
1



2

	 สวัสดีครับเด็กๆ	 มาพบกันอีกครั้ งนะครับกับ

สารสาธิตรามประถมซึ่งก้าวเข้าสู่		ปีที่	15	ฉบับที่	2	ฉบับนี้	

ก็จะรวบรวมกิจกรรมและโครงการต่างๆ	ของภาคเรียนที่	 2		

ปีการศึกษา	 2557	 และรวบรวมกิจกรรมโครงการภาค

ฤดูร้อน	2558	ที่เพิ่งผ่านพ้นไป	ปีหน้าหากเด็กๆ	คนไหนว่าง

ก็มาเรียนภาคฤดูร้อนด้วยกันนะครับรับรองว่าได้ทั้งเพ่ือน	

ได้ทั้งความรู้	และได้ความสนุกเพลิดเพลินอย่างแน่นอน	

	 สารสาธิตรามประถมฉบับนี้ได้มีการปรับเนื้อหา

คอลัมน์ต่างๆ	 อย่างมากมายเพื่อให้มีข้อมูลท่ีหลากหลาย

ทั้งด้านวิชาการ	 ด้านกิจกรรม	 ผลงานของนักเรียนท่ีท�า

ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและเกร็ดความรู้ต่างๆ	 ท้ังทางด้าน

ภาษาองักฤษ		คณิตศาสตร์		สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม	

และยังมีการแนะน�าโครงการใหม่ๆ	 ท่ีจัดข้ึนด้วยนะครับ	

รับรองว่าเล่มเดียวคุ้มค่าน่าอ่านน่าติดตามจริงๆ	ครับ	…

สารสาธิตรามประถม
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2558

3 สารจากรองผู้อ�านวยการ

5 โครงการปัจฉิม

9 คลินิกสาธิตประถม

11 แกะกล่องโครงการใหม่

14 เด็กเก่ง เด็กดี ศรีสาธิต

18 คุณครูของหนู

22 We Love English

24 ฝึกสมองวันละนิด พิชิตอัจฉริยะภาพ

26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

28 โครงการภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 19

32 นักอ่านรุ่นเยาว์

รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

“อยู่รักใคร่	จากไปคิดถึง	รุ่นที่	12”

เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด	:	เพราะเหตุใด?

10	เรื่องน่าอ่านจากห้องสมุดทั้ง	2	อาคาร

โครงการดีๆ	มีที่นี่	ใหม่และดี

น่ารู้	“การไหว้และการสวัสดี”

บทสัมภาษณ์จากนักเล่านิทานตัวน้อยของโรงเรียน

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางคณิตศาตร์

สนุกกับประโยคและค�าศัพท์แสนง่าย

หมวดวิชาคณิตศาสตร์

รวมภาพโครงการต่างๆ	ของภาคฤดูร้อน	2558

Contents

จัดท�าโดย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ฝ่ายประถม)

ที่ปรึกษา  รศ.นพคุณ		คุณาชีวะ	รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	/	ผู้อ�านวยการ	 	 													 				

บรรณาธิการ  อ.ยงยุทธ		ขุนแสง		 	 	 	 	 						

กองบรรณาธิการ		อ.กวีณา	จิตนุพงศ์,	อ.น�้าเพชร	เทศะบ�ารุง,	อ.อาภรณ์		สอาดเอี่ยม,	อ.วรพล	เหมืองทอง,	อ.พีรพงศ์		เสน่ห์,	อ.จีระศักดิ์	ทวีเงิน,	อ.ศรันญา		หนูจันทร์,		

อ.อชิรญา		อรรถผลศีล,	อ.สุนัน	โมลาสี,	อ.ธนาธิป	มะโนค�า

ปรัชญาโรงเรียน		การศึกษาคือทางแห่งปัญญา		เพื่อพัฒนาชีวิต

สีและเครื่องหมายประจ�าโรงเรียน		สีชมพู	–	สีเขียว	/	สีชมพู	หมายถึง	ความรักของพ่อแม่และครู		สีเขียว	หมายถึง	ชีวิตที่เจริญงอกงาม	เป็นสีที่มาจากการรวมกัน

ระหว่างสีน�้าเงินและสีเหลือง	(ทอง)	อันเป็นสีประจ�าของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

อัตลักษณ์โรงเรียน		สาธิตราม	งามน�้าใจ	ใฝ่เรียนรู้	คู่ความดี	มีวัฒนธรรม	ชี้น�าสังคม

ต้นไม้ประจ�าโรงเรียน		ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์		มีความหมายดังนี้	ดอกสีชมพูอ่อน	หมายถึง	ความรักของพ่อแม่และครู		ออกดอกเป็นช่อกระจุก	หมายถึง	ความสามัคคี		

ลักษณะเป็นไม้ยืนต้น	หมายถึง	ความมั่นคงแข็งแรง

ตราประจ�าโรงเรียน		ตราพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

2



3

                                                      สารสารจากรองผู้อ านวยการ 

การศึกษาและเทคโนโลย ี
อาจารย์ยงยุทธ  ขุนแสง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ความทันสมัยในด้านต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นรอบตัวเราอยู่ในปัจจุบันนี้ สืบเนื่องมาจากการศึกษา
ค้นคว้า ทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ หรือที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) โดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบ ศึกษา ค้นคว้าและทดลองใช้ ได้ผลเป็นที่ประจักษ์แล้วก็น าออกเผยแพร่ใช้ใน
กิจการด้านต่างๆ มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกิจการเหล่านั้น  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ประชาคมอาเซียนก็จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economic Community) อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนส าคัญ ในการพัฒนาการศึกษาให้
มีวงกว้างขึ้น สามารถสื่อสารส่งผ่านถึงกันได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการสื่อสารที่มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีใดก็แล้วแต่ เมื่อน าไปใช้ในงานใดก็จะเป็นเทคโนโลยีในงานนั้นๆ การศึกษาก็
เช่นเดียวกัน เมื่อมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ก็เรียกเทคโนโลยีนั้นว่าเป็น เทคโนโลยีการศึกษา 
(Education Technology) ประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษาคือ ช่วยในการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ และที่ส าคัญช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี         
ที่ทันสมัยที่สุดคงหนีไม่พ้น เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ซึ่งมีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ส่วนครูผู้สอนก็เพ่ิม
ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยการน ามาใช้เป็นสื่อการสอน เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนว่าได้ออก
ไปสู่โลกกว้างจริงๆ จะช่วยกระตุ้นนักเรียนให้สนใจกับการเรียนมากขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
นอกจากครูผู้สอนและนักเรียนแล้ว ผู้ปกครองก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารได้เช่นกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน การแสดงความคิดเห็นหรือรับข่าวประกาศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียน หรือการสืบค้นหาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูลูก หาสื่อการเรียนรู้มาเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ลูกในวันหยุดที่บ้านก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นภายใน
ครอบครัวได้ดีอีกด้วย  
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Economic Community) อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนส าคัญ ในการพัฒนาการศึกษาให้
มีวงกว้างขึ้น สามารถสื่อสารส่งผ่านถึงกันได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการสื่อสารที่มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีใดก็แล้วแต่ เมื่อน าไปใช้ในงานใดก็จะเป็นเทคโนโลยีในงานนั้นๆ การศึกษาก็
เช่นเดียวกัน เมื่อมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ก็เรียกเทคโนโลยีนั้นว่าเป็น เทคโนโลยีการศึกษา 
(Education Technology) ประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษาคือ ช่วยในการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ และที่ส าคัญช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี         
ที่ทันสมัยที่สุดคงหนีไม่พ้น เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ซึ่งมีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ส่วนครูผู้สอนก็เพ่ิม
ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยการน ามาใช้เป็นสื่อการสอน เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนว่าได้ออก
ไปสู่โลกกว้างจริงๆ จะช่วยกระตุ้นนักเรียนให้สนใจกับการเรียนมากขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
นอกจากครูผู้สอนและนักเรียนแล้ว ผู้ปกครองก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารได้เช่นกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน การแสดงความคิดเห็นหรือรับข่าวประกาศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียน หรือการสืบค้นหาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูลูก หาสื่อการเรียนรู้มาเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ลูกในวันหยุดที่บ้านก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นภายใน
ครอบครัวได้ดีอีกด้วย  
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                                                      สารสารจากรองผู้อ านวยการ 

