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วารสารราชาวดี 1

	 ด้วยในวันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาต	ิ	 

โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ	สตรวีทิยา			พทุธมณฑล				จงึได้จัดกจิกรรมเชดิชพูระคณุแม่ 

เพ่ือให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่	 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับเกียรต ิ

จากครอบครัวคุณแม่จรีพร		เทพผดุงพรและแขกผู้มีเกียรติ		เข้าร่วมกิจกรรม

กจิกรรมวัน
แม่แห่งชาติ ๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๑

ผู้อ�านวยการไชยา	กัญญาพันธุ์
ประธานในพิธีท�าบุญช่วงเช้า

ครอบครัวคุณแม่จรีพร	เทพผดุงพร
และแขกผู้มีเกียรติ	เข้าร่วมกิจกรรม	

ผู้อ�านวยการไชยา	กัญญาพันธุ์	
มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น

และมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความ

นางสาวฑิฏฐิฏา	ศิรินพ		
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖/๑	

ตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศ		
การเขียนเรียงความ	อ่านเรียงความ วารสารราชาวดี 1



วารสารราชาวดี2

 ในช่วงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนได้มีกิจกรรมที่สนับสนุนด้านผู้เรียนมากมายหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม 

บรรพชาสามเณร  กจิกรรมงานเดิน - วิง่มนิมิาราธอน รวมพลคนดขีองแม่  กจิกรรมเทศน์มหาชาต ิ ซึง่โรงเรยีนต้องขอขอบคุณท่านผูป้กครอง 

ที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี 

 ท่านผู้ปกครองทกุท่าน ในช่วงปิดภาคเรยีนทีผ่่านมา  เป็นช่วงทีน่กัเรยีนบางส่วนมโีอกาสพกัผ่อน  ใช้เวลากบัครอบครวัอย่างมคีวามสขุ 

บางส่วนมาโรงเรียนเพื่อฝึกซ้อมผู้น�ากองเชียร์นักกีฬาของแต่ละคณะสี  บางส่วนมาโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
กีฬาสีภายใน  โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน  จึงได้ก�าหนดมาตรการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ในช่วงปิดภาคเรยีน  อาท ิ ก�าหนดมาตรการเปิด-ปิด  อาคารเรยีนและลฟิท์  แต่งตัง้เวรยามรกัษาการณ์และผูต้รวจเวรประจ�าสถานท่ีราชการ 
ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติให้ครูและนักเรียนที่จะมาโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนทราบ  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณต่าง ๆ  รอบโรงเรียน 
ซึ่งสามารถบันทึกภาพและตรวจสอบภาพในระบบได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
 โรงเรียนได้ส่งเสริมความรู้  ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามและการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้มีความสามารถ 
ตามความถนัด  ความสนใจของนักเรียน  ซึ่งในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน 
หลายด้าน  เช่น  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ระดับ OBECQA ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศช้ันน�าที่มี 
คุณภาพการศึกษาสูง  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยขณะนี้ได้จัดท�าร่างกรอบมาตรฐาน 
เพือ่การประเมนิคณุภาพภายในของโรงเรยีนตามกรอบนโยบายปฏริปูระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา
 สดุท้ายนีโ้รงเรยีนขอขอบพระคุณผูป้กครองเป็นอย่างสงู  ทีไ่ด้ช่วยเป็นธรุะ  ดแูลเอาใจใส่บตุรหลาน  อนัเป็นทีร่กัอย่างดยีิง่มาโดยตลอด 
ขอขอบคณุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน    สมาคมผูป้กครองและครู ฯ   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   คณะครู   บคุลากรทางการศกึษา 
และองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง  ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจนมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับในสังคม

ด้วยความปรารถนาดีจาก

(นายไชยา  กัญญาพันธุ์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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	 เม่ือวนัพธุที	่๒๖	กนัยายน	๒๕๖๑		ทีผ่่านมา		โรงเรยีนได้จดังาน		“ราชาวดมีทุติา	กษณิานสุรณ์’๖๑” 

ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ		จ�านวน	๕	ท่าน	ได้แก่	คุณครูวรณัน	พึ่งค�า	คุณครูวิภาวรรณ	มานยีมุด 

คุณครูสุภาสิริ	 พันธุ์มะม่วง	 คุณครูแสงเลย	 สุขสมัย	 และคุณครูอังศนา	 บุญเฉลิมศักดิ์	 ซึ่งคุณครูทั้ง	 

๕	ท่าน		ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย	แรงใจ	อบรมสั่งสอนให้นักเรียนของเราเป็นลูกนวมินทร์ที่สมบูรณ์แบบ		

	 	 ขอให้คุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ทั้ง	 ๕	ท่าน	 	 มีความสุขในช่วงวัยเกษียณ	 	 และอย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยือน 

พวกเราชาวสตรีวิทยา		พุทธมณฑล		บ้างนะคะ	

นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม  บรรณาธิการ

วารสารราชาวดี
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

CONTENTS
ที่ปรึกษา
 นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อ�านวยการ

 นางสาววาริสา  ประภาสพงษ์ รองผูอ้�านวยการ

 นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์ รองผูอ้�านวยการ

 นายมนตรี กมลอดิศัย รองผูอ้�านวยการ

บรรณาธิการ
 นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม

 นางรัชภรณ์  มีล�้า

 นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์

 นางสาวรัชพร   วิทยประพัฒน์

กองบรรณาธิการ
 นางสาวนวลฉวี   นาคจันทร์

 นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์

 นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล

 นายรวิ แจ่มพินิจ

 นายธนกฤต นาคศรี

 นายอิสินธร เดชคุ้ม

 นางสาวจิระ ดีช่วย

 นางนริสา พัฒนรัฐ

 นางนุกูล ศิริบรรณากุล

 นางวันเพ็ญ มีค�าแสน

 นางฐานิต สุขสนาน

 นายประกาศิต  บุญวงค์

กิจกรรมวันแม่  ๑
สารผู้อ�านวยการ   ๒
บรรณาธิการ  ๓
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  ๔
กลุ่มบริหารวิชาการ  ๖
กลุ่มบริหารงานบุคคล   ๘
งานทะเบียน - วัดผล บทความความฉลาดทางอารมณ์ ๑๐
งานประกันคุณภาพการศึกษา  ๑๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ๒๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ๒๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๒๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓๐
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข ๓๒
งานแนะแนว  ๓๔
งานอนามัยโรงเรียน  ๓๖
ห้องสมุด  ๓๘
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๔๒
อินเตอร์แรคท์  ๔๕
เรียงความวันแม่ “รักใดเล่าจักเท่าแม่รัก” ๔๖
รู้รอบเรื่องใกล้ตัว “โรคไข้เลือดออก” ๔๗
ห้องเรียนพิเศษ  ๔๘

ถ้อยแถลงของบรรณาธิการ

คณะผู้จัดท�ำ
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ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูแสงเลย		สุขสมัย		คุณครูอังศณา		บุญเฉลิมศักดิ์		

คุณครูวรณัน	พึ่งค�า	คุณครูวิภาวรรณ	มานยีมุดและคุณครูสุภาสิริ	พันธุ์มะม่วง 

รับมอบโล่เกียรติคุณ		ครูผู้เกษียณอายุราชการ	

ปีการศึกษา	๒๕๖๑	จากท่านผู้อ�านวยการไชยา	กัญญาพันธุ์

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูนิติยา	ภักดีบุรี		คุณครูกนิษฐา	หลักดี		และคุณครูนาตยา	สุกจั่น	

(ครูรุ่นที่สองของโรงเรียน)	รับมอบโล่เกียรติคุณ		ครูผู้ปฏิบัติราชการ

ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล	เป็นเวลา	๒๕	ปี	

จากท่านผู้อ�านวยการไชยา	กัญญาพันธุ์

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูรัชพร		วิทยประพัฒน์	คุณครูวัชรี		แก้วนิยม		คุณครูอุดมชัย	วิไลเพชรัตน		

คุณครูนิวัตร		ตันไพศาล		คุณครูสุดารัตน์	ณัฎฐ์มีบุญ		และคุณครูขนิษฐา	ปราชญ์วิทยา	(ครูรุ่นแรกของโรงเรียน)		

รับมอบโล่เกียรติคุณครูผู้ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล	เป็นเวลา	๒๖	ปี
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ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย 
รายการแข่งขันกีฬา JUJITSU THAILAND OPEN WORLD RANKING  2018  

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูขนิษฐา	ปราชญ์วิทยา	และคุณครูรัชพร	วิทยประพัฒน์

รับรางวัล	“ลูกกตัญญูต่อแม่ดีเด่น”	เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูสุภาสิริ	พันธุ์มะม่วง	และคุณครูนริสา	พัฒนรัฐ

รับรางวัล	“ครูผู้เป็นแม่ดีเด่น”	เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๑

วารสารราชาวดี 5

นายภูวเดช			จามจุรีรักษ์			
รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๙๔	ก.ก.

