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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
มีพระนามเดิมวา อัมพร ประสัตถพงศ 

ประสูติเมื่อวันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 
ตรงกับแรม 12 คํ่า เดือน 7 ปเถาะ 

ณ ตําบลบางปา อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
พระชนกชื่อนับ ประสัตถพงศ พระชนนีชื่อตาล ประสัตถพงศ เปนบุตรคนที่ 2 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(อัมพร อมฺพโร)

ชาติกําเนิด

การบรรพชาอุปสมบท
- พ.ศ.2483 พระองคบรรพชาเปนสามเณร ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
- อุปสมบทเปนพระภิกษุ พ.ศ.2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเทพโมลี (วาสน วาสโน) เปนพระอุปชฌาย

การศึกษาพระปริยัติธรรม
- ป พ.ศ. 2486 สอบไดนักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 3 ประโยค และ 4 ประโยค
- ป พ.ศ. 2488 เปรียญธรรม 5 ประโยค  พ.ศ. 2493 สามารถไดเปรียญธรรม 6 ประโยค
- จบศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2500 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- พ.ศ. 2552 ไดรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร
- พ.ศ. 2553 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ

สมเด็จพระสังฆราช
 วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ สถาปนา
สมเด็จพระมหามุนีวงศขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ 20 แหงกรุงรัตนโกสินทร

สมณศักดิ์
- พ.ศ. 2514 เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติกวี
- พ.ศ. 2524 เปนพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสารสุธี
- พ.ศ. 2533 เปนพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธาภรณ 
- พ.ศ. 2538 เปนพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธาภรณ 
- พ.ศ. 2543 เปนพระราชาคณะเจาคณะรองที่ พระสาสนโสภณ
- พ.ศ. 2552 เปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ
12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ทรงไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ
วา สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สขุมุธรรมวธิานธาํรง สกลมหาสงฆปรณิายก ตรปีฎกธราจารย อมัพราภธิานสงัฆวสิตุ ปาพจนตุตมสาสนโสภณ
กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร 
ปวธิเนตโยภาสวาสนวงศววิฒั พทุธบรษิทัคารวสถาน วบิลูสีลสมาจารวตัรวปิสสนสนุทร ชนิวรมหามนุวีงศานศุษิฏ บวรธรรมบพติร สมเดจ็พระสงัฆราช

½Ò¡äÇŒãËŒ¤Ô´
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สารผูอํานวยการ
โรงเรียน

 รองผูอํานวยการทั้ง 3 ทาน ลวนปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนมาเปนระยะเวลายาวนาน เขาใจบริบท ปญหาของ
โรงเรยีนและความตองการของทกุฝายเปนอยางด ีจงึเชือ่ไดวาจะเปนทีมบรหิารทีม่คีวามมุงมัน่ ตัง้ใจในการบรหิารกจิการ
ตาง ๆ ของโรงเรียนไดเต็มกําลัง สามารถเนนยํ้าจุดเดนในงานเดิมท่ีผานมาและเสริมสรางจุดแข็งในงานใหมเพิ่มเติม 
อนัจะชวยทําใหโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  มคีวามเขมแข็งทัง้ในดานวิชาการและกิจกรรมตาง ๆ  สมดังปรัชญาของโรงเรียนท่ีวา 

“ÊÃŒÒ§à´ç¡ Ṍ ÁÕ»˜ÞÞÒ ·Ã§¤Ø³¤‹Òμ‹ÍÊÑ§¤Á”

อาจารยพลีาภ  วงษพาณิชย
ผูอํานวยการโรงเรียน

อาจารยปฐมพร  บุญลี
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

อาจารยชัยเดช นาคสะอาด
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

อาจารยยศชวิน กุลดวง
รองผูอาํนวยการฝายกจิการนักเรียน

 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เปนโรงเรียนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โครงสรางการบริหารและแนวทางการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมีลักษณะท่ีแตกตางจากโรงเรียนท่ัวไปท่ีสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐานอยูมากพอสมควร ซึ่งถือวาเปนลักษณะพิเศษของ
โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ
 จากลกัษณะดงักลาวขางตน อธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครจงึนบัเปนผูบรหิารสงูสดุของโรงเรยีน
ซึ่งในปการศึกษา 2560 นี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดมีการเปล่ียนแปลงอธิการบดีและทีมผูบริหารตามวาระ 
(เปล่ียนทุก 4 ป) โดยขณะท่ีโรงเรียนกําลังสงตนฉบับนี้ สภามหาวิทยาลัยกําลังอยูในชวงกระบวนการสรรหาอธิการบดี 
ซึ่งเราคงจะไดทราบผลกันในวารสารฉบับหนา 
 อยางไรกต็าม เพือ่ไมใหการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัตดิขดั สภามหาวทิยาลยัไดแตงตัง้ให  ผูชวยศาสตราจารย
ดร.เดช  บุญประจักษ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไปกอน  
 ขณะเดยีวกนั ในสวนของโรงเรยีนกม็กีารเปลีย่นแปลงผูบรหิารโรงเรยีนตามวาระเชนเดยีวกนั  โดยมกีารเปลีย่น
รองผูอํานวยการโรงเรียนเปนบุคคลดังตอไปนี้
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ขอแสดงความยินดี
กรมสงเสริมวัฒนธรรม  ไดมอบเกียรติบัตร
ยกยองเชิดชูเกียรติการสงเสริมการแตงกาย
ดวยผาไทยหรือผาพื้นเมืองในสถานศึกษา

ใหกับโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

¤¹à¡‹§ ¾.Á.

ด.ช.นัทธพงศ  ตั้งปณิธานนันท 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  

ไดคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ O–NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ป 2559  100 คะแนนเต็ม

นายอานนท  สังขสีทอง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1  

ไดคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร O–NET  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

ป 2559  100 คะแนนเต็ม

 นักเรียนสอบผานโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ( TEDET )  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประจําป 2559
 1. ด.ญ.ปาณิศา ทัพพวิบูล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
 2. ด.ช.ณัฐเมธี ชุนสามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
 3. ด.ญ.ณัฐณิชา ทองดี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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 นักเ รียนได รับรางวัลชนะเลิศการ

แขงขันรองเพลงประสานเสียงในโครงการ

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจําป 2560 

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 1. ด.ญ. อัยมี่ย ศรีระสันต ม. 2/1
 2. ด.ญ. ปภัทรสร ธนจีรายุ ม. 2/1
 3. น.ส. ปุณยวีร  ขนอม ม. 4/3
 4. น.ส. พิชชา  พวงมาลี ม. 4/3
 5. น.ส. ธันยพร  ชีพนุรัตน ม. 4/2
 6. นาย ภาณุพงค  ไชยเสน ม. 5/3

นายวีรภัทร  ภาคจรุง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ไดรับ

การคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดน 
ประจําป 2560
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วนัที ่2-3  พฤศจกิายน 2559 คณะผูบรหิารโรงเรียน
นําคณะอาจารยและนักเรียน เขารวมประชุมเพ่ือเตรียมการ
จดัการแขงขนักฬีาสาธิตราชภัฏสมัพันธคร้ังที ่28 “พระวรุณเกมส” 
และรายงานความกาวหนาในการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 แหง ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 วันที่ 4  พฤศจิกายน 2559 ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี
และอาจารยพลีาภ    วงษพานิชย ผูอาํนวยการโรงเรยีน เปนตวัแทนมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครและโรงเรยีน 
เขารวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุมหาวรวิหาร โดยมีบริษัทธนารักษ
พัฒนาสินทรัพย จํากัดเปนผู รับพระราชทานผาพระกฐินมาถวายพระอารามหลวง ซึ่งในพิธีนี้ 
ทางบริษัทไดรับมอบทุนการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจํานวน 10,000 บาท  และ
โรงเรยีนมัธยมสาธิตฯ จํานวน 5,000 บาท

วนัที ่10 พฤศจิกายน 2559 อาจารยพลีาภ วงษพานิชย 
ผูอาํนวยการโรงเรียนตอนรบันกัศกึษาโครงการแลกเปล่ียนจาก
มหาวิทยาลัยตาหลี่ ประเทศจีน จํานวน 24 คน โดยมีอาจารย
กลุ มสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ การงานอาชีพฯ
และศลิปะ ตลอดจนนกัเรยีนแผนการเรียนภาษาจนีรวมบรรยาย
ภาพรวมของโรงเรียน และนําชมกิจกรรมการเรียนการสอน

 วันที่ 9 พฤศจิกายน  2559 รองศาสตราจารยดร.พงศ  หรดาล 
อธิการบดี เปนประธานกลาวการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
โครงการ/กิจกรรมการจัดตั้งงบประมาณในลักษณะการบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2561 ณ หองประชุมอาคาร
ฝกปฏบิตักิารคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม โดยมีคณะผูบรหิารโรงเรียน
เขารวมการประชุม
 วันที่  11 พฤศจิกายน 2559 อาจารยพีลาภ วงษพานิชย 
ผูอาํนวยการโรงเรยีน บคุลากร ผูปกครองและนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมสาธติฯ 
รวมกันทําบุญตักบาตรอาหารแหงประจําเดือนพฤศจิกายน ณ ลาน
อเนกประสงคของโรงเรียน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 น. คณะผูบริหาร บุคลากร ผูปกครอง
และนักเรียนรวมกันเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี
พระธรรมเจติยาจารย (บุญเนื่อง ปญฺโชโต) เจาอาวาสเปนประธานฝายสงฆ 

วนัที ่22 พฤศจิกายน 2559 ผูบรหิาร บคุลากรและนักเรยีนโรงเรียนมธัยมสาธิตฯ
เขารวมกจิกรรมรวมพลังแหงความภักด ีเพ่ือประกาศความจงรักภักดแีละรวมกนันอมรําลกึถงึ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ซึง่เปนกิจกรรมทีห่นวยงานรฐัทัว่ประเทศ
จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและกลาวถวายสัตยปฏิญาณอยางพรอมเพรียงกันทั่วประเทศ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 อาจารยพีลาภ วงษพานิชย ผูอํานวยการโรงเรียน
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรวมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียน
ที่สอบ pre-test ไดลําดับที่ 1-10 ซึ่งการสอบนี้ เปนการสอบที่โรงเรียนจัดขึ้นเปนปแรก

เปดแฟมผูบริหาร
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เพือ่เปดโอกาสใหนกัเรยีนทีม่คีวามประสงคจะเขาเรยีนตอชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2560 
ไดมาทดลองขอสอบและสนามสอบโดยนักเรียนท่ีสอบไดลําดับที่ 1-3 นั้น จะไดรับทั้ง
เกียรติบัตรและเงินรางวัล

วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 รองศาสตราจารยพงศ หรดาล  อธกิารบดี 
นาํคณะผูบรหิาร บคุลากร นกัเรยีน นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร  รวมพิธตีกับาตรอาหารแหงและบาํเพญ็กศุลปญญาสมวารเพือ่ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และหอประชุมพิฆเนศวร

 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายมีชัย ฤชุพันธ 
ประธานสภามหาวทิยาลยัและรองศาสตราจารยพงศ หรดาล
อธิการบดี นําคณะผูบริหาร บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
เขารวมพิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล
แดสมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รชักาลที ่10 ณ หอประชมุภทัรมหาราช มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนคร 

 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารยดร.พงศ  หรดาล
อธิการบดี เปนประธานเปดคาย  สะเต็มศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครจัดใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จาํนวน 100 คน และในวนัที ่7 ธนัวาคม 2559 ผูชวยศาสตราจารย
ดร.เดช บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนผูมอบเกยีรติบตัรใหกบัอาจารยพลีาภ วงษพานชิย  ผูอาํนวยการ
โรงเรียนและนักเรียนของโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมคาย
สะเต็มศึกษาในครั้งนี้

 วนัที ่14-16 ธนัวาคม 2559 อาจารยพลีาภ วงษพานิชย 
ผูอํานวยการโรงเรียน นําบุคลากรและนักเรียนจํานวน 350 คน 
เข าร วมการแขงขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 28 
“พระวรุณเกมส” ที่โรงเรียนสาธิตมหาสารคามเปนเจาภาพ 
และมีโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมทั้งหมด 
12 โรงเรยีน โดยพิธเีปดเร่ิมในวนัที ่14 ธนัวาคม และในวนัที ่16 
ธนัวาคม  ผูอาํนวยการโรงเรยีนไดนาํขบวนบคุลากรและนกัเรยีน

ไปรบัมอบธงกฬีา เนือ่งจากโรงเรยีนมัธยมสาธติฯมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครไดรบัเกยีรติ
ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาในปการศึกษา 2560 ในชื่อ “เพชรพระศรีเกมส”
 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี มารับมอบงาน
ตําแหนงรักษาการคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเนื่องจาก
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ คณบดีดํารงตําแหนงครบวาระ โดยมีผูบริหารและ
คณาจารยของวิทยาลัยการฝกหดัครูเขารวมเปนสกัขพียานในพิธอีาํลา และรับมอบตําแหนง

 วันที่ 30 ธันวาคม 2559
 คณะผู บริหารโรงเรียน

เข  าพบคณะผู  บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อกราบ
อวยพรเนื่องในโอกาสวัน
สงทายปเกา ตอนรับปใหม
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 วันที่ 9 มกราคม 2560 คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการฝกหัดครู รวมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารซีึง่เสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงเย่ียมโรงเรยีนตาํรวจ
ตระเวนชายแดน โรงเรียนเฮงเค็ลไทยและโรงเรียนบานตนมะมวง  อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
และไดทอดพระเนตรการสาธิตการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ไดเขาไปสงเสรมิและบรูณาการการเรยีนรูเพือ่ใหเดก็ไดประยกุตใชความรูพืน้ฐาน มาประดษิฐเปนชิน้งาน
ตาง ๆ ซึ่งทําใหเด็กมีความกระตือรือรน และสามารถนําไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตได

 วันที่ 11 มกราคม 2560 ตัวแทนจากสมาคมศิษยเกา ฯ
และอาจารยพีลาภ วงษพานิชย ผูอํานวยการโรงเรียน รวมกัน
ไปกราบอวยพรปใหมพลอากาศเอกปอง มณศีลิป อดตีผูบญัชาการ
ทหารอากาศและนายกสมาคมศิษยเกา และคุณเจษฎา พฒันถาบุตร 
อดีตนายกสมาคมผูปกครองและครู ในฐานะท่ีเปนผูมีคุณูปการ
ตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเสมอมา

 วันที่ 13 มกราคม 2560 อาจารยพีลาภ วงษพานิชย ผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน
เปดคายอบรมลูกเสอื เนตรนารีสามญัรุนใหญ นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาช้ันมธัยมศึกษาปที ่2-3 จาํนวน 353 คน 
ที่คายศิลาภิรมย (นวภพ 4) อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีอาจารยผูสอนลูกเสือเนตรนารี
ของโรงเรียนเปนผูประสานงานและดูแลการทํากิจกรรมรวมกับวิทยากรของทางคายศิลาภิรมย
 อาจารยพีลาภ วงษพานิชย ผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
พันตํารวจเอกสมศักดิ์ หนองพงษ นายกสมาคมผูปกครองและ

ครูฯ นําบุคลากรโรงเรียน  นักเรียนและผูปกครองจัดพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเปน
พระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยโรงเรยีนไดจดักจิกรรมอยางหลากหลาย 
อาทิ ใสบาตรอาหารแหงเพื่อนําเครื่องอุปโภค บริโภคไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในภาคใต พระสงฆ
สวดธรรมคาถา การถวายรําลึกดวยการชมวิดีทัศนพระอัจฉริยภาพดานตาง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 
การแปรอักษรและการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