การศึกษาและเทคโนโลย ี
อาจารย์ยงยุทธ  ขุนแสง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ความทันสมัยในด้านต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นรอบตัวเราอยู่ในปัจจุบันนี้ สืบเนื่องมาจากการศึกษา
ค้นคว้า ทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ หรือที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) โดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบ ศึกษา ค้นคว้าและทดลองใช้ ได้ผลเป็นที่ประจักษ์แล้วก็น าออกเผยแพร่ใช้ใน
กิจการด้านต่างๆ มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกิจการเหล่านั้น  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ประชาคมอาเซียนก็จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economic Community) อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนส าคัญ ในการพัฒนาการศึกษาให้
มีวงกว้างขึ้น สามารถสื่อสารส่งผ่านถึงกันได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการสื่อสารที่มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีใดก็แล้วแต่ เมื่อน าไปใช้ในงานใดก็จะเป็นเทคโนโลยีในงานนั้นๆ การศึกษาก็
เช่นเดียวกัน เมื่อมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ก็เรียกเทคโนโลยีนั้นว่าเป็น เทคโนโลยีการศึกษา 
(Education Technology) ประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษาคือ ช่วยในการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ และที่ส าคัญช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี         
ที่ทันสมัยที่สุดคงหนีไม่พ้น เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ซึ่งมีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ส่วนครูผู้สอนก็เพ่ิม
ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยการน ามาใช้เป็นสื่อการสอน เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนว่าได้ออก
ไปสู่โลกกว้างจริงๆ จะช่วยกระตุ้นนักเรียนให้สนใจกับการเรียนมากขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
นอกจากครูผู้สอนและนักเรียนแล้ว ผู้ปกครองก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารได้เช่นกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน การแสดงความคิดเห็นหรือรับข่าวประกาศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียน หรือการสืบค้นหาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูลูก หาสื่อการเรียนรู้มาเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ลูกในวันหยุดที่บ้านก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นภายใน
ครอบครัวได้ดีอีกด้วย  
 

เทคโนโลยี (Technology) เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาคิดค้นขึ้นโดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือประดิษฐ์สิ่งต่างๆ น ามาช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข่น วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งกระบวนการ เทคนิควิธีต่างๆ ก็ล้วนแต่เป็นเทคโนโลยี
ทั้งนั้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีคุณประโยชน์มากมายแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโทษ
เสียเลย หากผู้ใช้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจก็จะตกเป็น

ทาสของเทคโนโลยีได้เช่นกัน อย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่ หากผู้ปกครองปล่อยปละละเลยให้บุตรหลานใช้งานตามล าพัง โดยไม่มีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของสมาธิ พฤติกรรม การติดเกมส์ออนไลน์ จึงอาจส่งผลให้นักเรียน      
ไม่ตั้งใจเรียน เรียนไม่เข้าใจ หรือบางครั้งก็จะน าไปสู่อาชญากรรมต่างๆ ตามที่พบ
เป็นข่าวมากมายในปัจจุบัน  
 

ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากเทคโนโลยี หากเราใช้
อย่างระมัดระวัง มีระเบียบวินัย มีการคิดวิเคราะห์วางระเบียบ  แผนการใช้ที่ดี ไม่ว่าจะใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้ในการเรียนการสอน หรือใช้ในการท างาน เทคโนโลยีก็สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา ตามความต้องการ นอกจากนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้งานก็ต้องศึกษา
เรียนรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด…  
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ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งโครงการดีๆ  “โครงการอยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 12” ซึ่งครั้งนี้ 
ยกขบวนไป จัดกิจกรรมอ าลา และ สร้างความประทับใจ ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
กันไกลถึง นิวทราเวลบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี เต็มอ่ิมกับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและ
หลากหลายไปด้วย กิจกรรมดีๆ ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 
2558 เด็กๆจะมีความสุข และสนุกสนานกันแค่ไหน เราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  ก ิจกรรมสะก ิดต ่อมคิด พิชิตปัญหา 

  ก ิจกรรมกีฬาสร ้างสัมพ ันธ ์
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กิจกรรมฝึกสมองประลองปัญญา 

 

 

กิจกรรมสนุกค ิดสะกิดเชาวน ์

 

 

 

 กิจกรรมปลุกนักค ิดกับภารกิจพิเศษ 
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กิจกรรมฝึกสมองประลองปัญญา 

 

 

กิจกรรมสนุกค ิดสะกิดเชาวน ์

 

 

 

 กิจกรรมปลุกนักค ิดกับภารกิจพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

  กิจกรรมกระตุกต่อมค ิด พิชิตความส าเร็จ 

  กิจกรรมค ิดได้ ค ิดส ์(Kids.)ด ี

 

กิจกรรมเทียนสัมพันธ ์

 

 

 กิจกรรมการแสดง จากศิษย ์มอบแด่ครู 
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 กิจกรรมจากใจถึงใจ  

 

 

 

 
 

ข้อค ิดดีๆ จาก รศ.นพค ุณ ค ุณาชีวะ รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน 
           “ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนอยู่ในโรงเรียน

      ไม่ต่่ากว่า  6 ปี  โรงเรียนได้พยายามจัดการเรียนรู้  
      ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพ่ือให้นักเรียน
      ได้รับแต่สิ่งที่ดีงามและมีคุณค่าติดตัว  โรงเรียนเชื่อมั่น
      ว่าเด็กสาธิตรามค่าแหง  ฝ่ายประถมทุกคนเป็นเด็กที่  
      ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่ดี ดังค่าขวัญโรงเรียนที่ว่า  สาธิต
ราม งามน้่าใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่ความดี มีวัฒนธรรม ชี้น่าสังคม ต่อไปในอนาคตขอให้เชื่อมั่นใน
ตนเอง พยายามคิดแต่สิ่งที่ดีงาม ท่าแต่สิ่งที่ดีอย่าข้องเกี่ยวกับความชั่ว ก่อนจะท่าอะไร  ขอให้คิด
สักนิดว่าสิ่งที่จะกระท่านั้นหากท่าให้ตัวเราเองไม่สบายใจ ครอบครัวและผู้อ่ืนเดือดร้อนก็อย่าท่าเลย  
เพราะแสดงว่าสิ่งที่จะกระท่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี อันที่จริงทุกคนรู้ด้วยตนเองว่าอะไรดีหรือไม่ดี และหากท่า
อะไรผิดพลาดไปต้องรู้จักขอโทษ จงจ่าไว้ว่าถ้าท่าผิดได้ก็ต้องยอมรับในความผิด อย่าไปกล่าวโทษ
ผู้อื่น และอย่าโกหก ต้องยึดมั่นในความสัตย์สุจริต ให้สมกับที่โรงเรียนได้พยายามปลูกฝังสิ่งดีๆ   
ให้นักเรียนเสมอมา” 
 

พบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้อีกในปีการศึกษาต่อไป 
แต่จะเป็นที่ไหน อย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ 
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 กิจกรรมจากใจถึงใจ  

 

 

 

 
 

ข้อค ิดดีๆ จาก รศ.นพค ุณ ค ุณาชีวะ รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน 
           “ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนอยู่ในโรงเรียน

      ไม่ต่่ากว่า  6 ปี  โรงเรียนได้พยายามจัดการเรียนรู้  
      ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพ่ือให้นักเรียน
      ได้รับแต่สิ่งที่ดีงามและมีคุณค่าติดตัว  โรงเรียนเชื่อมั่น
      ว่าเด็กสาธิตรามค่าแหง  ฝ่ายประถมทุกคนเป็นเด็กที่  
      ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่ดี ดังค่าขวัญโรงเรียนที่ว่า  สาธิต
ราม งามน้่าใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่ความดี มีวัฒนธรรม ชี้น่าสังคม ต่อไปในอนาคตขอให้เชื่อมั่นใน
ตนเอง พยายามคิดแต่สิ่งที่ดีงาม ท่าแต่สิ่งที่ดีอย่าข้องเกี่ยวกับความชั่ว ก่อนจะท่าอะไร  ขอให้คิด
สักนิดว่าสิ่งที่จะกระท่านั้นหากท่าให้ตัวเราเองไม่สบายใจ ครอบครัวและผู้อ่ืนเดือดร้อนก็อย่าท่าเลย  
เพราะแสดงว่าสิ่งที่จะกระท่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี อันที่จริงทุกคนรู้ด้วยตนเองว่าอะไรดีหรือไม่ดี และหากท่า
อะไรผิดพลาดไปต้องรู้จักขอโทษ จงจ่าไว้ว่าถ้าท่าผิดได้ก็ต้องยอมรับในความผิด อย่าไปกล่าวโทษ
ผู้อื่น และอย่าโกหก ต้องยึดมั่นในความสัตย์สุจริต ให้สมกับที่โรงเรียนได้พยายามปลูกฝังสิ่งดีๆ   
ให้นักเรียนเสมอมา” 
 

พบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้อีกในปีการศึกษาต่อไป 
แต่จะเป็นที่ไหน อย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ 

คลีนิกสาธิตประถม  

เพราะเป็นเด็กจึงเจบ็ปวด 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด 
หมายถึงการเร่งพัฒนาการที่ ข้ ามขั้นตอน ในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา โดยการส่งลูกสู่กระบวนการเรียนพิเศษนอกเหนือ
เวลาเรียน ในยุคของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านเศรษฐกิจ
ค่านิยมของครอบครัวมีเงินแต่ไม่มีเวลา และคุณพ่อคุณแม่อยากให้
ลูกน้อยเรียนเก่งที่สุดหรือมีความสามารถหลายๆอย่าง ผลงานวิจัย
การด าเนินชีวิตและทัศนคติเด็กไทยโดยมูลนิธิเพ่ือคนไทยพบว่า
เด็กไทยกว่า 90 % ประสบภาวะความเครียด โดยเฉพาะเรื่อง         
การเรียนที่ใช้คะแนนและการสอบเป็นตัวชี้วัด งานวิจัยยังระบุว่า
ทัศนคติเด็กไทยพบภาพสะท้อนสังคมคือครอบครัวไทยเน้นปลูกฝัง
เด็กที่การเรียนมากที่สุดโดยเด็ก  99 % ให้ค านิยามเกี่ยวกับ
ความส าเร็จคือ การได้ผลการเรียนที่ดี หน้าที่การงานที่ดี เงินเดือน
ที่ด ี( http://www.manager.co.th: 31มีนาคม 2558 )  

เด็กไทยยุคนี้จึงถูกครอบง าด้วยทัศนคติที่กลัวว่าจะด้อย
กว่าคนอ่ืนตลอดเวลา ส่งผลให้การใช้ชีวิตส่วนใหญ่ จมหายไปกับ
ต าราเรียน การบ้านที่มีอยู่มากมายและการเรียนพิเศษที่เป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตเด็ก 

 

  สาเหตุ .....ของการเรียนพิ เศษที่ สร้างความ
เจ็บปวดให้กับเด็ก ?    
                                                
   ผู้ เขียนเคยพูดคุยกับท่านผู้ปกครองหลายๆท่าน ว่าสาเหตุ          
ที่ส่งเด็กไปเรียนพิเศษเพราะอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์             
เรียนเพ่ิมเติมจากชั่วโมงเรียนปกติ กลับบ้านจะได้ไม่ต้องทบทวน        
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุด และสาเหตุที่เรียนมีดังต่อไปนี้                                                                    
1. ผลคะแนนตกต่ า ไม่เป็นที่พอใจของผู้ปกครอง 
2. ไม่มีเวลาสอนลูก 
3. ลูกต้องเก่ง จะได้มีทางเลือกสอบและเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
4. พ่อแม่เก่งลูกต้องเก่ง                                                      
5. เวลาในชั่วโมงเรียนในโรงเรียนมีจ ากัด บางวิชาเนื้อหายาก               
   ต้องเรียนเพิ่มเติม                                                                 
6. ลูกคนอ่ืนเรียน ส่งให้ลูกเรียนบ้าง ตามกระแสสังคม 
7. สอนการบ้านลูกไม่ได้ เมื่อลูกท าไม่ได้ จะแสดงอารมรณ์                  
   โดยสีหน้า ท่าทางและลงไม้ลงมือ ไม่ชอบให้วิ่งเล่น ดูซุกซน ดื้อ                                             
8. ผู้ปกครองเข้าใจว่า การเรียนพิเศษเป็นการทบทวน เพ่ิมเติม 
   เนื้อหาให้มากที่สุด จะได้มีความรู้และไปท าข้อสอบ                                                                   
9. ครูบอกว่าลูกเรียนรู้ช้า ข้อนี้ท่านผู้ปกครองส่วนใหญ่ยอมรับ      
   ว่าลูกช้าเพราะสนใจอย่างอ่ืน เช่น ติดเกม จึงต้องเรียนเพ่ิม 
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“ ”เคมี
เพ่ือให้นกัเรียนในโครงการศนูย์การศกึษาส าหรับเด็กพเิศษ
ได้ลงมือปฏิบตัิเรียนรู้เก่ียวกบัการท าน า้ยาล้างจานปลอดสารเคมี
อย่างถกูวิธี
ในปัจจบุนัการใช้น า้ยาล้างจานจะมีสารเคมีตกค้างอยู่จ านวนมาก
จงึมีการค้นคว้าปรับเปล่ียนมาใช้สมนุไพรแทนเพ่ือความปลอดภยั

“น ำ้ยำล้ำงจำนปลอดสำรเคมี”
ยงัได้สนองต่อพระราชด ารัสของในหลวง

ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

โครงกำรนีจ้ัดขึน้เพื่อ
ให้นักเรียนฝึกปฏบิัติ
กจิกรรมที่ก่อให้เกดิ สมำธิ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และยังส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีปฏสัิมพันธ์กับเพื่อนภำยในกลุ่มเด็กพเิศษ 
และกจิกรรมนีจ้ะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำและ
ต่อยอดจำกกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพ
ในภำยภำคหน้ำได้อีกด้วย
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      เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กเก่งเด็กดีศรีสาธิตคนแรกของเรา   

เห็นอายุแค่นี้แต่น้องรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จนทำาให้

ประสบความสำาเร็จเป็นนักเล่านิทานตัวน้อยคนเก่งของโรงเรียนเรา 

ไม่เบาจริงๆ 

ผลงานล่าสุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน

ครั้งที่  9  ก้าวสู่อาเซียน  ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

และได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3 วัน

เด็กเก่ง เด็กดี ศรีสาธิต
      สวัสดีครับเด็กๆ ทุกคน เพ่ิงเปิดเทอมใหม่เด็กๆ 

คงยังตื่นเต้นกับการเลื่อนชั้นและเจอเพื่อนใหม่ๆ 

อย่างไรก็ดีควรตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นเทอมอย่าประมาท

นะครับ กิจกรรมก็เป็นส่ิงสำาคัญไม่แพ้การเรียนเหมือนกัน

หาตัวเองให้เจอและทำากิจกรรมที่ชอบ ฉะนั้นคอลัมน์ 

“เด็กเก่ง เด็กดี ศรีสาธิต” ฉบับน้ีครูได้ยกตัวอย่าง

เด็กๆ ที่เป็นเด็กเก่งทั้งด้านกิจกรรม ด้านกีฬาและด้าน

วิชาการ ไปทำาความรู้จักกันเลยนะครับ

เด็กหญิงเมธาพร  อิ่มบ�ารงุ
น้องข้าวฟ่าง

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

 หลังจากที่คอลัมน์เด็กเก่งเด็กดีศรีสาธิตของเราได้นำาเสนอ

ประวัติและเร่ืองราวน่าสนใจของรุ่นพ่ีระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย

มาตลอด ดังน้ันฉบับน้ีครูคิดว่าเราควรมาทำาความรู้จักกับน้องๆ ระดับช้ัน

อนุบาลและระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นกันบ้าง มาทำาความรู้จักกับน้อง

อนุบาลคนแรกของเรากันเลยดีกว่า

น้องข้าวฟ่าง เด็กหญิงเมธาพร  อิ่มบำารุง 
 ปัจจุบันอายุ 6 ขวบ เรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาล 3 โครงการ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ   เป็นท้ังนักเปียโนและนักเล่านิทานตัวน้อย

ของโรงเรียนเราซึ่งคว้ารางวัลระดับประเทศและมีโอกาสไปทัศนศึกษา

ณ ประเทศสิงคโปร์จากการชนะเลิศการแข่งขันถึง 3 วันมาแล้ว

เก่งจริง ๆ เลยนะครับ

 ยังไงเราลองมาอ่านบทสัมภาษณ์เล็กๆ น้อยๆ ของน้องกันดีกว่า

น้องข้าวฟ่างทำาอย่างไรนะถึงได้เล่านิทานเก่งขนาดนี้

“หนูชอบดูการ์ตูน ฟังนิทานและอ่านหนังสือนิทานค่ะ เรื่องไหนสนุก

หนูก็จะนำามาถ่ายทอดเล่าให้เพ่ือนๆ  ท่ีโรงเรียนฟังบางทีก็เล่าหน้าช้ันบ้างค่ะ 

ขอบคุณคุณครูจ๋อม (อาจารย์ชุติกาญจน์  จันใด) ด้วยค่ะท่ีเห็นความสามารถ       

ในการเล่านิทานของหนูช่วยสอนเทคนิคต่างๆ ให้จนประสบความสำาเร็จ

จากการแข่งขันคร้ังล่าสุดค่ะ”
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น้องอิ๊นท์ เด็กหญิงอินท์นรี มิ่งขวัญ
	 ปัจจุบันอายุ	9	ขวบ	นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคปกติ	

สาวน้อยผู้เก่งท้ังด้านวิชาการมีผลการเรียนระดับ	 4.00	 จนได้รับเกียรติบัตร

เรียนดียอดเย่ียมเป็นประจำาทุกปี	 นอกจากน้ีน้องยังเป็นเด็กท่ีมีจิตสาธารณะ

ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนทุกอย่างเป็นอย่างดีและผลงานล่าสุดน้องได้

เข้าร่วมแข่งขันโครงการ		ลับสมอง	ประลองปัญญา	สรรหาหนูน้อยนักเล่า

นิทาน	ครั้งที่	 9	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	และได้เป็นตัวแทนหนูน้อย

นักเล่านิทานไปทัศนศึกษา	ณ	ประเทศสิงคโปร์

 เก่งทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมขนาดนี้ลองมาอ่านบทสัมภาษณ์

จากปากน้องกันดีกว่า	ว่ามีเทคนิคการเรียนอย่างไรถึงได้เก่งขนาดนี้

“ต้ังใจเรียนค่ะ	 แล้วก็ทำาการบ้านทุกคร้ังและเม่ือมีเวลาว่างก็จะอ่านหนังสือ	

วิชาท่ีเราสนใจก็โฟกัสให้มากๆ	 ส่วนวิชาท่ีไม่เก่งก็ต้องทบทวนบ่อยๆ	 และ

ถามครูเวลาไม่เข้าใจค่ะ”

 น้องอิ๊นท์มีการแบ่งเวลาทำากิจกรรมยังไงบ้างครับ

“พอกลับถึงบ้านก็จะทำาการบ้านก่อนเลยค่ะ	 เพราะการบ้านต้องมาก่อน	

พอทำาเสร็จมีเวลาก็จะพักผ่อนคลายเครียดนิดหน่อยแล้วถึงเวลาก็อ่าน

หนังสือทบทวนที่เรียนมาค่ะ	ส่วนกิจกรรมที่โรงเรียนก็คำานวณว่าตัวเรารับ

ได้แค่ไหน	เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนมากพยายามทำากิจกรรมให้คุ้มค่า

กับชีวิตนักเรียนของหนูมากที่สุดค่ะ”

 “เด็กเก่ง..เด็กดี..ศรีสาธิต”	 คนที่ต่อไปของเราเป็นเด็กหญิง

ตัวน้อยที่กำาลังจะเลื่อนชั้นสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่ 4	 น้องเด่นทั้ง

ด้านวิชาการและกิจกรรม	เรามาทำาความรู้จักเธอกันเลยครับ

ผลงานล่าสุด	

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันภาษาไทย  

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

โครงการอัจฉริยะภาษาไทยรุ่นเยาว์	ประจำาปีการศึกษา	2556

และปีการศึกษา	2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงการลับสมอง		ประลองปัญญา		สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน	ครั้งที่		9		

ก้าวสู่อาเซียน		ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา		สยามบรมราชกุมารี

และได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา	3	วัน

เด็กหญิงอินท์นรี  มิ่งขวัญ
น้องอิ๊นท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการหลักสูตรภาคปกติ
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หลังจากทำาความรู้จักน้องๆ อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นกันแล้ว 

คอลัมน์ “เด็กเก่ง เด็กดี ศรีสาธิต” ของเรายังมีผลงานล่าสุดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำานวนทั้งสิ้น  19 คน

มีพี่คนไหนกันบ้าง ไปดูกันเลยครับ

เด็กชายภณภพ   ตันติสุวณิชย์กุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เด็กชายกฤษกันต์   ทองสมบูรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

เด็กชายทินภัทร   ภิญโญชีพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

เด็กหญิงสุทธิดา   แสงสุวรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

เด็กชายติณณ์   ฤกษ์โภคี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 EP.

วิชาคณิตศาสตร์

O-NETO-NET

    แต่ก่อนจะไปรู้จักกับนักเรียนคนเก่งของเรา คุณครูมีข่าวดีมาบอกครับเพราะเป็นเรื่องที่น่ายินดี

มากๆ ครับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) ได้รับคะแนนเฉลี่ย (Mean) สูงกว่า 

คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน, ระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับประเทศทุกรายวิชา 

และยังได้รับคะแนนเฉลี่ย (Mean) สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด (สกอ.) อีกจำานวน 7 รายวิชา

เด็กชายธันว์   ลิ่มจุฬารัตน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการศูนย์การเรียนรู้สำาหรับเด็กพิเศษ

ขอแนะนำาคนเก่งของเราอีกสักหน่อยนะครับ

ว่าน้องทำาคะแนนแต่ละวิชาได้เท่าไหร่กันบ้าง

1. ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์

2.ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน

   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ 96 คะแนน

3. ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน

   วิชาวิทยาศาสตร์ ได้ 91 คะแนน

4. ได้รับผลการทดสอบตามระดับคุณภาพ

    คะแนนสูงสุดของโรงเรียน
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เด็กหญิงกุลจิราวรรณ  มณีรัตน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1EP

เด็กหญิงธวัลรัตน์  อติวิชญ์สกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1EP

เด็กหญิงเอมมา อนันต์สุวิโรจน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1EP

เด็กชายโอภาสพงศ์  บุนนาค

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP

เด็กหญิงบุณยานุช  ชัยบริพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP

เด็กหญิงอัสมา   แสงสุวรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP

เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศศิพิกุลพงศ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1EP

เด็กหญิงฉัฐวีณ์   เบญจปรีชาสิทธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP

เด็กหญิงจุฬาพิชญ์  สนั่นพานิชกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1EP

เด็กหญิงพรชนิตว์   โชคธนะศิริ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1EP

เด็กหญิงสลิลพร  ภัทรวัฒนาภรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

เด็กชายนริศ   เปี่ยมนพเก้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1EP

เด็กหญิงรดา   เสนาะสารสิทธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1EP

วิชาภาษาอังกฤษ
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  หน่ึง  สอง  สาม  ...  ทุกคร้ังทีเ่ด็กๆ  สามารถนับเลขได้คนทีด่ใีจไปกบั
เราด้วยนอกจากคุณพ่อ  คุณแม่แล้วกย็งัมคีนนีค้อื  “คุณครู” โดยเฉพาะ

อย่างยิง่คุณครูคณติศาสตร์ผู้ทีม่บีทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิอย่างมเีหตุผล  มรีะบบระเบียบ  
สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน  สามารถคาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา   ในวารสารฉบับนีเ้ราจะมาท าความรู้จักกบัคุณครูกลุ่มสาระคณติศาสตร์กนันะคะ   

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
     
 
 
 
 

 

คุณครูของหน ู

        อาจารยจ์ิตรานนท์  ค าชนแดน 

ต าแหน่ง  หวัหนา้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (สอนวชิาคณิตศาสตร์ ป.3) 
การศึกษา  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม  และ  
ศษ.ม.(หลกัสูตรและการสอน)  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
คติประจ าใจ  ทุกความส าเร็จตอ้งอาศยัความพยายาม 
แนวทางการสอน  คุณครูจะท าใหเ้ร่ืองท่ีเด็กรู้สึกวา่ยากใหเ้ป็นเร่ืองสนุก  
เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความตอ้งการในการเรียนรู้และสนุกสนานไปกบั
บทเรียน  ซ่ึงเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีนั้นเอง 

                                   อาจารย์ยุวธิดา  ค าปวน 
ต าแหน่ง  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ  (สอนวชิาคณิตศาสตร์  ป.3 ) 
การศึกษา  ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
และ กศ.ม.(จิตวทิยาการศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คติประจ าใจ  การท างานทุกอยา่ง อยา่งเตม็ความสามารถ เป็นการสร้างโอกาส 
ใหก้บัตวัเอง 
แนวทางการสอน  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยความเขา้ใจในเน้ือหาหรือ Concept 
หากเด็กๆ เขา้ใจใน Concept คณิตศาสตร์ก็จะเป็นวชิาท่ีง่ายและสนุกอีกวชิาหน่ึง  
วธีิสร้าง Concept ท่ีครูใชบ้่อยคร้ังและประสบความส าเร็จ มี 2 วธีิ คือ การเล่านิทานและการสร้าง Concept ดว้ยการ
วาดภาพ ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กๆ เกิดความเขา้ใจมากข้ึน และนอกจากน้ีทั้ง 2 วธีิยงัช่วยใหเ้ด็กๆ ชอบวชิาคณิตศาสตร์ เกิดเจต
คติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์มากข้ึนดว้ย อยา่ลืมลองหานิทานคณิตศาสตร์มาอ่านดูนะคะ สนุกจริงๆ 

..........คุณครูบี......... 

........คุณครูกุ้ง......... 
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      อาจารยว์รรณี  น่วมทะนง 
 
ต ำแหน่ง  อาจารย ์ (สอนวชิาคณิตศาสตร์  ป. 2) 

กำรศึกษำ  ค.บ.(การประถมศึกษา)    
                  สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
คติประจ ำใจ  ท าวนัน้ีให้อยา่งดีท่ีสุด  
แนวทำงกำรสอน  สอนใหส้นุกและเขา้ใจ  สนุกกบัการคิดค านวณ  
เด็กควรฝึกทกัษะการคิดค านวณอยา่งสม ่าเสมอถา้คิดเลขไดเ้ร็วก็จะ
ท าใหเ้กิดความทา้ทาย  แต่การเรียนคณิตศาสตร์ นั้นไม่ใช่แค่การหา
ค าตอบเท่านั้น เด็กตอ้งท าความเขา้ใจคิดวิเคราะห์  ประมวลผลกบั
ขอ้ความหรือเหตุการณ์ท่ีก าหนดข้ึนมาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบดว้ย 

 

 

      
      อาจารย์อัญชลี บุญจันทึก 
ต ำแหน่ง  อาจารย ์ (สอนวชิาคณิตศาสตร์  ป.6) 
กำรศึกษำ  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
และ กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
คติประจ ำใจ  ท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 

แนวทำงกำรสอน  วเิคราะห์เน้ือหาเพื่อเลือกวธีิการสอนใหเ้หมาะสม   
ใหน้กัเรียนเกิดความคิดรวบยอดดว้ยตนเอง  มีการลงมือปฏิบติั  
 พิจารณาขอ้สรุปท่ีถูกตอ้ง  แลว้จึงเนน้กระบวนการเรียนรู้สร้างบรรยากาศใหเ้ด็กๆ  ใฝ่รู้ในการเรียน 

 

 

........คุณครหูนิง...... 

..........คุณครูปุ้ย.......... 
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อาจารย์ดวงกมล  ขนอม 

ต ำแหน่ง  อาจารย ์ (สอนวชิาคณิตศาสตร์  ป.4 ) 
กำรศึกษำ  วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
      และ ศษ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
คติประจ ำใจ  ถา้ไม่ลองกา้ว  จะไม่มีวนัรู้เลยวา่ ขา้งหนา้เป็นอยา่งไร ? 
แนวทำงกำรสอน  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีตอ้ง ฝึกคิด ฝึกท าจึงจะเกิด
ความช านาญ  เกิดทกัษะ คณิตศาสตร์เด็กๆ มกัมองเป็นวชิาท่ียาก      
และน่าเบ่ือ  ดงันั้น ในการสอนจะมีเกม บวกกบักิจกรรมใหเ้ด็กๆ        
ไดเ้ล่น ไดฝึ้กไปในตวัไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่าย 

       
อาจารยห์นึ่งฤทัย  ศรีรัตนกูล 

ต ำแหน่ง  อาจารย ์(สอนวชิาคณิตศาสตร์  ป.4 - 6 โครงการภาคภาษาองักฤษ) 
 

กำรศึกษำ  บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) และ ศษ.ม. (วดัและประเมินผล) 
      มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

คติประจ ำใจ  ท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 
 
แนวทำงกำรสอน  จดัการเรียนการสอนแบบเนน้กิจกรรมท่ีหลากหลาย  
                              เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้สึกผอ่นคลายสนุกสนานในการเรียน 
                              เช่น  รูปแบบเกม  การเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม   
                                      การบูรณาการคณิตศาสตร์กบัศิลปะ     

 
 

........คุณครหูนึ่ง........ 

..........คุณครูอร........ 
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      อาจารยม์ุกดา  โปร่งสุยา 
 
ต ำแหน่ง  อาจารย ์ (สอนวชิาคณิตศาสตร์  ป.1) 
กำรศึกษำ  ศษ.บ.(การประถมศึกษา หลกัสูตร 5 ปี)  
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
คติประจ ำใจ  จงท าวนัน้ีให้เต็มท่ี  และดีท่ีสุด   
แนวทำงกำรสอน  คณิตศาสตร์เด็กๆ  มองวา่เป็นวชิาท่ียาก  และการ
จดักิจกรรมรูปแบบเกมหรือกิจกรรมท่ีเนน้การลงมือปฏิบติัจะท าให้
เด็กสนุกสนาน  ชอบและอยากเรียน  ซ่ึงจะไดรั้บความรู้และอยาก
เรียนมากข้ึน 

 
 

          
อาจารยส์ุนนั    โมลาส ี

 
ต ำแหน่ง  อาจารย ์ (สอนวชิาคณิตศาสตร์  ป. 5) 

กำรศึกษำ  วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
      และ ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

คติประจ ำใจ  แมทุ้กกา้วยา่งจะยากเกินความเก่ง  ขอมีตวัเองเป็นก าลงัใจ 
แนวทำงกำรสอน  ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
พฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ผา่นการลงมือท า  และส่งเสริมใหน้กัเรียน 
มีการประยกุตค์วามรู้โดยใหแ้กปั้ญหาท่ีมีความทา้ทาย   
พร้อมกนันั้นก็มีการใหก้ าลงัใจผูเ้รียนคอยใหค้  าปรึกษา 

 

..........คุณครูบีม......... 

..........คุณครูนัน....... 
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1. ธันวาวิ่งถงึเส้นชัยก่อนกฤษฎา     8  วนิาท ี 

2. กฤษฎาวิ่งถงึเส้นชัยช้ากว่าสิงหา  2  วนิาที 

3. ธาดาวิ่งถึงเส้นชัยก่อนธันวา       2  วินาที 

4. ปรีชาว่ิงถึงเส้นชัยหลังจากธาดา  9  วนิาที 

5. มานะวิ่งถึงเส้นชัยก่อนกฤษฎา    4  วินาที 

เด็ก ๆ ลองเรียงล ำดบัดนูะครับว่ำ  ล ำดบัที่ 1 – 6 เป็นใครกนับำ้ง… 
 

 

สวสัดคีรบั...ขอแนะน ำตวัอย่ำงเป็นทำงกำรกบัคอลมันน์อ้งใหมแ่กะกลอ่ง 

 “ฝึกสมองวันละนดิ พิชิตอัจฉรยิะภาพ” มำปลกุควำมเป็นอจัฉริยะ
ภำพในตัวเอง ผำ่นกำรคิดอย่ำงเป็นระบบในระยะเวลำเพียงสัน้ๆ  กับคอลมันข์องเรำกันนะ
ครบั เพื่อไมใ่หเ้ป็นกำรเสียเวลำ  มำเร่ิมบริหำรสมองกนัเลยดีกว่ำ...  
 

 

 ณ  เมอืงเล็ก ๆ เมืองหนึ่งได้มกีารแข่งขันวิ่งมาราธอนประจ าป ี นักวิ่ง
ระยะทาง 1,000 เมตร ที่วิ่งถึงเส้นชัย  6 คนแรก  คือ  ธันวา  กฤษฎา ปรีชา  
สิงหา  ธาดา  และมานะ  ผลของการวิ่งเป็นดังน้ี 
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หวงัว่าเด็ก ๆ คงมคีวามสขุกบัการบริหารสมองกนันะครบั อจัฉริยะภาพสรา้งได ้
โดยเร่ิมจากการคิด ไวเ้จอกนัคอลมันห์นา้นะครับ 

 

เช่ือว่าเด็ก ๆ คงหาค าตอบกนัไดน้ะครบั  แต่ส าหรบัเด็กคนไหนท่ียงั
หาค าตอบไมไ่ด ้ เราลองมาดเูฉลยกนันะครบั 
จากผลของการว่ิงทัง้ 5  เงือ่นไข เราจะสมมตเิวลาทีธ่นัวาใชใ้นการว่ิงขึน้มา
กอ่น  ซ่ึงอาจสมมตใิหเ้ป็นกี่วินาทีก็ไดต้ามความ 
เหมาะสมครบัในที่นีข้อสมมตวิ่า 

 
    ธันวา     ใช้เวลาในการวิ่ง  50  วินาที 

    ธันวาวิ่งถงึเส้นชัยก่อนกฤษฎา     8  วินาที  
    แสดงว่ากฤษฎาใช้เวลาในการวิ่ง  58  วินาที 

    กฤษฎาวิ่งถึงเส้นชัยช้ากว่าสิงหา  2  วินาที 
    แสดงว่าสิงหาใช้เวลาในการวิ่ง  56  วินาที 

    ธาดาวิ่งถงึเส้นชัยก่อนธันวา       2  วินาท ี
    แสดงว่าธาดาใช้เวลาในการวิ่ง  48  วินาที 

    ปรีชาวิ่งถึงเส้นชัยหลังจากธาดา  9  วินาที 
    แสดงว่าปรีชาใช้เวลาในการวิ่ง  57  วินาที 

    มานะวิ่งถงึเส้นชัยก่อนกฤษฎา    4  วินาที 
    แสดงว่ามานะใช้เวลาในการวิ่ง  54  วินาที 

    ดังนั้นถ้าเด็ก ๆ เรยีงล าดับที่ 1 – 6 จะได ้
   ธาดา  ธันวา  มานะ  สิงหา  ปรีชา  และกฤษฎา 
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การประนมมือไหวน้ั้น ฝ่ามือทั้ง
สองขา้งจะตอ้งทาบทบักนั ปลาย
น้ิวทาบสนิทกัน  ท าหลังมือให้
โป่งออกเล็กน้อย ไม่ตอ้งมากเป็น
ดอกบัวตูมและไม่แบนราบเป็น
ใบไม้นะครับ และในการยกมือ
ข้ึนมาไว้ จะมีด้วยกัน  ๔  ระดับ 
ข้ึนอยู่กับว่า ไหวใ้คร คือ ระดับ
ในการไหว ้

๒ . การไหว้ผู้ทีเ่คารพนับถืออย่างสูง
และผู้มีพระคุณ 
  
อ ธิ บ า ย  เช่ น  พ่ อ  แม่  ปู่  ย่ า  ต า 
ยาย ไหวบิ้ดามารดา ครู อาจารยย์ก
มือท่ีประณมข้ึนจรดส่วนกลางของ
หน้า ให้ปลายหัวแม่มือจรดปลาย
จมูกให้ปลายน้ิวจรดระหว่างคิ้ว 
ค้อมตัวลงอย่างอ่อนน้อมและก้ม
ศีรษะเขา้หาปลายน้ิวช้ี 

    ๓ . การไหว้ผู้ อาวุโสทั่วไป 
     อธิบาย ไหวผู้ท่ี้เคารพทัว่ๆ 
ไปยกมือท่ีประณมจรดส่วนล่าง
ของใบหน้าให้ปลายหัวแม่มือ
จรดปลายคาง  ให้ปลายน้ิวช้ี
จรดปลายจมูก คอ้มตวัและก้ม
ศีรษะเขา้หาปลายน้ิวช้ีพองาม 

 ๔ . การไหว้ผู้เสมอกัน  
       อธิบาย ไหวผู้ท่ี้เสมอกนั ไม่
ตอ้งยกมือท่ีประณมข้ึนจรดหนา้ 
เพียงแต่ยกมือท่ีประณมข้ึนนิด
หน่อย ประนมมือใหป้ลายน้ิวช้ี
จรดปลายจมูก ไม่ตอ้งกม้ศีรษะ 
หรือกม้ศีรษะพองาม           
โดยไม่ตอ้งคอ้มตวั 
  

                   เม่ือมีผูท้  าความเคารพ
ด้วยการไหว ้ตอ้งรับไหวทุ้กคร้ัง 
การรับไหวใ้ช้ประณมมือแค่อก 
แลว้ยกข้ึนเล็กนอ้ย กม้ศีรษะ 

๑. ไหว้พระ 
 
    อธิบาย ยกมือท่ีประณม
ข้ึนจรดหน้าผาก  ให้ปลาย
น้ิวหัวแม่มือจรดระหวา่งคิ้ว 
ใหป้ลายน้ิวช้ีจรดตีนผม 
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English Summer Camp 2015
โครงการภาคฤดรู้อน ครั้งที่ 19

	 	 เปิดสอนส�าหรับเด็กๆ	 ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา	 จะท�าให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้จากการเล่น																	

และการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยพัฒนาและเตรียมความพร้อมของพัฒนาการทุกด้าน	ในทุกสัปดาห	์เด็กๆ	

จะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมทัศนศึกษา	 เพื่อให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและน�าทักษะกระบวนการมาประยุกต์ใช้

ให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

โครงการภาคฤดูร้อนโครงการภาคฤดูร้อน
ครั้งที่ 19ครั้งที่ 19

ห้องเรียนแสนสนุก

เรียนรู้โลกกว้าง

ว่ายน�้าว่ายน�้า

นทิรรศการ “อาเซยีน อิน เลิฟ” ณ  ศูนย์เรยีนรู้สขุภาวะ

ณ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ธรณวีิทยาเฉลิมพระเกยีรติ จ.ปทมุธานี“ไดโนเสาร์ในต�านาน ความเป็นมาหลายล้านปี”

“เรยีนๆ เล่นๆ ก็เก่งได้ ที่พิพิธภณัฑ์ส�าหรบัเด็ก” ณ  พิพิธภณัฑ์เด็ก
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English Summer CampEnglish Summer Camp
20152015 ห้องเรียนแสนสนุก

เรียนรู้โลกกว้าง

ว่ายน�้าว่ายน�้า

สวนสตัว์เปิดเขาเขียว (จ. ชลบุร)ี

พิพิธภณัฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม (จ. ราชบรุ)ี 

พิพิธภณัฑ์ของกองทัพอากาศ (ดอนเมอืง กรงุเทพฯ) 

พิพิธภณัฑ์เด็ก กรงุเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตจุักร)

ปี๊ด!!!! กีฬา กฬีา เป็นยาวิเศษฮ้าไฮ้ ... แถมช่วยคลายร้อนด้วยนะเด็กๆ
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English 

adventure 

Camp 

2015

	 โครงการ	 English	 Adventure	 Camp	 #	 10	 เน้นให้เด็กๆ	 ฝึกกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ	 ที่เป็นภาษาอังกฤษโดย

อาจารย์ชาวต่างชาติ	นอกจากเด็กๆ	จะได้เรียนรู้ด้านภาษาผ่านการพูดคุย	การสนทนาในชั้นเรียนแล้ว	เด็กๆ	ยังได้ท�ากิจกรรม

ที่ช่วยฝึกความคิด	จินตนาการและการลงมือปฏิบัติร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนจากอาจารย์อีกด้วย

	 ความสนุกยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเด็กๆ	เพราะค่ายพักแรมของ	English	Adventure	Camp	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	

27	เมษายน	-	1	พฤษภาคม	2558	ณ	โรงแรม	ฟาวน์เท่นทรี	รีสอร์ท	เขาใหญ่	จ.นครราชสีมา	ปีนี้มีคอนเซ็ปที่เด็กๆ	หลายคน

บอกว่าชอบมากๆ	เลยนั่นก็คือ	Cowboy and Cowgirl	นั่นเองค่ะ	จะสนุกขนาดไหนเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ	

กิจกรรมในชั้นเรียน

นานากิจกรรมจากอาจารย์ชาวต่างชาติ

ไปทัศนศึกษาฟาร์มแกะกันค่ะ

น่ารกัมั๊ยฮะ
.....

.....

คลายร้อน!!
.....

.....
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Party night

เก็บตกความมันส์จาก English Adventure Camp #10
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นักอ่านรุ่นเยาว์
	 กลับมาพบกับ	“นักอ่านรุ่นเยาว์”	อีกครั้งนะคะ	ในฉบับนี้พี่บรรณนี่มาพร้อมกับหนังสือน่าอ่านมาก	มีหลากหลายแนวมาฝาก
หนอนหนังสือทุกคน	อยากอ่านกันรึยังเอ่ย...

เปิดห้องเรียนวิชาความสุข 
				เป็นหนังสือแปลจากหนังสือ	“HAPPIER”	ของดร.ทาล	เบน-ซาฮาร์	

ซึง่เป็นผูส้อนวิชา	 “ความสขุ”	 ในมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด	 ได้สรุปเนือ้หา

พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทั้งหมดที่เขาได้มอบหมายให้นักศึกษาฮาร์วาร์ด

ท�าในห้องเรยีน	หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้วิธีเพิ่มพูนความสุข

อย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่จ�าเป็นต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เข้ายาก

ที่สุดในโลกแห่งนี้	 รวมทั้งไม่ต้องเสียเงินเป็นล้านๆ	 เดินทางข้ามน�้า

ข้ามทะเลไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยด้วยซ�้า

เรื่อง: ทาล เบน-ซาฮาร์ แปล: พรเลิศ อิฐฐ์ 

เลขเรียกหนังสือ: 158 บ8165

คุณครูมหัศจรรย์ 
						ครูศีลคุณครูสอนวิชาพุทธศาสนาคนใหม่ของโรงเรียนต้นโพธ์ิ								

ผู้มาพร้อมกระเป๋าใบเล็กธรรมดาแต่อัดแน่นไปด้วยของวิเศษมากมาย	

พาเหล่านักเรียนชั้นป.5	สุดแสบ	ไปทัศนศึกษาวัดส�าคัญต่างๆ	ด้วยวิธี

สุดแสนมหัศจรรย์อย่างท่ีไม่มีใครเคยท�ามาก่อน	 ท่ีส�าคัญผู้เขียนได้		

แรงบันดาลใจการเขยีน	 “คุณครมูหศัจรรย์”	 จากการอ่านวรรณกรรมเยาวชน

เรือ่ง	“แมร่ี	ป๊อบป้ินส์”	ของพี.	แอล.	แทรเว่อร์ส์	 และสอดแทรกแก่นสาระ

ของเรื่อง	 คือ	 คุณธรรมเข้ากับความสนุกสนานอย่างแนบเนียนด้วย

ภาษาเรียบง่าย	 แทรกมุกตลกแพรวพราว	 พร้อมประวัติความเป็นมา

ของวัดนั้นๆ	และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมากมาย

เรื่อง: จันทร์เจ้า / ภาพประกอบ: ศรายุทธ เนียมประยูร 

เลขเรียกหนังสือ: 294.6 จ25513

แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ 
  พ่ีเลีย้งเดก็ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ตวัแทนแห่งความดทีีค่อยช่วยแก้ปัญหาต่างๆ	

ของเด็กด้วยวิธีการของเธอ	 เด็กๆ	 จะสนุกเพลิดเพลินขณะเดียวกัน

ก็ได้ความคิดดีๆ	 ไปด้วยสิ่งส�าคัญท่ีมุ่งเน้นในแต่ละตอน	 มิได้กล่าว

เป็นถ้อยค�าสั่งสอนแต่ด้วยวิธีการอันชาญฉลาด

เรื่อง: พี. แอล. แทรเว่อร์ส์ / แปล: สาลินี ค�าฉันท์ 

เลขเรียกหนังสือ 823.95911 ท776

The Wonderful Wizard of Oz & Glinda of Oz
หรือพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ 

					เป็นเรื่องราวของ	โดโรธี	เด็กหญิงตัวน้อยและสุนัขตัวน้อยของเธอ

ที่ถูกลมหอบไปจากบ้านที่แคนซัส	 ไปตกทีอ่อซดนิแดนแสนมหศัจรรย์	

โดโรธีอยากกลับบ้านมาก	จงึเดนิทางไปหาพ่อมดออซเพือ่ขอความช่วยเหลือ	

ระหว่างทางก็ได้พบกับ	หุน่ไล่กา	ชายตัดไม้	และสิงโต		ทัง้ส่ีสหายออกเดนิทาง

และร่วมผจญภยัไปด้วยกนั		 เมือ่เดนิทางไปจนถงึเมืองมรกตแล้วได้พบกับ

พ่อมดออซ			ทั้งส่ีสหายก็รู้ว่าพ่อมดออซเป็นคนจอมปลอมเพราะเขา

ไม่สามารถช่วยเหลอืทัง้สีส่หายได้	 แต่สดุท้ายทัง้สีส่หายกส็มหวงัในสิง่	

ทีป่รารถนา

เรื่อง: L. Frank Baum

เลขเรียกหนังสือ: FIC. B3478

วารสารวิชาการ
 	 	 เป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ	 เกี่ยวกับหลักสูตร	 สื่อ	

การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมท้ัง

เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิง

สร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของครู	 อาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา	

จัดท�าโดย ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา กระทรวงศึกษาธิการ 

บอกรับ : ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน

The Princess Diaries 1– 4
		เป็นเรื่องราวของเด็กสาวธรรมดาๆ	คนหนึ่งที่วันหนึ่งได้รับรู้ว่าตนเอง

แท้ที่จริงแล้วเป็นถึงเจ้าหญิงรัชทายาทของประเทศเล็กๆ	 ในยุโรป			

กับเรื่องราววุ่นๆ	สารพัดบทเรียนที่เธอต้องเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าหญิง

ที่สมบูรณ์แบบให้ได้ภายในเวลาเพียง	 2	 สัปดาห์	 ก่อนก�าหนดเข้า

รับแต่งแหน่งรัชทายาท

เรื่อง: Meg Cabot 
เลขเรียกหนังสือ FIC. C1166 V.1-4
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หากน้อง	ๆ	สนใจหนังสือเล่มไหน	สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดอาคารประถมศึกษาชั้น	2	และห้องสมุดอาคารสระหลวง	ชั้น	6	นะคะ
แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ	/	พี่บรรณนี่

นิทานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

น�าเสนอในรูปแบบชุดหนังสือส�าหรับเยาวชน	:	

หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ	พร้อมซีดีนิทาน	1	แผ่น

จดัท�าโดยส�านกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั	กระทรวงวฒันธรรมและ							

คณุระพีพรรณ	พัฒนาเวช	เป็นบรรณาธิการ	ม	ี9	เล่ม	ได้แก่	

เล่มท่ี	1	ในหลวงของฉนั	เล่มท่ี	2	กล้องของใคร	เล่มท่ี	3	เพลงแผ่นดนิ	เล่มท่ี	4	วาด

ภาพตามพ่อ	เล่มท่ี	5	เมฆน้อยของพระราชา	เล่มท่ี	6	เรอืใบใจกล้า	เล่มท่ี	7	การ

เดนิทางของความสขุ	เล่มที	่8	ต้นไม้ของพระราชาและเล่มที	่9	ตามยายไปวดั

หนังสือชุด “วรรณยุกต์มีนิทานแสนสนุก” มี	5	เรื่อง
	 	 	 ส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะการอ่านภาษาไทยมากขึ้นและใช้เวลาว่างให้								

เกิดประโยชน์	 รวมถึงพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ	 รอบตัว	 หนังสือชุดนี้แต่ละเรื่องมีเนื้อหา

สาระที่สนุกสนาน	 สอดแทรกด้วยข้อคิดคติเตือนใจพร้อมด้วยภาพประกอบที่มีสีสันสดใส	

ชวนให้น่าอ่านยิ่งขึ้น	หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้จะเป็นประโยชน์	 และช่วยให้เด็กรู้จักการ

เขียนค�าที่มี	“เสียงสามัญ	ไม้เอก	ไม้โท	ไม้ตรี	และไม้จัตวา”	ได้ถูกต้อง	อีกทั้งยังปลูกฝังให้มี

นิสัยรักการอ่านหนังสือมากขึ้น

เรื่อง: พี่กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล 

เลขเรียกหนังสือ: ย. พ791

หนังสือชุด “มาตราตัวสะกดมีนิทานแสนสนุก”	มี	9	เรื่อง

		ส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะการอ่านภาษาไทยมากขึ้น	และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน	์

รวมถึงพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ	 รอบตัว	 หนังสือชุดน้ี	 แต่ละเรื่องมีเน้ือหาสาระที่สนุกสนาน						

สอดแทรกด้วยข้อคิดคติเตือนใจพร้อมด้วยภาพประกอบที่มีสีสันสดใสชวนให้น่าอ่านยิ่งขึ้น	

หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดน้ีจะเป็นประโยชน์	 และช่วยให้เด็กรู้จักการเขียนค�าที่มีมาตราตัวสะกด

อย่าง	“แม่กม	แม่กน	แม่กง	แม่เกย	แม่เกอว	แม่กก	แม่กบ	แม่กด	และแม่ก	กา”	ได้ถูกต้อง	อีกท้ัง

ยังปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านหนังสือมากขึ้น

เรื่อง: พี่กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล

เลขเรียกหนังสือ: ย. พ791...

หนังสือชุดเสริมทักษะทางภาษา 

“ตอน สระ... มีนิทานแสนสนุก” มี	29	เรื่อง	32	สระ

	 	 ส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะการอ่านภาษาไทยมากขึ้น	

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ	

รอบตัว	 หนังสือชุดนี้แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสาระที่สนุกสนาน	 สอดแทรก

ด้วยข้อคิดคติเตือนใจพร้อมด้วยภาพประกอบที่มีสีสันสดใสชวนให้	

น่าอ่านยิ่งขึ้น	 หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้จะเป็นประโยชน์และช่วย

ให้เด็กรู้จักการเขียนค�าที่มีสระในภาษาไทยได้ถูกต้อง	อีกทั้งยังปลูกฝัง

ให้มีนิสัยรักการอ่านหนังสือมากขึ้น

เรื่อง: พี่กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล

เลขเรียกหนังสือ: ย. พ791...
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กิ จ ก ร ร ม ที่ น ่ า ส น ใ จ

10.04.58

02.04.58
งานแสดงดนตรี	ณ	ซุ้มร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

งานกาชาดประจ�าปี	2558	ณ	สวนอัมพร
ฝีมือการแสดงดนตรีจากเหล่าคุณครูและแดนเซอร์ตัวน้อยๆ								

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ฝ่ายประถม)	ที่เรียกว่าจัดเต็มกันจริงๆ	ค่ะ	

4-6.05.58

งานประเพณีไทย	วันสงกรานต์	ปีใหม่ไทย	พ.ศ.2558

ณ	หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนน�าโดย	รศ.นพคุณ	คุณาชีวะ	เข้ารดน�้าขอพรจากท่าน

อธิการบดี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ส่วนที่โรงเรียนก็ไม่น้อยหน้าเหล่าเด็กๆ	ชั้นอนุบาลเล่นสาดน�้า

สืบสานประเพณีไทยเช่นกัน

อบรมเชิงปฏิบัตการ	“วิเคราะห์แผน	สู่การปฏิบัติ”

ณ	โรงแรม	เอ-วัน	เดอะรอยัล	ครูส	พัทยา

เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบและก�าหนดกิจกรรม

ในการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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กิจกรรมเด็ดๆ มาแล้วจ้า!!!

โรงเรยีนสวยด้วยมอืเรา เย้ เย้ เย้

การเลอืกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

งานนี้เต็มที่ค่ะ ...... จัดเต็ม!!!!

นักส�ารวจตวัน้อย

เลือกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมแสนสนุกหวัหน้าแก๊ง!!!

....กิจกรรมสานสมัพันธ์.....

35



36