ประเภท	Contact	Ju	Jitsu			รางวัลเหรียญทอง
ประเภท	Fighting															รางวัลเหรียญทอง
ประเภท	Newaza															รางวัลเหรียญทอง

นายฉันทัช		บุตรมะไฮ	
รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	๗๗	ก.ก.

ประเภท	Contact	Ju	Jitsu			รางวัลเหรียญเงิน
ประเภท	Fighting															รางวัลเหรียญเงิน

นายปนพ			เอี่ยมลือนาม
รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	๕๖	ก.ก.

ประเภท	Fighting		รางวัลเหรียญทอง
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บริหารวิชาการ 
กลุ่ม

คณะผู้บริหาร และคณะครู 
เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ 

เพื่อถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วารสารราชาวดี6
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นายไชยา กัญญาพันธุ์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
เข้ารับผ้าไตรพระราชทานส�าหรับบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   
ในรัชกาลที่ ๙ “นุ ่งโจง  ห่มสไบ  เทิดไท้องค์ราชินี” ประจ�าปี 
การศึกษา  ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต  จังหวัดปทุมธานี   
วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
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คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในกิจกรรมเทศน์มหาชาติ  “กัณฑ์มัทรี”
ณ หอประชุมพุทธมณฑล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเอกชัย		อ�่าสิงห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์							

	มารายงานตัวเมื่อวันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๖๑

นายอภิวัฒน์		ศรีวงษ์สา																									

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา																												

มารายงานตัวเมื่อวันที่	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๖๑

นายศุภวิชญ์		ง่วนส�าอางค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มารายงานตัวเมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๑

ข้าราชการครูบรรจุและแต่งตั้งฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

น.ส.อันธิกา		บุญเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ย้ายมาจากโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์	(ทวีวัฒนา)
ในพระราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๖๑

น.ส.จีรวรรณ์		เข็มกลัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ย้ายมาจากโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์	(วัดน้อยใน) 
ในพระราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่	๒๓	เมษายน	๒๕๖๑

น.ส.กัญชพร		ภู่หมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ย้ายมาจากโรงเรียนราชนันทาจารย์	
สามเสนวิทยาลัย	๒

เมื่อวันที่	๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๑
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รับรางวัล	“ปิยชนน์	คนการศึกษา”
วันที่	๙	กันยายน	๒๕๖๑	ณ	หอประชุมคุรุสภา

นายมนตรี		กมลอดิศัย		รองผู้อ�านวยการโรงเรียน

นางฐานิต		สุขสนาน,	นางแสงจันทร์		อาภาวีระ,		นางจันทร์เจ้า	เถียรทวี,	

นายธนะกิจ		รุ่งโรจน์,		นายภูธร	บ้านเนิน,	นายอิสินธร		เดชคุ้ม,

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
โครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ๒๕๖๑

นางณัฏฐ์ญภา	โพธิวัฒน์ธนัต,นางสาวจิระ	ดีช่วย,		

นางสาวรัชพร	วิทยประพัฒน์,	นางภวรัตน	ภัทรผลพูล,	

นางไพพร	ดีบาง,	นางสาววัชรี	แก้วนิยม,	นายวิทยา		เกริกศุกลวนิช

ข้าราชการครูที่รับราชการครบ ๒๕ ปี 
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลา (รจพ.) ปี ๒๕๖๑

กิจกรรมการซ้อมหนีไฟ  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเมื่อเกิดอัคคีภัย                   

การอบรมหลักเกณฑ์การมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ  แบบ ว๒๑/๒๕๖๐

โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายกิตติ  กสิณธารา  
และ นางศิริลักษณ์  ชินช่งจู
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งานทะเบียน-วัดผล

EQ : ความฉลาดทางอารมณ์
เรียบเรียงโดย ดร.จิระ ดีช่วย

 EQ	(Emotional	Quotient)  คือ ความฉลาดทางอารมณ์  
ซึ่งเป็นการท�างานของสมองในเชิงสังคม  ท่ีมีพื้นฐานของอารมณ์ 
มาเป็นตัวก�ากับ เช่น การรับรู้และเข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น  
รูจ้กัปรบัอารมณ์ของตวัเองให้เหมาะสมได้   แสดงออกอย่างเหมาะสม  
สามารถใช้ชีวิตให้มีสุขได้  โดยเฉพาะเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กับบริบทของสิ่งแวดล้อม  ผู้มี EQ ที่ดี  ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ 
 ๑.	 ด้านเก่ง  คือ มีความมุ่งมั่น  พยายาม  กระตือรือร้น  
รู้จกัปรบัตวั    สามารถคิดหาทางแก้ไขปัญหา    และมคีวามกล้าคดิ    กล้าท�า 
กล้าแสดงออก    ความพร้อมทางอารมณ์ทีจ่ะพฒันาตนเองไปสูค่วามส�าเรจ็ 
 ๒.		 ด้านดี  คือ  รู้จักอารมณ์ตนเอง  ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์
คนอืน่ การยอมรบัถูก-ผดิ ความพร้อมทางอารมณ์ทีจ่ะอยูร่่วมกับผู้อ่ืน
          ๓.		ด้านมีสุข  คือ  ความพอใจ  ภูมิใจในตนเอง  มีความ 
ร่าเรงิเบกิบาน  การรู้จักหากจิกรรมเพือ่ฟ้ืนฟกู�าลังใจตนเองและผู้อืน่ได้ 
การมีความมั่นคงในจิตใจ ความพร้อมทางอารมณ์ที่ท�าให้ตนเอง 
มีความสุข

การสร้างพื้นฐาน EQ ดี 

 การสร้างและพัฒนา EQ ให้ดีได้ต้องอาศัย IQ เป็นพื้นฐาน 
ในการสร้างด้วย    คอื   เดก็ต้องมีสตปัิญญาท่ีสามารถเรียนรู้ท่ีดไีด้ระดบัหนึง่ 
ซึ่งการสร้าง EQ ของเด็กนั้น คุณแม่สามารถดูแลได้ต้ังแต่ตั้งครรภ ์ 
ครอบครวัต้องให้การอบรมเลีย้งดูทีดี่ เป็นแบบอย่างทีดี่ มีการสัง่สอน
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีการฝึกฝน  อบรมให้พัฒนาตัวเองไป 
ในเชิงสังคม  รู้จักปรับอารมณ์  เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น ก็จะ
ส่งผลให้เด็กมี EQ ที่ดี สามารถปรับใช้ให้อยู่อย่างมีความสุขต่อไป