 วันที่ 21 มกราคม 2560 พันตํารวจเอกสมศักดิ์ หนองพงษ นายกสมาคมผูปกครองและครู 
เปนตัวแทนผูปกครองโรงเรียนมอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียน 4  คน คือ
นางสาวพศิสมร สวยสด นางสาวทพิยมณฑา มัน่ใจ อาจารยโสฬส  พึง่ทศัน และคณุมกุดา  พมิพสาร ทีไ่ดรบั
การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใหเปนบคุลากรท่ีปฏบิตังิานดีเดนประจําปการศึกษา 2559

 วันที่ 28-29 มกราคม 2560 โรงเรียนเปดรับสมัครสอบ
คดัเลือกนักเรียนเขาเรียนตอชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 และ 4 ปการศึกษา 
2560 ซึ่งมีผู ปกครองพานักเรียนท่ีมีความประสงคจะเขาเรียน
มาสมัครจํานวนมากเหมือนทุกป

 วนัที ่3 กมุภาพันธ 2560 รองศาสตราจารยดร.พงศ  หรดาล อธกิารบดกีลาวตอนรบั
ดร.ดเิรก พรสมีา ในโอกาสทีไ่ดรบัการคดัสรรจากสภามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
ใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู โดยมีอาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน 
รองอธิการบดี ซึ่งรักษาการคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูมาสงมอบงาน 

  

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 พระธรรมเจติยาจารยเจาอาวาส
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เมตตาเปนประธานมอบ
ประกาศนียบตัรธรรมศึกษาตรี  โท  เอกใหกบัอาจารยบคุลากร
และนักเรียนของโรงเรียนท่ีผานการสอบธรรมศึกษาท้ัง 3 ระดับ
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 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ผูบริหาร 
คณาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร เขารวมแสดงเจตจํานง
สุจริตในการบริหารงาน เพื่อประกาศ
เจตนารมณวา จะบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอยาง
มคีณุธรรม โปรงใสตรวจสอบได โดยอาศยั
แนวทางการ บรหิารกิจกรรมบานเมืองท่ีดี 

เพื่อกอใหเกิดธรรมาภิบาลแกประชาคมและสังคมภายนอก อีกทั้งสรางความเชื่อมั่นตอสังคมวามีเจตจํานงตอตานการทุจริต การคอรัปชั่น
ทุกรูปแบบ ณ  หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัย  ราชภัฏพระนคร
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  อาจารยพีลาภ วงษพานิชยผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารย
ศุภษิกานต ลบบํารุง  หัวหนางานประสบการณวิชาชีพ  เปนตัวแทนบุคลากรโรงเรียนมอบของที่ระลึก
เพื่อแสดงความขอบคุณนักศึกษาฝกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษมจาํนวน 6 คน ทีม่าปฏบิตัหินาที่
อาจารยฝกสอนที่โรงเรียนครบ 1 ป 

 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมคายบูรณาการ
ตอนสนุกกับสะเต็มใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ณ วังดุมเมาทเทน 
แคมป รีสอรท โดยมีคณะผูบริหารโรงเรียน อาจารยซึ่งเปนตัวแทนของกลุมสาระ
การเรียนรูและอาจารยในโครงการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเขารวมกิจกรรม
กับนักเรียนดวยตลอดเวลา

 วันที่ 2- 7 เมษายน 2560 ผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต) โดยไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่โรงเรียน 
Korea International School (KIS) ซึง่เปนโรงเรียนนานาชาติตัง้อยูชานกรุงโซลเมืองหลวง  ม ีMr. Steve Carthers 
ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูมาใหการตอนรับ พรอมนําชมหองเรียนและสถานที่ตาง ๆ 

 วนัที ่19 เมษายน 2560  คณะผูบรหิารโรงเรียน อาจารย บคุลากร นกัเรยีนและผูปกครองรวมพธิสีกัการบูชา
และเปล่ียนเคร่ืองทรงพระพุทธสาธิตบพิตรมงคล(พระพุทธรูปประจําโรงเรียน) ไหวศาลพระภูมเิจาที ่และศาลตายาย 
ซึ่งเปนพิธีที่กระทําเปนประจําในชวงกลางเดือนเมษายนของทุกป เนื่องจากตองการใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่เพิ่งเขาใหมและมาเรียนปรับพื้นฐานในชวงนี้ไดมีโอกาสรวมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําโรงเรียน

 วนัที ่19 เมษายน 2560
อาจารย บุคลากร นักเรียน
และผู ปกครองร วมประเพณี
รดน้ําดําหัวอาจารยผูใหญ อาทิ 
อาจารยเฉลิมศรี บุญลี รอง
ศาสตราจารยศรีณัฐ ไทรชมพู
อาจารยกลัยา โจมฤทธ์ิ  อาจารย

นภพร เชื้อขํา  อาจารยพีลาภ วงษพานิชยและอาจารยประพันธ ลํ้านาค เนื่องในเทศกาลสงกรานต ณ ลานอเนกประสงคหนาหอประชุมโรงเรียน
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เปดแฟมวิชาการ

 ทายนี้ ผมขออวยพรใหนักเรียนทุกคน ประสบความสําเร็จดั่งที่ตั้งใจไวทุกประการ และขอใหเปน
คนดี มีความสุข เปนบุคลากรที่ดีของครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ ในอนาคตตอไป

                                                        ชัยเดช  นาคสะอาด

                                                        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

 ขอตอนรับนักเรียนสาธิตฯ และนักเรียนใหมทุกคนท่ีเขามาศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปการศึกษา 2560 ดวยความรักและความอบอุนประดุจ
เปนบานหลงัทีส่องของนกัเรยีน  โรงเรยีนแหงน้ีไดชือ่วา “บานแหงความสขุ” หรอื “Home of Happiness”

เปนบานแหงความสุขและความหวังทั้งของโรงเรียน ครอบครัว นักเรียน และตัวนักเรียนเอง ซึ่งทุกคน
มีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จโดยตองคํานึงถึงคํา 2 คํา คือ ความอดทน และ ความตอเนื่อง 
กลาวคือ 
 ความอดทน คือ ตองทนตอความยากลําบากในการเรียน ทนตอการคนควาหาความรู ตองฝน
ตอสภาพสิ่งยั่วยุตางๆ ในยุคดิจิตอลนี้ ที่ทําใหเราออกนอกเสนทางความสําเร็จจากการศึกษา
 ความตอเนื่อง คือ ทํา ปฏิบัติ ฝกฝนเพื่อใหเกิดความคลองแคลว ในระยะเวลาที่ยาวนานได 
โดยไมทอตอการรอคอย ทําไปเรื่อย ๆ จนถึงสิ่งที่มุงหวัง
 ดังนั้น ความอดทน และ ความตอเนื่อง ทั้งสองสิ่งนี้เปนสิ่งที่มีพลังผลักดันอยางมหาศาลตอความ
สําเร็จที่นักเรียนตองการ เพียงแคนักเรียนตองอดทนและทําอยางตอเนื่องไมทอถอย ไมวาจะเปนเรื่อง
การศกึษา หรือเรื่องที่นักเรียนมุงหวังก็จะประสบความสําเร็จได

¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨

¤ÇÒÁμ‹Íà¹×èÍ§

¤ÇÒÁÍ´·¹

10สายสัมพันธ์ พ.ม.



 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 3 áÅÐ ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6 
ä´Œà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ºªÒμÔ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (O-NET) ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃ·´ÊÍº
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒμÔ (Ê·È.) «Öè§¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº·íÒãËŒ·ÃÒº¼ÅÊÑÁÄ· Ô̧ì·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ áÅÐ·íÒãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨μ‹Í¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹Ç‹ÒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ Ñ́§¹Õé

ตารางท่ี 2  ผลการสอบคะแนน O–NET ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ

ตารางที่ 1  ผลการสอบคะแนน O–NET ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2559

ÇÔªÒ¡ÒÃ
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นํ้าใจ พ.ม. สูสังคม
 วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560 บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ไดเดินทางไปโรงเรียนวัดอินทอารี
(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห 289) อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดการเรียนการสอน
ระดับกอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนจํานวน 60 คน เพื่อบริจาคอุปกรณและสื่อการเรียน
การสอน โดยไดรับความอนุเคราะหจากบุคลากร ผูปกครอง และนักเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปน
ประโยชนตอโรงเรียนวัดอินทอารี (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห 289) ในการศึกษาตอไป
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒμ‹Ò§»ÃÐà·È (ÍÑ§¡ÄÉ)

  การทีบ่คุคลหนึง่ไปอยูในอกีวฒันธรรมหนึง่ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงทัง้สภาพสงัคม สิง่แวดลอม รวมถงึวฒันธรรมทีแ่ตกตางจากวฒันธรรมเดมิท่ีคุนเคย
ก็อาจทําใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวา Culture Shock  โดยแบงออกเปน 3 ระยะดวยกัน 
1.  ขัน้แรกเรียกวา Honeymoon Phase หรือหากจะเรียกวา ชวงเห็นดเีหน็งามคงไมผดินกั เพราะเหมือนกับการฮันนมีนูทีเ่ราจะเห็นแตความสวยงาม ราบร่ืน
 ไปเสียทุกอยางจนไมอาจเห็นขอบกพรองเลย หรือจะเรียกวา “อาการเหอ” ก็ได 
2. ระยะตอมาเรียกวา Negotiation Phase หรือ Culture Shock Phase ผูที่เขาไปอยูในวัฒนธรรมใหมจะเปรียบเทียบวัฒนธรรมใหมกับวัฒนธรรมดั้งเดิม
 ของตน โดยมองวัฒนธรรมใหมในเชิงลบ ชวงนี้จะเกิดภาวะอารมณแปรปรวนหลายคนเก็บตัวอยูที่หองและมีอาการคิดถึงบาน (Homesick) อาการนี้
 อาจเปนอยูประมาณ 3-6 เดือน ขึ้นอยูกับการปรับตัว
3. ระยะสุดทายท่ีเริ่มปรับตัวได คือ Adjustment Phase จะเร่ิมปรับตัวเขากับวัฒนธรรมและสังคมน้ัน ๆ อยางไรอคติ และสามารถดําเนินชีวิตตอไปได 
 แตเมื่อกลับไปยังประเทศบานเกิดก็สามารถเกิดปรากฏการณที่เรียกวา Reverse Culture Shock เกิดความเคยชินกับวัฒนธรรมและสังคมใหมแลว 
 เมื่อกลับสูวัฒนธรรมเกาก็กลับรับไมไดกับสังคมบานเกิดตนอีกตอไป 

(https://siratawan42.wordpress.com/2013/02/26/culture-shock)

1 Iced beer เบียรที่เย็นอยูแลวแตเรายังใสนํ้าแข็ง อันนี้เพื่อนชาวเยอรมันงง ยูจะใสนํ้าแข็งในเบียร
 ใหเสียรสชาติทําไม
2  Fashion braces ดัดฟนแฟชั่น เพื่อนอเมริกันงงมาก เคาเคยดัดฟนตอนเด็กมันทรมานและ
 ไมนาดู แตเราใสกันเปนแฟชั่น
3  Jaywalking เราขามถนนตรงไหนก็ไดเสี่ยงเอาเองอันนี้เปนเพราะทางมาลายบานเราไมมีผล
 บังคับใช ไมมีใครชะลอรถ
4  Tailgating เราชอบขับรถจี้ทายกันบนถนนที่มีทางตรงยาว ๆ  เพื่อกดดันคันหนาใหหลบ
5  Spirit houses ศาลพระภมูเิจาทีม่อียูทกุหนทกุแหง เพือ่นมนัแซว You have more Gods than Egypt.
6  Metric and Imperial systems เราวัดสวนสูงเปนเซนติเมตรแตสัดสวนรางกายเปนนิ้ว
7  Footpath showroom ฟุตบาททางเทาบานเรามีไวสําหรับตั้งของขาย
8  Whitening obsession เราชอบความขาว  หนาขาว ผิวขาว รักแรขาว ทั้งท่ีตางชาติมองวา
 ผิวอยางเราสวยอยูแลว
9  Dubbed movies เราดูแตหนังพากยไทยโดยเฉพาะอนิเมชั่นที่เอาดาราดังคาตัวแพงมาใหเสียง
 นี่หมดเลย พากยทับไปเลย อันนี้พอเขาใจเรื่องภาษาเราไมถนัดและขี้เกียจอานซัป
10 Spaghetti cables สายเคเบิลตามเสาไฟฟาที่ยุงเหยิงยิ่งกวารังนก อันนี้ตางชาติทึ่งและชอบ
 ถายรูปกันมาก
11 Everybody is related. เราเรียกทุกคนเปนพี่ นอง ลุง ปา นา อา อันนี้เปนวัฒนธรรมปกติ
 ของชาวเอเชีย
12 Be punctual เราไมคอยตรงตอเวลา (ขอนี้ตองปรับปรุงแกไข)

(http://pantip.com/topic/34876673

 นอกจากน้ันแลวสาํหรบันกัเรยีนทีต่องเดนิทาง
ไปศกึษาตอตางประเทศกป็ระสบปญหาเชนกนั  5 อนัดบั
“Culture Shock” ในตางแดน ทีเ่ดก็ไทยหลายๆ คน
รับไมได

 รานคาในตางประเทศทั้งฝงออสเตรเลียและ
ยโุรปน้ัน ปกต ิ5-6 โมงก็เริม่เก็บหมดแลว แถมวันอาทิตย
หางกย็งัหยดุอกีตางหาก บางคนทีเ่ปนพวกชอบออกมา
หาอะไรกนิตอนกลางคนื เจอแบบนีต้อนแรก ๆ  หลายคน
ถึงกับจอย เพราะไมมีอะไรจะกิน ออกไปไหนก็ไมได 
เพราะเคาเก็บรานกันหมดแลวนั่นเอง

 ในหนาหนาวนี ่ฝรัง่อาบนํา้แทบจะนบัครัง้ไดเลย 
3-4 วนัจะอาบท ีหรอืบางคนสปัดาหหนึง่จะอาบซกัครัง้ 
พอเวลาออกไปขางนอกก็แคฉีดนํ้าหอมพอเปนพิธี 
แตสําหรับคนไทยอยางเราตอใหหนาวแคไหนก็ตอง
ขออาบสักหนอย ไมงั้นจะรูสึกแปลก ๆ จริง ๆ แลว
มันก็ไมเหม็นหรอกเพราะเหงื่อไมออก

 ในเมืองนอกโดยเฉพาะแถบยุโรปเนี่ย เคาจะมี
นํา้ยาลางจานชนดิพเิศษ คอืเอามาลาง ๆ  ถ ูๆ  บนจาน 
จากนัน้เชด็นํา้ยาออก ไมมกีารลางนํา้เปลาแตอยางใด 
คนไทยบางคนแรก ๆ  ถงึกับรบัไมได เพราะไมคดิวามนัจะ
สะอาด ไมกลาเอามาใช ตองแอบเอาไปลางนํ้าเปลา
อีกที แตฝรั่งทุกคนเคายืนยันนะวาสะอาดแนนอน

 โดยเฉพาะบนรถบัสหรือรถไฟ สั่งนํ้ามูกทีแบบ
เสียงดังไปทั้งรถ ถาใครเจอจะตองตกใจแนนอน 
บางทีบนโตะกินขาวนี่แหละ เลนเอากินขาวมื้อน้ัน
ไมลงไปเลย 

 ฝรั่งเคาไมถือเรื่องพวกนี้ ซึ่งเปนเรื่องที่คนไทย
รับไมไดอยางมาก เชน เราขอใหเคาหยิบหนังสือให 
แตเคากาํลงัมอืไมวาง เคากเ็ลยเอาเทาเขีย่ ๆ  หนงัสอืนัน้
มาใหเรา หรือบางทีอาจจะเคยเห็นเด็ก ๆ ใชเทาเขี่ย
คุณพอคุณแมเลน ๆ หรือที่นาจะเห็นกันบอย ๆ คือ
บางทีครูก็นั่งอยูในหองนั่นแหละ แตนักเรียนเอาเทา
ขึ้นมาไวบนโตะซะอยางนั้น

(ขอมูลจาก: dek-d)

1. Tip Culture :  The cost of a tip rises along with the cost of the main meal, many
  people nd tipping quite economically burdensome.
2. Holding Doors : People do not feel the necessity to hold doors for the people 
 who are coming after them. So, experiencing almost everyone holding doors for 
 the next person here in the United States - it’s heartwarming. 
3. Greeting Strangers : In America, it is usual to say “hi” or smile at strangers while 
 walking on the street, or when buying groceries in the supermarket. If somebody 
 avoids the gaze or maintain a straight face, that person could be regarded as rude.
4. Legal Drinking Age : Many Asians feel that the legal age for drinking in America 
 is quite high - at the high drinking age limit of 21. 
5. Meeting Friends of Friends : In America, it is usual to have a meal with your friend 
 and their other friends, whether you know them or not.

(http://www.realclear.com/travel)

Culture Shock ÀÒÇÐ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ä´Œã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹ÇÑ²¹¸ÃÃÁãËÁ‹ 

Culture Shock in Thailand - »ÃÐà·Èä·ÂÁÕÍÐäÃãËŒμ‹Ò§ªÒμÔ·Öè§

ÅÍ§ÁÒ´ÙμÑÇÍÂ‹Ò§ Culture Shocks ã¹»ÃÐà·ÈÍàÁÃÔ¡Ò - 5 Surprising 
Culture Shocks in America

อันดับ 4 ไม่อาบน้ํา

อันดับ 5 ร้านค้าปิดเร็ว

อันดับ 3 การล้างจาน

อันดับ 2 จามหรือสั่งน้ํามูกเสียงดัง

อันดับ 1 เท้า = มือ
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒμ‹Ò§»ÃÐà·È (¨Õ¹)

 ในชีวิตประจําวัน บอยครั้งที่เราใชสัญญาณมือในการสื่อสารกับผูอื่น สําหรับในประเทศจีน คนทั่วไปจะใช
สัญญาณมือที่สังคมไดกําหนดขึ้นใชรวมกันมาแสดงจํานวนตัวเลข
 ตวัเลขในภาษาจนีน้ันแตกตางจากเลขอารบคิโดยสิน้เชงิ ดงัภาพทีอ่ยูดานบน มอืทีเ่ราเหน็นัน้เปนสญัญาณมอืตวัเลขของภาษาจนี 
คนจีนก็เหมือนกับคนไทย แตละภาคก็จะออกเสียงและพูดไมเหมือนกัน เพราะฉะน้ันจึงควรใชสัญญาณมือเหลาน้ีเพื่อชวยส่ือสาร
เรือ่งตวัเลขกันใหถกูตอง หากไมรูสญัญาณมือ หรอืฟงเสยีงคลาดเคล่ือนไปอาจจะทําใหสือ่สารผิดและเขาใจผิดพลาดได ลองมาดูกนันะคะ
วาตัวเลขแตละตัวออกเสียงกันวาอยางไร

ลองฝึกกันดูนะคะ เมื่อนับถึงสิบได้แล้ว อย่าลืมฝึกทําสัญญาณมือไปด้วย รับรองสนกุแน่นอนค่ะ

หนึ่ง 1 ออกเสียงวา   อี
สอง 2 ออกเสียงวา เออร (มวนลิ้นเขาไป)
สาม 3 ออกเสียงวา ซาน
สี่ 4 ออกเสียงวา ซื่อ
หา 5 ออกเสียงวา อู

หก 6 ออกเสียงวา ลิ่ว
เจ็ด 7 ออกเสียงวา ชี
แปด 8 ออกเสียงวา ปา
เกา 9 ออกเสียงวา จิ่ว
สิบ 10 ออกเสียงวา สืรฺอ  (รฺ ใหมวนล้ิน เหมือนพูดตัว r 
   ในภาษาอังกฤษ)

เขียน ตุลาคม 30, 2013 โดย amy00amมานบัเลขเป็นภาษาจนีกนั
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7:30-8:00 “Go To School”

One Day of Japanese

 *Time and schedule differ depending on schools.

One (1) or Two (2) classes in the afternoon. It depends on school curriculum. One (1) period is 45 minutes. 
Break time is about 5 minutes.

Most of the school they let students go to school in groups.  
The group is separated by area where they live. All students 
can go to school on foot.  
The group is formed from grade 6 to grade 1 students. 
Grade 6, 5 and 4 students take care of lower grade students. 

8:30-12:30 “Morning Class”
There are four (4) classes in the morning. The rst (1) period 
is 45 minutes. Break time is 5 minutes. Students have to go to 
the toilet, prepare for the next class or go to another classroom 
in 5 minutes and wait for their teacher in the classroom.

12:30-13:30 “Lunch Time + Break Time”
The students who have duty during lunch, they have to go 
to get their lunch and dishes.
They serve lunch at the classroom.  Every student is assigned 
for this duty. All students and teachers start eating their 
lunch in the classroom at the same time following the school 
broadcasting information. 
After they nished their lunch, the students who have duty 
have to carry back the dishes to the school canteen.

13:30-14:00 “Cleaning School”
All students clean the entire school such as classroom, corridor,

toilet, schoolyard after they nished eating their lunch and 
following the school broadcasting information. 

14:00-15:30 “Afternoon Class” 

15:30 “Go Back Home” 

Public Elementary School

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒÞÕè»Ø†¹
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

 ใครทีไ่มชอบเลขบางยกมอืขึน้? เชือ่วาเหตผุลทีน่กัเรยีน  ๆ    หลายคนไมชอบเปนเพราะ 
สูตรการคำนวณที่ซับซอน สับสน ยิ่งคนที่ไมชอบ พอไมเขาใจ ก็หันหนาหนี ไมอยากคิดตอ แตวันนี้
ปญหาเหลานีจ้ะหมดไป เมือ่ไดศกึษาสูตรการคิดเหลานี ้ทีม่ทีัง้ บวก ลบ คณู หาร  ขอบอกวาเปนเทคนิค
การคิดเลขที่นาสนใจมากๆ และทำใหเขาใจไดงายขึ้นเยอะ ถาไมเชื่อเราไปพิสูจนพรอมๆ กันคะ…

ขอบคุณรูปและขอมูลจาก www.myfristbrain.com, yenta4 

เขาใจงายขึ้นเยอะ เทคนิคคิดเลขเร็ว และสูตรคณิตศาสตรนารู  (1)
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ตัวอยางของวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารคลีน                                        
• ผักและผลไมที่ปลอดสารพิษ
• เนื้อสัตวชนิดตาง ๆ ที่สดและสะอาด

• ขาวกลองไมขัดสี และ ธัญพืชตาง ๆ
• นํา้มันมะพราว หรอืนํา้มนัมะกอก ซึง่เปนนํา้มนัชนดิทีม่กีรดไขมนัชนดิด ีใชแทนนํา้มนัปาลมไดเลย
 
 

  อกีทัง้ในการปรงุอาหารไมควรปรงุใหอาหารคลนีของเรานัน้มรีสจดัจนเกนิไป และ ในทกุ ๆ   มือ้ควรจะมสีารอาหารในอาหารคลนี

ของเราใหครบ 5 หมูอกีดวย อาหารคลนีนัน้สวนใหญจะไมยดึตดิกบัรสชาต ิแตจะเนนความเปนธรรมชาตมิากกวา ดงันัน้ผูทีท่านอาหารคลนี
จึงตองเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารใหมทั้งหมด โดยคอย ๆ ปรับตัวไปเรื่อย ๆ ในขั้นแรกนั้นควรเลือกทานอาหาร
ที่คงความเปนธรรมชาติไวใหมากที่สุด ผานการปรุงแตงนอยที่สุด เชน จากเดิมเคยทานขาวขาวก็เปลี่ยนเปนขาวกลอง หรือเคยทาน

ผลไมกระปองเปนประจําก็หันมาเลือกทานผลไมสดแทน จากที่เคยดื่มชากาแฟก็เปลี่ยนมาดื่มนํ้าเปลาหรือนํ้าผลไมแทน เปนตน

 กินคลีน (Eat Clean, Clean Eating) คือ การทานอาหารที่สด สะอาด โดยเนน
การทานอาหารแบบธรรมชาติไมผานการปรุงแตงและขัดสีดวยสารเคมีตาง ๆ หรือ
กระบวนการหมักดอง รวมถึงอาหารขยะและอาหารสําเร็จรูป ที่จะมีปริมาณแปง ผงชูรส
และโซเดยีมในปรมิาณสงู หรอืการทานอาหารคลนีนัน้เปนการกนิอาหารใหถกูหลกัโภชนาการ 
โดยทานอาหารอยางพอเพยีงครบสดัสวนทัง้ 5 หมู และอาหารเหลานัน้ตองไมมสีารปนเปอน
นัน่เอง ซึง่อาหารคลนีนัน้อาจผานการปรงุแตงบางเลก็นอยหรอือาจจะไมผานการปรงุแตงเลย
ก็เปนได เชนใชเกลือในการปรุงอาหารรสเพียงเล็กนอยแทนน้ําปลาหรืออาจจะเปนซีอิ๊วขาว
ชนิดที่ไมมีผงชูรสเจือปน และจะไมใชผงชูรสในการปรุงอาหาร เปนตน

อาหารคลีน 
(Clean Food)

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นน
รือ
รส
าร 
อน
ลย
าว

อางอิง : www.เกร็ดความรู.net/อาหารคลีน/ : 7/4/60
http://thearokaya.co.th/web/?p=3708 : 7/4/60
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 การแขงขันหุ นยนตเปนกิจกรรมหนึ่ง ที่สงเสริมเพิ่มพูนความรูและประสบการณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยเปดโอกาสใหผูทีก่าํลงัศกึษาอยูและผูทีส่นใจ ไดขยายขอบเขตความรูของตนดานการออกแบบและการสรางหุนยนตรวมถึงการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนต  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไดตระหนักถึงเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ 
การอบรมการเขียนโปรแกรมหุนยนตเพือ่คนหานักเรยีนทีม่คีวามสามารถเขารวมการแขงขนัหุนยนตและคนหานักเรยีนทมีคีวามสามารถ
ในการเขียนโปรแกรมหุนยนตโดยสงเสริมใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานการเขียนโปรแกรมหุนยนตเพื่อการแขงขัน
 วัตถุประสงค
 1. เพื่อคนหานักเรียนทีมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมหุนยนต
 2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานการเขียนโปรแกรมหุนยนตเพื่อการแขงขัน
 เปาหมาย
 1. มุงเนนเพื่อคนหานักเรียนใหไดอยางนอย 5 คน เพื่อสงเขารวมการแขงขัน
 2. มุงเนนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอการเขียนโปรแกรมหุนยนต

¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁËØ‹¹Â¹μ�
à¾×èÍ¤Œ¹ËÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ËØ‹¹Â¹μ�

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�)
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 คาํสแลง ภาษาสแลง หรอืคาํคะนอง (Slang) เปนถอยคํา สาํนวน ภาษาพูด
ทีใ่ชสรางความเขาใจเฉพาะกลุม  ซึง่สวนใหญสรางขึน้เปนภาษาพดูในวยัหนุมสาว 
เปนภาษาไมเปนแบบแผน แตไมใชคําหยาบ เปนคําพิเศษที่สรางขึ้นใหเกิดคํา
แปลก ๆ  ผดิไปจากปรกตทิัง้ดานเสยีง รปู คาํ และความหมายเพือ่เลีย่งการใชภาษา
ทีไ่มสภุาพ หรอื คาํตํา่ เปนภาษาท่ีไมปรากฏในพจนานุกรม เพราะเปนภาษาปาก 
ซึ่งคําสแลงมีระยะเวลาการใชไมนานก็จะสูญหายไปเพราะหมดความนิยม

 คาํสแลงจาํแนกได 3 ประเภท คอื คาํสแลงแท คาํสแลงเทยีม และคาํสแลง
ลักษณะประสม คําสแลงแตละประเภทมีลักษณะแตกตางกัน กลาวคือ

1. คาํสแลงแท หมายถึง คาํสแลงท่ีถกูกาํหนดเสียงและความหมายข้ึนใหม 
อาจมีเคาของเสียงและความหมายจากคําที่มีอยูเดิมก็ได เชน

ซาว เปนคาํสแลงทีก่าํหนดเสยีงใหมโดยเปลีย่นเสยีง พยญัชนะตน 
และเสียงวรรณยุกตจากคําเดิม “สาว” ซึ่งมีเคาของเสียงเดิมแตมี ความหมาย
ตางจากเดิมคอืหมายถึง ผูชายกะเทยท่ีมพีฤติกรรมแสดงตนวาเปนหญิงไมใชชาย 

นุย เปนคําสแลงท่ีกําหนดเสียงใหม และความหมายใหม ซึ่งมี
   ความหมายวาตั้งใจทํา 

 2. คําสแลงเทียม หมายถึง คําสแลงที่นําคําซึ่งมีอยู ในภาษามาใช
ในความหมายใหม อาจเปนความหมายเชิงอุปมาหรือความหมายตางจากเดิม
โดยสิ้นเชิงหรือใชในหนาที่ซึ่งกําหนดขึ้นใหม เชน

แหนม  เปนคําสแลงท่ีนําคําซึ่งมีอยูในภาษามาใชในความหมาย
เชิงอุปมา โดยนําลักษณะแหนมที่มัดเปนเปลาะอวนกลมเปนปลองใชในเชิง
ความเปรียบลักษณะรูปรางคนอวนเตี้ย 

เกาเหลา   เปนคําสแลงที่นํามาจากคําเดิม คือ “เกาเหลา” ซึ่งเรียก
กวยเตี๋ยวที่ไมใสเสน ไมตองการกินเสน สังคมวัยรุนไดนําคํานี้มาใชความหมาย
ไมกินเสน คือ ไมชอบกัน, เขากันไมได 

 3. คาํสแลงลกัษณะประสม  หมายถึง คาํสแลงท่ีตดัพยางคหรอืประสมคํา
ระหวางคําสแลงแทกับคําสแลงเทียม เชน

กะ   เปนคําสแลงที่ตัดคําจากคําเดิม “กะเทย” เปลี่ยนเสียง
วรรณยุกตเพื่อสื่อความหมายทางอารมณ 

สะมะนะแฮป  เปนคาํสแลงท่ีประสมระหวางคาํสแลงแท คอื “สะมะนะ” 
กับคําสแลงเทียมคือ “แฮป” มาจากคําเดิม “Happy” หมายถึง สุข, ความสุข
ตัดเสียงพยางคทาย “py” แตยังคงเคาความหมายเดิมอยู คือ “สะมะแฮป”
แปลวา ความสุข 

   คําสแลงแตละประเภท คือ คําสแลงแท คําสแลงเทียม และคําสแลง
ลักษณะประสม ดังที่กลาวมานั้น แตละประเภทสามารถจําแนกออกเปนชนิด
ยอย ๆ ตามหนาที่ของคํา ไดดังตอไปนี้
 1. ชนิดของคําสแลงแท จําแนกตามหนาที่ของคําและการปรากฏ
ในตําแหนงประโยค ดังนี้
  1.1 คําสแลงแทที่เปนคํานาม  เชน ซาว  ปอพ  เก็กชง  ชิ้งฉอง  
   ตะแน็ว  มูเตรู
  1.2 คาํสแลงแททีเ่ปนคาํสรรพนาม จากขอมลูพบเพยีง 1 คาํ คอื แมง
  1.3 คําสแลงแทที่เปนคํากริยา  เชน  มิ่ว  ติงนัง  เหวอเขอเวอ
   อิปเปะอิบปง
  1.4 คําสแลงแทที่เปนคําวิเศษณ  เชน  อึ๋ม  สะแดว  สะปุยตุย
  1.5 คาํสแลงแททีเ่ปนคําอทุาน  จากขอมลูม ี2 คาํ คือ  แมงเอย   แมงโวย
 2. ชนิดของคําสแลงเทียม  จําแนกตามหนาที่ของคําและการปรากฏ
ในตําแหนงประโยค  ดังนี้
  2.1 คาํสแลงเทียมทีเ่ปนคาํนาม   เชน   แหนม   มามา   ทอูนิวนั  หวัเหด็
  2.2  คําสแลงเทียมที่เปนคําสรรพนาม  เชน  (อี) เห็ดสด (อี) กระซู
  2.3  คําสแลงเทียมที่เปนคํากริยา  เชน  ตุย  ขอเบียร  ลอยกระทง  
   หนีบโจะ
  2.4  คาํสแลงเทยีมทีเ่ปนคําวเิศษณ  เชน  ตูม  บรูนิ  สวงิกิง้  ประมาณนัน้
  2.5  คําสแลงเทียมท่ีเปนคําสันธาน  จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมี  
   2 คํา คือ แบบวา ประมาณวา
  2.6  คาํสแลงเทียมทีเ่ปนคาํอทุาน จากขอมลูทีเ่กบ็รวบรวมไดม ี 2  คาํ 
   คือ ใหตายเถอะโรบิ้น และอกอีแปนแลนลึกเขาตึกแขก
 3. ชนิดของคําสแลงลักษณะประสม จําแนกตามหนาที่ของคําและการ
ปรากฏในตําแหนงประโยค  ดังนี้
  3.1 คาํสแลงลกัษณะประสมทีเ่ปนคาํนาม  เชน  โบ  หยามโฮ   โมตาลา  
   สะมะนะแฮป
  3.2 คําสแลงลักษณะประสมที่เปนคําสรรพนามและคําอุทาน  จาก
   ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมี 1 คํา คือ อีแควด
  3.3 คาํสแลงลักษณะประสมท่ีเปนคาํกริยา  จากขอมลูทีเ่กบ็รวบรวม
   ไดมี 5 คํา คือ แด็ะ  แชท  บิวท  เฟรม  มีพาว
  3.4 คาํสแลงลักษณะประสมท่ีเปนคําวเิศษณ  จากขอมลูทีเ่ก็บรวบรวม
   ไดมี  6 คํา คือ ก็อบ  เจิด  แจม  เซวส เซอร  ลํ้า 

 คาํสแลงทีเ่กดิขึน้และใชอยูในชวงป 2540–2545 ดงัทีร่วบรวมมาไดจาก
การศึกษาครั้งนี้นับเปนปรากฏการณทางภาษาที่สอดคลองกับสภาพสังคมและ
วฒันธรรมในเวลานัน้ ในชวงเวลาตอไปสภาพสงัคมและวฒันธรรมกจ็ะเปลีย่นแปลง
ไปอกี  และคําสแลงกจ็ะเกดิขึน้ใหมอกี จงึควรมีการศกึษารวบรวมปรากฏการณ
ทางภาษาลักษณะนี้ไว เพื่อเปนหลักฐานที่มีประโยชนตอการศึกษาภาษา และ
พฒันาการทางสังคม ในชวงระยะเวลาน้ีจะพบวาเกิดคําสแลงใหมหลายคํา อาทิ 
เดก็สกอ็ย เดก็แวน็ส ฯลฯ คาํสแลงทีพ่บทีผู่เขยีนศกึษาบางคาํกห็ายไปเชน คาํวา 
นุย ตะแน็ว  เปนตน และคําสแลงบางคําก็ยังคงอยู เชน อึ๊บ กะเทยควาย 
ไดหนาลืมหลัง เปนตน

ประเภทของคําสแลง

การจําแนกชนิดของคําสแลง

ลองอ่านตัวอย่างกันนะจ๊ะ 
“สมศักดิ์เป็นซ้าวนะ”

“นชุเธอต้องนยุประโยคน้ีให้ได้นะ”

น่ีไงครับตัวอย่างประโยค
“โอย! นังหนุ่มเป็นก๊ะเหมือนเรา” 

“สุชาดากินข้าวกะแฟนสะมะนะแฮป”

น่ีคือตัวอย่างประโยคนะครับ
“ยายแหนมเดินมานั่นแล้ว” 

“นชุ“สมชายเกาเหลากับเพื่อน”

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย
¤íÒÊáÅ§¢Í§ÇÑÂÃØ‹¹ä·Âã¹»˜¨¨ØºÑ¹
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บองตง       =  บอกตรง ๆ
ถามตง       =  ถามตรง ๆ
ตอมตง      =  ตอบตรง ๆ
เตง  =  ตัวเอง
หยั่มมา     =  อยามา
ไรแว        =  อะไรวะ
นามคาน   =  นารําคาญ
อัลไล      =  อะไร
นาร็อคอะ  =  นารักอะ
ไรหรา     =  อะไรเหรอ
ชะ         =  ใชปะ
จุงเบย    =  จังเลย
ฝุด ๆ      =   สุด ๆ
ชิมิ        =  ใชมั้ย
มะรุ       =  ไมรู
มะเปง    =  ไมเปน
เมพขิง ๆ =  เทพจริง ๆ
ขออําไพ  =  ขออภัย
โอปะเตง  =  ใชรึเปลาตัวเอง
คีบับ       =  คือแบบ
จิบิ, จุบุ   =  จุบ
สะเบย    =  สบาย
เผือก  =  ยุงเรื่องชาวบาน
นาจา  =  นะจะ
สายเปย =  ชอบจายให
ลั่น  =  ขําดัง
มองบน  =  ระอาใจ  ไมพอใจ
งานดีหรืองานละเอียด  =  ดีมาก
คือระ  =  คืออะไร
ยิ้มออน  =  ยิ้มนอย ๆ แบบเอ็นดู
ยิ้มแรง  =  ยิ้มกวางเต็มที่ แบบดีใจ ไมปกปด

ตัวอย่างคําสแลงในวัยรุ่นไทย
อิจ  =  อิจฉา
สะใภมโน  =  สาว ๆ ที่คิดอยากเปนแฟนหรือเปนสะใภบาน
  หนุมหลอ
มองแรง  =  มองแบบจิก ๆ เขมนมอง
ตุบ  =  หวังอะไรแลวไมได แบบผิดหวัง
โปะหรือบง  =  หนาแตก
หาน  =  คําหยาบ (animal)
สึด   =  คําหยาบ (animal)
ยิ้ม  =  นัดไปยิ้ม (มีเพศสัมพันธ)
ตํา  =  ตาม เชน ตองไปซือ้ตามบาง พดูสัน่ ๆ  แบบวยัรุน
  ก็คือตองไปตําบาง
แมก็คือแม  =  ตัวแม, ตัวท็อปทําอะไรก็ดีไปหมด
ลําไย  =  เม่ือฝายใดฝายหนึง่เริม่ราํคาญในความเรือ่งเยอะ
  หรือคนที่ทําอะไรยืดยาด ชา  สรุปแลว ลําไย
   คือคําจิกกัดคนที่ทําตัวเช่ืองชาไดนารําคาญ
เงาะ  =  งง
แตงโม  =  อวน
สม  =  ยุงเร่ืองคนอื่น
มะมวง  =  โง
ละมุด =  เนียน
เชอรรี่  =  ผูหญิงขายบริการ
ออย  =  แรด, ออย
มะนาว  =  มโน
เท  =  โดนทิ้ง
นก  =  ใหทาเขาแตเขาไมสนใจ

ที่มา : มินตรา สุวิชา. (2557). คําสแลงของวัยรุนไทยในปจจุบัน. 
คนเมือ่ 29 มนีาคม 2560, จาก http://tak-444.blogspot.com/2014/10/
blog-post.html.
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เปิดโลกกว้างกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 สวัสดีคะ สําหรับวารสารฉบับที่ผานมาน้ันทางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะไดอัญเชิญ
บทเพลงพระราชนิพนธ “ความฝนอันสูงสุด” ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
นอกจากนี้ยังไดแสดงความยินดีกับ “เด็กชายวีระพงศ บุญเฉิด” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่3/2 เขารวมประกวดขบัรองเพลงพระราชนพินธ ถวยพระราชทาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร ระดบัประเทศ เปนทีน่ายนิดทีี ่ไดควารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ระดบัประเทศ
มาครองซึง่เปนความฝนอนัสงูสดุของครอบครวัเดก็ชายวรีะพงศ บญุเฉดิ รวมถงึของโรงเรยีนดวย
เชนกนั  สาํหรบัวารสารฉบับนีจ้ะมเีรือ่งราวทีน่าสนใจอะไรไปตดิตามอานไดเลยคะ  ดนตรกีบัสุขภาพ
จากการวิจัยพบวา ดนตรีสามารถรักษาความเจ็บปวยได ในเรื่องของการลดความเจ็บปวด 
การทุกขทรมานในโรคมะเรง็ ดนตรทีีม่คีณุภาพสามารถชวยบรรเทา ความเจบ็ปวดหลงัการผาตดั

ลดความเจ็บปวดในผูปวยมะเร็ง  ผูปวยมะเร็งเร้ือรัง  ผูปวยใกลเสียชีวิตทําใหสบายใจขึ้น  มีสติ  มีความสงบจากโลกนี้ไปดวยความสุข
โดยเฉพาะอยางยิง่การวจิยัของคนไทยท่ีทาํมากคือ  การใชดนตรใีนหองไอซยี ูทาํใหคนไขในไอซยีนูอนหลบัไดดขีึน้  นานข้ึน  การนอนหลับนาน  
จะทําใหโรคหายเร็วขึ้น
 ผลการฟงเพลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ  ในสมองของเราสวนที่เปน ธาลามัส Cerebral Cotex จะรับ
เสียงดนตรีเขาไป  สงผานทางดานรางกายระบบประสาทอัตโนมัติ  ทําใหระบบประสาทอัตโนมัติเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดีและไมดี
ขึ้นอยูคุณภาพเพลงที่ฟง  และยังคนพบวาในหองพักของอาชญากรที่ฆาคนตายหลายสิบศพ  มีซีดีเพลงเปนเฮฟวี่เพลงร็อค  เพลงเสียง
ดัง  แรง  เร็ว  มาก  ผลทั้งทางดานรางกายจิตใจ ทําใหอัตราการหายใจอัตราการเตนของหัวใจความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงไปตามเสียง
ที่ไดยิน  เสียงสูง ดัง เร็ว จะทําใหตื่นเตนตกใจ  หัวใจเตนเร็วขึ้น  เหน่ือยมากขึ้นได  เชน เสียงตวาด เสียงคนทะเลาะกัน เสียงแตรรถบีบ
เรงเรา เสียงมอเตอรไซดเรงคันเรง จะทําใหเกิดความเจ็บปวยถาหากไดฟงนาน ๆ และทั้งดานจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ 
สติความนึกคิด
 ระดับเสียงที่ควรหลีกเลี่ยงคือระดับเสียงที่มีความดังเกิน 80 เดซิเบล ทําใหเกิดความเครียด ความเหนื่อยทาํลายโรคประสาท
แกวห ู หหูนวก  ปอดฉีกได  เชนเสยีงของโทรศัพทมอืถอืทีไ่มใชเสยีงเพลง  เปนเสียงแหลม ๆ  ถาฟงวนัละหลาย ๆ  รอบ อาจเปนอนัตรายได 

ควรฟงเพลงจังหวะใหใกลเคียงกับจังหวะการเตนของหัวใจในภาวะปกติ คือ 70 – 80 ครั้งตอนาที

 1. ทําใหมีความสุข และเพลิดเพลิน  2. ลดความเจ็บปวด
 3. มีสติความนึกคิดอารมณที่ดี  4. ทําใหผอนคลาย  ลดความกังวล

 - จังหวะ ชา ๆ ปานกลาง, เร็ว, กระชับ
 -  ทํานองเพลงไพเราะ ออนหวาน, สนุกมีชีวิตชีวา  สดชื่น  ราเริง  แจมใส

 - เสียงนักรอง ระดับปานกลางชวนฟง ทุม นุม ใส กังวาน ชัด
 -  เครื่องดนตรี ไวโอลิน  กีตาร   เปยโน  ขิม  ที่เลนดวยมนุษย เสียงจะแนนมีจิตวญิาณของคนเลน ทําใหเกิดความรูสึก
ละเอียดไดจากการถายทอด ประเภทเพลงบรรเลง เพลงรองที่เนื้อหาไมตองคิดมาก ทําใหมีความสุข
 ปจจยัทีท่าํใหฟงเพลงแลวมีความสุข  ตองข้ึนอยูกบัอายุคนฟง  ถาอายุมาก ๆ  ตองฟงเพลงท่ีเขาช่ืนชอบ หรอืเปนเพลงในยุคทีเ่ขา

ระลึกถึงความหลัง  จะมีความสุขไดหรือเปนเด็กวัยทีน จะมีเมตบอสิซึมสูง พรอมจะมีแอคชั่นแรงจะฟงที่มีจังหวะเร็วแตมีคุณภาพ 
การฟงเพลงตองขึ้นอยูกับ การรับรู การรับคลื่นไดดวย เชน คนโรคจิตหรือคนที่ไมรับรู จะไมมีประโยชน

ประโยชนข์องการฟังเพลง

ข้อแนะนาการฟังเพลง

าามมมกกังงววลล
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 เพลงหนาพาทย หรือเพลงครู  เปนเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์  โดยเฉพาะครู

อาจารย  และศลิปนดานนาฏศลิป - ดนตรใีหความเคารพบชูาอยางสงู  เมือ่ไดยนิเพลง
หนาพาทยคราวใด  กจ็ะยกมอืขึน้ไหว  เพือ่ราํลกึถงึครบูาอาจารยผูถายทอดประสทิธิป์ระสาท
ความรูดานทารําทํานองเพลงแกตน  และไมกลาทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดที่แสดงวาเปนการ

ลบหลู  หรือขาดความเคารพทั้งกาย  วาจา  ใจ เพลงหนาพาทยมี 3 ระดับ คือชั้นตน 
ชั้นกลาง และชั้นสูง
 ในวารสารฉบับนี้ขอกลาวถึงเพลงหนาพาทยองคพระพิราพ  ซึ่งเปนเพลง

หนาพาทยชัน้สงูและมคีวามสาํคญัทีส่ดุในวงการนาฏศลิปไทยใหความศรทัธา  เคารพนับถอื
เปนอยางมากและเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการถายทอดทารําหรือบรรเลงเพลง
หนาพาทยองคพระพิราพจึงตองมีกฎเกณฑ  ทั้งครูผูถายทอดและศิษยที่จะไดรับการ
ถายทอด  ซึง่นบัเปนจารีตประเพณสีบืตอกนัมา  ผูทีจ่ะรําเพลงหนาพาทยองคพระพิราพ

ไดตองไดรบัพระบรมราชโองการ  หรอืพระบรมราชานญุาตจากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  
หรอืมเิชนนัน้กต็องเปนผูทีไ่ดรบัมอบหมายจากผูทีเ่คยไดรบัพระบรมราชโองการหรอื

พระบรมราชานุญาตโดยตรง  และการถายทอดทารําตองใชสถานที่เหมาะสม  เพราะทารํานั้นเปนทารําของมหาเทพคือพระอิศวร
ซึง่มฤีทธานภุาพมาก   ดงันัน้จงึตองเปนวงัหรอืวดัเทานัน้  หามถายทอดทาราํในบานเปนอนัขาดเนือ่งจากบานเปนทีอ่ยูอาศยัของสามญัชน

 - ฝกอวัยวะที่ใชในการพูด การหายใจ  
 -  สรางความสุข ความพอใจ
 - ฝกการแสดงออก สรางความมั่นใจ  
 -  ฝกสมาธิ การฟง การใชภาษา
 ควรรองเพลงไมจําเปนตองเปนนักรองอาชีพ ควรรองเพลง
ดวยความรูสกึทีแ่ทจรงิวามคีวามสขุใจ แลวจะรกัษาตวัเองได อาย ุ4 – 7 ป 
ควรปรบมือใหเขากบัจงัหวะ หรอืใชเคร่ืองเขยา ไมควรบังคับใหเดก็เลน
เครื่องดนตรียากเชน เปยโน จะทําใหเด็กเครียด
 เปนอยางไรบางคะ เริ่มตนเร่ืองราวดีๆ เกี่ยวกับ “ดนตรีเพื่อ
สุขภาพ” ขอมูลที่นาสนใจของเรายังไมหมดแคนี้ไปอานตอกันเลย

ในสวนของนาฏศลิป ไทยและทศันศลิป เกีย่วกบัเทคนคิการระบายสไีมคะ

ประโยชนข์องการร้องเพลง

เพลงหนาพาทย
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  เปนอยางไรกันบางคะ  ทางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะหวังเปนอยางยิ่งวาคุณผูอานจะชอบวารสารฉบับนี้  และที่ขาดไมไดคือ

ขอมูลดี ๆ จาก
 http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1 2 5 : 2 0 0 9 -0 9 -2 0 -1 2 -2 8 -
15&catid=71:2009-09-20-11-54-09&Itemid=120
CREDIT : http://logoketsara.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
 พบกันใหมในวารสารฉบับหนาขอบพระคุณคะ

 สาํหรบัเดก็ทีต่องการฝกฝนการวาดรปู  ดนิสอสไีม  ดจูะเปนคาํตอบทีด่ทีีส่ดุ  นอกจากนี ้ในการทาํงาน
ของผูใหญเองก็จะใชสีไม สีไมเปนสีพื้นฐานที่เด็กจะใชฝกวาดรูป  และใชกันอยางแพรหลายเนื่องจาก
 • สามารถควบคุมพื้นที่ในการระบายไดดีกวา  สีเทียน สีชอรก  สีนํ้า  ประเภทตาง ๆ
 •  ไมตองใชอุปกรณเสริมยุงยากเชนเดียวกับสีนํ้า
 •  พกพาสะดวก
 •  มคีวามเหมาะสมในการทาํงานในสาํนกังาน  และการ present อยางรวดเรว็  อาท ิ งานกอสราง 
  ที่ตองใชสีไมระบายเพื่อแยกความแตกตางของพื้นที่ เปนตน
 •  สามารถแกไขไดงาย  ระบายเสริมไดงาย  ดีกวา  สีหมึก  และปากกาเมจิก  แมวาสีไมจะใชงานระบายกันเปนทุกคนโดยแทบ
  ไมตองฝกฝน  นอยคนนักทีจ่ะต้ังใจระบายสีไมใหออกมา ดดู ี คนสวนใหญยงัระบายสีไม ดวยวิธเีดมิ ๆ   คอืระบายอยางไรก็ไดใหเตม็
  พืน้ที ่ถาสไีมละเอียดเนียนพอ  บางก็เอากระดาษทิชชูหรอืสาํลีมาเช็ด  แตดวยความท่ีระบายงายนี ้เทคนิค ของสีไม  ไมใชเรือ่งยาก
  ที่จะศึกษาเพื่อใหการระบายสีไมนั้นออกมาดูดีกันเลยทีเดียว  แทที่จริงแลว ความเดนของสีไมอยูที่การระบายใหเห็นวาเปน
  เอกลักษณ  ดูแลวดูออกเลยวา  ภาพนี้ระบายดวยสีไม
 • เหลาปลายดินสอใหแหลม  ดินสอสีไมที่แหลม  จะชวยใหเปนเสน  ควบคุมการ
  ระบายได  แสดงเอกลักษณของสีไม ภาพคม พกท่ีเหลาดินสอ  พรอมกับการเปล่ียนดาน
  ของการขีดเสนตอไป ฝกฝนใหเปนความเคยชิน

เทคนิคการะบายสีไม

 

ภาพประกอบโดยนายอติพงศ  ชัยวาสี
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 ดาวเคราะหทีอ่ยูวงในสดุชือ่ TRAPPIST-1b จะใชเวลา 1.5 วนั
ในการโคจรรอบดาวฤกษ เพราะอยูใกล 1.64 ลานกิโลเมตร เทากับ
4.2 เทาของระยะหางระหวางโลกกับดวงจันทร ดาวเคราะหนี้มีขนาด
เทากับโลก มีมวล 0.85 เทาของโลก
จึงคาดกันวาผิวของดาวจะเปนหิน
เนื่องจากอยูใกลดาวฤกษ การโคจร
จะหนัดานหนึง่ของดาวเคราะหไปทาง
ดาวฤกษตลอดเวลา แบบเดียวกับ
ที่ดวงจันทรโคจรโดยหันดานเดียว
มาที่โลก แม TRAPPIST-1 จะเปน
ดาวฤกษทีค่วามรอนไมสงู แตการโคจร
ทีใ่กลมากจะทําใหนํา้บนดาวเคราะห 
TRAPPIST-1b เดอืดหรือระเหยเปนไอ

 สวัสดีทานผูอานทุกทาน กลับมาพบกันอีกครั้งในวารสาร
ฉบับนี้ เปนที่ฮือฮากันมากเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา 
นกัดาราศาสตรขององคการบริหารการบินและอวกาศของสหรัฐฯ (นาซา) 
ไดพมิพรายงานการวจิยัทีม่คีวามหมายสาํคญัในนติยสาร Nature เรือ่ง 
การคนพบระบบดาวเคราะห 7 ดวงท่ีโคจรรอบดาวฤกษชือ่ TRAPPIST-1 
ดาวเคราะหเหลานี้ถูกตั้งช่ือวา TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, 
TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g, และ 
TRAPPIST-1h ลวนมีขนาดเทากับโลก และอยูหางจากระบบสุริยะ
ของเรา 39 ปแสง

 นักดาราศาสตรคนพบระบบดาวเคราะห TRAPPIST-1
โดยอาศยัขอมลูจากกลองโทรทรรศนชือ่ TRAPPIST ทีอ่ยูในชลิ ีรวมทัง้
กลองโทรทรรศนอวกาศสปตเซอรของนาซา ทําใหนักดาราศาสตร
สามารถระบขุนาด วงโคจร และมวลของดาวเคราะหเหลานี ้นกัดาราศาสตร
เชือ่วา ดาวเคราะหทัง้ 7 มผีวิของดาวเปนหนิแบบโลกเรา มดีาวเคราะห
3 ดวงท่ีโคจรในบริเวณ Goldilocks Zone ทีส่ิง่มชีวีติสามารถเกิดขึน้ได 
เพราะนํ้าสามารถดํารงอยูไดในสภาพเปนของเหลว

 นกัดาราศาสตรกลาววา การคนพบดาวเคราะห 7 ดวงท่ีโคจร
รอบดาวฤกษนี้ จะเปนชวงเวลาท่ีสําคัญที่สุดของการคนหาส่ิงมีชีวิต
ในโลกตางดาว เพราะเปนการคนพบแบบกาวกระโดดเกีย่วกบัดาวเคราะห
ทีม่ลีกัษณะแบบโลกเรา ทีโ่คจรในเขตท่ีสิง่มชีวีติจะวิวฒันาการข้ึนมาได 

 TRAPPIST-1 เป น
ดาวฤกษที่มีแสงสลัว ๆ ขนาด
ใหญกวาดาวพฤหัสเล็กนอย 
มมีวลเพียง 8% ของดวงอาทิตย 
ความจาของแสงแดดแค 0.05% 

ของดวงอาทิตย TRAPPIST-1 มีอายุมาแลวอยางนอย 500 ลานป 
แตเนื่องจากเปนดาวแคระที่ความรอนไมสูง จึงเปนดาวฤกษที่กวา
การเผาผลาญพลงังานจะหมดไปกต็องใชเวลายาวนานถงึ 5 ลานลานป 
นั่นคือ TRAPPIST-1 จะมีอายุนานกวาระบบสุริยะเราถึง 1,000 เทา 
หลงัจากทีพ่ระอาทติยของโลกเราเผาผลาญพลังงานในตวัเองไปหมดแลว 
TRAPPIST-1 จะยังดํารงอยู ไดอีกนานมาก พอท่ีสิ่งมีชีวิตจะมี
วิวฒันาการขึ้นมาได

 ดาวเคราะห 3 ดวงที่โคจรใน Goldilocks Zone คือ
TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f และ TRAPPIST-1g ซึ่งเปนบริเวณ
ที่หางจากดาวฤกษ พอที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถวิวัฒนาการข้ึนมาได 
Goldilocks Zone เปนบริเวณที่นํ้าเหลวสามารถคงสภาพอยูไดที่ผิว
ของดาวแมจะโคจรหนัไปดาวฤกษดานเดยีวตลอดเวลา แตนกัดาราศาสตร
เช่ือวา บรรยากาศของดาวจะชวยลดความรอนท่ีผิวดาว ทําให 
TRAPPIST-1e ไดรบัแสงแดดจากดาวฤกษ เหมอืนกบัทีโ่ลกเราไดรบัจาก
ดวงอาทิตย อุณหภูมิของ TRAPPIST-1e จะคลายกับโลก

ดาวเคราะหดวงที ่5 คอื TRAPPIST-1f โคจรในบริเวณท่ีสิง่มชีวีติ
สามารถวิวฒันาการข้ึนมาไดเชนกนั หากมองจากจากดาวเคราะหดวงน้ี 
จะเห็นดาว TRAPPIST-1e มีขนาดใหญเทากับดวงจันทร ที่คนเรา
มองจากโลก และจะเห็นดาวฤกษ TRAPPIST-1 ใหญเปน 3 เทาของ
ดวงอาทิตย เมื่อเรามองจากโลก สวนดาวเคราะห TRAPPIST-1g 
ที่อยูใน Goldilocks Zone ดวงสุดทาย ใชเวลาโคจรรอบดาวฤกษ
เปนเวลา 12.35 วนั มขีนาด 1.13 เทาของโลก มมีวล 1.34 เทาของโลก 
TRAPPIST-1 ไดรับแสงสวางในระดับเดียวกับที่ดาวอังคารไดรับจาก
ดวงอาทิตย คือมีพื้นผิวที่หนาวเย็น แตคงจะไมเย็นจนทําใหนํ้าเหลว
ดํารงอยูไมได

ภาพที่ 1 ดาวเคราะห 7 ดวงในระบบ Trappist-1 มี 3 ดวง คือ Trappist-1d, 
Trappist-1e และ Trappist-1f ที่อยูในเขตสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการขึ้นมาได 

ที่มาภาพ : https://exoplanets.nasa.gov/trappist1/

หากมนุษยเราสามารถไปถึง Trappist-1 จะมองเห็นดาวเคราะหตางๆ 
ขนาดใหญเทากับเรามองเห็นดวงจันทร  ที่มาภาพ : NASA

ที่มาภาพ : https://upload.wiki-
media.org/wikipedia/commons/

การกาวกระโดดครั้งใหญ

โดย ปรดีี บุญซื่อ
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เริ่มตน ในการแถลงขาวเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ เจาหนาท่ีนาซา
บอกวา การเดินทางไป TRAPPIST-1 ตองใชเวลา 800,000 ป

 ดาวเคราะหในระบบสุริยะ TRAPPIST-1 มีขนาดเทา ๆ กับ
โลกเรา และมคีวามเปนไปไดสงูทีจ่ะมอีณุหภมูทิีส่นบัสนนุใหเกดิสิง่มชีวีติ 
แลวส่ิงมชีวีติใน TRAPPIST-1 จะแตกตางจากโลกเราอยางไร หากมนษุย
เราสามารถไปถึง TRAPPIST-1 นักดาราศาสตรชื่อ Michael Gillon
บอกกบั space.com วา ถาเราอยูทีด่าวเคราะหดวงหนึง่ เราจะมองเห็น
ดาวเคราะหดวงอื่น ๆ ไมใชเปนจุด ๆ แบบที่เรามองเห็นดาวพระศุกร
หรอืดาวองัคาร แตจะมองเห็นดาวเคราะหตาง ๆ  แบบเดียวกบัท่ีเราเห็น
ดวงจันทร ทาํใหเราสามารถมองเห็นโครงสรางทัง้หมดของดาวเคราะห
เหลานี้
 ดาวเคราะห 3 ดวงทีอ่ยูในเขตทีส่ิง่มชีวีติสามารถววิฒันาการ
ขึ้นมาได จะมีอุณหภูมิที่ผิวดาวในระดับที่นํ้าสามารถดํารงอยูในสภาพ
ที่เปนของเหลว แตก็ยังไมมีสัญญาณท่ีแสดงวาดาวเคราะหในเขต
ดังกลาวมีปจจัยที่จะทําใหมีนํ้าเหลวที่ผิวของดาว หากขาดบรรยากาศ
ทีด่าวเคราะห นํา้จะไมอยูในสภาพทีเ่ปนของเหลว เชนเดยีวกบัดาวหาง
ที่ไมมีบรรยากาศ เม่ือถูกความรอนจากดวงอาทิตย นํ้าแข็งก็ละเหย
เปนไอนํ้า

ดาวฤกษ TRAPPIST-1  เปนดาวแคระ แสงสวางท่ีสองออกมา
จะนอยกวาแสงแดดของดวงอาทติยมาก ชวงเวลากลางวนัของดาวเคราะห
เหลานีจ้ะมคีวามสวางเหมือนกับชวงทีด่วงอาทิตยกาํลงัจะลบัจากขอบฟา
บนโลกเรา
 ดาวเคราะห 7 ดวง ใชเวลาโคจรรอบดาวฤกษ ตั้งแต 1.5 วัน 
จนถึง 20 วัน แมคําวา “ป” จะมีเวลาส้ันมากในระบบดาวเคราะห 
TRAPPIST-1 แตคาํวา “วนั” จะดาํรงอยูยาวเปนอมตะ เพราะการโคจร
ของดาวเคราะหทัง้หมดจะหนัดานเดยีวไปยงัดาวฤกษ เหมอืนกบัทีด่วงจนัทร
โคจรหนัดานเดยีวมายงัโลก สิง่ทีย่งัเปนประเดน็ถกเถยีงกค็อืวา ดาวเคราะห
ทีห่นัดานเดยีวไปดาวฤกษจะมสีภาพเอือ้อาทรตอการดาํรงอยูสิง่มชีวีติ
หรือไม นักวิทยาศาสตรบางคนเห็นวา เปนเรื่องยากที่จะมีสิ่งมีชีวิต
ดาํรงอยูในสภาพท่ีดานหน่ึงของดาวเคราะหรอนมาก สวนอีกดานหน่ึง
ก็หนาวเย็นมาก แตบางคนก็เห็นวา หากบรรยากาศของดาวเคราะห 
สามารถกระจายความรอนไปทัว่ผิวของดาว สิง่มชีวีติกส็ามารถเกดิขึน้ได

