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ประจำเดือน มีนาคม 2561

1-2 มี.ค. 61  - นิทรรศการงานศิลปะและกิจกรรมรักษ์โลก
3-4 มี.ค. 61  - นักเรียน ม.6  สอบ O-NET
5-9 มี.ค. 61  - สอบประจำภาคปลาย ครั้งที่ 2 /2560
7 มี.ค. 61  - นักเรียน ป.3 สอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
8 มี.ค. 61  - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาล 3
9 มี.ค. 61   - วันสุดท้ายของการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
                  - ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 , ม.3
12-14 มี.ค. 61 - กิจกรรมค่ายดูดาวชาวฟ้า สาธิตพัฒนา ครั้งที่ 1 

*หมายเหตุ ปฏิทินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปฏิทินกิจกรรม

จดหมายขาว

ฉบับที่ 7

ประจำเดือนมีนาคม

ปการศึกษา 2560

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ
รองศาสตราจารย์สมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี
รองศาสตราจารย์ดวงกมล สินเพ็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ชาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มสุข วิษณุวงศ์

อาจารย์องอาจ บุญรักษ์  

บรรณาธิการอำนวยการ

คุณอนันตภรณ์ สวยสะอาด

บรรณาธิการ

คุณชนิตสิรี ไกรฤกษ์

กองบรรณาธิการ

ครูชนิดาภา เพ็ชรอินทร์
ครูยุพาภรณ์ ลาวเกษม

ครูวรางคณา  ทองสายธาร
ครูระดับอนุบาล

ครูจิตสมนึก ภูแสงสั่น 
Primary English Department

Teacher Douglas Colgan
คุณพันนิภา วงศ์ฤทธิ์

ศิลปกรรม

คุณเกริกชัย เตมะศิริ
คุณอภิศาล คนเพียร
คุณรัฐนนท์ สว่างผล
คุณอรรณพ อิ่มเจริญ
คุณวงศกร สินธุรักษ์

นักเรียนอาสาถายภาพ

นายชนภัทธ  พิชโยภาส  ม.5
นายปุณณภพ  บุญเกิดทรัพย์สิน  ม.5

โรงเรียนสาธิตพัฒนา
เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0 2915 5390-2    อีเมล์ : info@satitpattana.ac.th    เว็บไซต์ : www.satitpattana.ac.th
พิมพ์โดย หจก. เสน่ห์พรเจริญ การพิมพ์    โทรศัพท์ : 0 2408 9197



ถ่ายทอดโดย :
รศ.ลัดดา ภูเกียรติ

จัดแสดงนิทรรศการ "กิจกรรมเลาเร�องดวยภาพ" ของระดับอนุบาล

ในงานมหกรรมการอานแหงชาติ ตอน "มหัศจรรยการอานปฐมวัยรวมพลังใจสรางชาติ"

โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

ผูอำนวยการ

บอกเลาเกาสิบ
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 ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ปิดเรียน
ภาคปลายขอให้นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลากับ
ครอบครัว ดูแลตนเองและช่วยเหลืองานเล็กๆ
น้อยๆ ท่ีสามารถทำได้อย่างมีความสุข พร้อมท้ัง
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับทั้งภายในบ้าน 
นอกบ้านหรือแม้กระทั่งการได้ไปท่องเที่ยว
ในสถานท่ีต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
แล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเปิดเรียนภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้าย
ของปีการศึกษา 2560 ตลอดปีที่ผ่านมา
โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่จัดเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกๆ ด้าน 
ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา 
และคุณธรรม รวมท้ังลักษณะของความเป็นผู้นำ
ท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และการส่ือสาร
ในระดับสากล ตามอัตลักษณ์ที่โรงเรียน
ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 ทุกวันน้ีโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จากข่าวสารต่างๆ ที่ได้ยินและได้ฟัง จึงเป็น
หน้าท่ีท้ังบ้านและโรงเรียนท่ีจะต้องมีความเข้าใจ
ร่วมกัน และใช้แนวทางเดียวกันในการพัฒนา
ลูกของท่านและลูกศิษย์ของเราให้เขาสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข เก่งวิชาการ
อย่างเดียวก็เอาตัวไม่รอด การศึกษาจึงเน้นไปท่ี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทำงานเป็นทีม เด็กท่ีเรียนเก่ง
ต้องมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนช้ากว่า 
ยิงให้ย่ิงได้ ไม่ต้องเข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง 
ซึ่งเป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ท่ีทรงห่วงใยเด็กไทยทุกคน 
 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้นำพระราชดำรัส
ของพระองค์ท่าน มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาครูทุกคนให้จัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม อบรมนักเรียน
ให้เป็นคนดี มีความสุขกับการเรียนและมีจิตอาสา
แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า 
น่ีคือเด็กไทยท่ีเราต้องการและฝากความหวังไว้
กับพวกเขาในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป



5 กิจกรรมชวยโลกที่คุณพอคุณแม

อาจไมเช�อวา “ลูกทำได”

 ปัจจุบันทุกส่ิงมีชีวิตบนโลกกำลังเผชิญภาวะโลกร้อนท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนในทุกๆวัน แล้วพวกเรา
จะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร...
  โรงเรียนสาธิตพัฒนา รวมพลังเด็กๆ ทุกคนใช้ 5 กิจกรรมช่วยโลกที่คุณพ่อคุณแม่อาจไม่เชื่อว่า 
ลูกทำได้ กิจกรรมนี้เรียกว่า กิจกรรมรักษ์โลก มาดูสิว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 โรงเรียนของเราดูแลจัดอาหารที่หลากหลาย
ให้แก่เด็กๆ เราจึงฝึกให้เด็กรับประทานอาหาร ให้
หลากหลายในปริมาณท่ีเหมาะสมกับวัย โดยฝึก
ให้เด็กสำรวจความต้องการของตนเองและบอก
ปริมาณอาหารตามความต้องการเพื่อให้สามารถ
รับประทานได้หมดในทุกม้ือ และสามารถรับประทาน
อาหารในปริมาณที่พอเหมาะกับวัย โดยเด็กๆ จะ
ทำสัญลักษณ์มือบอกปริมาณอาหารที่ต้องการ
กับคุณครู 

 โรงเรียนของเรามีห้องเรียนจำนวนมาก 
การใช้ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าจึงมีมากเช่นกัน 
กิจกรรมนี้เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมซึ่งเด็กๆ
และคุณครูทุกระดับชั้นช่วยกันประหยัดน้ำ 
ประหยัดไฟฟ้าโดยการช่วยกันหมั่นตรวจสอบ
การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและปิดน้ำปิดไฟฟ้าทุกครั้ง
หลังเลิกใช้  

ชูนิ้วโป้ง หมายถึงต้องการปริมาณมาก 

ชูนิ้วก้อย หมายถึง
ต้องการปริมาณน้อย

ชูนิ้วโป้งและนิ้วก้อย หมายถึง
ต้องการปริมาณพอดี

เลาสูกันฟง อนุบาล
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1. อิ่มพอดี

    กินอยางไรใหพอดี

 ในแต่ละวันเราใช้วัสดุอุปกรณ์มาก
ขยะเหลือใช้จึงเกิดข้ึนอย่างมากมาย การลดปริมาณขยะ
จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เราทุกคนจึงต้องช่วยกัน
ลดขยะโดยการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ในการเรียน-
การสอนนำมาให้เด็กๆ ช่วยกันสร้างผลงานการเรียนรู้ 
สร้างสื่อการเรียนจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ใช้ถุงผ้า
แทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อช่วยลดการทิ้งอันก่อ
ให้เกิดขยะต่อไป

3. หองเรียนรีไซเคิล

    ขยะ ทำอะไรไดบาง

2. หองเรียนเบอร 5

    ปดน้ำ ปดไฟ

    เด็กทำไดหรือไม
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ถ่ายทอดโดย :
ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

 โรงเรียนของเราได้จัดสรรพื้นที่สีเขียว
ที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ธรรมชาติต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ
ได้รับอากาศท่ีบริสุทธ์ิและยังเป็นการเพ่ิมออกซิเจน
ให้แก่โลก มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กๆ
ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลรักษาไม่ทำลายต้นไม้
ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนและทิ้งขยะให้
ถูกที่  

4. ตาวิเศษ

    อะ อะ อยาทิ้งขยะ

    อะ อะ อยาทำลายตนไม

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบ มีจิตเมตตามีจิตสำนึกในการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนที่อยู่อาศัย โดยเข้าร่วม
โครงการจิตอาสาร่วมสร้างหลังคาสีเขียว และ
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ครูตัดกล่องนม
ท่ีเด็กด่ืมหมดในแต่ละม้ือ เด็กนำกล่องนมของตนเอง
ไปล้างในภาชนะที่เตรียมไว้และนำไปตากให้แห้ง

 ระดับชั้นอนุบาล 1 เด็กตัดกล่องนม
ท่ีด่ืมหมดในแต่ละม้ือ นำกล่องนมไปล้างจนสะอาด
นำไปคว่ำเรียงใส่ภาชนะ นำไปตากแดด เมื่อแห้ง
เด็กและครูช่วยกันพับให้แบน

 ระดับชั้นอนุบาล 2-3 เด็กตัดกล่องนม
ที่ดื่มหมดในแต่ละมื้อ เตรียมภาชนะล้าง นำไป
ตากแดดด้วยตนเองและพับเอง

5. กิจกรรมลางกลองนม

   ลางเพ�ออะไร

5 กิจกรรมรักษโลกนี้เปนกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ ที่โรงเรียน

เรามาเริ่มฝกลูกตั้งแตเยาววัยเพ�อรวมดูแลสิ่งแวดลอมของโลก

ตอไปในอนาคตกันคะ

5 กิจกรรมชวยโลก

ที่คุณพอคุณแม

อาจไมเช�อวา ลูกทำได

กิจกรรมนี้เรียกวา 

กิจกรรมรักษโลก
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กรอบขาวสาธิตพัฒนา

การบรรยายสรางแรงบันดาลใจ

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้รับเกียรติ จาก 
ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา
ไกรสินธ์ุ บรรยายพิเศษสำหรับนักเรียนระดับ-
มัธยมศึกษา หัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจ 
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า" เมื่อ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561

คัดนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน

 นักเรียนเข้ารับคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ของโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ,รุ่นอายุไม่เกิน
10 ปี ,รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน
15 ปี เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาฟุตบอล
ให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2561 สอนโดยโค้ช จาก Sansiri
Academy

มหกรรมรักการอาน

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
"กิจกรรมเล่าเร่ืองด้วยภาพ" ของระดับอนุบาล
ในงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ตอน 
"มหัศจรรย์การอ่านปฐมวัยรวมพลังใจสร้างชาติ"
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม-
สุขภาพ (สสส.) ท่ีสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ 
มักกะสัน 

รับบริจาคเงินเพ�อเด็กกำพรา

 นักเรียนระดับ ม.2 ทำการแสดงท่ีบริเวณ-
โถงกลางเพื่อขอรับบริจาคเงินให้กับน้องๆ 
ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดตาลเจ็ดช่อ 
จังหวัดอ่างทอง ท่ีประสบเหตุไฟไหม้เรือนนอน
เม่ือปลายเดือนธันวาคม ปี 2560 ในกิจกรรม-
เรียนรู้โลกกว้าง "สองมือ หนึ่งใจ เทิดไท้
องค์ภูมิพล" ของนักเรียนระดับ ม.2-ม.5 

รับรางวัลเหรียญเงินโอเน็ตป 2559

 รศ.ดวงกมล สินเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ/วิจัย ด้านมัธยมศึกษา และ 
ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ/วิจัย ด้านประถมศึกษา เป็นตัวแทน
โรงเรียนรับรางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับ
โรงเรียนเอกชนที่มีผลคะแนนการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระได้สูงสุดรางวัลเหรียญเงิน
ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2559 จาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในงานวันการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเซนทรา
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
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โครงการรั้วสาธิต

 ตัวแทนสภานักเรียนประชาสัมพันธ์
โครงการร้ัวสาธิต ซ่ึงเป็นโครงการท่ีคณะกรรมการ
สภานักเรียนจัดทำข้ึนเพ่ือช่วยดูแลระเบียบวินัย
ของน้องๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน และ
แก้ปัญหาการจราจรของผู้ปกครองในตอนเช้า

รับโลจากมูลนิธิศุภนิมิต

 ตัวแทนนักเรียนและครูเข้ารับมอบเกียรติบัตร
และโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิศุภนิมิต 
ตามที่โรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการ 
The Heart of giving ประจำปี 2560 

มรภ.สุราษฎรธานีศึกษาดูงาน

 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร
ครูพี่เลี้ยง และบุคลากร จากครุศาสตร์ 
มรภ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเครือข่ายฯ 
เดินทางมาศึกษาดูงาน ฟังการบรรยาย และ
เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

การแสดงวงดนตรีคนตาบอด

 วงดนตรีคนตาบอด "Heaven Sound" 
เสียงสวรรค์ มาแสดงดนตรีให้ชาวสาธิตพัฒนา
ได้สนุกสนานกัน และนักเรียนยังได้ร่วมบริจาคเงิน
ให้กับพี่ๆ นักดนตรีด้วย

บาสเกตบอล NBA

 สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
และนมโฟรโมสต์ จัดโครงการ Junior NBA 
ให้กับนักเรียนระดับ ป.4 ท่ีโรงเรียนสาธิตพัฒนา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล
เยาวชนได้สร้างเสริมพัฒนาประสบการณ์ 
ความรักในเกมการแข่งขันบาสเกตบอล โดย
ครั้งนี้โครงการฯ ได้เข้ามาทำเวิร์คช็อปฯ 
พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักเรียน และ
ฝึกในเรื่องค่านิยมหลักของจูเนียร์ เอ็นบีเอ 
ได้แก่ ความมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม
ทัศนคติท่ีเป็นบวกและการเคารพซ่ึงกันและกัน 
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เร�องเลาใตเงาพีระมิด

ถ่ายทอดโดย  :
คุณชนิตสิรี ไกรฤกษ

 ในกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ชื่อเสียงด้าน
คุณงามความดีและเก่งกาจ ของ ศ.(พิเศษ) 
ภญ. ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นที่รู ้จักและ
ประจักษ์มานานหลายปี หากแต่ในสังคมวงกว้าง
กลับยังไม่มีคนรู้จักมากนัก เม่ือปลายปี 2560
ชื่อของ ดร.กฤษณา ก็ได้กลับมาถูกพูดถึง
อีกครั้ง โดย คุณบิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ 
ที่ทำคลิปออกมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค และ
บล็อกส่วนตัว เพ่ือแสดงความยกย่อง ดร. กฤษณา
ที่อุทิศตนเองเพื่อเดินทางไปให้ความรู้ใน
การผลิตยาเพ่ือช่วยชีวิตคนยากไร้ในทวีปแอฟริกา 

 การอุทิศตนเพื่องานมากกว่าครึ่งชีวิต
ของ ดร. กฤษณา กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ 
มีเบื้องหลังจากแรงบันดาลใจ 
  ดร.กฤษณา เป็นคนเกาะสมุย จังหวัด-
สุราษฎร์ธานี ตอนน้ีอายุใกล้จะ 66 ปี คุณพ่อ
เป็นหมอ คุณแม่เป็นพยาบาล คุณตาเป็น
ปลัดอำเภอและหมอแผนโบราณ คุณยาย
เป็นแม่ชี การท่ีครอบครัวอยู่ในวงการสาธารณสุข
ทำให้เห็นการช่วยเหลือคนมาโดยตลอด  
 “ตอนเล็กๆ เห็นคุณตาขี่ม้าไปรักษาคน 
เพราะสมัยนั้นไม่รถ ไม่มีถนน ครูชอบอยู่กับ
คุณยาย คุณยายจะสอนว่าให้ช่วยเหลือคน
เมื่อมีโอกาส ตอนนั้นยังเด็กไม่รู้ว่าคืออะไร 
แต่สิ่งนี้อยู่ในใจตลอด ครูถูกปลูกฝังมาแบบนี้ 
เชื่อว่าชีวิตครอบครัวสำคัญเช่นเดียวกับครู
ที่โรงเรียน อะไรที่ครูสอนและเป็นแบบอย่าง
ก็จะสะท้อนมาถึงตัวเด็ก” ดร.กฤษณา เล่าให้ฟัง
ถึงแรงบันดาลใจ
 จากคำพูดของคุณยายที่เป็นแรงบันดาลใจ
ในวันนั้น ทำให้ ดร.กฤษณา อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้คนแบบไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชน หรือรัฐบาล 
หากเป็นการช่วยเหลือชีวิตคน ดร.กฤษณา
จะทำอย่างสุดความสามารถ   
 และบอกว่า ทุกคนก็สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจได้จากการอ่านหนังสือ โดย
ดร.กฤษณา ได้ยกตัวอย่างหนังสือ 2 เรื่อง 
คือ ชีวประวัติของ มหาตมะ คานธี ผู้ทำให้อินเดีย
ได้รับอิสรภาพ และ มาลาลา ยูซาฟไซ เด็กหญิง
ชาวปากีสถานผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ที่อายุน้อยที่สุด

 มาวันน้ีอาจจะเรียกได้ว่า ไม่เพียงคนไทย
จะได้รับทราบเรื่องราวของ ดร.กฤษณา 
ในวงกว้างมากขึ้น แต่เชื่อว่าคนทั้งโลกได้รู้จัก
เภสัชกรหญิงชาวไทยที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ท่านนี้

เร�องราวของแรงบันดาลใจ

 และเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ โรงเรียน-
สาธิตพัฒนาได้รับเกียรติจาก ดร. กฤษณา 
ไกรสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
"การสร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่า" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เม่ือกลางเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา โดยโรงเรียน
ได้เปิดให้ผู้สนใจท่ัวไปสามารถชมการ Live สด
การบรรยาย ผ่าน Facebook ของโรงเรียน
ภายในระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้าชมมากกว่า 
5,000 ครั้ง 

บรรยายพิเศษ

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ 

แรงบันดาลใจ

สูหัวใจที่ยิ่งใหญ

Saving of journey 

การเดินทางเพ�อชวยชีวิต
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 “เด็กๆ อาจจะไม่ได้มีชีวิตเหมือนครู 
ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้จากการมองเห็น
จากการอ่านหนังสือทำให้เราเห็นโลกมากมาย
และกลับมามองตัวเองจะรู้เลยว่าเราโชคดี
แค่ไหนบางทีการเปรียบเทียบกับคนอื่น
ความคิดที่จะช่วยคนจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลย” 

 เมื่อเป็นเช่นนี้ใบปริญญาจึงไม่สำคัญ 
แต่สิ่งที่มีค่าคือความรู้ที่จะนำไปต่อยอด
เป็นการกระทำที่สร้างคุณค่า
 “ครูไม่เชื่อในเรื่องของการแข่งกันเพื่อได้
คะแนนสูงสุด ต้องมีใบปริญญาตรี โท เอก 
คนเรามีค่าที่การกระทำไม่อยู่ที่ปริญญา แต่เรา
เรียนเพ่ือเป็นใบผ่านทางให้เราสามารถไปทำงาน
อื่นๆ ที่อยากทำ ถ้ารู้ว่าอยากทำอะไรตั้งแต่
ยังเล็ก จะไม่เสียเปรียบคนอื่น ต้องตั้งสติ 
ว่าเราชอบอะไร ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอ วิศวกร
อะไรท่ีทำแล้วมีความสุขจะดีท่ีสุด ลูกเป็นคนดี
มีจิตสาธารณะก็พอแล้ว จะเป็นอะไรก็ดีท้ังน้ัน
ถ้าเป็นสิ่งที่เขาเลือก ไม่ใช่พ่อแม่เลือกให้”

 Saving of journey การเดินทาง
เพื่อช่วยชีวิตของ ดร.กฤษณา เริ่มต้นขึ้นในปี
2535 ขณะนั้นประเทศไทยมีผู้ป่วยเอดส์
นับแสนคน แต่มีคนได้รับยาเพียง 600 คน
เท่านั้น เนื่องจากค่ายาสูงถึงเดือนละ 20,000 บาท 
 “หลังจากเรียนจบมาทำงานเป็นอาจารย์
ที่ ม.อ. ได้ 2 ปี คิดว่าน่าจะทำประโยชน์อะไร
ได้มากกว่าการสอนหนังสือ จึงเข้ามาทำงาน
ที่องค์กรเภสัชกรรมในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครูเห็นสถานการณ์แล้ว
ว่าคนเป็นโรคเอดส์มากขึ้น แต่มีคนเข้าถึงยา
ได้น้อยเพราะยาจากต่างประเทศมีราคาสูง 
จึงสั่งวัตถุดิบมาผลิตยาเอง ท่ามกลางคน
ที่ไม่เห็นด้วย ครูก็มาทำคนเดียวทำแม้กระทั่ง
ทดลองยาเอง ต้องกินยาเข้าไปเจาะเลือดดู 
จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการผลิตยา
สามัญช่ือ ยาเอดส์ เป็นคร้ังแรกในโลก ซ่ึง
ตอนหลังใช้เป็นยาลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
ในราคาลดลง 5 เท่า”

 ดร.กฤษณา จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเภสัช-
วิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสตราห์ไคลด์ และ
ปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยบาธ
สหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ชอบ 
แต่แรงบันดาลใจที่มีอยู่ทำให้สามารถต่อยอด
ความรู้ไปทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้

 "สำหรับครูรู้ตัวเองต้ังแต่เด็กว่าไม่อยากเรียน
สายวิทย์ ชอบทางศิลป์ อยากเป็นวาทยกร 
พอมาเรียนวิทย์ ก็ไม่ได้อยากเรียนเภสัช แต่สอบติด
ก็เรียนไป พอเรียนจบปริญญาตรีก็ไม่รู้จะไป
ทางไหน ซ่ึงมันไม่ดีนะ อยากให้เด็กๆ รู้ตัวเอง
ต้ังแต่ต้นว่าตนเองชอบอะไร พอจบปริญญาตรี
ก็ไปเรียนดนตรีต่อท่ีต่างประเทศจนได้ใบประกาศ
เยอะมากจนที่บ้านบอกให้กลับมาเรียนด้าน
เภสัชต่อ เรียนจนจบก็ยังไม่รู้ว่าชอบอะไร 
แต่รู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาอย่างเต็มท่ี 
จนมาอยู่ท่ีองค์การเภสัชจึงได้รู้ว่าเราช่วยคนได้
ซ่ึงรู้ช้ามากถ้ารู้ต้ังแต่ต้นมันก็จะดีมาก ต้องบอก
ผู้ปกครองด้วยว่าถ้าลูกชอบอะไรให้ปล่อย 
เพราะลูกจะมีความสุขในการเรียน"

เสนทางการศึกษา

จุดเริ่มตนของ

Saving of journey

“และมียาตัวอื่นๆ ออกมา คือ ยาค็อกเทล 
เป็นยาสามตัวผสมกัน ปกติผู้ป่วยต้องกินยา 
3 เม็ด ถ้าลืมสักเม็ดเชื้ออาจดื้อยาได้ พอสำเร็จ
ทำให้ยาราคาถูกลงเหลือ 1,200 บาทต่อเดือน
รัฐบาลจึงประกาศท่ีจะให้ยาฟรีแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
ตอนน้ันดีใจมาก ไม่นึกเลยจะมีวันน้ี ไม่ใช่พองตัว
ตัวลอยว่าเราเก่ง แต่ส่ิงท่ีพยายามทำมันประสบ-
ความสำเร็จ ครูเช่ือว่าชีวิตคนทุกคนควรจะเข้าถึงยา
ให้ได้ไม่ว่าจะรวยจนขาวดำ ทุกคนต้องมีชีวิตอยู่” 

ถารูวาชอบอะไรตั้งแตเด็กจะไดเปรียบ 

ไมตองเปนหมอ วิศวกร ทำอะไรแลว

มีความสุขดีท่ีสุด ลูกเปนคนดีมีจิตสาธารณะ

ก็พอแลว จะเปนอะไรก็ดีทั้งนั้น ถาเปนสิ่ง

ที่เขาเลือกเอง
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 หลังจากท่ีประเทศไทยประสบความสำเร็จ 
ในการผลิตยา รัฐมนตรีก็ประกาศว่าไทยจะให้
ความช่วยเหลือผู้คนในทวีปแอฟริกา แต่ผ่านไป
หลายปีก็ไม่มีการพูดถึง ดร.กฤษณา จึงตัดสิน
ในลาออกจากองค์การเภสัชกรรมเพ่ือไปช่วยเหลือ
ประเทศในทวีปแอฟริกาผลิตยา โดยใช้เวลาถึง
 12 ปี ใน 17 ประเทศ 
 “ครูในฐานะผู้เขียนโครงการอยู่เฉยไม่ได้ 
เกิดเป็นคนต้องรักษาสัจจะ แม้จะต้องแลก
ด้วยชีวิตก็ตาม เหมือนเด็กๆ ถ้าเราสัญญากับ
พ่อแม่เราก็ต้องทำ อย่าคิดว่าพ่อแม่จะให้อภัย
ทุกเรื่องจะทำอย่างไรก็ได้ สถานการณ์ตอนนั้น
ในทวีปแอฟริกามีประชากร 1,200 ล้านคน 
ตายเพราะมาลาเรีย 2 ล้านคน โรคเอดส์ 
1 ล้านคนครูจึงเริ่มต้นที่ยารักษาโรคมาลาเรีย
เพราะเป็นโรคของคนจน”
 การเข้าไปทำงานเพียงลำพังไม่ใช่เร่ืองง่าย
แต่ด้วยความมุ่งมั่นของ ดร.กฤษณา ทำให้
ไม่ว่างานจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็สามารถผ่านพ้น
จนประสบความสำเร็จได้ 

การเดินทางเพ�อชวยเหลือคน

ในทวีปแอฟริกา

 “การทำงานครูยึดหลักพระราชดำรัส
ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนาเมื่อได้ใจกันก็ทำงานร่วมกันได้ แม้จะคุย
คนละภาษา หรือเป็นประเทศที่ยากจนมากๆ 
ขาดแคลนทุกอย่าง สภาพแวดล้อมไม่อำนวย
ก็ไม่นำมาเป็นข้อแม้ในการทำงาน วิธีการคือ
เราจะต้องทำให้เป็นก่อน ทำให้เขาดู ให้เขาจด
แล้วทำตาม แล้วให้ทำตามที่จด 
 “มีครั้งหนึ่งครูสอนมาทั้งอาทิตย์ และ
วันศุกร์ขอดูสมุดจด ตกใจมากเพราะเจอแต่
รูปวาด ต้นไม้ ภูเขา สัตว์ ไม่จดเลยสักตัวเดียว
วันน้ันเราโกรธมาก บอกว่าท่ีฉันสอนไม่จดแล้ว
จำได้เหรอเขาบอกว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น 
พอเขาพูดแบบน้ีมันสว่างข้ึนมาเลยว่า เขารับได้
แค่นี้ เราจะไปยัดเยียดเขาทำไม สอนเด็ก
ก็เหมือนกัน รับได้แค่ไหนก็แค่นั้น ถ้าไม่รักตัวเอง
ใครจะมารัก”

 ดร.กฤษณา ต้ังเป้าการช่วยเหลือประเทศ-
แอฟริกาไว้ที่ 5 ปี แต่มีเหตุการณ์ที่ถือว่า
เป็นจุดเปล่ียนชีวิตท่ีนับได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจ
ครั้งที่สอง
 “เด็กแอฟริกาคนหนึ่งเปลี่ยนชีวิตครู 
แม่พาเด็กคนน้ีมาสถานพยาบาลด้วยโรคมาลาเรีย 
เด็กตัวร้อนมาก ตอนนั้นเราทำยาเสร็จใหม่ๆ 
ยังไม่ได้วิเคราะห์อะไร หมอบอกว่าเด็กคนนี้
กำลังจะตาย ขอยาที่เธอทำนี้หน่อยได้ไหม 
ครูก็บอกว่าได้ พอสอดยาไป 1 ช่ัวโมง ปรากฏว่า
เด็กรอดชีวิตทำให้รู้สึกว่าวิชาชีพเรามีค่านะ 
อายุเกือบ 50 ปีแล้วเพิ่งรู้ว่าชีวิตเรามีคุณค่า 
ถ้าเราเกิดมาแล้วได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งถือว่า
เราไม่เสียชาติเกิดแล้วคุ้มค่าที่เกิดมา”
 “ตอนแรกบอกที่บ้านว่าขออยู่แอฟริกา 
5 ปี แต่เพราะเด็กคนนี้ทำให้อยู่มาถึง 12 ปี 
โดยไม่รู้สึกว่ามันนานเลยจริงๆ ตอนนี้ก็ยัง
ทำเรื่อยๆ เพราะเด็กคนนี้เป็นแรงบันดาลใจ 
บางทีมีเรื่องนิดเดียวที่สะกิดเรา ว่าต่อไปชีวิต
จะเป็นแบบนี้นะ นักเรียนเองก็ต้องหาให้เจอว่า
เราอยากทำอะไรมีอะไรมาสะกิดเรา อยาก
เป็นอะไร จะช่วยคนไหม”

แรงบันดาลใจครั้งที่สอง
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 ในระหว่างการทำงาน ดร.กฤษณา ไม่ได้อยู่
อย่างสุขสบาย ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ อาหารการกิน
ไม่สมบูรณ์ แต่ก็ไม่เคยถอดใจจากงานที่ทำ
 “การทำงานที่แอฟริกาเหนื ่อยกาย
ไม่สะดวกสบาย แต่ใจต้องเข้มแข็ง แต่ก็มีบางเส้ียว
ที่คิดว่าฉันมาทำไม อยู่ที่สมุยก็สบายอยู่แล้ว 
วูบร้ายน่ีอยากกลับบ้านแล้ว แต่วูบดีก็คิดข้ึนมาว่า
ทำแบบนี้เราได้ช่วยคนแล้วทำไมไม่อยู่ต่อ 
ความคิดมันต่อสู้กัน อาหารเช้าที่เขาเอาให้
ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร อาจเป็นเน้ือคนก็ได้ มองไม่เห็น
เพราะมืดมาก ร่างกายรับส่ิงท่ีไม่ดีมาก ท้อถอยมาก
แต่ก็กลับมาได้ทันทีด้วยความรู้สึกท่ีว่า เรายังมี
หน้าท่ีอยู่ หน้าท่ีท่ีไม่มีใครบังคับ แต่เป็นความรู้สึก
ของเราเองที่ว่าเรายังช่วยเขาได้อยู่และจะช่วย
ต่อไป พอทำไปเรื่อยๆ ก็ไม่อยากหยุดแล้ว 
ก็เลยบอกว่าจะทำจนกว่าไม่สามารถเดินทางได้
ไม่สามารถทำอะไรได้ และปวารณาตนเองเลยว่า
ลมหายใจที่เหลืออยู่สุดท้ายแล้วจะช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์เท่านั้น”

“คนอ�นสูแลวรวย 

  แตเรารวยแลวตองสู”

 จากความคิดท่ีว่าน่าสนใจแล้วยังต้องยกให้
คติประจำใจท่ีเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง
 "คติประจำใจของครูคือ ทำได้แค่ไหน
ก็เอาแค่นั้น ไม่หวังอะไรมาก ปริญญาตรี โท 
เอก ไม่เคยไปรับ รางวัลที่เคยได้รับมากกว่า 
200 รางวัล ก็ไม่ได้ทำให้เราพิเศษกว่าคนอ่ืน 
ไม่ได้รู้สึกดีใจหรือเสียใจอะไร มันเป็นของ
นอกกายทั้งนั้น ถ้าใจเรานิ่ง จะร้ายจะดีก็รู้สึก
ธรรมดา ชีวิตเราถ้าเราไม่ได้ขึ้น เราก็ไม่ได้ลง
ชีวิตเราสม่ำเสมอตลอด ติดดินอยู่อย่างน้ีไปไหน
ก็ไปได้ สบายดี"

 เมื่อกลับมาประเทศไทย ดร.กฤษณา 
ได้ริเริ่มทำโครงการ ลังกาสุกะโมเดล ที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ (จ.ยะลา จ.นราธิวาส
จ.ปัตตานี) เชิญตะวันโมเดล (จ.เชียงราย)  
และสมุยโมเดล (จ. สุราษฎร์ธานี) เพ่ือผลิต
ยาสมุนไพรอย่างครบวงจรและเป็นศูนย์การ-
เรียนรู้ให้กับท้องถิ่น โดยทุกโมเดลจะเชื่อม
เข้าหากันโดยมี 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นต้นแบบ
เพื่อให้คนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและ
หวังว่าความสงบสุขจะคืนกลับมาในเร็ววัน

 ขณะนี้ ดร.กฤษณา ลาออกจากทุกตำแหน่ง
เพื่อทุ่มเททำงานให้กับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ 
ในฐานะประธานมูลนิธิ ซ่ึงมีคณะทำงานเพียง
3 คน เท่าน้ัน และยังทำงานเพ่ือคนยากไร้ต่อไป
จนกว่าจะหมดลมหายใจ

     ตลอด 2 ชั่วโมงเต็มในการบรรยาย 

เต็มเปยมไปดวยความรู คุณคาและ

แรงบันดาลใจเพราะการสรางคนทุกวันนี้

เกงอยางเดียวคงไมพอ ตองรูจักใช

ความเกงสรางคุณคาใหกับผูอ�นไดดวย

จึงจะเปนคนเกงไดอยางแทจริง 



ตนกลาทำความดี

ตอ.1   ด.ช.รัชชา นาเมืองรักษ์ (ธาม) และ ด.ญ.พิชญ์อัปสร อินทรไกวัลกุล (ต้าหมี่) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ช่วยเหลือดูแล
     ความสะอาดของห้องเรียน
ตอ.2  ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น (สไปรท์) และ ด.ช.ธีรดนย์ ภู่เขียว (นาวา) มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อน รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความสนใจ
 และใฝ่เรียนรู้เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู
ตอ.3  ด.ญ.ไอย์วริญญ์  มัณลโหตรา (วริญ) และ ด.ญ.เจตภาณิน เกิดศุข (ใกล้ ใกล้) ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเสมอ ทำหน้าที่
 ของตนเองได้ดี
ตอ.4  ด.ช.ปัณณพัฒน์ วุฒิเสฐสุนทร (ธัน) และ ด.ช.รับตวัน วัฒนพงศ์ศิริ (เร) ตั้งใจเรียน มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
อ.1/1  ด.ช.คนุตม์ โสตถิรัตน์วิโรจน์ (มิลาน) และ ด.ช.ปัณณ์วริท ลัพธิวณิชย์ (มินตัน) พูดไพเราะและยอมรับเมื่อตนเองทำผิดเสมอ
อ.1/2  ด.ช.พงศ์ชณภัทร พิมลสมพงศ์ (ปรินซ์) และ ด.ญ.อชิรญา อักษรสิงห์ชัย (ชูครีม) มีน้ำใจ คอยดูแลเพื่อน ช่วยเหลืองานครู ตั้งใจเรียน
 และทำกิจกรรมในห้องเรียนเป็นอย่างดี
อ.1/3  ด.ญ.พิณพัชร์ เตมีประเสริฐกิจ (ลัลลา) และ ด.ญ.อัณฎา รัตนไชย (อัณฎา) มีน้ำใจชอบช่วยเหลือและแบ่งปัน รับผิดชอบต่องาน
 ที่ได้รับมอบหมาย มีสมาธิในการทำงาน 
อ.1/4  ด.ญ.พิชญ์ภัสสร อินทรไกวัลกุล (บะหมี่) และ ด.ญ.พิมพ์พิศา เกียรติภักดีกุล (แคลร์) มาโรงเรียนแต่เช้า รับผิดชอบหน้าที่
 ของตนเองได้ดี มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน
อ.1/5  ด.ช.ธัชกร คุณทรัพย์ (มิวนิค) และ ด.ญ.ฐานิตา แซ่เซียว (มิว) มาโรงเรียนแต่เช้า สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตั้งใจทำงานตามที่
 ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
อ.1/6  ด.ญ.ณัชชา วัฒนเหล่าวิชย์ (แองจี้) และ ด.ช.อธิปพัทธ์ รังษีเสริมสุข (เจเด้น) รู้หน้าที่ตนเองและช่วยเหลือตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ
อ.1/7  ด.ช.อนิค ปัตตนุกูล (อนิค ) และ ด.ช.ภคิน อุชายภิชาติ (แม็กนั่ม) เป็นเด็กมีน้ำใจคอยช่วยเหลือเพื่อนๆ และคุณครู พูดจาไพเราะ
 เรียบร้อย มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนเองได้ดี 
อ.2/1  ด.ช.วชิรวิชญ์ สว่างโสภากุล (ไอดิน) และ ด.ญ.รวิวัลย์ ตรีมิ่งมิตร (จีจี้) มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
อ.2/2  ด.ช.พอเพียง วงษ์สวรรค์ (พอล) และ ด.ญ.กัญพิชฌม์ชา ปิยะพรพันธ์ (ไอรีณ) มาโรงเรียนแต่เช้า มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น และ
 ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย 
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อ.2/3  ด.ช.ภคิน สุทิน (มาวิน) และ ด.ญ.สุพิชญ์รดา จารุกำจร (อิงอิง) 
 มีน้ำใจช่วยเหลืองานคุณครูและเพื่อนๆ ตั้งใจเรียนและเป็นที่รักของเพื่อน
อ.2/4  ด.ญ.อชิรญา ยอดสุวรรณ์  ยงยุคันธร (มีญ่า) และ ด.ช.อัฐ  อนันต์ (อัฐ) 
 รู้หน้าที่ เรียบร้อยและมีมารยาท
อ.2/5 ด.ช. ภควัต เฟื่องฟุ้ง (ซี) และ ด.ช. ภาคิน  ชุณห์กุล (คิน) 
 มีน้ำใจช่วยเหลืองานในห้องเรียนสม่ำเสมอ พูดไพเราะ รับผิดชอบต่องาน
 ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
อ.2/6  ด.ญ.ธนญา อู่อุดมยิ่ง (เพลิน) และ ด.ช.พีระศิลป์ จงสุขกิจพานิช (ไรส) 
 มีน้ำใจช่วยเหลืองานในห้องเรียน พยายามทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีความรับชอบ
 ในหน้าที่ของตนเอง
อ.2/7  ด.ญ.พัชรศยา  ชูชาติพงษ์ (บลิ๊ง บลิ๊ง) และ ด.ช.ชินธันย์  ปัญจวงศ์โรจน์ (ชิน) 
 ทำงานเรียบร้อย มีความประณีต มีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เสร็จทันเวลาที่กำหนด

อ.3/1 ด.ช.ปองคุณ เอี่ยมสุขประเสริฐ (คุณ) และ ด.ญ.มลลดา บุญรอด (ลดา) 
 มีน้ำใจช่วยเก็บของเข้าที่ รับผิดชอบงานที่มอบหมายตั้งใจเรียนดี
อ.3/2  ด.ญ.วรันธร พฤกษาลัย (ปั้นแป้ง) และ ด.ญ. อิงธาร ปัญญา (อิงอิง) 
 ตั้งใจเรียนและตอบคำถามครูอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ ทำงานเสร็จตรงเวลา 
อ.3/3  ด.ญ.ชมญมาศ ทองทะไว (หม่อนไหม) และ ด.ช.วรชาติ วัจนะพุกกะ (ดีน) 
 มีความพยายามในการพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น กระตือรือร้นในการทำงานและ
 กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
อ.3/4  ด.ญ.พิชญา ประทุมสุวรรณ (พีช) และ ด.ช.ภูเบศ รุ่งวิทยนันท์ (ภูมิ) 
 พูดจาไพเราะ มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนและครูอยู่เสมอโดยไม่ต้องร้องขอ
อ.3/5  ด.ญ.ไอย์รฎา มัณลโหตรา (รฎา) และ ด.ช.ธีธัช  คงเถลิงศิริวัฒนา (ข้าวเจ้า)
 เป็นเด็กมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือคนอื่น พูดจามีเหตุและผล ถ้าสนใจเรื่องอะไร
 จะตั้งใจและทำอย่างเต็มที่ 
อ.3/6  ด.ญ.ช.เพียงฟ้า เพ็ชญไพศิษฏ์  (ใบเฟิร์น) และ ด.ญ.นฏกร บริสุทธิ์ (ชะเอม) 
 พูดจาไพเราะ ตั้งใจทำกิจกรรม มีมารยาท และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
อ.3/7  ด.ญ.กชพร เหมวิจิตร (เท็นเท็น) และ ด.ญ.วรรณบงกช เมธากิตติพร (ใยฝัน) 
 สุภาพ พูดไพเราะ พยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
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เลือกวิชาพาสนุก

ถ่ายทอดโดย :
คุณชนิตสิรี ไกรฤกษ

ฉลาดซื้อฉลาดใช้ในวิชา

นักช็อปฯ ตัวน้อย
ฉลาดซื้อฉลาดใช้ในวิชา

นักช็อปฯ ตัวน้อย

 นักช็อปฯ ตัวน้อย เป็นวิชาเลือกเสรี
ที่โรงเรียนเปิดสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้น 
ป.5-6 สอนโดยผู้จัดการโรงเรียน “คุณนิรดา
วงศ์อนันต์กุล” เป็นอีกวิชาหน่ึงท่ีนักเรียนช่ืนชอบ
และเลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ ทุกคร้ังท่ีเปิดให้
ลงทะเบียน จากการบอกต่อกันของนักเรียน
ที่เคยเรียนมาก่อนว่าวิชานี้ทั้งสนุกและความรู้
ท่ีได้ก็เป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ทันที 
 วิชานี้คงไม่ได้สนับสนุนให้นักเรียน
สนุกสนานกับการช็อปปิ้ง แต่เป็นการสอน
ให้นักเรียนรู้จักการซื้อของอย่างฉลาด
คุณนิรดา เล่าถึงกระบวนการสอนว่า 
ในสัปดาห์แรกๆ จะให้นักเรียนอธิบายความหมาย
ของการช็อปปิ้งก่อนว่าคืออะไร เมื่อทราบ
ความหมายแล้วจะให้ลองนึกภาพดูว่า เวลา

ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาเก็ตเราได้เจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรบ้าง แล้วมี
ความหมายว่าอย่างไร จากนั้นจะสอนให้นักเรียนวิเคราะห์สินค้าที่มีความแตกต่างกัน ทั้งใน
ด้านคุณภาพ ขนาด จำนวนปริมาณ และราคา ก่อนการตัดสินใจซื้อ
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 “การออกไปเรียนรู้ที่ซูเปอร์มาเก็ต 
นักเรียนจะเห็นภาพจริงจากท่ีสอนในห้องเรียน
 เร่ิมต้ังแต่การวางแผนการซ้ือ การสังเกตป้ายโซน
ของท่ีเราจะซ้ือ การอ่านฉลาก ป้ายราคา วิธีเลือก
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ไปจนถึงการชำระเงิน 
การใช้เครื่องแคชเชียร์ และยังได้เห็นเทคนิค
การจัดวางสินค้า การทำโปรโมชั่นสินค้า
เพื่อดึงดูดลูกค้า เรียนรู้มารยาทการซื้อของ
ในสถานท่ีท่ีเราต้องอยู่ร่วมกับคนอ่ืน ต้องเข้าคิว
ไม่ส่งเสียงดัง มีวินัยและซื่อสัตย์”

วิชานักช็อปฯ ตัวนอย จึงเปนวิชาที่ ให

ความรูอยางครบเคร�อง ทั้งคณิตศาสตร 

การคิดคำนวณ การสังเกต การวิเคราะห 

การตัดสินใจ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และ

ทักษะชีวิต ที่นักเรียนนำไปใชไดจริง และ

เปนผูบริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช 

 "เวลาไปซ้ือของ เราอาจไม่เคยสังเกตว่า
ของท่ีขายเป็นแพ็กหรือขายยกเป็นโหล หากคิดเป็น
ราคาต่อช้ินเป็นจำนวนก่ีบาท ถ้าซ้ือยกโหลถูกว่า
การซื้อชิ้นเดียว เราจะตัดสินใจซื้อก็ต้องดู
วันหมดอายุและราคา หากเปรียบเทียบกับ
ความจำเป็นในการซื้อ จะคุ้มค่าหรือไม่ การ
ซื้อของราคาถูกไปเก็บไว้เยอะๆ แต่หมดอายุ
ก่อนที่จะได้ใช้ ก็ไม่คุ้ม ต้องอ่านฉลากสินค้า
ให้เป็นว่าสินค้ามีส่วนผสมของอะไร มีคุณภาพ
หรือไม่ เลือกซื้อยี่ห้อไหนถึงจะดีที่สุดกับ
ความต้องการของเรา"
 เม่ือข้อมูลพร้อมก็ถึงเวลาท่ีเด็กๆ รอคอย
คือการออกไปชอ็ปป้ิง ซึง่สถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
คือซูเปอร์มาเก็ต เน่ืองจากมีสินค้าหลากหลาย
อยู่ในบริเวณจำกัด

 “ในช่วงท้ายของการเรียนรู้ นักเรียนทุกคน
จะต้องทำแฟ้มสรุปผลงานและการเรียนรู้ ต้ังแต่
วัตถุประสงค์ ของที่ต้องการซื้อ คำศัพท์ 
การวิเคราะห์สินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ และ
จะเมินความเข้าใจด้วยโจทย์คำถามถึงสถานการณ์
ต่างๆ ว่านักเรียนจะตัดสินใจซ้ือหรือไม่ เพราะเหตุใด
โดยให้นักเรียนเขียนและวาดรูปเอง ส่ิงได้เรียนรู้
จากวิชานี้ นักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่
เวลาเลือกซื้อของได้ทันที”
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26 กุมภาพันธ

วันสหกรณแหงชาติ

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดให้มีโครงการ
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาส
ได้ปฎิบัติงานเก่ียวกับสหกรณ์ ได้ศึกษาเรียนรู้
ความเป็นมาหลักการสหกรณ์และฝึกทักษะ
การทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามหลักประชาธิปไตย   

 ดั่งคุณค่าของสหกรณ์ที่อยู่บนพื้นฐาน
แห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง ความ-
รับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย
ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรมและความเป็น
เอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่า
ทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความช่วยเหลือ
อาทรต่อผู้อื่นโดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของ
ผู้ริเริ่มการสหกรณ์  

ร้านค้าในโรงเรียน และใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2561 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้มีการจัดกิจกรรม 
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นทิพยาลงกรณ์ 
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ โดยมีกิจกรรม
การตอบคำถาม กิจกรรมให้กับสมาชิก กิจกรรม
การให้ความรู้ถึงความเป็นมาความสำคัญ และ
การดำเนินกิจการร้านค้าในโรงเรียนสาธิตพัฒนา
การมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการ
ร้านค้าโรงเรียนสาธิตพัฒนา ประเภทนักเรียน
ที่เข้ามาดำเนินกิจการตามหลักการของสหกรณ์ 
ด้วยดีเสมอมา  