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ EQ

 ๑) ปัจจัยทางชีวภาพ คือ “ต้นทุนทางสมอง” ของเด็ก 
ทีต่ดิตวัมาตัง้แต่ก�าเนดิ  ซึง่เป็นการถ่ายทอดทางพนัธกุรรม  กบัพืน้ฐาน 
ทางอารมณ์   ซ่ึงกถื็อว่าเป็นการท�างานของสมองเช่นกนั   โดยแต่ละคน 
จะมต้ีนทนุไม่เท่ากนั   เช่น   เดก็คนหนึง่เลีย้งง่าย   ปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อม 
ได้ดี  แต่เด็กอีกคนกลับเลี้ยงยาก  เป็นต้น
 ๒)  การอบรมเลีย้งด ู คอื  ปัจจัยทีส่�าคญัมาก  หากเดก็ได้รบั 
การอบรมเลี้ยงดูที่ดี แม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี หรือเด็กมีปัจจัย 
ทางพันธุกรรมไม่ดี ก็ยังสามารถพัฒนาไปในทางที่สร้างสรรค์ได้  
แต่ในทางกลับกนั  เดก็ทีม่ปัีจจยัทางพนัธกุรรมดแีต่อยูใ่นสิง่แวดล้อม  
ตลอดจนได้รับการอบรมเล้ียงดูไม่ดี ไม่ถูกต้อง เด็กก็จะมีโอกาส 
เป็นเด็กมีปัญหาได้เช่นกัน
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 นอกจากปัจจยัหลกัข้างต้นแล้ว    สิง่แวดล้อมกเ็ป็นอกีตวัแปรส�าคญั 
 โดยเฉพาะในสงัคมเมอืง สิง่แวดล้อมมแีต่มลพิษ  ความวุน่วาย  แออดั 
การแก่งแย่งแข่งขันกันสูง  มีปฏิสัมพันธ์และความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
ระหว่างกันน้อย ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาในการดูแล อบรม 
บุตรหลานอย่างใกล้ชิด ต้นทุนของการอบรมเลี้ยงดูบุตรก็ลดน้อยลง 
ประกอบกับสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นสื่อท่ีทันสมัย ค่อนข้างเป็น 
สื่อที่ยั่วยุ เร้าใจ ก็สามารถส่งผลต่อ EQ เช่นกัน ดังนั้น หากเด็กที่ 
ได้รบัการอบรมเป็นอย่างดจีากครอบครวั  เขาจะใช้ส่ือนีอ้ย่างถกูต้อง 
เหมาะสม ในทางตรงกันข้าม กรณีเด็กที่มีปัญหาด้าน EQ ขาดวินัย  
ขาดการควบคุมตนเอง และขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว ก็จะ 
ไม่มีการคิดพิจารณาในการเลือกดูสื่อประเภทนี้ คืออาจรับสื่อท่ีไม่ม ี
ประโยชน์   ซึง่มีความเสีย่งสงูท่ีจะเกดิปัญหาตดิเกมส์   ปัญหายาเสพตดิ 
ตามมาเป็นต้น

องค์ประกอบของ EQ

 องค์ประกอบของอีคิวทีส่�าคัญทีพ่่อแม่ควรเสรมิสร้างให้ลกูม ี
ดังนี้
 ๑.		 สามารถรู้อารมณ์ตัวเอง
 คนที่จะมีทักษะชีวิตที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ คือเป็นคน 
ทีรู่ว่้าตวัเองก�าลังรูส้กึอย่างไร   หรอืสามารถติดตามความรูส้กึของตวัเองได้ 
ในขณะที่อารมณ์ก�าลังบังเกิดขึ้นในตัวเรา เช่น รู ้สึกว่าเราก�าลัง 
เร่ิมรู้สึกโกรธ  หรือเร่ิมรู้สึกไม่พอใจแล้ว  ฉะนัน้เราจงึต้องมกีารสงัเกต 
ตัวเราเองอยู่เสมอ การรู้ว่าตัวเองก�าลังรู้สึกอย่างไรจะท�าให้คนๆ  
นั้นควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น 
 วิธีสอนให้ลูกรู้อารมณ์ตัวเอง คือ พ่อแม่ต้องคอยสังเกต 
อารมณ์ลูกและพูดคุยถามถึงอารมณ์ของลูกที่เปลี่ยนไป เช่น พ่อแม่  
อาจถามว่า “วนันีดู้ลูกอารมณ์ไม่ดี	หนมีูอะไรไม่สบายใจหรอื?” และ 
พ่อแม่เองจะต้องรู้และแสดงอารมณ์ของตวัเองให้เหมาะสมด้วย  เช่น 
พูดว่า  “วันนี้แม่รู้สึกหงุดหงิดไปหน่อยนะลูก”
 ๒.		 สามารถบริหารอารมณ์ตัวเอง
 ทกุคนเมือ่มอีารมณ์บางอย่างเกดิขึน้แล้ว  ต้องรูว้ธิทีีจ่ะจดัการ 
กบัอารมณ์ทีเ่กิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม  เช่น  เกดิอารมณ์โกรธ  อารมณ์ 
ไม่พอใจอะไรใครจะต้องหาทางออก ไม่ใช่เกบ็กดสะสมอารมณ์เหล่าน้ี 
ไว้มากๆ ซึ่งจะเกิดอาการทนไม่ไหวแล้วถึงจุดหนึ่งจะระเบิดอารมณ ์
ออกมารนุแรง  โดยท�าร้ายคนอ่ืนหรอืท�าร้ายตนเอง  วธิบีรหิารอารมณ์ 
หรือวิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น พูดระบาย  หาวิธีผ่อนคลาย 
ให้ตัวเอง  เช่น  อาจไปเล่นกีฬา  ร้องเพลง  ฟังเพลง  เล่นดนตรี  
ท�าความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง  หรือให้อภัย
 ๓.		 สามารถท�าให้ตนเองมีพลัง
 คือเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงใจให้อยาก 
ท�าสิ่งต่างๆ ในชีวิต ไม่เป็นคนย่อท้อหมดเรี่ยวแรงง่ายๆ หรือยอมแพ้   
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และเมื่อเกิดผลเสียขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักน�าเรื่องไม่ดีเก่าๆ มา 
ต่อว่าเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ผิด เนื่องจาก เมื่อย�้าบ่อยๆ เด็กจะซึมซับ  
ตอกย�า้ตนเองว่าตนเองไม่มีข้อด ี กจ็ะย่ิงลองท�าส่ิงต่างๆ โดยไม่คดิว่า 
ถกูหรอืผดิ แต่เพียงให้ผูใ้หญ่หนัมาสนใจ ตามมาแก้ไข เดก็ก็จะรูส้กึว่า 
พ่อแม่ยังรักเขาอยู่  ซึ่งเป็นการเรียกร้องความสนใจที่ผิด
 ดังนั้น  การแก้ไขวัยรุ่นที่มีปัญหานี้ ผู้ปกครองต้อง “จับถูก”	 
ไม่ “จบัผดิ” คอื  ต้องตัง้หลกัให้ด ีพจิารณาว่าบตุรหลานมคีวามสามารถ 
ที่โดดเด่นด้านใดบ้าง  แล้วดึง “จุดดี”  นั้นมาเป็นปัจจัย “ตั้งต้น”	 
แล้วสานต่อ  ส่งเสริมจุดนั้น  อย่างต่อเนื่องต่อไป

 การป้องกัน ปัญหา EQ ต�่า 

 การป้องกัน ไม่ให้เด็กมีปัญหาด้านนี้นั้น ถือว่าส�าคัญกว่า 
การแก้ไขทีป่ลายเหต ุ เนือ่งจาก  EQ  เป็นพฒันาการทางอารมณ์    ดงัน้ัน 
จึงต้องมีการสั่งสมมาเป็นล�าดับจากวัยเด็กจนเติบโตเป็นผู ้ใหญ่  
หากปล่อยให้เกดิปัญหาแล้ว  จะแก้ไขค่อนข้างยาก ดงัน้ัน สิง่ทีด่ทีีส่ดุ  
คือ  เน้นการปลกูฝัง  ดแูลตัง้แต่แรกคลอด  ให้การอบรมเรือ่งคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างดี  เพื่อให้เด็กรู้จักอารมณ์ตนเอง  เช่น  เมื่อเขาโกรธ  
พ่อแม่ต้องบอกให้รู้ว่านี่คืออารมณ์ “โกรธ	 ไม่พอใจ” และสอนว่า 
ควรจดัการกับอารมณ์นีอ้ย่างไร  เมือ่เด็กรูอ้ารมณ์ตนเอง  กจ็ะสามารถ 
จัดการกับอารมณ์ตนเองได้ ท�าอะไรจะคิดถึงคนรอบข้างเป็นหลัก 
แต่ในทางกลับกัน  เด็กที่มีปัญหาด้าน EQ จะไม่รู้จักอารมณ์ตนเอง  
นึกอยากจะแสดงอารมณ์ใดก็แสดง โดยไม่รู้ว่าคนรอบข้างจะรู้สึก 
อย่างไร  กล่าวง่ายๆ ว่า  ยึดตนเองเป็นหลัก  ไม่สนใจคนรอบข้าง
 ดังนั้น โดยสรุป สิ่งส�าคัญในการพัฒนา EQ ของเด็กให้ด ี
ในระยะยาว  ควรให้การอบรมเล้ียงด ู ส่ังสอน  ให้ความใส่ใจดแูลอย่าง
ใกล้ชิด  เน้นที่การเลี้ยงดูให้ถูกต้องตามพัฒนาการตามวัยพร้อมสอด
แทรกคณุธรรม  จรยิธรรม  และทีส่�าคัญ  คอื ธรรมชาตขิองเดก็จะลืน่ไหล 
ซึมซับสิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ดังนั้น หากต้องการให้เด็ก 
พัฒนาไปในทางที่ดี ก็ต้องให้เด็กได้พบเจอ เรียนรู้แต่สิ่งดีๆ รอบข้าง 
เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ต้องสอนให้เด็ก “อดทน	รอคอย” ให้เป็น  
สิง่นีเ้ป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่�าคญัท�าให้เดก็เรยีนรูท้ีจ่ะจดัการกับอารมณ์
ตนเอง  เดก็ทีไ่ด้รบัการเลีย้งด ู ฝึกฝนให้มวีนิยัทีด่ ี จะสามารถควบคมุ 
ตนเอง รูจ้ดัอดกลัน้    ยบัยัง้ชัง่ใจ   เคารพในสทิธผิูอ้ืน่    ให้ความนบัถอืตนเอง 
เมื่อเติบโตขึ้นจะประสบความส�าเร็จ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
อย่างราบรื่น 

อ้างอิง

นางพงา  ล้ิมสุวรรณ (๒๕๔๒). ไอคิวและอีคิว. เล้ียงลูกถูกวิธี   
ชีวีเป็นสุข พิมพ์ครั้งที่ ๙, กรุงเทพ: พรินท์ติ้งเพรส.
http://www.thaihealth.or.th/Content
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โดยง่ายดาย สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้มาจากหลายๆ องค์ประกอบ  เช่น   
พ่อแม่ชื่นชมในความส�าเร็จของลูก  ลูกก็จะกลายเป็นคนอยาก 
มีความส�าเร็จ หรือพ่อแม่คอยให้ก�าลังใจและคอยสนับสนุนเวลา 
ลูกท�าอะไรๆ
 ๔.		 สามารถเข้าถึงจิตใจผู้อื่น
 การที่คนเราจะสามารถเข้าใจจิตใจผู้อื่นได้  จะต้องเข้าใจ 
ตัวเองก่อน ต้องรู้จักตัวเอง และมีความรู้สึกของตัวเองเสียก่อนว่า 
ตัวเองรู ้สึกอย่างไร  จึงจะสามารถอ่านความรู ้สึกของผู ้อื่นได ้
การท่ีจะอ่านความรูสึ้กคนอืน่ได้ด ี จะต้องเป็นคนทีอ่่านภาษาท่าทางได้ดี 
เพราะคนส่วนใหญ่แล้วจะแสดงอารมณ์เป็นภาษาท่าทางมากกว่า 
การแสดงอารมณ์เป็นค�าพูด
 ๕.		 สามารถรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 การท�าให้คนอื่นที่อยู ่ใกล้เราแล้วเกิดความรู้สึกท่ีดี เช่น  
เราสามารถท�าให้เขารูส้กึว่าเราเหน็เขาส�าคญัให้เกยีรตเิขา  ยกย่องเขา 
เข้าใจเขา เห็นเขามีคุณค่า ช่วยเหลือเขา เป็นมิตรกับเขา หวังด ี
ต่อเขา รักเขา

แนวทางแก้ไขในวัยรุ่นที่มีปัญหาด้าน EQ

  “จับถูก” ไม่ “จับผิด”  ในส่วนของวัยรุ่น  ในปัจจุบัน นับว่า 
มีแนวโน้มมีปัญหาด้านการจัดการทางอารมณ์สูงมากขึ้น โดยการ 
แก้ไขเมือ่พบว่าบตุรหลานมปัีญหาด้าน  EQ  คอื  ผูป้กครองหรอืผู้ใกล้ชดิ 
ต้องค่อยๆ พิจารณาหาสาเหตุว่าอะไรคือที่มาของปัญหาที่แท้จริง  
ในขณะเดยีวกนั  กต้็องส่งเสริมความสามารถ  “ด้านบวก” ของวยัรุน่  
เพื่อน�ามาเป็นปัจจัยตั้งต้นในการพัฒนาด้านการจัดการทางอารมณ์  
และน�าไปสู่การก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
 สาเหตุส่วนใหญ่ของวัยรุ่นที่มีปัญหา คือ ความอ่อนแอ 
ทางอารมณ์ ท�าให้ไม่รู้จักอารมณ์ตนเอง ไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร  
สิ่งใดควร ไม่ควรท�า ซึ่งโดยหลักจิตวิทยาส�าหรับวัยรุ่นนั้น เป็นวัยที ่
ต้องการความเป็นตวัของตัวเองสงู  เพือ่ทีจ่ะน�าไปสู่การพฒันาตนเอง 
ไปสูว่ยัผูใ้หญ่  ดงันัน้  วยันีเ้ป็นวยัทีช่อบท�าส่ิงทีท้่าทาย  ลองผดิลองถกู  
แต่ถ้าท�าส�าเร็จด้วยตนเองก็จะภาคภูมิใจ  ดังนั้น  ผู้ปกครองจะหา 
ด้านบวกที่โดดเด่นของเด็กและส่งเสริมความสามารถนั้นๆ เช่น  
หากเด็กชอบการแสดงออก ชอบร้องเพลง ก็ต้องส่งเสริมหาเวทีให ้
แสดงออก ให้ก�าลังใจให้เขาท�าในสิ่งที่เขาชอบ เน้นเฉพาะด้านบวกนี้  
เด็กก็จะพัฒนาไปในทางที่สร้างสรรค์ได้
 ในทางกลบักนั  หากผูป้กครองพบว่าบุตรหลานมีปัญหาด้าน  
EQ  แต่ไม่ให้ความใส่ใจ  เดก็ทีม่ปัีญหาอยูแ่ล้ว มกัจะเสาะหาไปเรือ่ยๆ 
โดยไม่มีทิศทาง ไม่ตระหนักว่าสิ่งที่ท�าควรหรือไม่ควร เพียงแค่ท�า 
แล้วท�าให้ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่า มีความส�าคัญ ยังเป็นท่ีรักของคน 
ในครอบครัวและคนในสังคมของตนเองอยู่เท่านั้น โดยเด็กกลุ่มนี้จะ 
ท�าทุกอย่างไม่ว่าทางบวกหรือลบ เพียงเพื่อให้คนรอบข้างสนใจ  
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งานประกันคุณภาพการศึกษา

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  ได้ด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  

๔ มาตรฐาน ได้แก่  ด้านคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร การจัดการเรียนการสอน  

และการประกนัคณุภาพภายใน  ผลการประเมนิคณุภาพ ติดตามตรวจสอบตามมาตรฐานประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ซึ่งรายงานต่อส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  เป็นดังนี้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้-ประเด็นพิจารณา
น�้าหนักคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ประเมิน

มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของผู้เรียน

ด้านที่	๑	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน		

๑.๑ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร 

และการคิดค�านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

๕ ๔.๗๕

๑.๒ ความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา                                                                                                   

๕ ๔.๖๒

๑.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ๔.๘๐

๑.๔ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ ๔.๕๓

๑.๕ ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดับชาติ ๕ ๓.๓๐

๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท�างาน ๕ ๔.๖๐

ด้านที่	๒	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	

๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก�าหนด 

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม

๕ ๔.๘๕

๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ๔.๙๔

๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ๔.๙๑

๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ๕ ๔.๙๓

รวมคะแนนมาตรฐานที่	๑ ๕๐ ๔๖.๗๘

วารสารราชาวดี12
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มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลการประเมินระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ ๕๐ ๔๖.๐๕ ■  ดีเยี่ยม (๔๐-๕๐ คะแนน)                 ■  ดี (๓๐-๓๙ คะแนน)

■  พอใช้ (๒๕-๒๙ คะแนน)                     ■  ปรับปรุง (ต�่ากว่า ๒๕ คะแนน)

มาตรฐานที่ ๒ ๒๐ ๑๙.๕ ■  ดีเยี่ยม (๑๗-๒๐ คะแนน)                 ■  ดี (๑๔ – ๑๖ คะแนน)

■  พอใช้ (๑๐-๑๓ คะแนน)                     ■  ปรับปรุง (ต�่ากว่า ๑๐ คะแนน)

มาตรฐานที่ ๓ ๒๐ ๑๗.๑๙ ■  ดีเยี่ยม (๑๗-๒๐ คะแนน)                 ■  ดี (๑๔ – ๑๖ คะแนน)

■  พอใช้ (๑๐-๑๓ คะแนน)                     ■  ปรับปรุง (ต�่ากว่า ๑๐ คะแนน)

มาตรฐานที่ ๔ ๑๐ ๙.๔๗ ■  ดีเยี่ยม (๙-๑๐ คะแนน)                    ■  ดี (๗-๘ คะแนน)

■  พอใช้ (๕-๖ คะแนน)                            ■  ปรับปรุง (ต�่ากว่า ๕ คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้-ประเด็นพิจารณา
น�้าหนักคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ประเมิน

มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา	

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก�าหนดชัดเจน ๕ ๕.๐

๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๕.๐

๒.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ

ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๕ ๕.๐

๒.๔ การก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ๕ ๔.๕๐

รวมคะแนนมาตรฐานที่	๒ ๒๐ ๑๙.๕

มาตรฐานที่	๓	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ			

๓.๑ การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

๑๐ ๘.๕๕

๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ๕ ๓.๘๙

๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕ ๔.๗๕

รวมคะแนนมาตรฐานที่	๓ ๒๐ ๑๗.๑๙

มาตรฐานที่	๔		ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล	

๔.๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

๑๐ ๙.๔๗

รวมคะแนนมาตรฐานที่	๔ ๑๐ ๙.๔๗

รวมคะแนนทั้งหมดทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๒.๒๑

สรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน

วารสารราชาวดี 13

✓

✓

✓

✓
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่

 คณะผู้บริหารให้เกยีรตเิป็นประธานและถ่ายภาพร่วมกบัคณะครู 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย		เนือ่งในกจิกรรมวนัสนุทรภู	่๒๕๖๑
 นกัเรยีนร่วมแสดงฉ่อย		เพือ่ร่วมอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย 

เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่	๒๕๖๑

การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง		เนื่องในวันสุนทรภู่	๒๕๖๑

นักเรียนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่	๒๕๖๑

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย	

นักเรียนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่		๒๕๖๑

วารสารราชาวดี14
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กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

	 ท่านผู้อ�านวยการไชยา	 กัญญาพันธุ์	 และ	 คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมชม 

นิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ

 กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทยน�านกัเรยีนเข้าร่วมแข่งขนัเพชรยอดมงกฎุภาษาไทย 

ณ		โรงเรยีนสันตริาษฎร์วิทยาลัย		และนกัเรยีนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาพระราชนพินธ์  

ในรัชกาลที่		๖	ณ	โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ท่านผู้อ�านวยการไชยยา	กัญญาพันธุ์	
มอบรางวัล		การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย	 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ	๒๕๖๑

	 คุณครูแสงเลย	 สุขสมัย	 เข้ารับรางวัล 

ครูผู ้เกษียณทรงคุณค่าและคุณครูรัชพร		 

วทิยประพฒัน์	เข้ารบัรางวัลครผููป้ฏบิตัหิน้าที ่

ที่โรงเรียนครบ	๒๖	ปี	 เนื่องในวันสถาปนา 

โรงเรียน

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมงานมุฑิตาจิต		ครูแสงเลย		สุขสมัย

คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมท�าบุญตักบาตร
ที่พุทธมณฑล	เนื่องในวันวิสาขบูชา
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	 ครูสุภาสิริ		พันธุ์มะม่วง			 	

ขออวยพร	จากหมวด	คณิตศาสตร์		

ให้แก่ปราชญ์		อาจารย์		ผู้เกษียณ	

คุณครูมุ้ย		ที่เคารพ		รักนักเรียน		

ผู้คอยเพียร		ให้ความรู้		และวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วารสารราชาวดี16

ขอให้ท่าน	คิดสิ่งใด	สมใจปราถ		

ไม่มีขาด	ครบทุกสิ่ง	ถวิลหา		

มีแต่สุข	ทั้งใจ	และกายา		

โชคลาภมา	อายุมั่น	มิ่งขวัญยืน
(ครูเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย  ประพันธ์)  

	 	 	 ขอบคุณท่ีทุ ่มเทกับการท�างาน	 ทั้งกายและใจขอให ้

สขุภาพแขง็แรง		ปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ทัง้หลายทัง้ปวงถงึแม้ 

จะปลดเกษยีณแล้วแต่เรากส็ามารถท�าอย่างอืน่เพือ่ช่วยเหลอื 

สังคมและเพื่อนมนุษย์ได้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จัดการสอบแข่งขันภายในเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ

 การวางแนวทางการพัฒนากลุ่มสาระและพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือวางโครงสร้างหลักสูตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คะแนน O-NET ให้สูงขึ้น  

ของฝากจาก
ครูช่อทิพย์

วีธีลัดเลขยกก�ำลังสองที่ลงท้ำยด้วย ๕  

	 เช่น		

๑.	ให้น�าหลักสิบมาคูณเพิ่มอีกหนึ่ง

๒.	ในตัวอย่างคือ		๑๕	เลขในหลักสิบคือ	๑

๓.	น�า	๑	มาคูณกับ	๒	

๔.	จะได้		

๕.	ต่อท้ายด้าย		๒๕

ดังนั้น		

๑๕	x	๑๕

๑๕	x	๑๕	=	๒๒๕

๑	x	๒	=	๒
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  นางสาวปารฉิตัร				กติติพรพบูิลย์				นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 

ปีที	่๕/๑	ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนส�านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

มัธยมศึกษา	เขต	๑	และเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์		ณ	หว้ากอ		จ.ประจวบคีรีขันธ์		

ระหว่างวันที่	๑๖	–๒๐	สิงหาคม		พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 นางสาวธมลวรรณ		ช่อชู	และนางสาวสรวีย์		ทัพสุรีย์	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๕/๓		ผ่านการประกวดนวัตกรรมสีเขียว
ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 (Youth	 Greenovation	 Awards	 2018)	 และน�าเสนอผลงานในค่าย	 “นวัตกรสู่นวัตกิจ”	 ณ	 อพวช.	 
วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๑

	 	 ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ	 	 Green	 School	 Camp	 ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน	 และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
เป็นความร่วมมือระหว่าง	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
ระหว่างวันที่		๒๒	–	๒๕		มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 นกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนัวทิยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	ในวันที	่๑๘	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	ณ	โรงเรยีน	สรุศกัดิม์นตรี