ที่มา: http://thaipublica.org/2017/02/pridi33/

 ในปจจุบัน หากมนุษยเราจะคนหาสิ่งมีชีวิตในโลกตางดาว 
TRAPPIST-1 คือกลุมดาวที่ใหความหวังมากที่สุด ภายในเวลา 10 ป
มนษุยเราคงจะสามารถรูไดวา มสีิง่มีชวีติบนดาวเคราะหเหลานีห้รอืไม 
TRAPPIST-1 อยูหางจากระบบสรุยิะของเรา 39 ปแสง ในระบบจกัรวาล 
ระยะหางดังกลาว เหมือนกับระยะทางที่คนเราสามารถขวางกอนหิน
ไปไดไกลแคไหน หากเดนิทางดวยความเรว็แสงจะใชเวลา 39 ป ทกุวนันี้ 
ยังไมมียานอวกาศที่สรางขึ้นมาแลวมีความเร็วใกลเคยีงความเร็วของแสง
 แตดวยความเร็วของยานอวกาศและเทคโนโลยีในปจจุบัน
มนุษยเราจะใชเวลานานแคไหนในการเดินทางไปยัง TRAPPIST-1 
ยานอวกาศ New Horizon ที่เดินทางผานดาวพลูโตเมื่อป 2015 และ
กาํลงัเดนิทางออกจากระบบสรุยิะ เดนิทางดวยความเรว็ 14.3 กโิลเมตร
ตอวนิาท ีหรอื 51,200 กโิลเมตรตอชัว่โมง New Horizon เปนยานอวกาศ
ทีม่คีวามเรว็มากสดุในปจจบุนั จะใชเวลาเดนิทาง 817,000 ป ทีจ่ะไปถงึ 
TRAPPIST-1
 ยานอวกาศ Juno ของนาซาสามารถเดินทางไดเร็วกวา 
New Horizon เม่ือยานลํานีโ้คจรเขาใกลดาวพฤหัสในป 2016 แรงดึงดดู
ของดาวพฤหสัชวยใหยาน Juno เรงความเรว็การเดนิทางได 265,000
กิโลเมตรตอชั่วโมง แตยาน Juno ก็ยังตองใชเวลาเดินทาง 159,000 ป
เพื่อไปถึง Trappist-1 แตยานที่จะเดินทางในเวลาสั้นสุดไปยัง 
TRAPPIST-1 คอื ยานสาํรวจเพือ่การเดนิทางระหวางดวงดาว ทีเ่ปนการ
ริเริ่มของ Stephen Hawking ในโครงการ Breakthrough Starshot 
ยานสํารวจน้ีจะอาศัยแรงขับเคลื่อนจากแสงเลเซอร สามารถเดินทาง
ไดเร็ว 20% ของความเร็วแสง หรือ 216 ลาน กิโลเมตรตอชั่วโมง คือ
มคีวามเร็วกวายาน New Horizon ถงึ 4,000 เทา แตกย็งัตองใชเวลาเดินทาง
อยางนอย 200 ป เพื่อไปยัง TRAPPIST-1 แตโครงการนี้ยังอยูในระยะ

ยาน New Horizon ที่เดินทาง
ผานดาวพลูโตในป 2015 ดวย
ความเร็ว 51200 กมตอชั่วโมง
หากเดนิทางไป Trappist-1 จะใช
เวลา 8 แสนป 
ที่มาภาพ : 
https://www.nasa.gov/feature
/new-horizons-exits-brief-
safe-mode-recovery-oper
ations-continue

นานแคไหนที่จะไปถึง TRAPPIST-1

ที่มาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

ชีวิตใน TRAPPIST-1 เปนอยางไร

ซารา ซเีกอร (Sara Seager) นกัดาราศาสตรของ MIT กลาวกบั space.com 
วา “ดาวเคราะหหลายดวงที่นํ้าเหลวสามารถคงอยูไดที่ผิวของดาวให
ความหวังวา ดาวเหลาน้ีจะเปนแหลงท่ีสนับสนุนหลอเล้ียงส่ิงมีชีวิต
ขึ้นมา คุณอาจจะพูดไดวา เขตท่ีสิ่งมีชีวิตสามารถวิวัฒนาการข้ึนมา
(Goldilocks) มีดาวเคราะหพี่นองอยูหลายดวง”
 แตการคนหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะหดังกลาวเพิ่งจะเริ่มตน
ระบบดาวเคราะห TRAPPIST-1 อยูใกลโลกพอทีน่กัวทิยาศาสตรจะสามารถ
ระบบุรรยากาศบนดาวเคราะหเหลาน้ี เชน ออกซเิจน โอโซน หรอืมเีทน ที่
เปนสญัญาณแสดงใหเหน็ถงึสิง่มชีวีติ ในปลายป 2018 นาซาจะสงกลอง
โทรทรรศนอวกาศ James Webb ขึน้สํารวจอวกาศ กลองดังกลาว
จะทําหนาที่ในการคนหาบรรยากาศของดาวเคราะหใน TRAPPIST-1
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เกร็ดประวัติศาสตร  
งานพระราชพิธีพระบรมศพจอมกษัตริยไทย

กลุ่มสาระการ เ รียน รู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 การจดัสรางพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รชักาลที ่9) ไดรวมวชิาชางสรรพศลิปทัง้ดานสถาปตยกรรม ศลิปกรรม 
จติรกรรม ไวในพระเมรฯุ  สาํหรบัคติการสรางพระเมรมุาศ พระเมรุ 
เพื่อใชเปนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ ในสังคมไทย
เปนวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากความคิดการปกครองแบบ
เทวนิยม
 หลกัฐานท่ีกลาวถึงการจัดพระราชพิธพีระบรมศพเกาแก
ที่สุดนั้น ปรากฏในหนังสือไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระรวง 
หนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเลมแรกของชาติไทย 
พระมหาธรรมราชาที ่1 พญาลไิทแหงกรงุสโุขทยั ทรงพระราชนพินธ

เมื่อประกา พุทธศักราช 1888 พรรณนาการจัดการพระศพพระยามหาจักรพรรดิราช 
 ลวงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน ไมปรากฏหลักฐานการพระศพ กระทั่งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
กลาวเฉพาะลักษณะพระเมรุสําหรับถวายพระเพลิงเทานั้น มิไดกลาวถึงการจัดพิธีกรรม 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร คงรักษาธรรมเนียมดั้งเดิมไวเชนกัน ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงตัดทอนอยางมากในรัชกาลที่ 5 ดวยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการกําหนดจัดการพระบรมศพของพระองคไวกอนเสดจ็สวรรคตหลายประการเปนตนวา ใหสราง
พระเมรุมาศมีขนาดเล็กเพียงพอแกถวายพระเพลิงได มิใหสูงถึง 2 เสนดังแตกาลกอน 
 การสรางพระเมรมุาศ พระเมร ุณ ทองสนามหลวง สาํหรบัถวายพระเพลงิจะม ี“ขนาดและรปูแบบ” งดงามวิจติรแตกตางกนัตามยคุสมยั 
เปนงานสรางสรรคตามแรงบันดาลใจของชาง โดยยึดคติโบราณที่สืบทอดกันมาเปนแบบแผน
 สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ  ทรงสนันษิฐานคตกิารสรางวา “พระเมร”ุ ไดชือ่มาแตการปลกูสราง
ปราสาทอันสงูใหญทามกลางปราสาทนอยท่ีสรางข้ึนตามมุมทศิ มโีขลนทวาร (โคปุระ) ชกัระเบียงเช่ือมถึงกนั ปกราชวัตเิปนชัน้ ๆ  ลกัษณะประดุจ
เขาพระเมรุตัง้อยูทามกลางมีเขาสัตตบริภณัฑลอม จงึเรียกเลียนช่ือวา พระเมรุ คนไทยมีความเช่ือและยึดถอืเร่ืองไตรภูมติามคติของพระพุทธศาสนา
ทีก่ลาวถึงจกัรวาล มเีขาพระสเุมรเุปนศนูยกลางของภมูทิัง้สามรายลอมดวยสรรพสิง่นานา อนัเปนวมิานของทาวจตโุลกบาลและเขาสตัตบรภิณัฑ 
ดังนั้น จึงนําคติความเช่ือจากไตรภูมิมาใชในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงเพื่อใหไดถึงภพแหงความดีงาม อันมีแดนอยูที่เขาพระเมรุนั้นเอง 
สิ่งกอสรางในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง จะมีสวนจําลองใหละมายคลายกับดินแดน
เขาพระสุเมรุ ดังเชน โบราณจะมีรูปสัตวหิมพานตลักษณะหลากหลายนานาพันธุ บนหลัง
ตั้งสังเค็ดผาไตรถวายพระสงฆ เขาขบวนแหอัญเชิญพระศพ
 ลักษณะพระเมรุมาศ พระเมรุ ที่ปรากฏแตโบราณมี 2 ลักษณะ คือ พระเมรุ
ทรงปราสาท และ พระเมรุทรงบุษบก

พระเมรุทรงปราสาท คือ อาคารพระเมรุมีรูปลักษณะอยางปราสาท สรางเรือน
บษุบกบลัลงักคอืพระเมรุทองซอนอยูภายใน  พระเมรุทรงปราสาทน้ีม ี2 ลกัษณะ คอื พระเมรุ
ทรงปราสาทยอดปรางค และพระเมรุทรงปราสาทยอดมณฑป พระเมรุในสมยัตนกรงุรตันโกสนิทร
ก็ยังมีลักษณะนี้
 พระเมรุทรงบุษบก คอื พระเมรทุีส่รางบนพืน้ทีร่าบ โดยดดัแปลงอาคารปราสาทเปน
เรือนบุษบก ขยายพระเมรุทองในปราสาทที่เปนเรือนบุษบกบัลลังกแตเดิมใหใหญขึ้น เพื่อ พระเมรุทรงปราสาท
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การถวายพระเพลงิ  ซึง่เกดิขึน้คร้ังแรกในงานถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดยึดถึอเปนแบบพระเมรุมาศพระมหากษัตริยสืบตอมา
 การตกแตงพระเมรุมาศ พระเมรุ ใหงามวิจติรมีอยู 2 ประการ คอื ตกแตงอยางพระเมรทุอง 
และ ตกแตงอยางพระเมรุสี
 ตกแตงอยางพระเมรทุอง ไดแก  ปดทองลวนทัง้ทองจริงและทองเทียม หรอืปดทองลองชาด
ใหพืน้สแีดงมลีายทอง หรอืปดกระดาษทองยนมสีาบสแีดงปดอยางพระเมรุทอง มกัใชกบัพระมหากษตัรยิ
 พระเมรุสี หรือเมรุลงยาราชาวดี จะใชสีจากวัสดุหลายประเภท ไดแก ประดับกระจกสี 
สอดสีดวยกระดาษสี กระดาษตะกั่วสี เพิ่มสีสันใหพระเมรุองคนั้น ๆ มีความงดงาม ซึ่งการเลือกสี
ขึ้นอยูกับชางที่จะศึกษาความสัมพันธกับพระบรมศพหรือพระศพที่จะถวายพระเพลิง เชนเปนสี
ประจําวันประสูติ เปนตน
 นอกจากพระเมรมุาศ พระเมรแุลว มอีาคารประกอบอืน่ ๆ  ทีส่าํคัญ รวมทัง้ปรมิณฑลโดยรอบ 
มดีงันี ้ซาง / สาง หรอื สาํสาง , ทบัเกษตร, พระทีน่ัง่ทรงธรรม, หอเปลือ้ง, ศาลาลกูขนุ, ทมิ, เกย, พลับพลายก 
และเครื่องประกอบตกแตงบริเวณมณฑลพระเมรุมาศ พระเมรุ มีดังนี้ ราชวัติ, ฉัตร, ฉากบังเพลิง, 
รูปปนเทวดา, สัตวหิมพานต และพระโกศไมจันทน รายละเอียดสวนนี้จะไดนําเสนอในคราวถัดไป

 สําหรับพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (รชักาลท่ี 9) เปนพระเมรุทรงบษุบก 
9 ยอด วางผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง 60 เมตร ยาว 60 เมตร สูง
50.49 เมตร การจดัสรางพระเมรฯุ ดาํเนนิการโดยกรมศิลปากร รายละเอยีดมดีงันี้
 การวางผงัอาคารพระเมรมุาศ ณ มณฑลพธิทีองสนามหลวง เชือ่มโยงสมัพนัธ
กับศาสนสถานที่สําคัญของเกาะรัตนโกสินทร โดยแกนแนวทิศเหนือและทิศใต
เปนแนวแกนเดยีวกบัรตันเจดยีในวดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแกว) แนวแกน
ทศิตะวันออกและทศิตะวนัตกเปนแนวแกนเดยีวกบัพระอุโบสถ วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์
ราชวรมหาวหิารบนฐานชาลา 3 ชัน้ ตรงกลางบษุบกประธานประดษิฐานพระจติกาธาน 
พระเมรุมาศประดับดวยเทวดาและสัตวหิมพานต นําจากแนวความคิดในการ
ตีความเชิงสัญลักษณตามผังภูมิจักรวาล ตามปรัชญาและคติความเชื่อของไทย

 ภูมิทัศนบริเวณดานหนาทางเขามณฑลพิธีดานทิศเหนือและทิศใต แนวคิดในการจัดสะทอนใหเห็นถึงพระราชกรณียกิจรชักาลที่ 9 
นาํพืชพนัธุ และเคร่ืองมอืหรืออปุกรณตางๆ ทีเ่นือ่งมาจากพระราชดําร ิพรรณไมภายนอกร้ัวราชวัตรนํามาจากพรรณไมทีเ่กีย่วเน่ืองกับโครงการ
พระราชดาํรติาง ๆ   เชน พนัธุขาวพระราชทาน หญาแฝก ตนยางนา มะมวงมหาชนก ภายในรัว้ราชวตัรวางแนวคดิในการเลอืกพรรณไมทีส่ะทอน
ถึงสรวงสวรรคตามคติโบราณและพรรณไมสีเหลือง ขาว เพื่อสื่อถึงวันพระราชสมภพ
 ในดานการจดัสรางเทวดาประกอบพระเมรมุาศ โดยกลุมประติมากรรม สาํนกัชางสบิหมู ประดบัดวย เทวดายนืรอบพระเมรุฯ จาํนวน 
12 องค (เชิญพุมโลหะ 4 องค เชิญฉัตร 8 องค) เทวดานั่งรอบพระเมรุฯ จํานวน 56 องค (เชิญฉัตร/บังแทรก) พระศิวะ พระนารายณ พระอินทร 
พระพรหม อยางละ 1 องค รวมจํานวน 4 องค ครุฑยืนรอบพระเมรุมาศ (ชั้นที่ 3) จํานวน 4 คู (8 ตัว) 4 ทิศ ทาวจตุโลกบาลทั้งสี่ (ทาวเวสสุวรรณ 
ทาวธตรฐ ทาววิรูปกษ ทาววิรุฬหก) สัตวมงคลประจําทิศ (ชาง มา วัว สิงห) ประดับทางขึ้นบันได (ชั้นที่ 1) ประจําทิศ ทิศละ 1 คู จํานวน 8 ตัว 
ซ่ึงขั้นตอนนี้อยูระหวางดําเนินการปนรูปแบบเทาจริง จากนั้นใสเครื่องประกอบ เก็บรายละเอียด ทําพิมพ หลอชิ้นงาน ตกแตงชิ้นงาน ลงพื้น
และเขยีนส ีลงสทีอง/ปดทองคาํเปลว ประดบัแวว และตดิตัง้ประกอบพระเมรมุาศ  นอกจากนี ้ยงัไดจดัสรางประตมิากรรม ปนรปู “คณุทองแดง” 
สุนัขทรงเลี้ยงเปนพิเศษดวย

พระเมรุทรงบุษบก
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 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดจัดทําโครงงาน
ประดิษฐสื่อการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ประดิษฐเครื่อง
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ หนังสือนิทานระบบอวัยวะ
รางกายตางของมนุษย  ผลงานผลิตสื่อ ไดนําไปใหกับนอง ๆ 
ตางจงัหวัดทีย่งัขาดแคลนเครือ่งมอืการเรยีนการสอน ทางผูอาํนวย
โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคารและโรงเรียนบานสายวังบอล 
นอง ๆ  เห็นแลวชอบมาก ๆ
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 bubble football  ริเริ่มจาก
ชาวนอรเวย 2 คน Henrik Johan และ 
Elvestad Golden ที่คิดวากีฬาฟุตบอล
นาจะมอีะไรทีส่นกุกวานี ้โดยทาํ bubble ยกัษ
ใหผูเลนสวมระหวางการเลนฟุตบอลแบบ
ขํา ๆ และก็ทําใหคนรูจักมากขึ้นจนกระทั่ง
มีผูนําเขามาเลนในประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
 bubble football  มีวธิีการเลน
หรือกติกาเหมือนการเลนฟุตบอล เพียงแต
มีอุปกรณเสริมคลายลูกบอลใสใบใหญ
ใหผูเลนสวมเขาไปครึ่งตัว  ดานในลูกบอล
มสีายสะพายและตวัมอืจบัใหกระชบัเวลาวิง่ 
โดยจะเลนบนสนามหญาเทยีม กติกาการเลน
จะแบงเปนสองทีม คือ ทีมละ 5 คน รวม
ผู รักษาประตู เริ่มเกมดวยการตั้งบอล
กลางสนามและให สองทีมวิ่ ง เตะบอล
ใหเขาประตูอกีฝาย ในเวลาท่ีกาํหนด ทมีไหน
เสียประตูมากกวาทีมนั้นเปนฝายแพ เลน
แบบ 3 หรือ 5 เกม

ที่มา โดย กัลยธีรา อรัญยกานนท  เว็บไซต  bangkokbobblefootball.com
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 ตามกําหนดการวันที่ 20 ม.ค. 60 เปนวันครบรอบ 100 วัน ที่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 
ซึ่งตามกําหนดการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เรียกวาเปนวันบําเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน หรือ “สตมวาร”

โรงเรยีนมธัยมสาธติวัดพระศรมีหาธาต ุมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครไดจดักจิกรรมถวายราํลกึและเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2560 เชนเดียวกัน
 โดยเริ่มดวยการนิมนตพระสงฆ 10 รูปมาสวดพระพุทธมนต  
สวดธรรมคาถา ประเคนผาไตรพระ 10 รปู  หลังจากน้ันบุคลากร ผูปกครอง
และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ไดรวมกันตักบาตรอาหารแหง เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
ดวยใจจงรักภักดีโดยพรอมเพรียงกัน

 หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆแลวบุคลากร ผูปกครองและนักเรียน
เขาหอประชุมเพื่อรวมพิธีกิจกรรมถวายรําลึกและออกมาแปรขบวน
เทดิพระเกยีรติ รวมพลงัแหงความภกัดเีพ่ือนอมระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันหาที่สุดมิได
 ชวงบายโรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อ
ถวายรําลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช  โดยแยกเปนระดับชั้นดังนี้
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กิจกรรมเดินรณรงคในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในหัวขอ “โตไปไมโกง” ซึ่งนักเรียนไดจัดทําปาย

ประชาสัมพันธและพูดเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่ไดพบเห็นตลอดการเดินรณรงคเปนอยางดี

100 วัน แหงการถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อพอบริเวณรอบสระและตรงแปลงเกษตรของโรงเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 และ 6 กิจกรรมพับถุงกระดาษมอบแกโรงพยาบาลอุมผางเพื่อนําไปใสยาใหกับผูปวยที่มารักษาที่โรงพยาบาล

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  กิจกรรมปลูกกลาดวยดินของพอ

ชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 5  กจิกรรมทาํความสะอาดลานวดัพระศรมีหาธาตฯุ

ซึ่งงในแตละกิจกรรรรมนั้นนักเรยียนทกุคนไดรวมแรงงรวมใจกนันทำำ
ดวยความสุขอิ่มเอมมใใจที่ไดรวมพลลังแแหงควาามภักดีเพพพ่ืืือนอมรำำลกึกถึง

พระะมมหากรุณาธธิิคณุณอันหาทท่ีีสุดมิไดด
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ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อพอบริเวณรอบสระและตรงแปลงเกษตรของโรงเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 และ 6 กิจกรรมพับถุงกระดาษมอบแกโรงพยาบาลอุมผางเพื่อนําไปใสยาใหกับผูปวยที่มารักษาที่โรงพยาบาล

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  กิจกรรมปลูกกลาดวยดินของพอ

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 5  กจิกรรมทาํความสะอาดลานวดัพระศรมีหาธาตฯุ

ซึ่งงในแตละกิจกรรรรมนั้นนักเรยียนทกุคนไดรวมแรงงรวมใจกนันทำำ
ดวยความสุขอิ่มเอมมใใจที่ไดรวมพลลังแแหงควาามภักดีเพพพ่ืืือนอมรำำลกึกถึง

พระะมมหากรุณาธธิิคณุณอันหาทท่ีีสุดมิไดด
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● เรียนรูสถานีพลังงาน
● Walk Rally
● กิจกรรมผจญภัย 

● แคมปไฟ, ดูดาว, สรางฝาย

● สิ่งประดิษฐพลังงาน
● ศิลปะประดิษฐ
   สิ่งแวดลอม
● การศึกษาธรรมชาติ

● ทัศนศึกษา สุสาน
● สัมพันธมิตร
● ดูงาน เขื่อนศรีนครินทร
● เยี่ยมชม โรงไฟฟา
● เยี่ยมชมสะพานขามแมนํ้าแคว

13-15 ÁÕ¹Ò¤Á 2560
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 โรงเรยีนมธัยมสาธติวดัพระศรมีหาธาต ุ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ไดจดัโครงการคายบรูณาการ
ตอน สนุกกับ STEM ขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560  เพื่อเปนแนวทางหนึ่งที่จะสงเสริมใหนักเรียน
ไดเกดิกระบวนการคดิวเิคราะหอยางสรางสรรค ในการบรูณาการความรูทีไ่ดรบัจากการเรยีนวชิาตาง ๆ
อาทิ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ศิลปะ ฯลฯ  ตลอดจนสามารถนําสิ่งที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและการดําเนินชีวิตได โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการอนุรักษพลังงานและการใช
พลังงานทดแทน ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งทั้งในสภาพสังคมปจจุบันและอนาคต 
 ซึ่งในคร้ังนี้มีผู เขารวมกิจกรรมเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 34 คน และ
อาจารยผูควบคุมจํานวน 14 คน รวมเวลาในการทํากิจกรรม 3 วัน 2 คืน  ณ วังดุมเมาทเทนแคมป
ศูนยเรียนรูพลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรู
ประสบการณทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนสามารถนําสิ่งที่ไดรับไปปรับใชในการแกไข
ปญหาและดําเนินชีวิตประจําวัน เปนแนวทางที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและมาตรฐาน
การดําเนินชีวิตไปพรอม ๆ กัน

คายสนุกกับ
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 ในปจจบุนั กระแสการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษากําลงัมาแรงในประเทศไทย เนือ่งจาก
เปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหการจัดการศึกษาของประเทศสอดคลองกับการนําประเทศ
เขาสูยคุ Thailand 4.0 (การพัฒนาประเทศโดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม) ดงันัน้ สถานศึกษา
ในทุกระดับจึงตองเตรียมตัวและปรับตัวในการผลิตบุคลากรเขาสูสังคมไทยในอนาคต
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 จากท่ีไดเคยนําเสนอไปในวารสารเลมกอน จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในฐานะหนวยงานของรัฐ 
ไดเริ่มกระบวนการเตรียมบุคลากรและมีการจัดคายสะเต็มศึกษาใหกับนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ ไปแลว ในสวนของโรงเรียน
มัธยมสาธิตฯ เองก็ไดมีนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษามาใชในรายวิชา ในกิจกรรมชุมนุม และในการ
จัดกิจกรรมคายสะเต็มศึกษาเชนกัน 
 อยางไรกต็าม การจดัการเรยีนการสอนรปูแบบสะเตม็ศกึษาจะประสบความสาํเรจ็และมแีนวทางทีช่ดัเจนได บคุลากร
ของโรงเรียนจําเปนจะตองมีความเขาใจในหลักการ วิธีการตาง ๆ รวมกัน ซึ่งในเรื่องนี้โรงเรียนไดจัดการอบรมใหบุคลากรและ
พาไปศกึษาดงูานภายในประเทศมาแลว เพือ่ใหเกดิการเปรยีบเทยีบและเปดโลกทศันเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนแบบสะเตม็ศกึษา
เพิ่มเติม จึงไดนําบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานท่ีประเทศเกาหลีใต เนื่องจากเห็นวาเปนประเทศในเอเชียที่สามารถ
สรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี  อีกทั้งยังเปนประเทศหน่ึงที่เปนผูนําในการจัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
 สถานท่ีแหงแรกท่ีไดไปศึกษาดูงานคือโรงเรียน Korea 
International School (KIS) ซึ่งเปนโรงเรียนนานาชาติที่มี 3 

Campus จัดการเรียนการสอนตั้งแตเกรด 1–12 มีนักเรียน
ประมาณ 1,100 คน ผูอํานวยการโรงเรียนคืออาจารย Steve
Cathers เน่ืองจากไดมีการประสานงานกันจนเปนที่เขาใจดี
จากเมืองไทยแลววาชาวคณะของพวกเราตองการมาศึกษา
ดูงานเฉพาะเจาะจงในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะเต็มศึกษาซึ่งโรงเรียน KIS มีความสามารถในการดําเนิน
การไดเปนอยางดี ทีมงานท่ีมาตอนรับพวกเรา จึงเร่ิมตั้งแต
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ที่เราไดไปเยี่ยมชมนี้สะทอนใหเห็นวาในภายหนาเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตมนุษยอยางมากมายมหาศาล เราคง
ตองเตรียมรับมือและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงเสียแตเนิ่น ๆ ดวยการทําความคุนเคยและเปดใจยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
 นอกจากสถานที่ทั้งสองแหงน้ี คณะของเรายังไดไปเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียง สถานที่
ทีม่คีวามสําคญัดานประวัตศิาสตรและศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต อาทิ เกาะนามิ ศนูยสมนุไพรสนแดง ศนูยสมนุไพรโสม
พิพิธภัณฑคลองชองเกชอน พระราชวังชางด็อกกุง  โซลทาวเวอร  จตุรัสควังฮวามุน ตลาดเมียงดง เปนตน 

มีอะไร เฉดสีใดบาง หรือระบบการตรวจสุขภาพ
อัจริยะ  ซี่งเปนการสแกนรางกายพรอมรายงาน
ความผิดปกติ หรือการเลนดนตรีที่ไมตองอาศัย
ทักษะในการเลนเครื่องดนตรีไดจริงอีกตอไป แต
สามารถผสมผสานเสียงดนตรีจากเคร่ืองดนตรี
แตละชนิดใหมีความไพเราะไดดวย ฯลฯ สถานที่

การบรรยายแนวคดิ วธิกีารดําเนินการท้ังหมดและนาํชมกระบวนการเรยีนการสอนภายในหองเรยีนตาง ๆ  ถงึแมวาโรงเรยีน KIS 
และโรงเรียนของเราจะมีบริบทที่แตกตางกัน แตวิธีการที่จะทําใหเกิดการบูรณาการระหวางวิชาตาง ๆ 
 โดยเฉพาะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมนั้นเปนสิ่งท่ีสามารถนํามาใชกับโรงเรียนหรือ
กับทุกโรงเรียนในประเทศของเราไดอยางแนนอน ยิ่งไปกวานั้นก็คือ ทั้งสองโรงเรียนมีความเห็นตรงกันวาควรจะมีการ
ทําความรวมมือกันในเชิงวิชาการเพื่อชวยกันพัฒนาความกาวหนาในการจัดการศึกษาตอไป
 อีกสถานที่หนึ่งที่คณะของเราไดไปเยี่ยมชมคืออาคารดิจิตอล พาวิเลียน (Digital Pavilion) ซึ่งเปนอาคาร 4 ชั้นที่จัด
แสดงเทคโนโลยีสมัยใหมในโลกอนาคต  ไมวาจะเปนเทคโนโลยีดานระบบการสื่อสารขอมูล ระบบการขนสง  ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ
ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้จะเขามามีอิทธิพลทั้งในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต
ประจําวันของมนุษย รวมไปถึงการพัฒนาประเทศในดานสังคมและเศรษฐกิจ   ตัวอยางของ
เทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไดแก เมื่อเรากาวเขาไป
นั่งบนเกาอี้สแกนใบหนา และเลือกรูปแบบการแตงหนาท่ีเราตองการ เคร่ืองจะทดลอง
แตงหนาเราบนจอดจิติอล และจะสรปุใหวาเครือ่งสาํอางทีเ่ราจะตองใชในการแตงหนาแบบนี้

 สาํหรบัการเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตครัง้นี ้โรงเรยีนไมไดใชงบประมาณของทางราชการหรอืของสมาคมผูปกครอง
และครแูตอยางใด ผูรวมเดนิทางทกุคนตองใชงบประมาณของตนเอง แตกระนัน้ พวกเราทกุคนตางเหน็ตรงกนัวา แมจะเปนการ
เดินทางไปสวนตัว แตในฐานะท่ีเรามีหนาที่จัดการศึกษา จึงนาจะใชโอกาสน้ีไปดูงานสถานศึกษาและหนวยงานท่ีจะชวยเปด
โลกทัศนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของพวกเราดวย ซึ่งก็เปนแนวคิดที่ถูกตองเพราะการเดินทางครั้งนี้นับวาคุมคา
และเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและตอโรงเรียนเปนอยางยิ่ง
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การเรียนรู ของแตละกรุปเลือด : กรุป A ?  วิธีที่ดีที่สุด
คอื เตรยีมตวัดวยการทบทวนหนงัสอื บทเรยีนอยางตอเนือ่ง
เพื่อใหตัวเองเกิดความมั่นใจ

การเรียนรู ของแตละกรุปเลือด : เลือดกรุป B คนเลือด
กรุปนี้จิตใจวอกแวกงายงาย .. ก็เลยมักจะศึกษาหรือ
อานหนังสือจากสวนที่ยากที่สุดกอน

การเรยีนรู ของแตละกรุปเลอืด : เลอืดกรุป AB เรยีกไดวา
เปนกรุปที ่ฝนความงวงไมคอยไหว เลยไมสามารถนอนดึก
ไดเพราะฉะนั้นจึงตองรูจักแบงเวลาใหดี ๆ

การเรียนรู ของแตละกรุปเลือด : เลือดกรุป O สามารถ
จดจอกบับทเรยีนไดดวยวธิกีารแปลก ๆ  เฉพาะตวั มเีทคนคิ 
เคล็ดลับในการเรียนรู  เป นความสามารถเฉพาะตัว
เลยทีเดียว ก็เลยมักจะเรียนดี มีความจําเปนเลิศ

ËŒÍ§ÊÁØ´ÊØ´ÊíÒ¤ÑÞ à»š¹ÁÔè§¢ÇÑÞ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

เลยทีเ

แลวจะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อ 4 กรุปเลือด มาเจอกัน

·ÒÂã¨¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§áμ‹ÅÐ¡ÃØ�»àÅ×Í´
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อางอิง : taamkru.com/th/การประกันคุณภาพการศึกษา/#article106 : 7/4/60

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÁÕ»ÃÐâÂª¹ÍÂ‹Ò§äÃ
การประกันคุณภาพการศึกษากอใหเกิดประโยชน ดังนี้

● เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูมาตรฐานสากล
● การใชทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
● การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล อันจะทําใหการผลิตผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 

การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด และตรงกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ
● ผูเรียน ผูปกครอง ผูจางงาน และสาธารณชนมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจที่ถูกตองและเปนระบบ
● สถาบันการศึกษา หนวยงานบริการการศึกษา และรัฐบาลมีขอมูลที่ถูกตอง และเปนระบบในการกําหนดนโยบาย 

วางแผน และการจัดบริการการศึกษา
● ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาสูงไดมาตรฐานสมํ่าเสมอ
● ผูเรียนรูลวงหนาวาจะไดรับผลอะไรจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและไดผลตามความตองการ
● ผูปกครอง ชุมชน ครู หนวยงานการจัดการศึกษาในทองถ่ิน มีสวนรวมกําหนดมาตรฐานคุณภาพท่ีผสมกลมกลืน

ระหวางมาตรฐานสากล มาตรฐานชาติและมาตรฐานทองถิ่น
● ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนาํการจัดการเพ่ือควบคุมคณุภาพการศึกษา  โดยผนึกกําลงักับครูคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง ชมุชน วางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพือ่ใหบงัเกิดผลกับผูเรยีนตามมาตรฐาน มกีารตรวจสอบ
ยอมรับในแผนการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา

● ครไูดรบัการพฒันาและจงูใจใหวางแผนการจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเรยีนเปนศนูยกลาง เนนกระบวนการปฏบิตัิ
เพื่อใหนําไปสูการบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรูอยางครบถวน ใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการเรียนการสอน และชวยใหคุณภาพการศึกษามีความเปนระบบระเบียบ

● มีระบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุงตรงตอการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ และบันทึกลงแฟมผลงานที่ผูบริหาร
และครูตรวจสอบผลการเรียนและบันทกึผล นาํผลมาใชเพือ่การพัฒนาและรายงานสูชมุชนสม่ําเสมอวา การจัดการเรียนการสอน
ทําใหบังเกิดผลตามเปาหมายคุณภาพการเรียนรูที่กําหนดไวลวงหนาไดดีเพียงใด
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โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รวมงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2559

ลําดับที่ ชื่อเรื่องงานวิจัย อาจารยผูทําวิจัย

1. ผลการศึกษาสิ่งที่อยากปรับปรุงตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อาจารยชิดาพันธุ  มูลผล
2. ความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนวชิาลกูเสอื-เนตรนาร ีสาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 อาจารยสุธีร  คําแกว
3. การประเมินการเขาคายลูกเสือ ม.2 และ ม.3 : การเขาคายลูกเสือที่คายศิลาภิรมย 

จังหวัดสระบุรี วันที่ 13-15 มกราคม 2560
อาจารยชัยเดช  นาคสะอาด

4. การพัฒนาทักษะการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 โดยการฝกปฏิบัติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

อาจารยอารีรัตน  แสนคํา

5. การพัฒนาแบบฝกทักษะการเรียนรู เรื่องการเงินและสถาบันทางการเงิน 
สาระเศรษฐศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

อาจารยนราธปิ  แกวทอง

6. ความพึงพอใจที่มีตอระบบการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อาจารยคมเวช  แดงประไพ
7. การศึกษาความพึงพอใจตอการเขียนคําอานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนคําอาน
อาจารยวะรุฬพันธ  โหมงมาตย

8. Common Grammar Mistakes in Writing English Journal of 11th Grade Students อาจารยไอฟา  ตรุษสาท
9. The Classroom Management : Japanese Class Mr. Naoya Akamatsu

10. การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 อาจารยทุติยพร  บุญลี
11. การสอนซอมเสริม เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชแบบฝกทักษะ 

สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

อาจารยปฐมพร  บุญลี

12. ความพึงพอใจในการเลือกใชสีทํางานวิชาศิลปะพื้นฐาน 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

อาจารยอติพงศ  ชัยวาสี

13. การจัดการเรียนรูสะเตม็ศกึษา เรือ่ง ออสโมซสิ สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 อาจารยกมณรัตน  บุญรอด
14. การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อการทดลองเร่ือง การเปลี่ยนแปลงของ

เปลือกโลก ในรูปแบบ STEM ศึกษา
อาจารยศุภษิกานต  ลบบํารุง

15. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การจัดการขยะภายในโรงเรียน โดยใชสะเต็มศึกษา อาจารยพีรพงศ  บุญฤกษ
16. การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษา 4 เรือ่งการเปลีย่นแปลงทางการปกครอง

พ.ศ. 2475 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3

อาจารยพิไลลักษณ  คํามาระ

17. การพัฒนาทักษะการเล นคีย บอร ดจับจังหวะเพลงในอิเลคโทนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2/2559

อาจารยอัคคชัย   เจริญศุข

¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ง การสรางแบบสอบถามออนไลนและการสรางบล็อกสําหรับเผยแพรบทเรียน

 บคุลากรโรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 ปจจบุนัดวยความกาวหนาของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เชน เทคโนโลยเีวบ็ 2.0 ทีใ่หผูใชงานสามารถ
ออกแบบเว็บไดเอง โดยไมตองพ่ึงพาโปรแกรมเมอรอีกตอไป รวมถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอย
และไอโอเอสที่สามารถใชงานผานมือถือหรือแท็บเล็ต ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนทางดานการสื่อสารและการทํางาน 
และสามารถนํามาใชในการจัดทาํแบบสอบถามออนไลนได ทัง้นีผู้ใชงานสามารถออกแบบไดเอง  โดยไมมคีาใชจายในการ
ซื้อโปรแกรมมาใชงาน 
 นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามทางออนไลนไดทันที ทําใหการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
หรือการสํารวจขอมูลมีความสะดวกและรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนรุนใหมที่อยูบนโลก
ออนไลน รวมทั้งแบบสอบถามออนไลนสามารถใชงานผานอุปกรณการสื่อสารไดทุกที่ทุกเวลา
วัตถุประสงค
 1. เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการสรางแบบสอบถามออนไลน
 2. เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการสรางบล็อกสําหรับเผยแพรบทเรียน
เปาหมาย

 1. สามารถนาํความรูในการสรางแบบสอบถามออนไลนและการสรางบลอ็กไปใชประกอบบทเรยีนหรอืงานวจิยัได
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อางอิงขอมูล http://www.niets.or.th/th/     
อางอิงขอมูล http://www.eduzones.com

เปนการสอบระบบใหม
ที่จะเริ่มใชในป 2561
ซึ่งจะเปดสอบ 

“พรอมกันทั่วประเทศ”
เพียงครั้งเดียว

โดยใชขอสอบกลาง 
(หากมหาวิทยาลัยไหน

จะจัดสอบเองตองขออนุญาตกอน) 

เอ็นทรานซ 4.0
หรือ

เอ็นทรานซ 61

1. นกัเรียนจบมัธยมศึกษาปที ่6 สอบปลายภาคเรียบรอยแลว
2. เปดสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ 
 (สอบประมาณชวงกลางมีนาคม 2561)
3. นําคะแนนที่ได ไปยื่นเลือกคณะที่ตองการ 4 อันดับ
4. มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษา สงชื่อเขาระบบเคลียริ่ง 
 #เคลียริ่งรอบที่ 1
5. เปดใหนักเรียนที่ไมติดคณะที่ตองการ ในรอบแรก ยื่น
คะแนนรอบที่ 2
 ซ่ึงระหวางที่มีการสอบ ยื่นคะแนน และมหาวิทยาลัย
ทําการคัดเลือกอยูนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจะไมอนุญาต
ใหมหาวิทยาลัยเปดสอบรับตรงใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อลดปญหาเด็ก
ตองวิ่งสอบหลายสนาม 

1. วางแผนการอานหนงัสอืใหด ีเพราะการสอบเอนทรานซ 4.0
  ทาํใหเรามีเวลาอานหนงัสอืมากข้ึน แตอยาชะลาใจเดด็ขาด 
 เพราะถานับวัน เวลาตามจริง  เด็ก’61 จะมีเวลาเตรียมตัว
 สอบเขามหาวิทยาลัย นับจากนี้เพียง 1 ปกวา ๆ เทานั้น
2. อัพเดทขาวสารจากแหลงที่นาเชื่อถือได 
3. เรื่องเรียนอยาทิ้ง ทบทวน ทําคะแนนสอบในรั้วโรงเรียน 
 ซิวเกรดสวย ๆ มาครอบครองไวกอน
4. อยาลืมคนหาสถิติคะแนน คณะที่ตัวเองชื่นชอบมาตั้งเปน
 มาตรฐานใหตวัเองไว จะไดรูวาเราตองทาํคะแนนสอบมาก
 เทาไหร ถงึมโีอกาสไดเขาเรยีนคณะท่ีใฝฝน ในมหาวทิยาลยั
 ที่ตองการ
5. ระบบเปล่ียนไปแตการสอบยังมีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ
 ความพยายามของเราตองคณู 2  เพราะการสอบเอนทรานซ 4.0
  “สอบครั้งเดียว” ไมมีโอกาสแกตัว

เมื่อระบบเปลี่ยน เราจะปรับตัวกันอยางไรละ?

ซึ่งกระบวนการตามระบบคือ

เข็มทิศส่องทาง
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กิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารี 
ประจําปการศึกษา 2559

ลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2-3
อ.พลีาภ  วงษพานชิย ผูอาํนวยการลูกเสอืโรงเรียน
นาํคณะผูกาํกบัลกูเสอืและนกัเรียน ระดับมธัยมศกึษา
ปที ่2-3 เขารวมกจิกรรมคายพกัแรมลกูเสอื เนตรนารี
สามัญรุ นใหญ ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ
การทํางานรวมกับผู อื่น ฝกความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของตน โดยดําเนินการตามหลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2528 ระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2560 
ณ คายศลิาภริมยแคมป  อ.ปากชอง  จ.นครราชสมีา
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งานลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญ  รวมกับฝายวิชาการ 
กาํหนดใหนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปที ่1 เขารวมกจิกรรม
คายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญ เพื่อรับการ
ทดสอบทักษะทางลูกเสือ และประดับเคร่ืองหมาย
วิชาพิเศษ ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวดําเนินการตามหลักสูตร
และวชิาพเิศษลกูเสอืสามญัรุนใหญ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2528 
ระหวางวนัที ่21-22 มกราคม 2560 ณ คายลกูเสอืชัว่คราว
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารี 
ประจําปการศึกษา 2559

 2528 
วคราว
ร
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2. กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 28 พระวรุณเกมส  วันที่  14 - 16 ธันวาคม 2559
  กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ  เปนกีฬาประเพณีที่จัดขึ้นทุกปเพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีของนักเรียนนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ฝายมัธยม)   ครั้งน้ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปนเจาภาพจัดการแขงขัน  ณ สนามอรุณปรีดีดิลก
มีกีฬาที่จัดแขงขัน 9 รายการ ดังนี้ คือฟุตบอล  วอลเลยบอล  บาสเกตบอล เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส  เปตอง หมากกระดาน กรีฑาและ
ไดจัด กีฬาสาธิตเพิ่มอีก 4 รายการ คือ วายนํ้า ตะกรอ วอลเลยบอลชายหาดและฟุตซอล

ถวยรางวัลที่โรงเรียนไดรับ
1. ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา (ครองแชมป 3 สมัย)

2. ถวยรางวัลเขารวมขบวนพาเหรด
3. ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาเทนนิส
4. ถวยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาแบดมินตัน
5. ถวยรางวัลรองชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

à»�´á¿‡Á¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
1. ลอยกระทง  วันจันทรที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 ฝายกิจการนักเรียนรวมกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ในวันจันทรที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. เปนตนไปโดยมี
การประกวดกระทง นางนพมาศและการละเลนตาง ๆ
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ลําดับ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง รวม

1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 18 10 5 23

2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 7 11 10 28

3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 2 2 10

4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 2 11 15

5 โรงเรียนมัธยมสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1 4 7 12

6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 - 5 6

7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1 - 1 2

7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 - 1 2

8 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค - 2 2 4

9 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - - 5 5

10 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง - - - 0

10 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - - - 0

สรปุเหรียญรางวลัการแขงขนั “กฬีาสาธติ”  กฬีาสาธติราชภฏัสมัพนัธ ครัง้ที ่28 พระวรุณเกมส

ลําดับ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง รวม

1 โรงเรียนมัธยมสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 19 16 23 58

2 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 16 13 11 40

3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 7 11 10 28

4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 6 7 8 21

5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 9 11 21

6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 4 5 13 22

7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 3 1 8

8 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 4 2 8 14

9 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 4 - 1 5

10 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 3 1 4 8

11 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 2 11 15

12 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด - 1 1 2

สรุปเหรยีญรางวลัการแขงขนั “กฬีา,กรฑีา”  กฬีาสาธติราชภฏัสมัพนัธ ครัง้ที ่28 พระวรณุเกมส
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-
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3. เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2560  วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
  ฝายกิจการนักเรียนรวมกับคณะกรรมการนักเรียนปการศึกษา 2559 จดัใหมกีารเลือกต้ังประธานนักเรียนประจําปการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 
 ณ ลานอเนกประสงค   มีนักเรียนมาใชสิทธิในการเลือกตั้งคิดปนรอยละ 89.04  ผลการเลือกตั้ง  ดังนี้
 เบอร 1  นายวิชชากร สุวรรณสุขุม ไดคะแนนเสียง 120 คะแนน 12.64 %
 เบอร 2  นายธนกฤต กิ่งรุงเพชร ไดคะแนนเสียง 17 คะแนน 1.79 %
 เบอร 3  นางสาวณิชากร ปราบศรีภูมิ ไดคะแนนเสียง 33 คะแนน 3.47 %
 เบอร 4  นางสาวศิริลักษณ วัชรวงษไพบูลย ไดคะแนนเสียง 304 คะแนน 32.03 %
 เบอร 5  นายศิลป ศิลปพันธ ไดคะแนนเสียง 143 คะแนน 15.06 %
 เบอร 6  นางสาวปุณยวีร ขนอม ไดคะแนนเสียง 95 คะแนน 10.01 %
 และงดออกคะแนนเสียง 66 ใบ  6.95 % และมีบัตรเสีย   67  ใบ  7.06 %
 ผลการเลือกตั้ง นางสาวศิริลักษณ  วัชรวงษไพบูลย  ไดรับเลือกเปนประธานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2560  

4. ฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 2 และ3 วันที่ 7-11 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560
  นกัศกึษาวชิาทหารชัน้ปที ่2 และ 3  เขารบัการฝกภาคสนาม  ณ เขาชนไก  ตาํบลลาดหญา  อาํเภอเมอืง  จงัหวดักาญจนบรุ ี  วนัที ่ 7-11  กมุภาพนัธ   2560

เพื่อให นักศึกษาวิชาทหารมีความอดทน มีระเบียบวินัย รู หนาที่ตนเองตอสังคมประเทศชาติ และเพ่ือเปนกําลังพลสํารองของชาติ  
โดยมีอาจารยสุวัตร  ผาทอง  และอาจารยภัทรานิษฐ พรหมสุรินทร ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารเปนผูควบคุมดูแล
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ดอกบัว - ความดีงาม มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เปรียบเสมือนเด็กสาธิตทั้งหมด
  ที่เลนกีฬาดวย
ดาว - มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
เปลวไฟ - ความกลาหาญและกลาแสดงออก เปรียบเสมือนเด็กสาธิตที่มีความกลา 
  กลาที่จะทําในสิ่งที่ถูกตองและดีงาม
เพชร - ความแข็งแกรง ความเขมแข็ง
คน - คนเราเกิดมาไมมีใครเกงตั้งแตอยู ในทองแม ถาเราตองการที่จะเกง
เราจะตองมีความพยายาม อดทนในสิ่งที่เราตองการที่จะทําเมื่อเราทําสําเร็จเราก็มีความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทํา เปรียบเสมือนคนดังรูปที่ชูมือของตนเอง พรอมกับชัยชนะ
และความภาคภูมิใจในชัยชนะที่ตนนั้นไดทําสําเร็จมา

สีชมพู - การที่มีความสัมมาคารวะตอผูมีพระคุณ
สีเขียว - ความสุข ความสบายที่ไดเลนกีฬา
สีเหลือง - ความสามัคคี
สีแดง - ความอดทน อดกลั้น
สีนํ้าเงิน - ความรมเย็น ความสงบ
สีสม - ความสมานกลมเกลียวกัน

ณ

6.  เพชรพระศรีเกมส

5. มอบเกยีรตบิตัรธรรมศกึษาประจาํป 2559 วนัศกุรที ่17 กมุภาพนัธ 2560
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดจัดการสอบธรรมศึกษาประจําป 2559 ใหแกนักเรียนและบุคลากร
โรงเรยีนมธัยมสาธติฯสอบผาน 275 คน  ไดทาํพธิมีอบประกาศนยีบตัรธรรมศกึษาในวนัศกุรที ่17 กมุภาพนัธ 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยนิมนตพระธรรมเจติยาจารย 
เจาคณะภาค 8 เจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ เปนประธานมอบเกียรติบัตร
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