นายจิตสมนึก ภูแสงสั่น 
ประธานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตพัฒนา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 ในปีการศึกษา 2560 สหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์
และหลักการของสหกรณ์ โดยได้จัดจำหน่ายสินค้า
ท่ีจำเป็นสำหรับนักเรียน มีการบริการของสมาชิก
ให้แก่สมาชิก อีกทั้งยังมีตัวแทนนักเรียน
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน
สหกรณ์ในโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์ และ
ที่สำคัญได้สร้างจิตอาสาให้เกิดแก่สมาชิก
ซ่ึงเป็นนักเรียนในโรงเรียนสาธิตพัฒนาอีกด้วย
ที่ได้มาช่วยงานสหกรณ์ในทุกๆ ด้านด้วยดี
ตลอดมาสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตพัฒนา
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จึงทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสหกรณ์

“ สหกรณเปนวิธีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน 

โดยความสมัครใจของตนเองในฐานะที่เปนมนุษย 

โดยมีสิทธิ์เสมอหนากันหมด เพ�อบำรุงตัวเอง

ใหเกิดความจำเริญในทางทรัพย ”

พระดำรัส พระราชวรวงศเธอ กรมหม�นพิทยาลงกรณ

พระบิดาแหงการสหกรณไทย



สหกรณ
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ประโยชนของนักเรียน

จากคุณคาสหกรณ

        สำหรับผมสหกรณ์ในโรงเรียนของเรา
มีอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ครบครัน ซึ่งเวลา
ท่ีผมขาดอุปกรณ์ในการเรียน ก็สามารถไปซ้ือ
จากสหกรณ์ ทำให้มีอุปกรณ์ในการเรียนทุกคร้ัง
และเม่ือเร็วๆ ท่ีผ่านมาน้ี ผมต้องไปเรียนรู้โลกกว้าง
แต่ผมไม่ได้นำกล่องสำหรับอาหารมา แต่ผม
ก็ยังสามารถมีกล่องอาหารได้จากสหกรณ์ 
ไม่ฉะนั้นผมคงไม่ได้รับประทานอาหารแน่นอน

        การที่ได้เป็นจิตอาสาช่วยงานสหกรณ์
เป็นอะไรที่สนุกมากๆ ยิ่งเวลาได้ทำกับเพื่อนๆ
อีกยังได้รับความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการขายสินค้า
ซึ่งมันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ค่ะ

 ผมรู้สึกดีใจมากที่ผมได้มีโอกาส 
เข้าร่วมเป็นกรรมการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน-
สาธิตพัฒนา ซึ่งผมได้ทำหน้าที่ในการตรวจเช็ค
ความเรียบร้อยของสินค้า และดูว่าสินค้าอะไร
ที่ควรนำมาจัดจำหน่าย และจำเป็นต่อนักเรียน
 ซึ่งพวกเราจะพยายามปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์
ของพวกเราให้ดีมากขึ้นครับ

 จากการที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน
ทำให้นักเรียนสามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องใช้
ในการเรียนในราคาที่ถูกและยังจะรับเงินปันผล
ทุกปีจากการถือหุ้นอีกด้วย ทำให้รู้สึกว่าสหกรณ์
มีประโยชน์ในโรงเรียนมากค่ะ

ถ่ายทอดโดย :
ครูจิตสมนึก ภูแสงสั่น

เด็กชายธนัสภพ หลิมจานนท์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/5

เด็กชายอเล็กซ์ ศรีเจริญ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 

กรรมการสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เด็กหญิงปิ่นประภา ติขิณานนท์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 ผมเป็นจิตอาสาช่วยงานสหกรณ์ ได้มี
โอกาสช่วยขายสินค้า เช่นดินสอ ยางลบ และ
อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ ซึ่งผมรับประโยชน์
จากการเป็นจิตอาสา ผมได้ฝึกคิดคำนวณ โดย
การประมาณราคาสินค้าจากคนที่มาซื้อสินค้า
เวลาเขาถามผมก็ยังได้ฝึกการสังเกต และ
เพื่อหาของที่คนซื้อต้องการได้ครับ 

เด็กชายปุญญวัจน์ งามเนตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เด็กหญิงอินทุกานต์ เกิดวิสัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1



The summer break is a time for relaxation,

perhaps travelling to visit relatives or 

vacationing overseas. After the hard work

of the school year, students deserve 

some time off. However, spending 

the entire break in front of the TV, 

or even worse a video games consul, 

isn’t going to help with mental or physical

development. On the other hand, attending

a summer long intensive program in maths,

physics and Chinese will also be detrimental

to students! Finding the right balance is key,

so I’ve outlined a few tips to help.

Teacher’s Talk มัธยมฯ

ถ่ายทอดโดย :
Teacher Douglas Colgan

Summer
Learning Loss

1717

 The final bell marking the end

of the semester and the year is nearly

upon us. Students have worked hard

throughout the year acquiring knowledge

and developing new skills. Wouldn’t be

a pity if a fraction of this hard-earned

knowledge was lost? Research spanning

100 years has proven that students lose

ground academically when they are 

out of school for the summer.

 The problem is particularly 

acute among low-income students,

who lose an average of more than

two months in reading achievement

in the summer, but it affects every

student and it’s not just limited to reading.

There is good news, however, the effects

of summer learning loss are reversible,

and with a little hard work and effort, 

students can come out of the summer

ahead.

Striking a Balance Follow your 
child’s natural curiosity

 Notice and wonder about things

together. Make time to answer your 

child’s questions and look things up online.

Keep a list of questions to find out later.

 Travel outside and explore 

what’s around you. Have your child 

research places that they would like 

to visit. Make a list of facts or questions

that could be answered on the trip. 

This could be anything from visiting 

local places of interests, national 

monuments or even a trip oversees.
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Build learning 
into everyday activities

 Have your child write out the grocery

list, with help sounding out the words

in English for younger children, or 

discussing nutritional benefits with older

children.

 Plan and prepare menus together.

 At the store, have your child 

figure out which brand is the best

value – or estimate what the total 

shopping value will be (or other math tasks

at your child’s level).

 Let your child read a recipe, 

measure ingredients, or adjust 

the quantities in the recipe.

 Engage your child in figuring out

the route to an appointment, have 

your child read a map and give you 

directions while you drive.

 A simple spiral notebook is great

for writing and drawing about activities,

feelings or fantasies – and it can be 

a great keepsake when your child is 

older.

With a few simple routines 
the summer break can still 
be a lot of fun, whilst maintaining
your child’s school proficiency, 
and even developing more life-long
transferable skills together.

Play skill-building games

 Scrabble, Monopoly, or card 

matching (pelmanism) games for younger

children– or hangman on a napkin 

while you wait for your food at a restaurant.

 “Solve for X” during drive time or

waiting time (“If X plus 2 is 5, what is X?”).

 Have a treasure hunt in the house

or garden, with written clues leading 

the way.

Read every day

Help your child 
keep a summer journal

 Set a family reading time to make

it easy for your child to read without 

distraction

 Go to the library or bookshop; 

help to find books to suit your child’s 

interests

 Ask open-ended questions 

(what, why, how) about what your child

is reading
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Teacher’s Talk ประถมฯ

 As the final semester of the 2017

academic year comes to a close, it’s time

to reflect on an incredible academic year.

The English Department of Kindergarten

and Primary levels may have changed

throughout the course of the year, but

the passion in and out the classroom 

has grown stronger.  We have been happy

to have a privilege to watch our students

develop their language proficiency skills,

from the students who initially groped

for her words when asked a question;

to come alive during a presentation and

 finally to the ones that have enough 

ability to make the entire classroom 

come alive.  The English teachers share

come of their most memorable moments

Teacher Melly

humbling, and have taught me so much

about the wonderful country that is 

Thailand. I have learned more about 

Thai culture and the strength and 

togetherness that comes along with it,

something I was able to witness during

Sports Day, one of my favorite memories

from this semester. I absolutely loved 

watching the students and faculty come

together to make this day so special 

and enjoyed seeing everyone, including

the staff, participate in the games. 

Satit Pattana has a contagious spirit 

about it that I will never forget and 

always think fondly of.“ “As a new teacher in Asia for 

the first time, the past months at Satit

Pattana have been both positive and 

at Satit Pattana this semester.  

Here comes what our Teachers world

like to share:

A Bid to Say Good bye to the 

2017 Academic Year
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Teacher Matty

 “My classroom is filled with countless

memories, however one that will always

feature in my memories as a teacher 

happened a few weeks ago, Valentine’s Day

and pollution awareness week. We’ve done

crafts and presentations before, but 

there was just something spectacular 

about how the P4 students handled 

themselves through these two activities.

The pollution awareness week was filled

with countless ideas and highly creative

solutions to better the environment 

and preserve the world’s beauty. And

the Valentine’s day left me speechless,

in the past my students have always been

a little short of words when it came 

to expressing themselves, but there was

just something about Valentine’s Day 

that channelled some serious 

Shakespearean poetry. I have no idea

where the all passioncame from, but

I’m currently the proud owner of 112

exceptional cards.”

Teacher Joe

experts at striking the right balance 

of attachment and detachment in the 

relationships they build with students.

This means that when the time comes

to say goodbye, they are able to do

this with ease – I’m not one of those

people.

 The things I enjoy have always 

been in the classroom. One of my favorite

parts of teaching is that I get to experience

the funny things students say and do-

the kinds of things you can’t make up.

I remember a recent lesson I taught on

‘Values.’ The prompt was, ‘If Sally sees

a young child with a problem she always…’ 

The choices were, she ‘helps/(or) takes

a photo.’ For some strange reason 

a number of students were marking 

she ‘takes a photo.’ I let several students

self-correct; but as the lesson needed

to be wrapped up, I grabbed my cell phone.

I imitated a small child crying and then

turned around and proceeded to take 

a photo on my phone. The class howled

with laughter.    

 “It is very hard to choose one 

moment of teaching at SatitPattana 

that stands out more than another. 