นาวสาวสว่างวงศ์		คงทองประเสริฐ
ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎวารสารราชาวดี18
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	 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่นด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลน�าความรู้เกี่ยวกับการ
สกัด	DNA		มาถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 คณะครูจากประทศฟิลิปปินส์มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์	วันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๖๑

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม

วารสารราชาวดี 19
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กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เด็กชายเขมภูมิ		เสียงใหญ่
ได้เป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานคร		

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน	นักศึกษาแห่งชาติ		ครั้งที่	๔๐	

รายการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	๔๖	ระดับภาค

นักกีฬาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน	

ระดับชาติ		จ�านวน	๖	คน	ได้แก่		นายจักรชัย		ยอดหมวก,		

น.ส.สุกัญญา		แก้วสว่าง		นายฉันทัช		บุตรมะไฮ,																												

น.ส.วีรดา		เล็กประเสริฐ		และ		นายภูวเดช		จามจุรีรักษ์

การแข่งขันรายการ  The 3th Kurash International Open Pattaya Championships’ 2018
 นกักฬีาได้เข้าร่วมแข่งขนัในนามตวัแทนทมีชาตไิทย		ผลการแข่งขนั		นายอานภุาพ		เดชวรรณ		เหรยีญทองแดง, 

นายจกัรชยั		ยอดหมวก		เหรยีญทองแดง,		น.ส.ขจวีรรณ		จนัทร์ฉาย		เหรยีญเงนิ,		นายศกัดิศ์ริ	ิ	เขมวนัตพงศ์	เหรยีญทองแดง, 

นายวชัรนิทร์		อดุมจติติรตัน์		เหรยีญเงนิ,		นายวรีะพงษ์		ปานนาค			เหรียญทองแดง,		นายชาญธวชั		โปรเฑยีรณ์		เหรียญเงนิ        

วารสารราชาวดี 21

นายภูวเดช		จามจุรีรักษ์	
ได้รับเสื้อสามารถจากกรุงเทพมหานคร

	ผลงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ		ครั้งที่	๓๔	ระดับชาติ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	๓๔	ระดับชาติ

ประเภทกีฬายูยิตสู		ผลการแข่งขัน

นายฉันทัช		บุตรมะไฮ		เหรียญเงิน																													
นายปนพ			เอี่ยมลืมนาม		เหรียญเงิน																										

น.ส.วีรดา		เล็กประเสริฐ		เหรียญทองแดง																														
นายภูวเดช	จามจุรีรักษ์		เหรียญทองและเหรียญทองแดง
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การแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษาส่วนกลาง ประจ�าปี ๒๕๖๑  
ผลการแข่งขัน		ด.ช.เขมภูมิ		เสียงใหญ่		เหรียญทอง,		ด.ญ.อาทิมา		ค�าควร		เหรียญทอง,		น.ส.วีรดา		เล็กประเสริฐ		เหรียญทอง,

นายวีระพงษ์	 	 ปานนาค	 	 เหรียญทอง,	 ด.ช.ธีระพัฒน์	 ทองมาก	 เหรียญเงิน,	 น.ส.ขจีวรรณ	 จันทร์ฉาย	 เหรียญเงิน,	 

นายปนพ	 	 เอี่ยมลือนาม	 	 เหรียญเงิน,	 นายฉันทัช	 บุตรมะไฮ	 เหรียญเงิน,	 นายอานุภาพ	 	 เดชวรรณ	 	 เหรียญเงิน,	 

ด.ช.พนิตพงษ์		คุ้มยิ้ม		เหรียญทองแดง,		นายคิรากร		ตระกูลสันติรัตน์		เหรียญทองแดง,		ด.ช.ชาญชัย		สุทธิยุทธ์		เหรียญทองแดง

รายการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ	

ประจ�าปี	๒๕๖๑		ประเภทกีฬายูยิตสู	รุ่นอายุไม่เกิน	๑๒	ปี

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

รายการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน		

เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่	๔	

ด.ช.พนิตพงษ์		คุ้มยิ้ม		เหรียญทอง

ด.ช.เขมภูมิ		เสียงใหญ่		เหรียญเงิน
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ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีวิทยา

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล		รายการออมสิน	

รุ่นอายุไม่เกิน	๑๘	ปีชาย		ปีการศึกษา	๒๕๖๑																													

ณ	โรงเรียนสตรีวิทยา	๒

นักกีฬาฟันดาบสากล	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	

รายการ	13th	Air	Force	Fencing	International	Open	

Championships	2018

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล		

รายการออมสิน	รุ่นอายุไม่เกิน	๑๘	ปีหญิง		

ปีการศึกษา	๒๕๖๑	

ณ		โรงเรียนบดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล

รายการออมสิน	รุ่นอายุไม่เกิน	๑๘	ปีชาย	

ปีการศึกษา	๒๕๖๑		

ณ	สนามฟุตบอลสตรีวิทยา	๒

นักกีฬาเทควันโด	ประเภททีม	ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ	๑	รายการ	GH	BANK	

TAEKWONDO	THAILAND	LEAGUE	2018

นักกีฬาเทควันโด	ประเภทเดี่ยว	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	รายการ	

GH	BANK	TAEKWONDO	

THAILAND	LEAGUE	2018
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

“เรือจ้างล�าแกร่งยังพายสุดแรงที่มี		
พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้

ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ”

นางสาวสุตาภัทร	ใสสุวรรณ		และนางสาวฌานิกา		ศรีเหลือง
ได้รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	๑

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา
ณ	ศาลแพ่งธนบุรี

วันวานที่พากเพียร		สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ครูอังศนา		บุญเฉลิมศักดิ์

คณะนักเรียนรับเสด็จผู้แทนพระองค์และร่วมสวดมนต์ท�ำนองสรภัญญะ 
ณ พุทธมณฑลสถำน เนื่องในวันวิสำขบูชำ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนจ�ำน�ำพรรษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

กิจกรรมบรรพชำสำมเณร
และบวชเนกขัมจำริณี ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

กิจกรรมท�ำบุญตักบำตรทุกวันพฤหัสบดี
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลำกรภำยในโรงเรียน 

ได้ร่วมกันท�ำบุญตำมพิธีกรรมทำงศำสนำ 
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกำรให้ เสียสละ  

    กิจกรรม วันอำเซียน ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
วันที่ ๘ สิงหำคม ของทุกปี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา		๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑

กิจกรรมหล่อเทียนจ�าน�าพรรษา		และพิธีไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๑

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร�าวงมาตรฐาน		ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวารสารราชาวดี26
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การแสดงโขนและจินตลีลา	พิธีเปิดงาน	“นวมินทร์รวมใจ
นุ่งโจง	ห่มสไบ	เทิดไท้องค์ราชินี”	ณ	ศูนย์การค้าเซียร์	รังสิต			
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันพุธที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๖๑	จัดประกวดการจัดพานไหว้ครู

นักเรียนและครูช่วยกันท�าความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยความร่วมมือของงานอนามัยโรงเรีย

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกำรงำนอำชีพและคอมพิวเตอร์
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คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
แสดงมุทิตำแด่คุณครูวิภำวรรณ มำนยีมุด เนื่องในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำร

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

แข่งขันทักษะกำรงำนอำชีพ
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ภาษาต่างประเทศกลุ่ม
สาร

ะการ
เรียน

รู้

ครูอาสาชาวญี่ปุ่น
Ms.	ChiHo	Yamamoto

โครงการ	Nihongo	Patner	
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๑

โครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภำษำและวิชำกำร ระหว่ำงโรงเรียน ทตโทริ เคไอ 
จังหวัดทตโทริ ประเทศญี่ปุ่น กับ โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

เมื่อวันอังคำรที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๑

โครงการภาษาและวัฒนธรรม วันทานาบาตะ

วารสารราชาวดี30

วันไหว้บ๊ะจ่าง

วันชาติฝรั่งเศส
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โรงเรียนเป็นสนำมสอบชิงทุน UCE YES

วารสารราชาวดี 31

กำรแข่งทักษะภำษำญี่ปุ่น ระดับภูมิภำค (ภำคกลำงและตะวันออก)
๑.	 นางสาวไอริณ	เที่ยงอินทร์	ชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	การแข่งขันเปิดพจนานุกรมฟุริกานะ

