaries
 Some parents have asked that we use the school homework diaries for

British Council class. Unfortunately, it isn’t possible at the moment for this to

happen because homeroom teachers need the time during British Council

classes to check students’ homework diaries for Thai subjects. For this reason,

please continue to check British Council homework diaries for homework

information. We ask the students to send their British Council homework diary

home every time they receive homework. For assessed homework, we are looking

to put stickers in to the Thai homework diaries to ensure that parents are aware

of homework that contributes to a student’s GPA score.

Contact us
 Thank you for your time to read this newsletter. British Council always values

feedback from parents and we are always available to answer any questions

you may have about the programme. Should you have any questions or feedback,

please contact us in the following ways:

Mr.Dominic Leslie

Ms.Jittiratee Chuesai (Kie)

David Ford (Senior Teacher)

David.Ford@britishcouncil.or.th (English)

Ramida Nutsiriteerapat (Coordinator)

Ramida.Nutsiriteerapat@britishcouncil.or.th (Thai)

Tel. +66 (0) 98 580 5969

David Ford

Senior Teacher British Council
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 เรื่องธรรมมะกับวัยรุนอาจดูเหมือนเปนเรื่องที่หางไกลกัน เพราะ

แตเดิมเราจะเห็นผู ใหญเปนสวนมากท่ีจะเขาวัด ทำบุญตักบาตร แตมาถึง

ปจจุบันความคิดนั้นอาจตองเปลี่ยนไป เพราะจากผลสำรวจของหลาย

สำนักตางใหผลลัพธที่พองตองกันเกี่ยวกับความสนใจการเขาวัดเขาวา

ของวัยรุนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางนาดีใจ

วัยรุนเปลี่ยนไป ไมหางไกลวัด
 จากการสำรวจของหลายโพลลในชวงปท่ีผานมา พบวาจำนวนวัยรุน

ที่กาวเขาหาวัดสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะชวงวันพระใหญ วันมาฆบูชา

วันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนวัยรุนจะแหแหนกัน

เขาวัด ทำบุญตักบาตร ฟงเทศนฟงธรรม แตหากไมใชวันสำคัญ

ทางศาสนา วัยรุนไมนอยที่เลือกจะมุงหนาไปปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

บวชพระบาง  บวชชีบาง ก็เพื่อทดแทนบุญคุณของคุณพอคุณแม หรือ

ชำระลางจิตใจใหเกิดความสงบ สวนสำนักปฏิบัติธรรมท่ีไดรับความนิยม

เชน สำนักปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี และวัดสังฆทาน

จังหวัดนนทบุรี

 แตแลวการเขาปฏิบัติธรรมท่ีตองใชเวลาหลายวันน้ี วัยรุนหัวใจวาวุน

จะสามารถอดทนไดจนครบกำหนดหรือไม ยังเปนขอสงสัย เพราะอาจจะ

เปนแคการเลียนแบบดาราหรือเกาะกระแสก็เปนได

อยางไรก็ตาม คำตอบท่ีไดรับคอนขางจะส�งสัญญาณในแงดีวา บรรดาวัยรุนรูจักใช�เวลาวางใหเกิดประโยชน
อยางการปฏิบัติธรรม จากคำตอบของหลายคนท่ีกลาววา ขณะท่ีพบปญหาแตมืดแปดดานไมมีหนทางแกไข

จะมีพระพุทธศาสนาเปนเคร�่องยึดเหนี่ยวจ�ตใจและคิดวาเปนช�วงที่เราจะไดใช�เวลากับตนเอง
เพ�่อทำใหหนทางแกปญหากระจางยิ่งข�้นไมใช�ทำตามกระแสเพ�ยงอยางเดียว

ใฝธรรมะจร�ง หร�อ อิงกระแส ?
 ขอมูลจาก ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

ในฐานะที่ไดมีการเปดหลักสูตรสำหรับเยาวชนใหไดเขามาปฏิบัติธรรม

“เนกขัมมบารมี” สำหรับเยาวชนอายุ 17-25 ป พบวา ในหนึ่งหลักสูตร

มีเยาวชนที่เขามารวมปฏิบัติธรรมประมาณ 200 คน และจะเปนผูหญิง

มากกวาผูชาย สวนใหญตั้งใจอยากมาเอง และมีเพียงสวนนอยที่มา

เพราะเพื่อนๆ ชักชวน

 นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่บงชี้วา วัยรุนสวนหนึ่งไมไดมาดวยใจแตมา

ตามกระแสเพราะพบวามีวัยรุนไมนอยท่ีขอโบกมือลากอนเวลาท่ีกำหนด

ไวประมาณวันที่ 4 ของการปฏิบัติธรรมที่กำหนดไว 7-8 วัน ซึ่งอาจ

หมายถึงวา พวกเขามองวาการปฏิบัติธรรมเปนเรื่องเทของคนยุคนี้

มากกวาที่จะเขาถึงการปฏิบัติธรรมจริงๆ

ทำดีได ไมตองรอเทรนด
 สำหรับเหตุผลที่วัยรุนหันหนามาเขารวมปฏิบัติธรรมนั้น ไดขอมูล

จากการสอบถาม ผูมาปฏิบัติธรรมและบุคคลทั่วๆไปรวมถึงเหลาวัยรุน

ก็ไดรับคำตอบในทิศทางเดียวกันคือ ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมเปนเพราะ

ตองการความสงบ ตองการท่ีพ่ึงและยึดเหน่ียวจิตใจ ทำใหมีสติมากข้ึน

และรูวาตัวเองกำลังทำอะไรอยู

แหลงขอมูล : http://www.manager.co.th

วัยรุนยุคใหม หันหนาเขาหาวัด 

ใฝธรรมะ หร�อ ตามกระแส?

นำเสนอบทความโดย : ครูธนพล พรมโอก



 àÁ×èÍ¤ÓÇ‹Ò “¤ÃÙ” ÁÔÍÒ¨¶Ù¡ Ñ́̈ ÊÃÃ
ÍÂÙ‹ã¹¤ÓÇ‹ÒÍÒªÕ¾à·‹Ò¹Ñé¹ à¹×èÍ§¨Ò¡
¤ÃÙ¹Ñé¹ãªŒËÑÇã¨áÅÐªÕÇÔµ·Ø‹Áà·ã¹¡ÒÃ
·Ó§Ò¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃáÅ¡ËÂÒ´àË§×èÍ
áÃ§§Ò¹à¾×èÍ¤‹ÒµÍºá·¹ ¤ÃÙ¨Ö§à»š¹
ÇÔªÒªÕ¾·ÕèÁÕà¡ÕÂÃµÔ à¾ÃÒÐà»š¹¼ÙŒ·Ø‹Áà·
àÊÕÂÊÅÐà¾×èÍ»̃œ¹ Ố¹ãËŒà»š¹´ÒÇÊ‹Í§áÊ§
ÍÂÙ‹ã¹ÍÒªÕ¾·Õèà´ç¡¤¹Ë¹Öè§ã½†½˜¹

 บุคคลในดวงใจฉบับนี้ จะพาไปรูจัก
กับ “ผศ.ระลึก สัทธาพงศ” หัวหนา
ผูฝกสอนนักกีฬาวายน้ำ โรงเรียนสาธิต
พัฒนา และยังสวมหมวกอีกใบในตำแหนง
ประธานเทคนิคสมาคมฮอกกี้ แหง
ประเทศไทย ตลอด 11 เดือนที่ใหการ
สอนแกนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา
สามารถสรางนักกีฬาออกไปแขงขัน
ภายนอกและควารางวัลมาแลวหลาย
สนามหลายรายการดวยกัน 

 แมงานของอาจารยระลึกจะไมได
เหมือนกับ ครู หรืออาจารยประจำใน
สถาบันการศึกษา แตทานก็เปนครูมา
ทั้งชีวิต ในฐานะผูฝกสอนหรือโคช ปน
นักกีฬาวายน้ำทีมชาติประดับวงการ
ไปหลายคน ไมวาจะเปน ฉลามนุก
(รัฐพงษ ศิริสานนท) เงือกระวี (ระวี
อินทพรอุดม) ฉลามเซฟ (วิชา รัตนโชติ)
ฯลฯ แมขณะนี้ทานจะอยูในวัย  72 ป
แลวก็ยังทำหนาที่ครูดวยหัวใจ

àÊŒ¹·Ò§ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹¹Ñ¡¡ÕÌÒ·ÕÁªÒµÔ
 รูวาตนเองชอบเลนกีฬาตั้งแตอายุ 11 ขวบ ตอนนั้นเลนกีฬาหลายชนิด ฟุตบอล วอลเลยบอล
วายน้ำ กรีฑา ฮอกกี้ พอมาเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ก็ไดอยูในทีมฟุตบอล
ของโรงเรียน แตก็ยังเลนกีฬาอื่นๆ ควบคูไปดวย พอเห็นวาทางกีฬานาจะเหมาะกับเรา ในระดับ
อุดมศึกษาจึงเขาเรียนตอที่วิทยาลัยพลศึกษาและไดเปนตัวแทนนักกีฬาวายน้ำของสถาบัน ทำให
มีโอกาสไดเปนนักกีฬาวายน้ำทีมชาติ แตตอนนั้นบังเอิญมีปญหาดานสุขภาพจึงไมไดลงแขง ทำให
เราตองมาเลนฮอกกี้ ซึ่งเปนกีฬาบนบกแทน และไดไปแขงกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ 5

¨Ò¡¹Ñ¡¡ÕÌÒÇ‹ÒÂ¹éÓ·ÕÁªÒµÔÊÙ‹¡ÒÃà»š¹â¤Œª
 ระหวางเรียนทำงานเปนครูสอนวายน้ำมาตลอดเพราะคิดวาเปนแคนักกีฬามันไมพอ เรานาจะ
ไดมีโอกาสถายทอดความรู ใหแกผูอื่นและยังไดพัฒนาตนเองตอไปเรื่อยๆ ชวงนั้นมีโคชวายน้ำจาก
ตางประเทศมาเปดหลักสูตรสอน เราก็ไปสมัครเรียน ทั้งเรื่องเทคนิคการวายน้ำ การชวยชีวิตทางน้ำ
และเริ่มสรางทีมจากเด็กๆ ที่เราสอนและไปแขงขันในสนามตางๆ และเก็บประสบการณเรื่อยๆ
จนสามารถกาวสูการเปนโคชวายน้ำในระดับทีมชาติได จากผลงานของลูกศิษยที่เราฝกสอนมา
อยางฉลามนุกน่ีเราสอนเขาต้ังแต 8 ขวบ และเด็กท่ีติดทีมชาติอีกหลายคนก็เปนลูกศิษย ครูสอนวายน้ำ
90 เปอรเซ็นต ของประเทศเปนลูกศิษยเราหมด และถึงจะผานการแขงขันมาหลายสนามแตก็ยังตอง
ศึกษาเรียนรูเทคนิคใหมๆ อยูเสมอ ซึ่งเทคโนโลยีในปจจุบันทำใหเราศึกษาเรื่องนี้ไดงายกวาเดิม
ผานยูทูป ดูการวายน้ำของนักกีฬาเกงๆ ในตางประเทศและนำเทคนิคเหลานี้มาปรับใชใหเหมาะสม
กับนักกีฬาของเรา ไมไดนำมาทั้งหมดเพราะนักกีฬาแตละคนมีความแตกตางกัน จุดเดนในการสอน
ของเรา นอกจากการใชเทคนิคการวายที่เหมาะกับเด็กแตละคนแลว ยังมีวิธีรับมือกับนิสัยที่แตกตาง
ของเด็กแตละคนไดดวย

¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹Ç§¡ÒÃ¡ÕÌÒÇ‹ÒÂ¹éÓä·Â
 จากประสบการณในวงการสอนนักกีฬาวายน้ำ 40-50 ป เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายดาน ทั้งใน
เรื่องเทคนิค อุปกรณ ความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬามีความกาวหนากวาสมัยกอนมากสวนนักกีฬา
เด็กสมัยนี้มาใหมๆ เขาจะรอรับความรูอยางเดียว ทำตามคำสั่ง ไมรูจักการประยุกตใชความรู ไมมี
ระเบียบวินัย ไมมีน้ำใจนักกีฬาและทำงานเปนทีมไมเปน ตางจากเด็กสมัยกอนท่ีมีความมุงม่ัน จริงจัง
มีวินัย รูจักแบงปน นาจะมาจากปจจัยของสังคมสมัยใหมที่ผูปกครองใหการดูแลลูกมากเกินไป
จนเขาไมมีโอกาสไดชวยเหลือตนเอง แตเม่ือเด็กเขามาสูการเปนนักกีฬาสักระยะ เขาจะมีการเปล่ียนแปลง
ที่ดีขึ้น มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตนเองได รูจักหนาที่ของตนเอง มีความเอื้อเฟอตอกัน รูจักดูแลกัน
ซึ่งจุดเดนของเด็กรุนใหมจะมีความพรอมดานโภชนาการและไดรับการสนับสนุนจากผู ใหญมากกวา
สมัยกอน และมีบางที่ผูปกครองเรงรัดเด็กเกินไป สงมาเรียน 3-4 เดือน จะใหเกงเลย นั่นไมใชวิธี
การสอนของเรา เราจะสอนใหเด็กมีพื้นฐานที่ดี และมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้ไมสามารถทำได
ในระยะเวลาสั้นๆ  เราจะบอกเด็กเสมอวา การฝกซอมคือการเอาจริง หากไดรางวัลจากการแขงขัน
ถือเปนผลพลอยได เพราะเด็กมักจะไปเครียดตอนแขงขัน แตถาเราต้ังใจฝกซอมต้ังแตแรก เวลาแขงขัน
ก็จะไมตื่นเตนมาก การไดรางวัลมาถือเปนกำไรชีวิต 

ผศ.ระลึก สัทธาพงศ
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 เด็กคนไหนหนวยกานดี เราจะมองเห็นไดตั้งแตตอนที่
เขาลงวายน้ำเลย เพราะเรามีประสบการณสอนเด็กมา
เยอะมาก คุณสมบัติท่ีจำเปนมากสำหรับนักกีฬาทุกประเภท
คือความมีวินัยและความรับผิดชอบ เพราะเรื่องอื่นสามารถ
ฝกฝนได และเด็กท่ีจะวายน้ำไดดีน้ัน การทำงานของสมอง
ตองผสานกับรางกายไดดี มีสติปญญาดี ท่ีผานมาศิษยท่ีเปน
นักกีฬาวายน้ำเกงๆ จะเปนนักศึกษาแพทย วิศวกรรมศาสตร
เราเช่ือวาการเลนกีฬาทุกชนิดจะสงผลตอพัฒนาการทางดาน
การเรียน เพราะหลายครั้งพบวา เด็กที่เรียนวายน้ำจะมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้น มีระเบียบวินัย และนั่นเปนคุณสมบัติ
ที่จะทำใหเขาสามารถพัฒนาตนเองไปสูความสำเร็จได
ในทุกเรื่อง ถึงสังคมจะเปลี่ยนไปอยางไร แตเรื่องวินัย
ยังตองคงอยู  

àÊŒ¹·Ò§¢Í§ÍÒªÕ¾¹Ñ¡Ç‹ÒÂ¹éÓáÅÐâ¤Œª
 เราจะบอกเด็กเสมอวา ถึงจะเปนนักกีฬาวายน้ำ ก็ตอง
ไมทิ้งการเรียน ตองทำควบคูกันไป แตเทาที่เห็นลูกศิษย
หลายคนท่ีจบปริญญาโทมาจากตางประเทศก็กลับมาทำงาน
เปนครูฝกสอนวายน้ำหรือถาเปนคนที่มีงานประจำอยูแลว
วันหยุดก็มักจะมาเปนครูสอนวายน้ำ เพราะสิ่งเหลานี้มัน
ติดตัวไปตลอด สามารถถายทอดความรู ใหกับเด็กรุนตอไป
และยังมีรายไดที่ดี อยางครูสอนตามสระวายน้ำเอกชน
ครูสอนวายน้ำในโรงเรียนนานาชาติ โคชนักกีฬาทีมชาติไดรับ
คาตอบแทนแตกตางกันไปตามความสามารถ ประสบการณ
และการใหความสำคัญในกีฬาวายน้ำของผูวาจางอยูในระดับ
150 - 3,000 บาท ตอช่ัวโมง และเสนหของการเปนครูสอน
วายน้ำคือการไดเห็นพัฒนาการของเด็ก มีความสุขท่ีเห็นเด็ก
ประสบความสำเร็จซึ่งเปนผลจากความทุมเทของทุกคน
ไมวาจะเปน ตัวเด็กเอง ครู หรือครอบครัว ดังนั้นอาชีพ
นักกีฬาวายน้ำและครูสอนวายน้ำจึงเปนอาชีพที่นาสนใจ
อาชีพหนึ่ง ไดรับคาตอบแทนที่ดี สามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได โดยเฉพาะหากสามารถแกไขปญหาของ
นักกีฬาเปนรายบุคคล คาตอบแทนจะไดมากกวาเดิมถึง
3 เทา และยังมีโอกาสไดเปนครูผูถายทอดความรูใหแกเด็ก
ที่จะเปนนักกีฬาที่ดีตอไปดวย

Ideal  dol
ไอดีล ไอดอล

ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

Ideal  dol
ไอดีล ไอดอล

ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

 สืบเนื่องจากกิจกรรม “วันไหวครู” ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดขึ้นเมื่อวันที่

31 กรกฎาคม 2557 เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความระลึกถึงความสำคัญของ

ครูอาจารยในฐานะท่ีเปนผูเสียสละและคอยอบรมส่ังสอนลูกศิษยใหเปนผูมีความรู

คอลัมนอาเซียนฉบับบนี้จึงขอนำไปรูจักกับวันสำคัญอยาง “วันครู” ซึ่งไมไดมี

เฉพาะประเทศไทยเทานั้น ในอีกหลายประเทศทั่วโลก ก็มีวันครูเชนเดียวกัน  

 โดยตั้งแตป พ.ศ.2537 องคการตางๆ ทั่วโลก กำหนดใหวันที่ 5 ตุลาคม

ของทุกป เปน “วันครูโลก” (World Teachers' Day) มีจุดมุงหมายท่ีจะผลักดัน

การสนับสนุนครู ในการสนองตอบความจำเปนของช่ัวอายุคน ในอนาคตหลายๆ

ประเทศ ไดกำหนดวันนี้เปนครูของประเทศตนดวย โดยองคการเพื่อการศึกษา

วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม (United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization: UNESCO) เปนผูริเร่ิมกำหนดวันสำคัญดังกลาว

เพื่อสรางความตระหนัก ความเขาใจ และความชื่นชมการสรางคุณประโยชน

แกการศึกษา และพัฒนาประเทศชาติของครู

 ในฐานะที่ประเทศไทยจะการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 วันครูของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน แมจะมีวันท่ีแตกตางกันไปแตจุดประสงคของ “วันครู”

แตละประเทศนาจะมีความคลายคลึงกัน คือเพื่อใหเปนวันแหงการรำลึกถึง

ความสำคัญของครูในฐานะที่เปนผูเสียสละเปน “ปูชนียบุคคล” ที่ประกอบ

คุณงามความดีเพื่อประโยชนของชาติและประชาชนและการที่แตละประเทศ

ในอาเซียนตางใหความสำคัญกับ “ครู” ยอมสะทอนใหเห็นบทบาทของครูที่มี

ตอสังคมของแตละประเทศนั้นดวย 

 16 มกราคม  วันครูราชอาณาจักรไทย

 16 พฤษภาคม  วันครูสหพันธรัฐมาเลเซีย

 1 กันยายน  วันครูสาธารณรัฐสิงคโปร

 23 กันยายน  วันครูเนการาบรูไนดารุสซาลาม

 5 ตุลาคม  วันครูสาธารณรัฐฟลิปปนส

 7 ตุลาคม  วันครูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 20 พฤศจิกายน วันครูสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 25 พฤศจิกายน วันครูสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

แหลงขอมูล : วันครูในมิติอาเซียน ดร.สุขุม เฉลยทรัพย มรภ. สวนดุสิต .2555
 www.taamkru.com

วันครูในประเทศอาเซียน
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ASEAN     COMMUNITY

เรียบเรียงโดย: ชนิตสิรี ไกรฤกษ



 “ว�ชาอาหารวางแสนอรอย” เปนวิชาเลือกเสรีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4

ตามแนวคิดหลักสูตร 4 F (FUN FIND FOCUS และ FULFILLMENT) โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ซ่ึงนักเรียนในระดับน้ีจะมีโอกาสไดคนหาความชอบของตนเอง (FIND) ผานการเรียนรูท่ีสนุกสนาน

โดยวิชาดังกลาวเปนหนึ่งในวิชาเลือกที่ไดรับความสนใจจากนักเรียนชั้น ป.4 เปนลำดับตนๆ

โดยมีนักเรียนเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชานี้ทั้งหมด 9 คน

 ท่ีนาสนใจไปกวาน้ัน เรามีนักเรียนหญิงในหลักสูตรน้ีเพียง 3 คน โดยอีก 6 คน เปนนักเรียน

ชาย ซึ่งเปลี่ยนภาพของคนทำอาหารที่อาจจะไมใชเรื่องของผูหญิงเทานั้น เห็นไดชัดเจนจาก

รายการโทรทัศนดานการทำอาหารที่เชฟผูเขาแขงขันจะมีสัดสวนของเพศชายมากกวาเพศหญิง

เชนเดียวกับนักเรียนในหลักสูตรนี้

 ดานครูผูสอน ในวิชาอาหารวางแสนอรอย

เรามี ครูกอย วลีรัตน ทองจาริก โภชนากร

อาวุโส โรงเรียนสาธิตพัฒนา ท่ียินดีมาถายทอด

ความรู ใหแกนักเรียนกันแบบไมหวงเคล็ดลับ

 ครูกอย อธิบายถึงรายละเอียดของวิชานี้

ใหฟงวาการเปดสอนวิชานี้มีจุดมุงหมายให

นักเรียนไดเรียนรูทักษะดานการทำอาหารวาง

อยางงายๆ และนักเรียนสามารถกลับไปทำทาน

ท่ีบานรวมกับครอบครัวไดรวมถึงยังไดมีโอกาส

คนพบแรงบันดาลใจในอาชีพเบื้องตนจากการ

เรียนในวิชานี้

 “เมนูที่เรานำมาใหนักเรียนทำ จะเปน

อาหารวางคาวหวานอยางงายๆ ใชเวลาไมมาก

อยาง พิซซา คัพเคก บราวน่ี แซนดวิช พาเฟต

นักเรียนจะไดลงมือทำและใชความคิดสรางสรรค

ในการตกแตงใสวัตถุดิบหรือปรับเพิ่มรสชาติ

อาหารไดตามใจชอบอยางชวงที่มีการแขงขัน

ฟุตบอลโลก เราก็จะสอนใหทำคัพเคก เพราะ

สามารถแตงหนาเปนธงชาติของประเทศตางๆ

ไดหรือเมนูพิซซาที่เด็กๆ จะสามารถปรับเพิ่ม

รสชาติไดเอง” 

ผูสอน : ครูวลีรัตน ทองจาริก 
 โภชนากรอาวุโส ร.ร.สาธิตพัฒนา
การศึกษา : ปริญญาโท คหกรรมศาสตร 
 สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร

 “ทุกครั้งเราจะใหสูตรอาหารและใบงาน

เพ่ือใหนักเรียนไดเขียนความรูสึกตอการทำขนม

แตละครั้งเราคาดหวังวาเด็กๆ จะสามารถ

ใชอุปกรณในครัวไดประยุกตใชเปนและทำ

อาหารวางได รูสึกมีความสุขเวลาเห็นนักเรียน

ที่ตั้งใจเรียนภาคภูมิใจกับอาหารที่ทำเองกับมือ

สำเร็จสวยงามออกมา และไดนำกลับไปใหผูอ่ืน

ไดทดลองชิม”

 แมจะเปนการเร�ยนทำอาหารวาง
แบบงายๆ แตพบวามีนักเร�ยนบางคน
มีแววท่ีจะเปนพอครัวท่ีดีเพราะนอกจาก
เขาจะสามารถรับผิดชอบตองานตรงหนา
ไดอยางดีแลวยังแบงป�นความเขาใจและ
ไอเดียไปใหแกเพ�่อนรอบขางไดดวย
ดังนั้นการเร�ยนว�ชานี้ไมเพ�ยงนักเร�ยน
จะไดเร�ยนรูทักษะการทำอาหารเทานั้น
แตยังจะไดฝกในเร�อ่งความคิดสรางสรรค
การตัดส�นใจ การทำงานเปนทีม การ
แบงป�น และการใชทรัพยากรใหเกิด
คุณคาสูงสุดอีกดวย

àÅ×Í¡ÇÔªÒ ¾ÒÊ¹Ø¡
ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เร�ยนสนุกฉบับเชฟตัวนอย

ในว�ชา

15
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ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………… ระดับชั้น …………………….

เกมฝกสมองประลองป�ญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2557

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา
นำเสนอเนื้อหาโดย  : ครูเศรษฐภรณ จิตรากิจ
 ครูณัฐกฤตา ทองนพคุณ

สงคำตอบไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 15 ส�งหาคม 2557
พรอมลุนรับของรางวัล (สำหรับผูที่ตอบถูกเทานั้น)

ระดับอนุบาล จากภาพที่กำหนดให 2 ภาพ เมื่อซอนกันแลวจะเกิดเปนภาพใด ใหนักเรียนวงรอบภาพที่เลือก

+ =1

+ =2

+ =3

+ =4

1 2 3

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 คุณรูหรือไม ขอใดถูกตอง

1 เครื่องดนตรีใดเปนเครื่องตี

 ก. ซอ ข. ฉาบ ค. ป

2 ประเทศตุรกีอยูในทวีปใด

 ก. เอเชีย ข. ยุโรป ค. อเมริกาใต

3 เหราเปนชื่อของสัตวชนิดใด

 ก. ปลิงทะเล ข. ปลาทะเล ค. แมงดาทะเล

4 สารใดเปนสวนประกอบในน้ำตาล

 ก. กลูโคส ข. ฟรุตโตส ค. ซูโครส

5 คณะรัฐมนตรี มีอักษรชื่อยอวาอะไร

 ก. ครม. ข. ครต. ค. คมต.

6 ใบตำลึงสด ใชรักษาอาการใด

 ก. ขับปสสาวะ ข. กลาก ค. พิษจากขนหมามุย

7 ไจแอนท ในการตูนโดราเอมอน มีชื่อจริงวาอะไร

 ก. ทาเคชิ ข. ชินอิจิ ค. เคนตะ

8 ทุเรียน ใหสารอาหารประเภทใดมากที่สุด

 ก. โปรตีน ข. ไขมัน ค. คารโบไฮเดรต

9 มดดมกลิ่นดวยอวัยวะในขอใด

 ก. หนวด ข. เทา ค. จมูก

10 สีใดไมมีในสเปกตรัมของแสงอาทิตย

 ก. เขียว ข. เทา ค. น้ำเงิน

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ลับสมอง รูรอบตัว 

1 รถเฟอรรารี่ กำเนิดมาจากประเทศใด

 ก. อังกฤษ ข. อิตาลี ค. สวีเดน

2 เมืองกรีนิช ตั้งอยูในประเทศใด

 ก. สหรัฐอเมริกา ข. ไอรแลนด ค. อังกฤษ

3 ขอใดไมใชสวนประกอบของน้ำพริกกะป

 ก. หอมแดง ข. กระเทียม ค. น้ำตาล

4 “เจียวกูหลาน” เปนชื่อของสิ่งใด

 ก. โรคติดตอ ข. พืชสมุนไพร ค. ยานพาหนะ

5 จังหวัดใด ไมมีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดนาน

 ก. ตาก ข. แพร ค. อุตรดิตถ

6 ละโว คือชื่อเดิมของจังหวัดใด

 ก. ลำพูน ข. ลพบุรี ค. สุโขทัย

7 1 คืบ มีกี่นิ้ว

 ก. 5 นิ้ว ข. 7 นิ้ว ค. 12 นิ้ว

8 คำวา “รัก” ในภาษาอิตาลี คือขอใด

 ก. Tequiero ข. Ti amo ค. Amo-te

9 V คือตัวเลขโรมันแทนจำนวนใด

 ก. 5 ข. 10 ค. 15

10 อาหารในขอใด มีรสชาติแตกตางจากพวก

 ก. ตมขา,ตมโคลง ข. ตมยำ,ตัมสม ค. ตมเปอะ,ตมเค็ม
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1 คลื่นใตน้ำ หมายถึง

2 ติเรือทั้งโกลน หมายถึง

3 คนตายขายคนเปน หมายถึง

4 มือไมพายเอาเทาราน้ำ หมายถึง

5 รูแลวรูรอด หมายถึง

6 น้ำพักน้ำแรง หมายถึง

7 กรุงศรีอยุธยาไมสิ้นคนดี หมายถึง

8 คนดีผีคุม หมายถึง

9 เรือขาดหางเสือ หมายถึง

10 รูหลบเปนปกรูหลีกเปนหาง หมายถึง

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เกมอักษรไขวสำนวนไทย

นำสำนวนไทยขางลางมาเติมลงในตารางอักษรไขวขางบนใหลงตัว

โดยเขียนชองละ 1 คำแลวแปลความหมายใหถูกตอง

Clue Across

 1 The train stops here

 5 The people who work on a ship, or on a plane.

 7 To invalidate; stop a booking or a planned journey.

 10 You can cross the Channel by ferry…through the tunnel.

 11 Stop.

 13 A booking, a guaranteed place.

 15 Luggage

 16 Section of a journey.

 19 Person travelling on holiday.

 24 Opposite of “finish”

 25 Your destination must be…on your booking form.

 26 Entrance hall, or foyer.

Clue Down

 2 He sells holidays.    

 3 You need them before you take the plane.

 4 to be the proprietor of.     

 5 This train is for Edinburgh,…at York and Newcastle. 

 6 While you’re on holiday, others are at…

 8 A flight that is not on a regular service, but has maybe been

    hired by a tour operator.

 9 Perhaps you do this differently on holiday.

 12 We’re going…the Costa Brava.

 14 Visitors who are staying in your house, maybe.

 17 A place where tourist often spend the night.

 18 Use soap and water.

 20 I’m going to…with my grandparents for a fortnight this summer.

 21 A nice pale bronze color on your skin.

 23 Opposite of night.

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 TRAVEL CROSSWORD

เรือ ขาด หาง เสือ

1

13

15

18

22 23 24

19 20 21

17

16

25

26

2 3

7 8

11 12

9 10

4 5 6

14
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เกมฝกสม   ง ประลองป�ญญาเฉลย
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม ปการศึกษา 2557

ระดับอนุบาล ใหนักเรียนลากเสนจากเลข 1-36 แลวระบายสีใหสวยงาม

1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20
22

21

23

24

25 26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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ระดับประถมศึกษา ใหนักเรียนลากเสนจับคูตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีใหถูกตอง

ระดับมัธยมศึกษา ใหนักเรียนเรียงลำดับเหตุการณในเรื่องพระอภัยมณีลงในชองวางใหถูกตอง

ลำดับเหตุการณ

เมื่อเดินทางตอไปก็พบกับชีเปลือยตนหนึ่ง
ซ่ึงสนใจไมเทาวิเศษกับมานิลมังกรมากและ
อยากไดไวเปนเจาของตัวเอง จึงทำดีกับ
สุดสาครและฝากตัวเปนลูกศิษยติดตาม
สุดสาครไปดวย

อยูตอมาพระอภัยมณีตองจากนางเงือก
เพ่ือกลับบานเมือง จึงพานางเงือกซ่ึงต้ังทอง
ไปฝากไวกับพระษีใหชวยดูแล

หลังจากนั้นไมนานนางเงือกคลอดลูกเปน
ลูกชายมีนามวา “สุดสาคร” นางยกให
พระษีเปนผูอบรมเลี้ยงดู

ฝายสุดสาครนอนสลบอยูกนเหว รอนถึง
พระษีตองเหาะมาชวยพารางของสุดสาคร
ข้ึนมาจากกนเหวไดและก็พบกับมานิลมังกร
ที่หนีชีเปลือยมาไดพอดี

พระษีมอบไมเทาวิเศษใหสุดสาคร และ
บวชใหเปนดาบสนอยกอนท่ีจะออกเดินทาง
ไปกับมานิลมังกร ในระหวางเดินทางได
ถูกผีดิบใชมนตขลังลอลวงเขาไปในเมือง
สุดสาครกับมานิลมังกรชวยกันตอสูจนผีดิบ
พายแพ และพังทลายเมืองผีดิบจนส้ินซากไป

ณ เกาะแกวพิสดารมีนางเงือกตนหน่ึงอาศัย
อยูในทะเล ไดพบพระอภัยมณีซึ่งกำลัง
หนีนางผีเสื้อสมุทร จึงชวยนำทางพาหนี
ขึ้นฝงจนรอดชีวิตมาได และไดเสียเปน
ภรรยากัน

ชีเปลือยหลอกใหสุดสาครลงจากหลัง
มานิลมังกรและวางไมเทาไวเพื่อไปยืนที่
หนาผาดวยกัน  เมื่อไดโอกาสจึงผลัก
สุดสาครลงสูกนเหวลึกทันที

วันหนึ่งสุดสาครเดินเที่ยวเลนในทะเล พบ
มานิลมังกรที่มีรูปรางแปลกประหลาดจึง
เขาใกลหวังจะจับตัวใหไดจึงเกิดการตอสูกัน
สุดสาครใชเชือกวิเศษจับมานิลมังกรได

1 2 3 4

5 6 7 8

2 5 6 4 8 1 3 7
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เกมฝกสม   ง ประลองป�ญญา
รายชื่อนักเร�ยนที่ตอบคำถาม

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม ปการศึกษา 2557
ระดับอนุบาล   
ลากเสนถูกตองและระบายสีสวยงาม

 ด.ช. ดรณนภนต ซัน อ.1/3

 ด.ญ. อาคิรา โรจนสินธุ อ.1/5

 ด.ญ. อลิสา ตรีธรรมพินิจ อ.1/5

 ด.ช. ธนณัฏฐ ชัญมาตรกิจ อ.1/6

 ด.ญ. วริษฐา วงศพิวัฒน อ.1/6

 ด.ญ. ปลายฟา สาทิพจันทร  อ.1/7

 ด.ญ. พินญาภา เตชอัครกุล อ.2/1

 ด.ญ. อภิชญา อนันตพงศ อ.2/1

 ด.ญ. ณัฏฐา เตชอัครกุล อ.2/1

 ด.ช. กมลภพ ยอดล้ำ อ.3/1

 ด.ญ. พนิตนันท สุขเนียม อ.3/1

 ด.ญ. ชนิกานต อาจศึก อ.3/1

 ด.ญ. วรณัน อุดมเลิศสกุล อ.3/1

 ด.ช. ตฤณ เพชรพิเชฐเชียร อ.3/1

 ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ อ.3/1

 ด.ช. คัคนินท ชอง อ.3/1

 ด.ญ. รมยนลิน เตียววิชญกุล อ.3/1

 ด.ช. บุญ เกชาคุปต อ.3/3

 ด.ช. ณฐภัทร โลหะมาณพ อ.3/3

 ด.ญ. กัญญาวีร สันติภาดา อ.3/3

 ด.ช. ศักดินันท ปฎิภาณญาณกิตติ อ.3/3

 ด.ญ. คีตภัทร เชียรวานิช อ.3/4

 ด.ญ. ณัฏฐนิชชา นิธิพิสุทธิกุล อ.3/4

 ด.ญ. เฌนิศา ศรีวลีรัตน อ.3/5

 ด.ญ. จันทรัศม เจนอุดมทรัพย อ.3/5

 ด.ญ. อัญชิษยา คงปฏิมากร อ.3/5

 ด.ช. ธาวิน สุพรรณโอชากุล อ.3/5

 ด.ช. วรเมธ ผึ่งผาย อ.3/5

 ด.ญ. ตรองปญญ กุลทอง อ.3/5

 ด.ช. ณัฐนันท กีนะพันธ อ.3/5

 ด.ญ. กันตา ศิริจันทรเพ็ญ อ.3/5

 ด.ญ. ชนมสมิตา สมบูรณสินชัย อ.3/6

 ด.ช. ธิติพัทธ เนียมรัตน อ.3/7

ลากเสนถูกตอง

 ด.ญ. พัศสินี ศาสตรยังกุล อ.1/7

 ด.ญ. สิปปาริยา ฉันทะกุล อ.2/4

 ด.ญ. ชัญญา จุรุพันธุ อ.3/3

 ด.ญ. รัญชิดา สุริยะพรชัยกุล อ.3/6

 ด.ช. พงษณัท รังสีธรรม อ.3/7

ระดับประถมศึกษา
ตอบคำถามระดับประถมถูกตอง

 ด.ญ. ปณฑารา เตรัตนชัย ป.1/1

 ด.ช. ธนินธัชชัย ทรัพยเต็มสุข ป.1/1

 ด.ช. อิทธิพัทธ วัฒนโรจนาพร ป.1/1

 ด.ญ. ธัญนิตย ฉันทพุทธิเวท ป.1/4

 ด.ญ. นวลนภา ธนานนท ป.1/5

 ด.ช. พาทิศ ภัทราจารุกุล ป.1/5

 ด.ญ. เฌอรปฑา วงษสวรรค ป.1/5

 ด.ญ. นาตาลี พีเดอเซน ป.2/3

 ด.ญ. จิรัชญา กัยวิกัย ป.2/4

 ด.ช. เบญจมินทร พิริยพณิช ป.2/4

 ด.ญ. ปารณีย จริยานุกูลพันธ ป.2/4

 ด.ญ. โชษิตา จตุรภัทรพนิต ป.2/4

 ด.ญ. พิมพธีรณ วีรวรรณ ป.2/4

 ด.ญ. จันทกานต เจนอุดมทรัพย ป.2/5

 ด.ญ. พุทธพร เสรีทวีกุล ป.2/6

 ด.ช. ณัฐภูมิย ศรีวิฑูรย ป.2/6

 ด.ช. กฤตพีร ชูศรี ป.3/1

 ด.ช. กิตติภณ กัยวิกัย ป.3/1

 ด.ช. แองกัส ปง ป.3/1

 ด.ญ. ธีรสุดา บุญธนพร ป.3/2

 ด.ญ. เอฟเวอเรสท อัณณา คูร ป.3/5

 ด.ช. ชวัล คุณานันทวิศาล ป.3/5

 ด.ญ. ดุจดาว เสารเพชร ป.3/5

ตอบคำถามระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาถูกตอง

 ด.ญ. กฤษฎิ์ณิชา ทิวากรกฎ ป.2/2

 ด.ญ. ธนิศา ศักดิ์วรารัตน ป.2/4

 ด.ญ. พิชามญชุ จารุกำจร ป.2/5

 ด.ญ. ศุภิสรา ศรัทธาวรสิทธิ์ ป.2/6

 ด.ญ. ธัญชนก ชมศรี ป.4/4

 ด.ญ. ชิสา วงษเหมือน ป.4/4

 ด.ญ. ประติภา เงาจีนานันต ป.4/5

 ด.ช. ภูมิ สถิตวิทยา ป.4/5

 ด.ช. ปุรินธร ซุนทรัพย ป.4/5

รางวัลพิเศษ ตอบคำถามทั้ง 3 ระดับถูกตอง ระบายสีสวยงาม

 ด.ญ. ธีรดา เทพรินทร ป.1/4

 ด.ญ. ชวิศา เทพรินทร ป.2/2

 ด.ช. สิปปวิชญ ชมศรี ป.2/2
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ถายทอดโดย: ชนิตสิรี ไกรฤกษ

 เชนเดียวกับ “อุปพลัช สวาวสุ” หรือ สปด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ที่มีวิธีคิดในการคนหาตัวตนเปลี่ยนไปตามชวงอายุ

หรือเมื่อไดเรียนรูและคนพบสิ่งใหม แตยังคงไวซึ่ง

พื้นฐานความชอบเดิมดานศิลปะบวกกับนิสัยชอบ

วางแผนมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

 “ผมสนใจในงานศิลปะตั้งแตเด็กๆ มีความสุข

ที่ไดวาดรูป ตัดแปะพับกระดาษทำงานประดิษฐตางๆ

ผมจึงไดทักษะในเรื่องความคิดสรางสรรคติดตัวมา

ตอนน้ีเร่ิมสนใจทางดานคอมพิวเตอร งานศิลปะจึงมา

อยูบนคอมพิวเตอร ทำผานโปรแกรม Illustrator และ

กำลังฝกฝนไปเรื่อยๆ เมื่อมีโอกาสจะลองไปแขงขัน

ในเวทีตางๆ และอาจเปนไปไดวาจะศึกษาตอและ

ทำงานในดานนี้ หากไมคนพบความชอบอื่น”

 นอกจากนี้สิ่งที่ไดจากงานศิลปะคือการวางแผน

 “เวลาจะทำอะไร ผมมักจะวางแผนกอนเสมอ

เม่ือวางจากการเรียนผมจะมาดูส่ิงท่ีวางแผนไววาจะทำ

ในเวลาวาง โดยลำดับความสำคัญเร่ืองท่ีตองทำกอน

และหลัง การวางแผนทำใหเราสามารถคาดเดาผลลัพธ

ไดหากเกิดปญหาระหวางทำงานก็จะสามารถหาสิ่งที่

ใหมมาทดแทนที่ใกลเคียงกับเปาหมายไดโดยใช

ความคิดสรางสรรคและจินตนาการเติมเขาไป”

 เขายกตัวอยางใหเห็นภาพงายๆ หากเราวางแผนจะทอดไขดาว

แตตอนตอกไข ไขแดงเกิดแตก เราก็แคเปลี่ยนจากการทำไขดาว

ไปทำไขเจียวแทน น่ีก็เปนการแกไขสถานการณแบบงายๆ ไมตองคิดมาก

ในแบบของเขา

 สปด ยังบอกถึงการคนพบตัวตนของเขาดวยวา มาถึงวันน้ีมองตัวเอง

เปล่ียนไปมาก เม่ือกอนอาจไมคิดอะไรกับการใชชีวิต แตวันน้ีอยู ม.3 แลว

เริ่มมองเห็นโลกใบใหญขึ้น มองเห็นอะไรมากขึ้น

 “ที่ผานมา ผมไมคอยสนใจเรื่องการศึกษา เพราะคิดวาเมื่อเรามี

ความสามารถก็นาจะประสบความสำเร็จได แตเม่ือไดเรียนรูวาประเทศไทย

ยังใชวุฒิการศึกษาเปนเครื่องการันตีประสบการณและความสามารถ

มากกวาจะดูที่การทำงานหรือผลงาน จึงพยายามกลับมาตั้งใจเรียน

แมขณะน้ีผลการเรียนเปนท่ีนาพอใจแลว แตก็คิดวาเราสามารถทำใหดีข้ึน

กวานี้ไดอีก”

 สุดทาย สปด อยากฝากถึงเพื่อน พี่ นองทุกคนวา ไมควรกังวล

กับทุกสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้นเพราะทั้งหมดคือจินตนาการของเราเองทั้งสิ้น

 “ไมอยากใหทุกคนกังวลในส่ิงท่ียังไมเกิดข้ึน เพราะมันเปน

ส่ิงท่ีเราคิดไปเอง หากต้ังใจจะทำอะไร ใหทำอยางเต็มท่ี ผลจะ

ออกมาอยางไรก็อยูท่ีความสามารถของเรา ถาผลออกมาไมดี

ก็ตองยอมรับและนำกลับมาแกไข หากเราคิดวาทำได ผลลัพธ

ยอมออกมาดี และดีกวาการนั�งกังวลแน�นอน”

ชีวิตไมติดสปด

สไตล อุปพลัช สวาวสุ

“รูจักตนเองทีละกาว ทำตอไปใหดีที่สุด”

 ในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปดวยขอมูลที่หลากหลาย แมคน

รุนใหมจะตองปรับตัวและหมุนใหทันความเปล่ียนแปลงของโลก

แตการเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด ใชท่ีสุดสำหรับตนเองก็ไมควรฉาบฉวย

เพราะการคนพบตัวตนท่ีดีน้ัน จะตองผานกระบวนการแสวงหา

ทดลอง เรียนรูอยางคอยเปนคอยไปและสามารถเปล่ียนแปลง

หรือตอยอดไดเสมอ

ชีวิตไมติดสปด

สไตล อุปพลัช สวาวสุ

“รูจักตนเองทีละกาว ทำตอไปใหดีที่สุด”
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1 นิทานเบิกบานยามเชา เรื่อง แครอทรสความสุข

2 กิจกรรมหลอเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา

3 กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 2

4 นิทานเบิกบานยามเชา เรื่อง เตาทองจอมปด

5 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปการศึกษา 2557

6 กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 2557

7 พิธีไหวครู ปการศึกษา 2557
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1 นิทรรศการวิทยาศาสตร มายา

 ณ ธนาคารไทยพาณิชย ระดับชั้น ป.4

2 สวนสัตวดุสิต ระดับชั้น ป.5

3 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

 ระดับชั้น ป.3

4 นิทรรศนรัตนโกสินทร ระดับชั้น ป.6

5 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขา สายไหม

 ระดับชั้น อ.2

6 ฟนเนเรี่ยม ระดับชั้น ป.2

7 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา จ.ปทุมธานี ระดับชั้น ป.1