Teaching is about building relationships. 

Many teachers say they have become

Teacher Matt

 My time at Satit Pattana was filled

with joyous moments, but there was one

in particular that stood out to me. I was

teaching that week on the topic of urban

planning and livability of cities, exploring

the globe with my students to see 

how people in other countries and cities live.

I elicited from my students the lessons

that could be drawn from and applied 

to living in Bangkok. After they had worked

individually on creating a list with possible

improvements, I created with the class

a comprehensive list of improvements

on the board. The class discussion 

on Bangkok’s issues and possible solutions

that sprung from this activity was the most

fascinating thing to observe for me as

a teacher during the past 10 months. 

To see how the children were able to 

not only identify but also come up with

creative, innovative and ambitious

proposals to improve their environment

was truly inspiring.”

 As a class, we have a collective

set of memories together; whether 

it was the field trip we took together, 

or the class projects we did. Our experiences

as a class become our shared history 

and are landmarks for the time we spent

together.”

 If there’s one major thought to 

take away from our experiences and 

the merging of the variety of cultures, 

is that Thailand’s future will be in great

hands. Here’s to the youngminds that 

make up the different classrooms. 



เลาสูกันฟง ประถมฯ-มัธยมฯ
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คุยกับ ฉาง ฉาง

เม�อหนาที่มาพรอมกับความรับผิดชอบ

 ด.ช.ดรณ์นภนต์ ซัน หรือ น้องฉ้าง ฉ้าง
เรียนอยู่ชั้นประถมฯ 1 ห้อง 5 เป็นเด็กชาย
ตัวเล็กๆ ที่สามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
ได้อย่างดี ทั้งในฐานะนักเรียนและนักกีฬา 

 ในห้องเรียน "ฉ้าง ฉ้าง" เป็นที่รักของเพื่อน
และคุณครู เพื่อนๆ มักจะเรียกว่า "พี่ดอน" 
ที่มาจากชื่อจริงที่สะกดว่า ดอน-นะ-พน 
(ดรณ์นภนต์) และคำว่า "พี่" หมายถึง เพื่อนๆ
เห็นว่า "ฉ้าง ฉ้าง" มีบุคลิกเหมือนพี่ที่โตกว่า
“เวลาผมสอบวิชาไหนได้เต็ม เพื่อนๆ จะ
บอกว่าได้อีกแล้วนะ” ฉ้าง ฉ้าง เล่า

 เมื่อถามถึงวิชาที่ชื่นชอบมากที่สุด 
ฉ้าง ฉ้าง ตอบว่า ชอบวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ เพราะคุณครูสอนสนุก แต่อย่างไร
ก็ตามในวิชาอ่ืนๆ ฉ้าง ฉ้าง ก็สามารถทำคะแนน
ได้ดี และยังเขียนหนังสือได้เรียบร้อยสวยงาม
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงสามารถ
ทำงานท่ีมอบหมายได้เสร็จตามเวลาท่ีกำหนด
ทุกครั้ง

 อีกหน้าท่ีหน่ึงของ ฉ้าง ฉ้าง คือการเป็น
นักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน โดยเห็นตัวอย่าง
จากพี่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทำให้เกิดอยากเล่น
ขึ้นมาบ้าง จึงสนใจเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตั้งแต่
เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 

 พอได้มาว่ายจริงก็รู้สึกสนุกและมีเป้าหมาย
ในการแข่งขันทุกครั้ง ซึ่งนอกจากรางวัล
ในการแข่งขันแล้ว สิ่งที่ทำให้ ฉ้าง ฉ้าง รู้สึกดีใจ
และภูมิใจทุกครั้งคือคำชมและรางวัลจาก
คุณพ่อคุณแม่

 กิจวัตรทุกวัน ฉ้าง ฉ้าง จะตื่นแต่เช้า 
เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าใส่อุปกรณ์ว่ายน้ำและ
กระเป๋าหนังสือด้วยตนเอง มาโรงเรียนเพื่อ
ซ้อมว่ายน้ำเป็นเวลา 45 นาที จึงแต่งตัวเดินมา
ที่ห้องเรียน

 มาถึงห้องเรียน ถ้าเจอเพ่ือนๆ ฉ้าง ฉ้าง
จะชวนเพื่อนๆ ไปเปิดหน้าต่าง และยกโต๊ะ
ลงมาจากเก้าอ้ี เขาเป็นเด็กมีความรับผิดชอบ
ใส่ใจทุกอย่างท่ีครูพูดแล้วปฏิบัติตาม สามารถ
ดูแลตัวเองได้ดี และดูแลเพื ่อนๆ ได้ด้วย" 
ครูประจำชั้นเล่า

 ในช่วงเย็น ฉ้าง ฉ้าง จะใช้เวลา 1 ช่ัวโมง
ในการเล่นกับเพื่อนๆ ก่อนจะปลีกตัวไปซ้อม
ว่ายน้ำตามเวลาที่กำหนดด้วยตนเองทุกวัน

 หลังจากซ้อมว่ายน้ำเสร็จ พอถึงบ้าน 
ฉ้าง ฉ้าง จะลงมือทำการบ้านจนเสร็จจึงเข้านอน
ส่วนในวันหยุดเป็นวันที่ชื่นชอบมากที่สุด เพราะ
ได้ออกไปเรียนพิเศษในวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์
จะได้ไปเที่ยว 

ทั้งหมดเปนกิจวัตรประจำวันของ ฉาง ฉาง

ที่ทำมาตลอด และเร�องราวนี้เปนสิ่งที่

เด็กตัวเล็กๆ สามารถรับผิดชอบไดดวยตนเอง

หากคุณพอคุณแม เช�อใจและ

สรางความภูมิใจใหกับลูก

“ผมขอดูนาฬิกาจากเพื่อน ก็จะทราบว่า
ถึงเวลาต้องไปซ้อมว่ายน้ำแล้ว ทำแบบน้ีทุกวัน
ถึงจะเหนื่อย พักเดี๋ยวก็หาย ถ้าอยากเล่น
กับเพื่อนก็คิดว่าซ้อมว่ายน้ำให้เสร็จก่อน
ค่อยไปเล่น เป็นหน้าที่ก็ต้องทำครับ”

“ว่ายน้ำทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เม่ือตกน้ำ รู้จักแพ้
รู้จักชนะและการให้อภัย ถ้าผมแข่งชนะคุณพ่อ
คุณแม่จะชมว่าเก่งมาก และจะได้รางวัลเป็น
ของเล่นท่ีอยากได้ ถ้าแข่งเหรียญก็จะได้รางวัลเล็ก 
แต่ถ้าได้ถ้วยจะได้ของเล่นชิ้นใหญ่ แต่ถ้าแพ้
ก็ได้รางวัลปลอบใจเหมือนกันครับ”

ถ่ายทอดโดย :
คุณชนิตสิรี ไกรฤกษ

ดรณนภนต ซัน



ประจำเดือนมีนาคม ปการศึกษา 2560

สงคำตอบไดที่ครูประจำชั้น

ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

พรอมลุนรับของรางวัล (สำหรับผูที่ตอบถูกเทานั้น)

ช�อ-นามสกุล

ระดับชั้น                       เลขที่

ระดับอนุบาล (ถ่ายทอดโดย : ครูวรางคณา  ทองสายธาร)

ให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม

เกมฝกสมองประลองปญญา
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เกมฝกสมองประลองปญญา

ให้นักเรียนใส่คำลงในช่องปริศนาอักษรไขว้ จากคำใบ้ที่ให้มา
บางคำตอบนักเรียนสามารถหาข้อมูลได้จากการอ่านจดหมายข่าวฉบับที่ถืออยู่นี้

แนวตั้ง
1 1 2

3
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ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (ถ่ายทอดโดย : คุณชนิตสิรี ไกรฤกษ์)

แนวนอน

1. ชื่อขนมญี่ปุ่นทำจากแป้งข้าวเหนียว  มีไส้ คล้ายขนมโมจิ
2. พบ ประสบ
3. ชื่อทวีปที่ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์  เดินทางไปช่วยผลิตยารักษาคนใน 17 ประเทศ จากทั้งหมด  54 ประเทศ
4. ชื่อโรคชนิดหนึ่งที่หากเป็นแล้วจะทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
5. สร้างขึ้น  ทำให้มี  มักใช้คู่กับคำว่า สร้าง....
6. มีความเจริญดี ผลิดอกออกผลดี
7. เวลาอิสระที่มนุษย์สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ นอกเหนือ
    ไปจากงานในอาชีพและภาระหน้าที่ประจำ
8. ชื่อเกาะ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น
    บ้านเกิดของ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์

1.  ผ้าแถบ  ผ้าคาดหน้าอกผู้หญิง
2. กีฬาชนิดหน่ึง นำลูกกลมๆ  มาเตะเพ่ือให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม 
    ฝ่ายท่ีทำประตูได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
3. บทกวีญ่ีปุ่นในยุคหน่ึง
4. มาตรท่ีใช้กำหนดขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว
5. กิจกรรมของนักเรียนระดับอนุบาลเพ่ือช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม

6. ร่ายมนตร์เพ่ือทำให้ศักด์ิสิทธ์ิ
7. เป็นยุคท่ีเช่ือกันว่าเป็นวาระสุดท้ายของโลก ยุคท่ีศีลธรรมเส่ือม
8. ช่ือภาษาไทยของวงดนตรีคนตาบอดท่ีมาแสดงท่ีโรงเรียน
9. ช่ือโรคท่ีทำให้คนแอฟริกาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยมี
    ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค



รายช�อนักเรียนที่ไดรับรางวัลเกมฝกสมองประลองปญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ ปการศึกษา 2560

เฉลยเกมฝกสมองประลองปญญา
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ด.ช.จักรพัฐน์ แสงธรรมชัย ตอ.1
ด.ญ.แพรขวัญ เตชะณัฏฐนิธินันท์ ตอ.1
ด.ช.ภวัต วิสุทธิญาณ ตอ.1
ด.ช.ณณัฎฐ์ พรศิริประเสริฐ ตอ.2
ด.ญ.พริมรตา คุณวุฒิฤทธิรณ ตอ.2
ด.ช.จอมทัพ นิเวศวิวัฒน์ ตอ.3
ด.ช.ณัฐกิตต์ ผดุงไทย ตอ.3
ด.ช.สรรค์ปวีร์ พุทธพรมงคล ตอ.3
ด.ช.ภณ ภู่สงวนสิทธิ์ ตอ.4
ด.ช.จักรพัฐน์ แสงธรรมชัย ตอ.1
ด.ญ.แพรขวัญ เตชะณัฏฐนิธินันท์ ตอ.1
ด.ช.ภวัต วิสุทธิญาณ ตอ.1
ด.ช.ณณัฎฐ์ พรศิริประเสริฐ ตอ.2
ด.ญ.พริมรตา คุณวุฒิฤทธิรณ ตอ.2
ด.ช.จอมทัพ นิเวศวิวัฒน์ ตอ.3
ด.ช.ณัฐกิตต์ ผดุงไทย ตอ.3
ด.ช.สรรค์ปวีร์ พุทธพรมงคล ตอ.3
ด.ช.ภณ ภู่สงวนสิทธิ์ ตอ.4
ด.ช.ธนิก มีสุข อ.1/1
ด.ช.พิชญ์ งามเจริญสุขพร อ.1/1
ด.ญ.มิเชล เพียรักษา อ.1/1
ด.ญ.กรกาญจน์ กายเพชร อ.1/2
ด.ญ.ชนัญภัค พันเลิศยอดยิ่ง อ.1/2
ด.ญ.แพรรดา เชยวัฒนา อ.1/2

ด.ช.กันตพัฒน์ ภิญโญ อ.1/3
ด.ญ.ณัฏฐพร วงษ์ชวลิตกุล อ.1/3
ด.ญปุณณ์ สุมนมิตร อ.1/3
ด.ญ.พุทธรักษา โชคสิทธิกร อ.1/3
ด.ช.ธภัทร อู่อุดมยิ่ง อ.1/4
ด.ช.ภารุจ บุญญารักษ์ อ.1/4
ด.ช.กรวิชญ์ แซ่ลิ้ม อ.1/5
ด.ช.ธัชกร คุณทรัพย์ อ.1/5
ด.ช.บรรณพงศ์ เวชกามา อ.1/5
ด.ญ.วรรณรสา ลีปรีชานนท์ อ.1/5
ด.ญ.ครองขวัญ บริบูรณ์พันธ์ อ.1/6
ด.ช.ชลิต นิ่มละออ อ.1/6
ด.ญ.ณิชชา มาชัยวงค์ อ.1/7
ด.ช.พิชญพงศ์ อัตวาวุฒิชัย อ.1/7
ด.ช.เดนนิส วิลเลี่ยม  โดโมราดสกี้ อ.2/1
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์  ดวงจันทร์  อ.2/1
ด.ญ.กัญญ์ภูรี เตชะวุฒิพันธุ์ อ.2/2
ด.ญ.ณรัษฎา   จัสมิน  ดอบส์ อ.2/3
ด.ช.พาวิน ศรีศุภร  อ.2/3
ด.ญ.อิงธารา เหลืองแดง อ.2/3
ด.ญ.วิรัลพัชร ธีระพันธ์ อ.2/4
ด.ช.อาทิตย์ เตวิทย์ อ.2/5
ด.ช.ภูดิส แสงพิกุล อ.2/6
ด.ญ.พชรอร สันตโยภาส อ.2/7
ด.ญ.พรเฉลิม เอมเปรมศิริ อ.2/7

ด.ญ.ชณิฏภ์ษฎาฌ์ แหวนทองคำ อ.3/1
ด.ช.ณัฏฐวี พรหมมานุวัติ อ.3/2
ด.ญ.อิงธาร ปัญญา อ.3/2
ด.ช.ฐาณัฏฐ์ ฐานะลาโภ อ.3/3
ด.ญ.พราว จตุรภัทร์ อ.3/3
ด.ช.วรชาติ วัจนะพุกกะ อ.3/3
ด.ช.จิรภัทร  กิตติอุดม อ.3/4
ด.ญ.ปุญณชา เกษมสันต์  อ.3/4
ด.ญ.ธัญธารา ศรีวิเศษ อ.3/5
ด.ญ.ภคมน จันทร์ตระกูล อ.3/5
ด.ญ.วรินดา  ลีปรีชานนท์  อ.3/5
ด.ญ.ช.เพียงฟ้า  เพ็ชญไพศิษฏ์ อ.3/6
ด.ญ.ชณัดดา ปราโมช อ.3/6
ด.ญ.เบญญาภา ชินธนรัตน์ อ.3/6
ด.ช.ไรวินทร์ บำเพ็ญ อ.3/6
ด.ช.อธิภัทร  สิงห์ทอง  อ.3/6
ด.ช.กรฤต ศรีสอาด อ.3/7
ด.ช.บุญณภัทร พีระสงคราม  อ.3/7

ด.ญ.ธนสมณ ตั้งธนะพงศ์ ป.2/1
ด.ญ.ซีรีน ประสมศักดิ์ ป.4/1

1. ชื่อขนมญี่ปุ่นทำจากแป้งข้าวเหนียว  มีไส้ คล้ายขนมโมจิ
2. พบ ประสบ
3. ชื่อทวีปที่ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์  เดินทางไปช่วยผลิตยารักษาคนใน 17 ประเทศ จากทั้งหมด  54 ประเทศ
4. ชื่อโรคชนิดหนึ่งที่หากเป็นแล้วจะทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
5. สร้างขึ้น  ทำให้มี  มักใช้คู่กับคำว่า สร้าง....
6. มีความเจริญดี ผลิดอกออกผลดี
7. เวลาอิสระที่มนุษย์สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ นอกเหนือ
    ไปจากงานในอาชีพและภาระหน้าที่ประจำ
8. ชื่อเกาะ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น
    บ้านเกิดของ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์

“ความสุขของชาวสาธิตพัฒนา”

จดหมายขาวฉบับนี้มีผูรวมแบงปนภาพในหัวขอ

“ความสุขของชาวสาธิตพัฒนา” มาดังนี้

สำหรับฉบับนี้เปนฉบับสุดทาย ของ

กิจกรรม STP Share photo ขอบคุณ

ทุกทานที่รวมสนุก แลวพบกับกิจกรรม

ดีๆ แบบนี้ ในโอกาสหนา

ช�อภาพ :
คำบรรยาย :

ช�อผูสง :

หนูมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวงดุริยางค์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 
ร่วมเดินพาเรดในงาน 
Junior Sports Day 2017 ค่ะ 

STP Marching Band

ผู้ปกครอง ด.ญ.อริญรดา  แสนวรางกุล (เอย) ป.1/1

STP Share photo

STP Share photo

ขอบคุณคะ
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เฉลยเกมฝกสมองประลองปญญา

ระดับอนุบาล (นำเสนอโดย : ครูชนิดาภา เพ็ชรอินทร์)



เฉลยเกมฝกสมองประลองปญญา
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ประมวลภาพกิจกรรม

สามารถดูรูปเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

4
4

2 22

3 33

1 11

1   โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 7 
    ประจำปีการศึกษา 2560
4  ตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

2   ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     ปีการศึกษา 2560

3   นิทานยามเช้าอนุบาลเร่ือง กบเลือกนาย

4



ประมวลภาพกิจกรรม

สามารถดูรูปเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

4
4

2 22

3 33

1 11

1   กิจกรรม Junior Sports Day 2017

4  กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ณ สวนงู สถานเสาวภา

2   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 
    ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

 3  กิจกรรมเรารักษ์ดนตรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

4



ประมวลภาพกิจกรรม

สามารถดูรูปเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

4
4

2 22

3 33

11

1   กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.1 ณ วัดปัญญานันทาราม 2   กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.2 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช 3   กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.6 
    ณ โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จ.นครนายก

4

4  กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.1 และ ม.6 จ.กาญจนบุรี



ประมวลภาพกิจกรรม

สามารถดูรูปเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

4
4

2 22

3 33

1 11

1   กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.2-5 
    ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า จ. อ่างทอง
4  Satitpattana Show

2   กิจกรรมเสริมศักย์ สร้างสุข สนุกสบาย 3  กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง ป.3
    ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา   

4



Star Chart

คายดูดาวชาวฟา ครั้งที่ 1

Download และนำไปใชในกิจกรรม

ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนาและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระหวางวันที่ 12-14 มีนาคม 2561

(App ดูดาวแบบงายๆ เห็นตำแหนงดาวจริง)

Download ไดทั้งระบบ IOS และ Android

AndroidIOS

Star Chart ช่วยให้สามารถดูตำแหน่งของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ที่มองเห็นได้แต่ละดวง

แบบเรียลไทม์ และแสดงผลตำแหน่งที่แม่นยำบนท้องฟ้าในทันที

รู้หรือไม่ว่าดาวที่สว่างสดใสดวงนั้นมีชื่อว่าอะไร? เพียงแค่ใช้มือถือชี้ไปที่ดาวดวงนั้น
ก็จะทราบทันทีว่าเป็นดาวอะไร

แอพฯ คูกาย...คายดูดาว

เกร็ดความรู