๒.	 นายศุภกฤษณ์	สุขรักษ์	รองชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	การแข่งขันเปิดพจนุกรมคันจิ	

ฝึกซ้อมโดย	นายสุประจักษ์	บัวพิมพ์	นายเกริก	ปานกลับ	และ	Ms.	Chiho	Yamamoto

แข่งขันทักษะภำยใน
๑.		Story	Telling	 ๒.		Spelling	Bee
๓.		Multi	Skills	Competition		 ๔.		Crosswords
๕.		Singing	Contest	 ๖.		Speech
๗.		การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน	 ๘.		การแข่งขันคัดอักษรจีน
๙.		การแข่งขัน	J-Quiz
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งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เอดส์ และอบายมุข

๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๑	

งานวันงดสูบบุหรี่โลก	

โดยนักเรียนกลุ่ม	We	Care	

เยาวชนนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

๒๖	มิถุนายน	๒๕๖๑	

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	

โดยนักเรียนแกนน�ากลุ่มต่อต้านยาเสพติด	

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๕
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นักเรียนกลุ่ม	We	Care	

เยาวชนนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร	

ประกายเพชร	(ต่อเนื่อง)	ด้านการต่อต้านยาเสพติด	

เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่	๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๑	

ณ	ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น	(ดินแดง)
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การประชุม Case Conference ร่วมกับ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา 
และนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบทุนการศึกษา ประเภท เรียนดี เรียนดีต่อเนื่อง และขาดแคลนทุนทรัพย์
โดย คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

คุณแม่จรีพร เทพผดุงพร ประธานมูลนิธิสตรีวิทยา ๓ ผู้บริหารโรงเรียน 
และผู้มีอุปการะคุณ  ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วารสารราชาวดี34
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การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วารสารราชาวดี 35
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งานอนามัย
โรงเรียน

  กิจกรรมบริจำคโลหิต  เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล  เนื่องในโอกำสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  บดินทรเทพยวรำงกูร 
และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำรที่ ๙ ในวันท่ี  
๑๓  กรกฎำคม ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล

วารสารราชาวดี36
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นักเรียนแกนน�ำชุมนุมสำรวัตรก�ำจัดยุงลำย ม.๓/๖ 
ส�ำรวจท�ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุลูกน�้ำ-ยุงลำย เติมทรำยอะเบท และขัดล้ำงท�ำควำมสะอำดภำชนะ

ทีมอำสำสมัครกู้ชีพวชิรพยำบำลและทีมอำสำสมัครกู้ชีพ
ศูนย์เทพำพิทักษ์ ฐำนเจริญนคร  งำน เดิน – วิ่ง มินิมำธอน  

“รวมพลคนดีของแม่” ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล

หน่วยปฐมพยำบำลเคลื่อนที่ชมรมอำสำจักรยำนกู้ชีพ 
งำน เดิน – วิ่ง มินิมำธอน “รวมพลคนดีของแม่” ครั้งที่ ๙

๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล

หน่วยปฐมพยำบำล โดยทีมปฐมพยำบำลและกู้ชีพ 
พร้อมรถฉุกเฉิน  โรงพยำบำลธนบุรี ๒

งำน เดิน – วิ่ง มินิมำธอน  “รวมพลคนดีของแม่” ครั้งที่ ๙  
วันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล
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Reading for life : อ่ำนเพื่อชีวิต

วันนี้คุณอ่ำน อะไรอยู่ บันทึกรักกำรอ่ำน

กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
นางสาวธัญชนก		จิตรละม้าย		ม.๔/๓

นางสาวอภิชญา		ปัทวิง		ม.๔/๓
นางสาวญาณิศา		วงศ์ค�า		ม.๔/๑	

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงมินตรา		บุญประภา		ม.๒/๒
เด็กหญิงอมรรัตน์		อุดมชาติ		ม.๒/๒

เด็กหญิงอุษา		ฤกษ์พุฒ		ม.๒/๒ สแกนลายนิ้วมือสมาชิกใหม่

ต้อนรับคณะคุณครูศึกษาดูงานจากฟิลิปปินส์
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วารสารราชาวดี 39

แนะนนาหนังสอืใหม่

ยนิ
ดีกบั

คณุคร ูวิภา
วรรณ มานยีมดุ บรรณารกัษ์ผูเ้กษียณ
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เรียน		 ผู้ปกครองทุกท่าน

   ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  

พุทธมณฑล  ได้จัดกิจกรรมในภาคเรียนนี้ ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรม  “รวมพลคนดีของแม่”  วิ่งมินิมาราธอน 

ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑  และ กิจกรรมเทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าการศึกษา  เมื่อวันที่  

๕-๖ กันยายน ๒๕๖๑  เพื่อน�าเงินที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าวมาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ   

ด้านอาคารสถานที ่  ด้วยการน�าเงนิรายได้ส่วนหนึง่ไปช�าระค่าทีด่นิ  และการถมทีด่นิให้ทางโรงเรยีน  ด้านสวสัดกิาร 

ของผูป้กครอง  นักเรยีน  และบุคลากรทางการศกึษา  ลกูจ้าง  ซึง่ทกุฝ่ายล้วนท�าให้โรงเรยีนพฒันาก้าวหน้าทัง้สิน้ 

 	 ขอรายงานรายรับให้ผู้ปกครองได้ทราบดังนี้	

  ๑. กจิกรรม  “รวมพลคนดขีองแม่”    วิง่มนิมิาราธอน      ครัง้ที ่  ๙   รายรบัหลงัหกัค่าใช้จ่าย    จ�านวน   ๓๔๒,๓๖๑   บาท 

(สรุปยอด ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑)

  ๒. กิจกรรมเทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าการศึกษา รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย ๑,๕๕๔,๗๖๕.๒๕ บาท 

(สรุปยอด ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 

ด้านต่างๆ ดังนี้

  ๑. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐  บาท

  ๒. ปรับปรุงอาคารสถานที่ซ่อมบ�ารุงลิฟท์  เป็นเงิน ๙๙,๙๐๐ บาท

  ๓. ถมที่ดินบริเวณหลังโรงเรียน  เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

    ฯลฯ

  ผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านท่ีได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนโดยการให้ความร่วมมือบริจาคทรัพย์ 

ในทุกกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น  และหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ  ในครั้งต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ    

                       

นายอภิศักดิ์   เทพผดุงพร

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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กิจกรรมเทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าการศึกษา  
เมื่อวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๑  

กิจกรรม “รวมพลคนดีของแม่” วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ ๙ 
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  

นายกสมาคมฯ	และค
รอบครัว

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประชุมผู้ปกครองประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๑

ประชุมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนและตรวจสภาพรถประจ�าปี

วารสารราชาวดี 41



วารสารราชาวดี42

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :
ลูกเสือ – เนตรนารี

คุณครูพรพิทักษ์ จุดเพ็ชรแจ่ม 
ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
ประจ�าปี ๒๕๖๐ จากส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

	 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ		โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ		สตรีวิทยา		พุทธมณฑล		ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่		ในการประกวดระเบยีบแถวและสวนสนาม		ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศกึษา			กรงุเทพมหานคร						ณ						โรงเรยีนพญาไท						และได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั			๑			ระดบักรงุเทพมหานคร 

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกองเกียรติยศกรุงเทพมหานคร	 	 เข้าร่วมเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกร		บดนิทรเทพยวรางกูร		ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาติ	 

๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑		ณ	สนามศุภชลาศัย

ลกูเสอืต้านภยัยาเสพตดิ สพม. ๑
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เป็นกองเกียรติยศเข้าร่วมเดินสวนสนาม

ณ สนามศุภชลาศัย
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	 เนตรนารีกองร้อยพิเศษ	 	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 สตรีวิทยา	 พุทธมณฑล	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 	 อันดับ	 ๑		 

ในการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม		ณ		สนามโรงเรยีนพญาไท		โดยส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา		กรงุเทพมหานคร 

และรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	๑		ณ	สนามโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์		โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		เขต	๑

	 อ�าลาคุณครูพรพิทักษ์		จุดเพ็ชรแจ่ม		คุณครูที่ปรึกษาลูกเสือ	–	เนตรนารี		กองร้อยพิเศษ	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ		สตรีวิทยา		

พุทธมณฑล		ในโอกาสไปบรรจุเป็นข้าราชการครู		ณ		โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์	(ทวีวัฒนา)		ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		

เขต	๑		กรุงเทพมหานคร
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	 	 	 เนือ่งในวันที	่	๒๘		มถินุายน	๒๕๖๑		ทางโรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ		สตรวีทิยา		พทุธมณฑล		ได้จดักิจกรรม

พิธีเข้าประจ�าหมู่ยุวกาชาด	 	 เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่	 	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 ๑	 ในการนี้		 

ได้รับเกียรติจากคุณอภิศักดิ์	 	 เทพผดุงพร	 	นายกสมาคมครูและผู้ปกครอง	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 สตรีวิทยา	 

พุทธมณฑล	 	 มอบเข็มยุวกาชาด	 ให้แก่สมาชิกยุวกาชาดใหม่	 และมอบสายเกียรติยศ	 พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ 

ยุวกาชาดท่ีเข้าร่วมการอบรมยุวกาชาด	 	 จ�านวน	 ๕	 คน	 พร้อมกันนี้ยุวกาชาดใหม่ยังได้รับการประดับเข็ม		 

ยุวกาชาดจากคณะครูผู้สอนยุวกาชาด		อีกทั้งกิจกรรมในงานยังประกอบไปด้วย		การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยว 

กับประวัติความเป็นมาและกิจกรรมของยุวกาชาดและการแสดงของยุวกาชาด		ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓

ยุวกาชาด

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด	
ภาคเรียนที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๖๑
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            จติอาสาให้น้อง ปีที ่ ๑    โดยนกัเรยีนกลุม่จติอาสา 

We give you โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา 

พทุธมณฑล  โครงการสร้างแหล่งความรู้  สวนสมนุไพร 

ให้น้อง ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑   

ณ  โรงเรียนวัดปากลัด  จังหวัดสมุทรสงคราม

 พธิสีถาปนาคณะกรรมการบรหิารสโมสรอนิเตอร์แรคท์  ประจ�าปีบรหิาร 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  โดยมีนายกรับเลือก  คือ  นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  ๕/๙ เป ็นนายกสโมสรอินเตอร ์แรคท  ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  คนปัจจุบัน

จิตอาสาให้น้องปีที่ ๑ & สโมสรอินเตอร์แรคท์
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 มนุษย์ทุกคนล้วนมีแม่เป็นผู้ให้ก�าเนิด  ฉันเองก็เช่นกัน ฉันมีแม่คอยดูแลอย่างดี ตั้งแต่เล็กจนโต อบรมสั่งสอน 

ในสิ่งที่ฉันควรรู้  สนับสนุนให้ฉันท�าในสิ่งที่ฉันชอบ  ให้ความรักความห่วงใยฉันอย่างไม่เสื่อมคลาย

 แม่ของฉันเป็นครู  มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมาย  แม่เป็นคนอดทน  และมีนิสัยเรียบง่าย  ใช้ชีวิตอย่างสมถะ  

ซึ่งฉันก็เป็นเช่นเดียวกับแม่  ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะใช้เวลาในวันหยุด  โดยการอยู่บ้านและท�ากิจกรรมต่างๆ  ร่วมกัน 

แทนการไปเทีย่วนอกบ้าน  นอกจากแม่จะสอนฉนัโดยค�าพดูแล้ว  แม่สอนฉนัด้วยการกระท�าเป็นแบบอย่างด้วย  เม่ือแม่ 

ได้รบัเงนิเดอืนในแต่ละเดอืน  แม่จะแบ่งเงนิเป็นส่วนๆ ก่อนเสมอ  ฉันถามแม่ว่า  ท�าไมไม่ใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยเก็บออม 

แม่สอนว่าเราต้องแบ่งเงนิเป็นส่วนๆ ก่อน  และใช้แต่ละส่วนอย่างมวีนิยั  จงึจะมชีวีติทีม่ัน่คง  ท�าให้ฉนัรูจ้กัวางแผนการใช้เงนิ 

ตั้งแต่เด็ก แม่ปลูกฝังให้ฉันชอบอ่านหนังสือทุกชนิด ตั้งแต่หนังสือนิทาน ไปจนถึงหนังสือเรียน  หนังสือทุกเล่ม 

ที่แม่ซื้อให้จะมีกลอนสั้นๆ ที่แม่เขียนหน้าแรกของหนังสือเสมอ  เช่น

 “เคมียากแค่ไหน		แม่ไม่รู้	 แม่ขออยู่		ข้างลูก		ช่วยปลูกฝัน

							 จงขยัน		หมั่นเพียร		เรียนรู้พลัน	 สร้างความฝัน		เป็นจริง		ทุกสิ่งเอย”

 ฉนัรูว่้าแม่รักและเอาใจใส่ฉนัมากแค่ไหน  เมือ่ได้พลกิอ่านกลอนสัน้ๆ ของแม่  ท�าให้ฉนัมกี�าลงัใจยามทีฉ่นัรูส้กึเหนือ่ย 

และท้อแท้

 ฉันจ�าได้ว่าเมื่อฉันอายุ ๑๑ ปี  เกิดน�้าท่วมครั้งใหญ่  ตอนนั้นฉันได้ดูข่าวจากโทรทัศน์  ฉันคิดว่าน�้าต้องท่วมมา 

ถึงบ้านฉันแน่ๆ ฉันรู้สึกกลัว  แต่แม่คอยบอกฉันอยู่เสมอว่าไม่ต้องกังวล  ถึงแม้ความรู้สึกกลัวของฉันจะลดลงไปบ้าง  

แต่ฉันสัมผัสได้ถึงความกังวลของแม่ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้น  พ่อกับแม่ช่วยกันยกของส�าคัญๆ จากชั้นล่างของบ้าน  ฉันอยาก 

ช่วยเหลืออะไรบ้าง  แต่แม่ก็บอกว่าช่วยดูแลตัวเองให้แม่ก็พอ  หลังจากนั้นไม่กี่วันครอบครัวของฉันก็ย้ายมาอยู่ห้องพัก 

แห่งหนึง่  เพราะน�า้ท่วมบ้าน  ฉนัใช้เวลาทัง้วนัอยูก่บัแม่  เพราะช่วงนัน้ยงัปิดภาคเรยีนอยู ่ ส่วนมากฉนักบัแม่จะอยูท่ีห้่อง 

และออกมาซื้ออาหารและของใช้เป็นครั้งคราว  แม่รู้ว่าฉันชอบวาดรูป  แม่จึงซื้อสมุด  เครื่องมือ  เครื่องเขียนให้ฉัน  

เพราะกลวัฉนัจะเบ่ือ  เพราะตอนย้ายมากเ็อามาแต่ของใช้ทีจ่�าเป็น  ตลอดเวลาทีผ่่านมาไม่ว่าฉนัจะมคีวามสขุ  ความทกุข์ 

มากน้อยเพียงใด แม่จะอยู่ข้างๆ เป็นที่ปรึกษา คอยช่วยเหลือ คอยเป็นห่วงเป็นใย ให้ความรักความอบอุ่นกับฉันอย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด

 ทุกสิ่งอย่างที่แม่ท�าให้ฉันมากมาย  จนไม่อาจพรรณนาได้หมด  แต่ทุกการกระท�าและค�าสอนของแม่ชัดเจน 

อยู่ในใจฉันเสมอ  บางครั้งฉันนึกไม่ออกเลยว่า  ฉันจะอยู่อย่างไรหากไม่มีแม่  แต่ฉันจะน�าความรัก  ความห่วงใย 

และค�าสอนของแม่มาปