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สาธิตพัฒนา



รองศาสตราจารยลัดดา  ภูเกียรติ
ผูอำนวยการโรงเรียน

จากผูอำนวยการจากผูอำนวยการ
บอกเลาเกาสิบ

 จดหมายขาวฉบับที่ 8 นี้ จะเปนฉบับสุดทายของปการศึกษา 2553 แตเปนฉบับที่ 2 ของพ.ศ. 2554ตลอดปการศึกษา 2553 
โรงเรียนไดดำเนินกิจกรรมตางๆตามภารกิจหลักคือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับนักเรียนของโรงเรียนโดยมุงพัฒนาใหนักเรียน
มีความสมดุลยทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและมีคุณธรรมผานกิจกรรมตางๆมากมายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีทักษะชีวิต มีทัศนคติ
เชิงบวกและดำรงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางสันติและมีความสุข
 การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูโลกกวาง และการสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดออกไปแขงขันท้ังดานวิชาการและทักษะตางๆ
ตามที่แตละคนถนัดเปนการชวยเปดโลกกวางใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง แมวาบางครั้งจะไมไดรางวัลจากการแขงขันนั้นก็ถือวา
ไดเรียนรูและนำมาสูแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาตนเองตอไป อยางไรก็ตามยังมีนักเรียนของโรงเรียนสวนหน่ึงท่ีไดมีโอกาสเขารวมแขงขัน
ในรายการตางๆท่ีโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุน เปนท่ีนาช่ืนใจและภาคภูมิใจของโรงเรียนและคุณพอ คุณแมท่ีลูกๆหลายคนไดรับรางวัล
จากการแขงขัน ซึ่งแสดงถึงความขยันหมั่นเพียร ความตั้งใจเรียน และความสามารถของนักเรียนแตละคน
 การปดเรียนภาคปลายเปนการพักผอนคอนขางยาวนาน ขอใหนักเรียนทุกคนพยายามใชเวลาดังกลาวใหเปนประโยชนแกตัวเอง
ใหมากที่สุด การพักผอนโดยการทองเที่ยวทั้งภายในประเทศ หรือตางประเทศ หลังจากเรียนหนักมาตลอดปการศึกษานักเรียนจะได
ทั้งความสนุกสนาน ความสุขและยังไดรับความรู รวมทั้งไดเรียนรูสิ่งตางๆเหลานั้นอีกดวย ขอใหนักเรียนจดจำประสบการณเหลานั้น
ดวยการเขียนบันทึกความทรงจำสั้นๆ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนๆในวันเปดเรียนภาคตนปการศึกษา 2554 ดวยซึ่งแตละคน
จะมีส่ิงท่ีเรียนรูแตกตางกัน จะชวยกันเสริมเติมเต็ม ทำใหเปนคนรูกวาง รูรอบและรูลึก นอกจากการทองเท่ียวแลวการพักผอนอยูกับบาน 
การชวยคุณพอ คุณแมทำงานบานหรือพากันไปเยี่ยมเยียนคุณปู คุณยา คุณตา คุณยายและญาติๆก็เปนประสบการณที่ควรแกการจดจำ
เมื่อนักเรียนโตขึ้นสิ่งตางๆเหลานี้จะมีคุณคาอยางยิ่งตอนักเรียน ครูและคุณครูประจำชั้นจะคอยอานบันทึกเลมนอยของนักเรียน
เพื่อคัดเลือกนักเขียนตัวนอยๆประจำระดับชั้นตอไป
 สำหรับนองนอยอนุบาล เมื่อปลายภาคโรงเรียนไดจัดใหไปเรียนรูโลกกวางในโครงงานเพื่อเรียนรูการแสวงหาขอมูล และคำตอบ
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายของโครงงานท่ีเลือกเรียนรูตามความสนใจ ทำใหนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติไดเปนอยางดีท้ังกระบวนการเรียนรู
และการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีวินัย ปลอดภัย รวมทั้งการชวยเหลือตนเองและผูอื่นอันเปนการพัฒนา ทั้ง 4 ดาน (รางกาย อารมณ
จิตใจ สังคมและสติปญญา) ดังนั้นในชวงปดภาคเรียนที่ยาวนานนี้ คุณพอคุณแมสามารถสรางโอกาสใหลูกไดมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ไดดวยการใหลูกๆชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมหรืองานบาน(ใหมากที่สุด) อีกทั้งการเก็บเกี่ยวประสบการณจากการไป
พักผอน ทองเที่ยว หรือทำกิจกรรมใดๆ ดวยการชวนกันสนทนาและบันทึกความทรงจำโดยการทำสมุดภาพจากการติดภาพหรือวาดภาพ
เขียนบรรยายในสมุดที่นักเรียนออกแบบรูปเลมดวยตนเอง การสรางโอกาสดังกลาว นอกจากจะเปนการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ของลูกแลว ยังจะเปนการสรางความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองของลูก ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สำคัญที่ทุกคนควรมี
 สวนทายของจดหมายขาวฉบับนี้ โรงเรียนขอความรวมมือทานผูปกครองชวยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอ
จดหมายขาวที่โรงเรียนไดจัดทำมาตลอดปการศึกษา 2553 เพื่อเปนการสงขาวสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
ที่จัดใหกับนักเรียนเปนประจำทุกเดือน โปรดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อโรงเรียนจะไดนำขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาจดหมายขาว
ของโรงเรียนตอไป
 ทายที่สุดนี้คุณครูทุกคนหวังวานักเรียนจะเปนเด็กดีของคุณพอ คุณแม เปนลูกศิษยที่นารักของคุณครู ในปการศึกษา 2554
โรงเรียนขอตอนรับการกลับมาสูบานหลังที่สองของนักเรียนดวยหองสมุด E-Library ที่ใหมเอี่ยมเต็มไปดวยสิ่งที่ควรเรียนรูและทาทาย
มากมาย แลวพบกันวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2554
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ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา  ภูเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม
รองศาสตราจารยดวงกมล  สินเพ็ง
อาจารยรุงทิพย  โพอุทัย

บรรณาธิการ
ชลกร  แสงแกว

บรรณาธิการประจำฉบับ
สุกัญญา  ตั้งกิตติมศักดิ์
ไพลิน  ชยามาศ
นที  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร  รอดรุงเรือง
ฝายอนุบาล  ยุพาภรณ  ลาวเกษม
ฝายประถม  เพ็ญศรี  ฉลาดแยม
ฝายมัธยม  สุกัญญา  ตั้งกิตติมศักดิ์

กองบรรณาธิการ
สุรเกียรติ  ธาดาวัฒนวิทย
ไพลิน  ชยามาศ
วัลยา  ซอเสียงดี
ผกาวรรณ  ทองมา
วัชรี  อารียจิตต
หฤทย  อันไธสง
พุทธิดา  ธิราชรัมย
นที  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ธัญยธรณ  ศรีสุระโชติปรีชา
Douglas  Colgan

แบบรูปเลม  
เกริกชัย  เตมะศิริ
ปกรณพจน  เลิศสมิติวันท
อภิศาล  คนเพียร

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

 ฉบับนี้เปนจดหมายที่มาพรอมกับไออุน และกลิ่นอายของความรักไมวาจะเปน

ความรักที่มอบใหแกเพื่อน พี่ นอง คุณพอ คุณแม และคุณครู ในสองเดือนที่ผานมานี้ 

โรงเรียนของเราไดพานักเรียนเขารวมกิจกรรมภายนอกมากมาย อาทิ การแขงขันทักษะ

วิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชนการประกวดรองเพลงและเตนโครงการ “เชลลดอน 

ปนน้ำใจ ใหนอง” การแสดงโขนพิธีเปดการแขงขันคณิตศาสตร ณ ศูนยการคา

แฟชั่นไอสแลนด การแขงขันในรายการ ACSP ประลองดนตรีไทยครั้งที่ 5 การแขงขัน

รายการ F& N Puzzles 2011 ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 

และการแขงขันรมพยุงไข เห็นไหมละคะวาลูกหลานของเราในร้ัวสาธิตพัฒนาน้ันตางก็มีทักษะ

และความสามารถไมเปนสองรองใครเหมือนกัน

 นอกจากน้ัน จดหมายขาวฉบับน้ียังมีเน้ือหาของสรรสาระเพ่ือการเรียนรู ท่ีเปนเร่ือง

เก่ียวกับการคิดดี…ทำดี…ในวันมาฆบูชา ท่ีเนนในดานของหลักธรรมท่ีพุทธศาสนิกชนท่ีดีควร

ยึดถือปฏิบัติ คือ การละจากความชั่ว ตั้งอยูในคุณธรรม ความดี และทำจิตใจของตนให

ผองใสอยูเสมอ

 กิจกรรมทุกอยางที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนในรั้ว หรือนอกรั้วโรงเรียน โรงเรียนมุงเนน

จัดใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง  มีความกลาแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอง  รวมท้ังปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม  รูแพ รูชนะ  รูอภัย  กิจกรรมตางๆ จะเกิดขึ้นไมไดเลยถาไมไดรับ

ความรวมมือที่ดีจากตัวของนักเรียน ผูปกครอง และครูผูฝกสอน จึงขอขอบพระคุณ

มา ณ ที่นี้ดวย

 กองบรรณาธิการ

สุกัญญา  ตั้งกิตติมศักดิ์

ไพลิน  ชยามาศ

นที  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

คุยกับบรรณาธิการ

 สวัสดีคะผูปกครอง และนักเรียนทุกคน

จดหมายขาวฉบับนี ้เปนฉบับสุดทายของ

ปการศึกษา 2553 แลวนะคะ 
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ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2554
1. กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง              

 วันอังคารที่ 1 - วันพุธที่ 2 ก.พ. 2554   ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 วัดสวนแกว จ.นนทบุรี

 วันพฤหัสบดีที่ 3 - วันศุกรที่ 4ก.พ. 2554  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา (ทองฟาจำลอง)

 วันศุกรที่ 4 ก.พ. 2554       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค

            และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 วันจันทรที่ 7 - วันศุกร 11 ก.พ. 2554   อนุบาล 1 ครั้งที่ 2 (พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร คลองหา จ.ปทุมธานี) 

 วันจันทรที่ 14 - วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 2554 อนุบาล 3 ครั้งที่ 2 (พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร คลองหา จ.ปทุมธานี) 

 วันอังคารที่ 22 - วันศุกรที่ 25 ก.พ 2554  อนุบาล 2 ครั้งที่ 2 (พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร คลองหา จ.ปทุมธานี)

2. รายการ “คุยกับคุณครู” ภาคปลาย ครั้งที่ 2

 วันจันทร 7 ก.พ. - วันศุกรที่ 18 ก.พ. 2554 รายการ “คุยกับครู ระดับอนุบาล” ครั้งที่ 2

3. โครงการตักบาตร

 วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ .2554

4. การสอบ 

 วันอังคารที่ 1ก.พ. 2554       สอบ O-NET  ( ป.6 )

 วันพุธที่ 2 ก.พ. 2554         สอบ O-NET (ม.3)

 วันพุธที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 2554 สอบ NT ป.3

 วันพุธที่ 2 มี.ค. 2554         สอบ LAS ป.2 ป.5 ม.2

 วันพฤหัสบดีที่ 3 - วันศุกรที่ 4 มี.ค. 2554   

 วันจันทรที่ 7 - วันอังคารที่ 8 มี.ค.2554   
สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 2

5. กิจกรรมและวันสำคัญตางๆ

 วันอังคารที่ 1 - วันพุธที่ 2 ก.พ. 2554   การแขงขัน Game 24  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5

 วันพุธที่ 2 ก.พ. 2554              ซอมใหญสาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 9

 วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 2554      สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 9

 วันศุกรที่ 11 ก.พ. 2554          โครงการวัดสูโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่1-3

 วันเสารที่ 12 ก.พ. 2554         อบรมการปฏิบัติภัยในโรงเรียน (9.00-12.00 น.)

 วันจันทรที่ 14 ก.พ.54        โครงการวัดสูโรงเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 วันจันทรที่ 14 - วันศุกรที่ 4 มีนาคม 2554 นิทรรศการศิลปะ

 วันอังคาร 15 ก.พ. 2554        โครงการวัดสูโรงเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่4-6

 วันพุธที่ 16 ก.พ. 2554         การนำเสนอผลงาน After School ของนาฏลีลา

 วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 2554        I Q 180  ชั้นประถมศึกษาปที่6-มัธยมศึกษาปที่3

 วันศุกรที่ 18 ก.พ. 2554         หยุดวันมาฆบูชา

 วันอังคารที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 2554  ประกาศกิจกรรมสำหรับนักเรียนภาคฤดูรอน (รับนักเรียนภายนอกดวย)

 วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 2554        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - มัธยมศึกษาปที่3 

             นำเสนอผลงานวิชาบังคับเลือก (ดนตรี - นาฏศิลป)
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5. กิจกรรมและวันสำคัญตางๆ

 วันศุกรที่ 25 ก.พ. 2554          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - มัธยมศึกษาปที่ 3 นำเสนอผลงานวิชาเลือกเสรี

 วันเสารที่ 26 ก.พ. 2554        การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - มัธยมศึกษาปที่ 3 

             เขาเรียน ปการศึกษา 2554

 วันอังคารที่ 1 - วันพุธที่ 2 มี.ค. 2554       เปดรับสมัครนักเรียนภาคฤดูรอน (3 - 25 มี.ค. 2554 สมัครไดที่ฝายการเงิน) 

 วันพุธที่ 9  มี.ค.  2554        ปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3

                  - กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ชั้นอนุบาล 3

                 - นิทรรศการผลงานโครงงาน(อนุบาล)

 วันพุธที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2554    เฉลยขอสอบ และฝกซอมกิจกรรมกีฬาสี

 วันศุกรที่ 11 มี.ค. 2554          วันสุดทายของการเรียน และกิจกรรมกีฬาสี

 วันเสารที่ 12 - วันจันทรที่ 14 มี.ค. 2554   กิจกรรมเขาคายลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 (3 วัน 2 คืน)

             ณ คายหัตถวุฒิ  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 วันจันทรที่ 14 - วันศุกรที่ 18 มี.ค. 2554   กิจกรรมซอมเสริมและจัดสอบแกตัวใหนักเรียน

 วันอังคารที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 17 และ

 วันจันทรที่ 21 - วันอังคารที่ 22 มี.ค. 2554 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูอนุบาล

 วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 2554        ประกาศผลนักเรียนที่สอบแกตัว

 วันจันทรที่ 21 - วันศุกรที่ 25 มี.ค .2554    ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูประถม-มัธยม

 วันอาทิตยที่ 27 มี.ค. 2554        สอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน ปการศึกษา 2554 รอบสุดทาย

 วันจันทรที่ 28 - วันพุธที่ 30 มี.ค. 2554

 วันศุกรที่ 1 - วันศุกรที่ 8 เม.ย.2554      
โครงการกิจกรรมภาคฤดูรอน ชวงที่ 1 (9 วัน)

 วันอังคารที่ 29 มี.ค. 2554         ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน

             ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554

 วันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค. 2554          แจกสมุดปพ.6 ใหนักเรียน

 วันจันทรที่ 4 เม.ย. 2554         นักเรียนสงคืนสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6)

 วันศุกรที่ 1เม.ย. - วันอังคารที่ 17พ.ค. 2554  วันหยุดพักรอนครู 

 วันจันทรที่ 18 - วันศุกรที่ 29เม.ย. 2554   โครงการกิจกรรมภาคฤดูรอน ชวงที่ 2 (10 วัน)

 วันจันทรที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2554    โครงการกิจกรรมภาคฤดูรอน ชวงที่ 3 (8 วัน)

 วันพุธที่ 18 พ.ค. 2554         ครูเปดทำงาน

 วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 2554        สอบวัดความรูพื้นฐานทางภาษาไทย 

             และคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อจัดชั้นเรียน

 วันเสารที่ 21พ.ค. 2554          ประชุมปฐมนิเทศผูปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น

 วันจันทรที่ 30พ.ค.  2554         เปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2554 ทุกระดับชั้น

ขอใหทานผูปกครองและนักเรียนกรุณามารับสิ่งของ อุปกรณการเรียนตางๆ ที่นักเรียนไดลืมทิ้งไว  

คืนไดที่สำนักงานตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หลังจากวันที่ 11 มีนาคม 2554 โรงเรียนจะนำสิ่งของดังกลาวไปบริจาคใหมูลนิธิตางๆ ตอไป

ประ
กาศ
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เร�องเลา อนุบาลเร�องเลา อนุบาล

พูด คิด 
สืบคน กับ

โครงงาน
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ  ลาวเกษม

คำที่ทำใหเกิดการเรียนรูที่แสนสนุก จาก..
การเรียนการสอนแบบโครงงาน

โครงงานที่เด็กๆ สนใจ เรียนในภาคเรียนที่ 2

        โครงงาน เปนวิธีการเรียนรูที่เกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนที่อยากจะศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ

หลายๆสิ่งที่สงสัยและอยากรูคำตอบใหลึกซึ้งชัดเจน หรือตองการเรียนรู ในเรื่องนั้นๆใหมากขึ้นกวาเดิมโดยใชทักษะกระบวนการ

และปญญาหลายๆดาน มีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบและมีขั้นตอนตอเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอยางละเอียด

แลวลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว จนไดขอสรุปหรือผลการศึกษาหรือคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

ชื่อโครงงาน ระดับชั้น ชื่อโครงงาน ระดับชั้น
หมึก ตอ.1 กระดาษ นม อ.2/1

แอปเปล ตอ.2 ผีเสื้อ ไดโนเสาร อ.2/2

ทะเล ตอ.3 ตนไม กิ้งกา น้ำตก รถแขงมอเตอรไซค อ.2/3

กลวย อ.1/1 รถ อ.2/4

กระดาษ อ.1/2 สรางสรรคผลงานจินตนาการเด็ก อ.2/5

รถไฟ อ.1/3 สนามบินสุวรรณภูมิ อ.3

นักบินอวกาศ.ยานอวกาศ อ.1/4 จระเข อ.3

เห็ด อ.1/5 ตุกตา อ.3

  เหล็ก อ.3

เด็กๆไดอะไรจากการเรียนการสอนแบบโครงงาน
 เด็กไดตัดสินใจเลือกและวางแผนการเรียนดวตนเอง

 เด็กสรางความรูดวยตนเอง 

 เด็กมีโอกาสแสดงออกอยางอิสระ

 เด็กไดคิดอยางหลากหลาย คิดอยางสรางสรรค

 เด็กไดรับประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติในสภาพจริง 

 เด็กไดทำกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง  และมีความสุขในการเรียนรู

 เด็กไดฝกการประเมินตนเอง รูจักตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง  ยอมรับและหาวิธีทำใหดีขึ้น

 เด็กไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดฝกควบคุมอารมณของตนเองและเขาใจผูอื่นในการรวมกันคิด รวมกันทำ

 เด็กไดฝก และซึมซับความมีวินัยในตนเอง ตรงตอเวลา 

 เด็กรูจักกระตุน และจูงใจตนเองทำใหเกิดความพยายาม มุมานะในการทำงานจนประสบความสำเร็จ

(อางถึงใน โครงงานเพ่ือการเรียนรู หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม)
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ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ  ลาวเกษม

อีกหน่ึงคุณธรรมท่ีเด็กๆพึงมี คือ คุณธรรมเร่ือง ความสามัคคี
คุณพอคุณแมสามารถรวมช่ืนชมความสามัคคีของลูกๆไดในกิจกรรมกีฬาสีท่ีจะมาถึงน้ีคะ….

 คว ามส ะอ าดท ำ ให  ปร าศจ ากคว ามม ั วหมอง

ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอมทำใหเกิดความสบายใจ

กับตนเองและผูพบเห็นซึ่งเด็กวัยอนุบาลก็สามารถดูแล

ความสะอาดไดดวยตนเองฉบับนี้มาช�นชมเด็กๆที่สามารถ

ดูแลความสะอาดไดอยางดีเยี่ยม

  เด็กชายพิสิษฐ  วัตตะยัง (อารม) ตอ.1 ชวยรักษาความสะอาดภายในหองเรียน ถาเมื่อใดมีเศษกระดาษหลนอยูจะรีบชวย

เก็บทันที…เด็กชายธีทัต เตชะอัครเกษม (ธี) ตอ.2 เม่ือเห็นใบไมหลนอยูท่ีพ้ืนก็ไปเก็บทันทีเชนกัน…เด็กหญิงวริญ ทองประพันธ (พอใจ)

ตอ.3 หลังจากทำกิจกรรมทุกครั้งจะเขาหองน้ำ ลางมือทันที…เด็กหญิงวาดวไล รุจิพรพงษ (หนิว) อ.1/1 ดูแลความสะอาดรางกาย

เปนอยางดี แปรงฟนไดสะอาด รับประทานอาหารไมหกเลอะเทอะ และยังดูแลเสื้อผาใหสะอาดอยูเสมออีกดวย…

เด็กหญิงเพียงเธอ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (พิน) อ.1/2 รักษาสุขภาพอนามัยอยางดี เวลาเขาหองน้ำเสร็จทุกครั้งจะตองลางมือเสมอ…

เด็กหญิงนันนภัส รัตนนาคินทร (แตงกวา) อ.1/3 ชวยคุณครูกวาดเศษขนมท่ีเพ่ือนทำหกอยูบอยๆ…เด็กหญิงชนากานต โหลทอง (ไนซ)

อ.1/4 รักษาสุขภาพอนามัย ลางมือทำความสะอาดหลังเขาหองน้ำทุกครั้ง…เด็กชายศุภนัฎ ถนอมบูรณเจริญ (ซัน) อ.1/5 

ชวยคุณครูกวาดบนโตะหลังจากทานอาหารวางเสร็จแลว…เด็กชายแสนดี เจริญวัฒน (กูด) อ.2/1 หลังรับประทานอาหารวาง 

หรือทำกิจกรรมเสร็จแลวนองจะหยิบไมกวาดมาทำความสะอาดหองเรียนอีกครั้ง…เด็กชายวริศ รัญเสวะ (เคลย) อ.2/2 

รับประทานอาหารไมหกเลอะเทอะ ทุกคร้ังกอนและหลังรับประทานอาหารตองลางมือใหสะอาดเสมอ…เด็กชายกรพจน บุญสิทธ์ิ (กร)

อ.2/3 หลังจากทำกิจกรรมเสร็จ เม่ือมีเศษขยะในหอง นองจะรีบชวยเก็บกวาดโดยไมรอชา…เด็กหญิงขวัญแกว ธีรานุตร (นะโม)

อ.2/4 ดูแลความสะอาดของใชของตนเองทั้งแกวน้ำ แปรงสีฟน และยังชวยดูแลหองเรียนใหสะอาดอยูเสมอโดยชวยเก็บกวาด

เศษขยะทุกคร้ัง…เด็กหญิงสุมนจิต เตวิทย (ก่ิงก๊ิง) อ.2/5 ลางมือท้ังกอนและหลังรับประทานอาหารและดูแลของใชของตนเอง

ใหสะอาดอยูเสมอ…เด็กชายพลศิลป ตวงศิริกุลวัฒนา (ขาวปุน) อ.3/1 “ทูตรักษความสะอาด” แหงหอง ทั้งลายมือการแตงกาย

การรับประทานอาหารสะอาด เรียบรอยทุกเรื่อง…เด็กหญิงอินทรธารี อธิเจริญลักษณ (มายเดียร) อ.3/2 แตงกายสะอาดเรียบรอย

หมั่นดูแลลางมือทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร…เด็กชายณัฐนัย ฉัตรานุรักษ (เอ็ม เอ็ม) อ.3/3 เปนเด็กรักความสะอาด

หมั่นลางมือและดูแลความสะอาดของตนเองและ เวลาทำงาน ผลงานจะสะอาด สวยงามเปนระเบียบมาก…

เด็กหญิงคริสติน เสริมศิริสวัสดิ์ (คริสติน) อ.3/4 เปนเด็กดูแลความสะอาดทั้งเครื่องแตงกาย มือแขน และผลงานใหมีความสะอาด

สวยงาม อยูเสมอ…

ความสะอาด อีกหนึ่งสิ่งที่เด็กพึงมี
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เร�องเลา อนุบาลเร�องเลา ชาวประถม
ถายทอดโดย : ครูชลกร แสงแกว

                ครูเพ็ญศรี  ฉลาดแยม

  กิจกรรมสาธิตพัฒนาโชวครั้งที่ 9 ที่ผานมา ชั้น ป.1/1 สงนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะกับหมาปา เขารวมแสดง

โดยมีเด็กชายปยธาดา จารุเพ็ญ เปนพระเอกของเรื่อง คือเด็กเลี้ยงแกะ รวมกับเพื่อน ๆ การแสดงจบลงพรอมกับเสียงปรบมือ

และคำชื่นชม…ป.1/2 ขอชื่นชมเด็กหญิงพิชญาภา ชมมณฑา ที่มีน้ำใจอาสาชวยเหลือครูเสมอ เชน แจกสมุด รินน้ำใหครูดื่ม 

และ เด็กชายธราธร องอาจสกุลมั่น ที่พูดจาไพเราะกับเพื่อนๆและครูตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงปจจุบัน ถือเปนตัวอยางที่ดีมาก

แกเพื่อนๆ…ป.1/3 เด็กชายเจษฎา  ลี้สุวรรณ พบนาิกาขอมือ เมื่อวันพุธที่ 2 ก.พ. เด็กชายตุลย  เหลืองมหานาคะ เก็บเงินได

จำนวน 40 บาท และเด็กหญิงปณฑารีย  สาคารวิสัย เก็บกุญแจรถยนตยี่หอ NISSAN ได แลวนำมาสงมอบใหครูเพื่อสงคืน

เจาของตอไป…ป.2/4 เด็กหญิงธรรมธระ เปนเด็กที่มีความรับผิดสอบสูง และมีความสามารถในการแสดง เปนตัวแทนสีในการ

แสดงพิธีเปดกีฬาสีดวย… ป.3/2 เด็กหญิงนภกมล สุวรรณชัย เด็กหญิงณชยา ทองเชียง และเด็กหญิงณิชารีย  โสพรรณพานิชกุล  

ชวยทำความสะอาดหองเรียน และลบกระดานทุกเย็น  ทำใหหองเรียนดูสะอาดตานามอง…ป.4/1เด็กหญิงนิธิดา วัฒนศิริธรรม

นอกจากจะเปนเด็กที่กลาแสดงออกแลว ยังทำงานไดเปนระเบียบเรียบรอย ลายมือสวยงาม เด็กชายธีรเมธ  คุณานันทวิศาล  

เปนเด็กที่มีความคิดสรางสรรค ชอบหากิจกรรมใหมๆที่นาสนใจมาใชในการเรียนเสมอ…ป.4/2 เด็กหญิงวนัชพร เลาหศิลปสมจิตร

เปนเด็กที่ราเริงแจมใส สามารถทำกิจกรรมรวมกับเพื่อนๆไดทุกคน ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบเรื่องเรียนไดดีอีกดวย…กิจกรรม

สาธิตพัฒนาโชวครั้งที่ 9 ที่ผานมา นักเรียนชั้นป.4/3 ไดรวมแรง รวมใจ รวมรองเพลงประสานเสียงอยางเต็มที่ โดยเฉพาะ

เด็กชายชวิน คุณานันทวิศาล และเด็กชายภูมิรพี เสือสะอาด ที่มีความตั้งใจและพยายามสูงมากทำใหผลงานออกมา

เปนที่นาพอใจ ถึงแมจะมีเวลาซอมกันเพียงแคไมกี่วัน…เนื่องจากปฏิทินของป 2553 ที่ติดอยูในหองเรียนชั้นป.6 หมดปแลว 

เด็กชายธนภัทร ตั้งดำรงยศและเด็กหญิงจีระนันท โกรฟส นักเรียนไอเดียดี เสนอความคิดทำปฏิทินประจำหอง ทุกคนในหอง

จะไดรูกำหนดการกิจกรรมตาง ๆ ไมตกขาว ไอเดียดีแบบนี้หองอื่นสนใจทำบางก็ไดนะ…

เด็กดีๆ

ที่ป
ระถ
ม

 จดหมายขาวโรงเรียนสาธิตพัฒนาฉบับที่8 นี้ 

ถือเปนฉบับสุดทายของปการศึกษา 2553ในรอบป

ที่ผานมา มีนักเรียนหลายคนที่ ไดทำความดี และเปน

แบบอยางใหกับนักเรียนคนอ�นๆ การทำดีของนักเรียน

ถือเปนความภาคภูมิใจของผูปกครอง ครู และตัว

นักเรียนเอง ซึ่งความดีเหลานี้จะเปนพื้นฐานใหนักเรียน

เปนผูใหญที่ดีไดในอนาคต สำหรับจดหมายขาวฉบับ

สุดทายนี้จะมี ใครที่ทำความดีปดทายปการศึกษาบาง

ตามไปดูกัน
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คิดดี…ทำดี…ใน วันมาฆบูชา ถายทอดโดย : ครูไพลิน  ชยามาศ

(ท่ีมาบทความจาก กระทรวงวัฒนธรรมwww.m-culture.go.th)

   ในชวงวันมาฆบูชานี้ หลักธรรมที่พุทธศาสนิกชนที่ดีควรยึดถือปฏิบัติ คือ การละจากความชั่ว ตั้งอยูในคุณธรรมความดี

ยังจิตของตนใหผองใสอยูเสมอ  จึงขอแนะนำการปฏิบัติตนงายๆ ดังนี้

1.การใหทาน
  การใหทาน ไดแก การสละทรัพยส่ิงของสมบัติของตนท่ีมีอยูใหแกผูอ่ืน โดยมุงหวังจะจุนเจือใหผูอ่ืนไดรับประโยชน และความสุข

ดวยความเมตตาจิตของตน ทานที่ไดทำไปนั้น จะไดบุญมากหรือนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับองคประกอบทั้ง 3 ประการ กลาวคือ

  - องคประกอบขอที่ 1 “วัตถุทานที่ใหตองบริสุทธิ์”  ตองเปนของที่บริสุทธิ์ที่ตนเองไดแสวงหา  ไดมาดวยความบริสุทธิ์

    ในการประกอบอาชีพ   ไมใชของที่ไดมาเพราะการเบียดเบียนผูอื่น       

  - องคประกอบขอที่ 2 “เจตนาในการสรางทานตองบริสุทธิ์”  การใหทานนั้น  จุดมุงหมายที่แทจริงเพื่อเปนการขจัด

      ความโลภ ความตระหนี่เหนียวแนน ความหวงแหนหลงใหลในทรัพยสมบัติของตน   

  - องคประกอบขอที่ 3 “เนื้อนาบุญตองบริสุทธิ์”  คำวา “เนื้อนาบุญ” ในที่นี้ไดแก บุคคลผูรับการทำทานของผูทำทานนั้นเอง

    ถาผูท่ีไดรับการทำทานเปนคนท่ีไมดี ไมใชผูท่ีเปนเน้ือนาบุญท่ีบริสุทธ์ิ เปนเน้ือนาบุญท่ีเลว ทานท่ีทำไปน้ันก็ไมผลิดอกออกผล

2.การถือศีล
  “ศีล” นั้นแปลวา “ปกติ” คือ สิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะตองระวังรักษากาย วาจา ใจ ไมใหทำรายผู ใดหรือสัตวใด จนเกิด

ความลำบากเดือดรอน การถือศีลน้ีเปนการเพียรพยายามเพ่ือระงับกิเลสหยาบ และเปนการบำเพ็ญบุญบารมีท่ีสูงข้ึนกวาการใหทาน

ในเบื้องตนโดยทั่วไป  เราควรมีศีล 5 ซึ่งเปนคุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติใหไดเปนพื้นฐานการดำรงชีวิต

      ศีลขอที่ 1 ไมเบียดเบียนผูอื่น

       ศีลขอที่ 2 ไมฉอโกงลักขโมย

      ศีลขอที่ 3 ไมประพฤติผิดในกาม

      ศีลขอที่ 4 ไมโกหกหลอกลวง

      ศีลขอที่ 5 ไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติดของมึนเมาใหโทษ

การรักษาศีล ทำได 2 วิธี คือ

  การอธิษฐานศีล คือ การตั้งใจดวยตัวเองวาจะรักษาศีลใหบริสุทธิ์บริบรูณ

  การสมาทานศีล คือ การรับศีลจากพระภิกษุสงฆ

  การรักษาศีลเราควรเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม สอดคลองกลมกลืนไปกับธรรมชาติ 

การดำเนินชีวิต และการใชชีวิตในสังคม  อยาใหเกิดเปนความยึดติดรูปแบบ จนชีวิตดูอึดอัด

แปลกแยกจากครอบครัวและสังคมที่เราอยู แตก็ไมควรปลอยปละจนกลายเปนไมเห็นความ

สำคัญของศีลเลย

  ธรรมะที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสแสดงไวนั้น เปนความจริงทุกประการ  การที่เราจะเขาใจ

ไดทั้งหมดนั้นแมไมใชเรื่องงายแตก็ควรที่จะศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตใจของเราใหดียิ่งขึ้น 

08 SatitPattana



คุยเฟ�องเร�อง...มัธยม
ถายทอดโดย : สุกัญญา  ต้ังกิตติมศักด์ิ

คนดีศรีมัธยม 
  นักเรียนชั้นม.1 มีความสามารถที่หลากหลาย ทั้งแสดงโขน การแสดงละครหุนมือ

การแสดงดนตรีและรองเพลงซึ่งเปนความรับผิดชอบที่นักเรียนจะตองใชเวลาวางและ

หลังเลิกเรียนในการฝกซอม  แตนักเรียนทุกคนก็ไมยอทอ ครูขอชื่นชมในความตั้งใจ

และความมุงมั่นในการฝกซอม แตอยางไรก็ตามตองขอชมเชย เด็กชายสรสิช สันติวัฒนา

และเด็กหญิงพิมพนิดา พิจิตรพงศชัย ที่เปนแบบอยางที่ดีกับเพื่อนๆ เรื่องความรับผิดชอบ

ในการสงงานและการบานทุกวิชา…เด็กหญิงอิศราภรณ พยุงธนวรานันท (นองมิกิ) นักเรียน

ชั้นม. 2 รับผิดชอบงานวิชาตางๆ ไดอยางสม่ำเสมอ ใสใจในการทำงานใหเปนระเบียบ

เรียบรอย เพื่อนๆ ในหองรวมทั้งคุณครูมักจะเห็นมิกิอารมณดี ราเริงแจมใสอยูตลอดเวลา

และการพูดจายังไพเราะมากขึ้นดวย เด็กชายธนิต (นองภู) เปนนักเรียนที่ยิ้มแยม แจมใส 

มีน้ำใจตอครูและเพื่อนๆ ทุกคน  ทุกเชาครูจะไดยินคำทักทายยามเชาจากธนิตเสมอ 

เวลาทำงานกลุมธนิตจะเปนผูฟงที่ดีของเพื่อนๆ ในกลุม มีความรับผิดชอบ  มีไหวพริบ

แกปญหาเฉพาะหนาไดดีและใชคำพูดที่เหมาะสมไพเราะตลอดครูขอชื่นชมในความมีน้ำใจ

และการเปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ…เด็กชายญาณวัฒน พุมพวง นักเรียนชั้นม.3 

ไดสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนสาธิตพัฒนาของเราอีกครั้ง โดยการเปนตัวแทนโรงเรียน

เขารวมการแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ (Speech)ระดับมัธยมตน เมื่อวันศุกร

ที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยสำนักคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  และสามารถควาเหรียญเงินในการแขงขันครั้งนี้มาได นักเรียน

ที่สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนอีกคนหนึ่ง คือเด็กหญิงวชิราภรณ  ศรีสกุล เปนตัวแทน

โรงเรียนเขารวมการแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาไทย ระดับมัธยมตนในโครงการเดียวกัน

นอกจากการเขารวมการแขงขันแลว นักเรียนทั้ง 2 คนนี้ยังเปนเด็กที่มีความเสียสละเพื่อ

สวนรวม เปนผูนำในการทำกิจกรรมตางๆ ของหองและโรงเรียน มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบสูง สงงานครบถวน ตรงตอเวลาอยางสม่ำเสมอ และยังมีความคิดสรางสรรค 

มีผลงานดานศิลปะเปนที่โดดเดน
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GAT / PAT คืออะไร
 GAT ( General Aptitude Test ) คือ ความถนัดท่ัวไป เปนการวัดศักยภาพในการเรียนมหาวิทยาลัยใหประสบความสำเร็จ

แยกออกเปน 2 สวน คือ

 1.ความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห และแกโจทยปญหา 50 %

 2.ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 50 % 

“คะแนนเต็ม 300 คะแนน  ( สอบทุกสาขา )”

 PAT ( Professional and Academic Aptitude Test ) คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ เปนการวัดความรูที่เปน

พื้นฐานที่จะเรียนตอในวิชาชีพนั้นๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ใหประสบความสำเร็จ แบงเปน 7 ประเภท คือ

 PAT 1 ไดแก ความถนัดทางคณิตศาสตร 

 PAT 2 ไดแก ความถนัดทางวิทยาศาสตร

 PAT 3 ไดแก ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

  PAT 4 ไดแก ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 

 PAT 5 ไดแก ความถนัดทางวิชาชีพครู

 PAT 6 ไดแก ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

 PAT 7 ไดแก ความถนัดทางภาษาตางประเทศ ( ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน จีน บาลี อาหรับ )                                

“แตละ PAT มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน”

ความรู-ความเขาใจ
ในการสอบ Admission ถายทอดโดย : ครูนที เทพหัสดิน ณ อยุธยา

“ ”
GAT และ PAT สามารถสอบไดปละ 3 คร้ัง

โดยจะเปดสอบใหในเดือนกรกฎาคมตุลาคม และมีนาคม ตามลำดับ

( ขอมูลอางอิงจาก www.niets.or.th ของสำนักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ )

       การสอบ Admission คือการสอบพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา

เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาโดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนมา เรามาทำความรูจักกับระบบ Admission กันกอน

วามีรายละเอียดอยางไรบาง

  องคประกอบที่ใช ในการสอบคัดเลือก ประกอบดวย

         GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 20%

         O-NET ( ผลการเรียนใน 8 กลุมสาระการเรียนรู ) 30 %

         ความถนัดทั่วไป ( General Aptitude Test : GAT ) 10-50% ( สัดสวนคะแนนของ GAT ขึ้นอยูกับคณะที่เลือก )

         ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ ( Professional and Academic Aptitude Test : PAT ) 0-40% ( สัดสวนคะแนน

           ของ PAT ขึ้นอยูกับคณะที่เลือก )

         รวม 100 %      

สรรหามาเลา

นานาสาระ
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by Douglas  Colgan

eacher
alk

by Douglas Colgan

 Exam time is rapidly upon us again, so this month I thought it would be useful to offer some salient advice.

Tests and exams are a regular part of the school environment. It is important that exams be kept in proportion - 

they are important, but not the end of the world! Some things can be done to make exams a more valuable, 

worthwhile and less threatening experience for our students.

 1. Have all necessary material with you

    You can borrow items such as pens, pencils, rulers or special equipment while in an examination, but make

    sure you bring everything you need, just in case.

 2. Have a relaxing night before your exams

    Have an early night, and make sure all your clothes and bags are laid out before you go to sleep. Switch 

    off your phone too!

 3. Read the entire paper.

    Where you have choices, decide which ones you plan to answer.

 4. Plan your time.

    Spend some time drafting a plan for the questions you choose to answer.

 5. Jot down ideas as they come to you.

    While you are answering one question, information about another may suddenly occur to you. Jot it down

    somewhere because when you come to that question perhaps an hour later, you may have forgotten it.

 6. Don't leave any questions unanswered.

    If you are short of time, use note form. Remember, you can only be marked on the answers you give.

 7. Never leave the room early.

    If you have time at the end, go over your work, add information (eg in the margin). You can't return if you 

    suddenly remember a fact after you have left.

 8. Do not spend too long on multiple choice questions.

    With multiple choice questions it is best to cover the answers and work out your own before looking at the

    choices on paper. If you can't answer the question come back to it later - have a guess.

 9. Never omit an entire question.

    No matter how well you answer other questions, you must leave time for all questions - a perfect answer 

    can still only earn a certain number of marks. If you write nothing, you can't receive any marks and you have

    lost all your marks for a particular question. Write something - it may at least give you a few points!

 10. Maintain a stable energy level.

    Eating foods such as chocolate bars before an exam might give you an energy boost to begin with but your

    blood sugar levels will drop within an hour and your energy will plunge dramatically, making it hard for you

    to concentrate. If you eat a decent breakfast, then this will help you to concentrate. 

 So, we sincerely hope that this advice is heeded, and that you and your child can work together so that they

stand the best chance possible of doing well. The best of luck to you all! 
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Kindergarten News.
 KG1 have finalized this year by learning “I like and we like sentences” via repetition and songs.  Pronunciation

has been a key factor alongside their sentence building by using rhythm as a working tool.  With the completion of their 

ABC books, children now have a greater understanding of phonics and its use in verbal wordage.  Moreover, their confidence

has improved via their greeting of other English teachers which is a good sign for further English studies.

 KG2 ‘s final weeks have revolved around project work.  Hands-on experience has been gained but at the 

same time using English as a guiding tool.  Conversation likewise has improved as children can now respond, 

rather than repeat question presented to them.  Confidence has also taken a turn for the better as their use of 

spoken English is now becoming the norm for them during lessons taught.

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Addition and Subtraction

Magnets and Electricity

Division, time and money calculations

Soil, solar system

Thermal and 

electrical 

conductivity

Electric components 

circuits; series and 

parallel; Rocks,

types and examples.

Weather, Factors, 

types, clouds, 

dangers and Global 

warming

Surface of the Earth, 

Structures, Weathering, 

Erosion, Soil and Land 

and its resources, 

minerals in crust, 

Reactions between 

metals and non-metals, 

Natural Fuel Resources

Solar system, Planets, 

Asteroids, Meteoroids, 

Stars, Galaxies and 

The Sun, and Space 

Exploration, Moon 

Landings, Telescopes, 

Space Stations

Units of measurement

Angles, areas and 

volumes

Quadrilaterals by type.

Drawing Quadrilaterals, 

and finding their area.

Exponents and 

Scientific Notation. 

Similar and congruent

shapes. Transformations 

Probability, trigonometry 

and statistics.

Matching picture with word, 

Write in the missing vowel, 

Answer questions relating to 

a timetable, Sentence gap-fill, 

Draw a picture of the word,

Alphabet sequence

Prepositions, telling the time, 

rooms in a house and phonics.

Past tense verbs

Telling the time

Jobs

Much and many questions, 

count/uncount nouns, 

irregular verbs, math words 

and word order

Reading comprehension,

which/who/how/where/why

Superlatives

Reading comprehension

Conjunctions

Adjectives

Core: going to, verb conjugation, 

superlatives and unit vocabulary.

Elective: Gerunds and sentences 

describing leisure time.

Core: has or have, want, like 

and rather,and sentence structure.

Elective: must/musn’t, adjectives 

and vocabulary.

Core: Requests and commands, 

reported speech and sentence 

construction Elective: irregular 

verb conjugation, 

present continuous.

Science MathEnglish

Primary and Secondary News
 It’s the end of the year already 

and time for the primary and secondary 

exams. The main topics are summarized 

below for all grades.

 It just remains for me, on behalf of 

all themembers of the English department,

to wish all students the very best of luck 

with the exams. Study hard and success 

will follow.

 KG3 children have now reached 

a level where they can now respond to 

comprehensive verbal Englishquestions.  

During these final weeks their attention 

has been focused on listening, reading 

and responding to questions related 

to video programs or the lesson plan 

at hand.  In addition, children also 

worked with written sentences and 

writing control. All KG levels have now 

reached a point that has put them in 

good stead for their next education year.
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ภาษาตางประเทศ

ภาษาจีน

ตอบปญหาภาษาไทย

เลานิทานประกอบทาทาง

อานทำนองเสนาะ 

(กลอนสุภาพและ กาพยยานี ๑๑)

สุนทรพจนภาษาไทย
หัวขอ “เทิดไท เทิดธรรม นำไทยรุงเรือง”

ตอบปญหาคณิตศาสตร

ตอบปญหาวิทยาศาสตร

ตอบปญหาภาษาอังกฤษ

สุนทรพจนภาษาอังกฤษ
หัวขอ “What Thai Children Can Learn from King”

- สุนทรพจนภาษาจีน

- ขับรองเพลงจีน

ครูมินตรา ลายสนิทเสรีกุล

ครูอักษราพร คำยอด

ครูรวิญา ชุมภูนท

ครูสุกัญญา ตั้งกิตติมศักดิ์

ครูวัลยา ซอเสียงดี

ทองแดง

ชมเชย

เงิน

ทอง

ชมเชย

ทองแดง

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ทองแดง

ทองแดง

ชมเชย

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

ชมเชย

เงิน

ด.ญ. ญาณิศา เอี่ยมเจริญ ป.3

ด.ญ. จีรนันท โกรฟส ป.6

ด.ญ. ธนัญญาณ จันทรสุหราย ม.3

ด.ช. ชินกฤต ตีรณกุล ป.6

ด.ญ. นภาฏา บุญชัย ม.1

ด.ญ. วชิราภรณ ศรีสกุล ม.3

ด.ญ. ณิชนันทน โสพรรณพนิชกุล ป.3

ด.ญ. ณิชมน ศรีพยัพ ป.6

ด.ญ. วรางคณา เลิศชัยประเสริฐ ม.3

ด.ช. นันทวัจน ธีรดิษฐานันท ป.3

ด.ช. ภานุวัฒน หวานเสนาะ ป.6 

ด.ญ. ไอริณ ชิวะสุจินต ม. 3

ด.ช. ศุภวิชญ กะการดี ป.3

ด.ญ. ทองทอ นนทวาทิต ป.6

ด.ญ. ชนมนิภา สันติวัฒนา ม. 3

ด.ช. ญาณวัฒน พุมพวง ม.3

ด.ญ. อิศราภรณ พยุงธนวรานันท ม.2

ด.ญ. พรชนก เลิศชัยประเสริฐ ม.2

รายชื่อนักเรียนตัวแทน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

กิจกรรม ครูผูดูแล ผลการแขงขัน
เกียรติบัตรระดับ

ตัวแทน
กลุมสาระ

การแขงขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน “วันการศึกษาเอกชน 2554”

 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 - ศุกรที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2554  โครงการแขงขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

“วันการศึกษาเอกชน 2554” ที่จัดโดยสำนักคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนไดคัดเลือกตัวแทนนักเรียน

เขารวมกิจกรรมดังกลาว ซึ่งมีรายนาม และผลการแขงขันดังตอไปนี้
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โครงการประกวด “สรางคลังความรูกับทรูปลูกปญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1

สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 9

นักเรียนแขงขันประกวดรองเพลงและเตน

  นักเรียนที่สงวีดิทัศนเขาประกวดในโครงการประกวด “สรางคลังความรูกับทรูปลูกปญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1ภายใตหัวขอ

“วิดีโอสรางสรรค แบงปนความรู” ชิงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับรางวัลจาก

การประกวดดังตอไปนี้

  วีดิทัศนเรื่อง สมการและการแกสมการ เจาของผลงาน เด็กชายโชคทวี มุสิกสุวรรณ และเด็กชาย ธีรภัทร ชาติพรหม

ไดรับรางวัลที่ 2 ประเภทกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วีดิทัศนเรื่อง วันอาสาฬบูชา

เจาของผลงาน เด็กชายธนภัทร ตั้งดำรงยศ เด็กชายณภัทร ธวัชนันทชัย เด็กชายศุภวิชญ ศิริมวง ไดรับรับรางวัลชมเชย  

ประเภทกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนทั้ง 2 กลุมมี

ครูธนาศักดิ์ ภูมิชัย เปนครูที่ปรึกษาทั้งนี้นักเรียนที่ไดรับรางวัลจะไดเปน "สมาชิกตนแบบ" ของเว็บไซตทรูปลูกปญญาดอทคอม

และจะมีการจัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกตนแบบของโครงการตอไป

 จบลงไปแลวอยางงดงามสำหรับกิจกรรมสาธิตพัฒนาโชวครั้งที่ 9 เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ 2554 การแสดงครั้งนี้เปนครั้งที่ไดแสดงใหเห็นถึง

ความรวมมือรวมใจของนักเรียนและครูประจำชั้น ซึ่งมีหองเรียนที่สงการแสดง

เขารวมแสดงทั้งหมด 14 ชุด บรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนานและเสียง

หัวเราะแหงความสุขที่นักเรียนทุกคนมอบใหกันขอขอบคุณคุณครู นักเรียนและ

ทานผูปกครองทุกทานที่ใหความรวมมือและเปนกำลังใจใหกับทีมครูผูจัดกิจกรรม

สาธิตพัฒนาโชว ซึ่งจากผลการประเมินแบบสอบถามทางคณะผูจัดกิจกรรมจะนำ

มาปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนากิจกรรมสาธิตพัฒนาโชวในปตอไปใหดียิ่งขึ้น

 เมื่อวันเสารที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผานมาโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดนำนักเรียน

ไปรวมแขงขันประกวดรองเพลงและเตนโครงการ “เชลลดอน ปนน้ำใจ ใหนอง” 

ทางไทยทีวีสีชอง 3 รวมกับน้ำด่ืมตราสิงห บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมม่ี จำกัด(มหาชน)ฯลฯ

ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด มีนักเรียนรวมการแขงขัน ดังนี้ ด.ช.ศิวกร ดาวพิเศษ

ชั้น ป.1/2 ด.ญ.ภคมน วิมลปญญาธร ด.ญ.ธัญยธรณ เหลืองวิริยะ ชั้น ป.3/1 

ด.ช.ณภัทร อภินันทรัตนกุล ช้ัน ป.3/2 ด.ญ.ณ มน นุกูลสุขศิริ ด.ญ.เบญจณี วัชรวสุนธรา

ช้ัน ป.4/1 ด.ญ.อติญา หิรัญบูรณะช้ัน ป.4/2 ด.ญ.ฌาณา โพธ์ิอบ ด.ญ.บุญญาณี วัชรวสุนธรา

ด.ญ.ณิชา  อภินันทรัตนกุล ชั้น ป.4/3 ผลการแขงขันปรากฎวา โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดเขารอบชิงชนะเลิศเปนตัวแทนกรุงเทพฯ

และภาคกลาง 5 ทีมสุดทาย และการแขงขันรอบชิงชนะเลิศจะมีข้ึนในวันเสารท่ี 19 มีนาคม 2554 ณ ศูนยการคาฟวเจอรปารค รังสิต 

ชวยสงแรงใจและไปรวมเชียรกันเยอะๆ นะ
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นักเรียนไปแสดงโขนเปดงาน

นักเรียนไปแขงขันดนตรีไทย

กิจกรรมวิชาเลือกเสรี เกมกระดาน

 นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนสาธิตพัฒนาขอขอบคุณโรงเรียน ผูอำนวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษา คุณครูทุกทาน และผูปกครอง

ผานทางจดหมายขาว ที่ได ใหการสนับสนุน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดสอบความรู  ความสามารถของตนเองผานการ

แขงขัน และหวังวาในโอกาสหนาจะมีโครงการดีๆแบบนี้อีก

Crossword Game

Crossword Game

A - Math

ประถม

ประถม

ประถม

34

12

25

102

102

76

ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ

ด.ญ.จีระนันท โกรฟส

ด.ญ.ณิชมน ศรีพยัพ

ด.ช.สิรภพ รุงตระกูลชัย

ด.ช.วโรดม ชั้นไพบูลย

ประเภทการแขงขัน ไดลำดับที่รายชื่อนักเรียนรุน จำนวนทีม
ทั้งหมด

 เมื่อวันเสารที่ 16 มกราคม 2554 ที่ผานมาโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดรับเชิญ

ใหไปแสดงโขนพิธีเปดการแขงขันคณิตศาสตร ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 

นักเรียนจากวิชาเลือกเสรีโขนไดไปแสดงความสามารถอยางเต็มที่ ไดรับคำชมเชย

จากทางผูจัดงานวานักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนามีความสามารถในการแสดงและ

มีสวนชวยในการรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยเปนอยางดีนาชื่นชม  

 ครูดนตรีไทยไดนำนักเรียนไปรวมแขงขันในรายการ ACSP ประลองดนตรีไทย

ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

นรายการเดี่ยวระนาดเอกระดับประถมศึกษา เพลงสุดสงวน สองชั้น โรงเรียนสง

นักเรียนไปแขงขัน 2 คน คือ ด.ช.ชยุต ปนสกุลไชย และด.ช.ภทร โตะทอง 

ผลการแขงขัน ด.ช.ภทร โตะทอง ไดรับรางวัลที่ 2 คุณครูและนักเรียนทุกคนขอ

รวมแสดงความยินดีดวย

 วันเสาร-อาทิตยท่ี 29-30 มกราคม พ.ศ.2554 ท่ีผานมาทางโรงเรียนสาธิตพัฒนา

ไดเปดโอกาสใหนักเรียนผูสนใจและมีความสามารถในทักษะเกมกระดานเขารวม

มหกรรมเกมสกีฬาทางวิชาการ รายการ F& N Puzzles 2011  ชิงถวยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยความสนุกสนาน

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูกันระหวางนักเรียนแตละโรงเรียน

ผลการแขงขันมีรายละเอียดดังนี้
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การแขงขันรมพยุงไข

การแขงขัน First LEGO® League

 ทีมหุนยน Robot Satit ประกอบดวย เด็กชายธนนนท สงวนธรรม เด็กชายสุขวุฒิ ปฐพานิชยโชติ เด็กชายภูดิท

ธนอัญญาพร นักเรียนชั้น ป.4/1  เด็กชายกวิน  กิจคณากร  เด็กชายกิตติพงศ ดีวี นักเรียนชั้น ป.4/2  

 

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันวันนักประดิษฐ

ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติแหงชาติ แขงขัน ณ ศูนยแสดงสินคา

และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (วช.) ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2554

เวลา 9.00 - 18.30 น.โดยมีทีมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 ทีม

และระดับบุคคลทั่วไป  จำนวน  1  ทีม  ซึ่งทีมมัธยมผานเขารอบไดลำดับที่ 34 

จากทั้งหมด 573 ทีม ดังรายชื่อดังตอไปนี้

 1.เด็กเด็กชายภคพงษ โตะทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 2.เด็กชายสรสิช สันติวัฒนา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 3.เด็กหญิงพิมพนิดา พิจิตรพงศชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 โครงการแขงขันหุนยนต First LEGO® League ในวันท่ี 11-12 กุมภาพันธ 2554

ณ ลานกิจกรรมชั้น 5   ศูนยการคาเซียร  รังสิต  จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นโดย

องคกร FIRST  (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)

การแขงขันคร้ังน้ีเปนการคนหาตัวแทนจากประเทศไทยไปแขงขันท่ี ประเทศเนเธอรแลนด

โดยโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดสงนักเรียนเขาแขงขันจำนวน 1 ทีม มีครูธนาศักด์ิ ภูมิชัย

และครูพรพรรณ แชมชอย เปนผูควบคุมทีม และไดควารางวัล Judes’s Award

ในการแขงขันหุนยนตครั้งนี้ดวย   

เปดรับสมัครแลวเปดรับสมัครแลว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร ม.ปลาย รายบุคคล ปการศึกษา 2554

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี 02-915-5390 # 1152



เรียนรูโลกกวาง ระดับชั้นอนุบาล 1 วันที่ 9 ก.พ. 54 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  

เรียนรูโลกกวาง ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 22-25 ก.พ. 54 ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

เรียนรูโลกกวาง ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 17 ก.พ. 54  ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

เรียนรูโลกกวาง ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 15 ก.พ. 54  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
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เรียนรูโลกกวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 54 ณ วัดสวนแกว

เรียนรูโลกกวาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วันที่ 4 ก.พ. 54 ณ บานพักคนชราบางแค , อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำอัมพวา

เรียนรูโลกกวาง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วันที่ 12 ก.พ. 54 ณ ทองฟาจำลอง

เรียนรูโลกกวาง ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 16 ก.พ. 54  ณ ซาฟารีเวิลด
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สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 9 
วันที่ 3 ก.พ. 54

จัดซอมอพยพหนีไฟ
วันที่ 17 ก.พ. 54
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คำชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้มี  3  ตอน (2 หนา) ดังนี้ 

    ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป

    ตอนที่ 2   ความพึงพอใจตอจดหมายขาวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

    ตอนที่ 3   ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

 1. สถานะ                 

   นักเรียน  ผูปกครอง  ครูและบุคลากร

 2. ความถี่ในการอานจดหมายขาว

   อานเปนประจำ อานเปนบางครั้ง ไมเคยอาน

 3.   คอลัมนที่ชอบอาน  (เลือกไดมากกวา 1 คอลัมน)  

   1. บอกเลาเกาสิบจากผูอำนวยการ 6. สรรสาระเพื่อการเรียนรู

   2. คุยกับบรรณาธิการ  7. คุยเฟองเรื่องมัธยม 

   3. ปฏิทินกิจกรรม  8. นานาสาระ สรรหามาเลา 

   4. เรื่องเลาอนุบาล  9. Teacher Talk 

   5. เรื่องเลาชาวประถม  10.กิจกรรมเสริมสรางความรู

แบบสอบถามความพึงพอใจตอจดหมายขาวโรงเรียนสาธิตพัฒนา  

ปการศึกษา 2553

         ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  เพื่อนำขอมูล

ที่ไดไปใชประโยชนในการจัดทำและพัฒนาจดหมายขาวตอไป



ตอนที่ 3  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

   โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทาน

1. ลักษณะรูปเลม

        1.1  รูปเลมมีขนาดเหมาะสมสามารถหยิบอานไดสะดวก

        1.2  จำนวนหนา / จำนวนคอมลัมนมีความเหมาะสมไมมากไมนอยเกินไป

2.  การจัดภาพประกอบ

        2.1  ภาพปกมีความสวยงามและสามารถดึงดูดความสนใจ

        2.2  ภาพประกอบมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาแตละคอลัมน

3.  เนื้อหา / ภาษาที่ใช

         3.1  เนื้อหาที่นำเสนอมีความถูกตองและตรงกับความเปนจริง

         3.2  เนื้อหาและภาษาที่ใชมีความเหมาะสม กะทัดรัด  ชัดเจน เขาใจงาย

4.  ระยะเวลา

         4.1  ความถี่ในการออกจดหมายขาว (เดือนละ 1 ครั้ง)

         4.2  การกำหนดชวงเวลาในการออกจดหมายขาว (ทุกๆปลายเดือน)

5.  การนำเสนอ

         5.1  รูปแบบการนำเสนอขาวสารมีความนาสนใจ และนาติดตาม

         5.2  การนำเสนอขอมูลมีความหลากหลายและมีประโยชนตอผูอาน

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมินจดหมายขาว

ตอนที่ 2    ความพึงพอใจตอจดหมายขาวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

ขอบคุณ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา



การนำเสนอผลงาน วิชาเลือกบังคับ-วิชาเลือกเสรี
วันที่ 24-25 ก.พ. 54  
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“รางวัลความมีระเบียบวินัย”
ตามโครงการเสริมสรางระเบียบวินัยในโรงเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1

ใหไว ณ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

( รองศาสต
ราจารยลัด

ดา ภูเกียรต
ิ )

ผูอำนวยกา
รโรงเรียนส

าธิตพัฒนา

.................
.................

.................
...............

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

.......

มอบเกียรติบ
ัตรสำคัญนี้ไวเพื่อแสดงวา

ไดรับรางวัล “คว
ามมีระเบีย

บวินัย” 

ตามโครงก
ารเสริมสรา

งระเบียบวินัยในโรงเรียน

ประจำภาคเร
ียนที่ 2 ปการศึกษา 2553

ขอใหรักษาคุณความดีนี้ไวสืบไป

โรงเรียนส
าธิตพัฒนา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ
าปที่ 1/1




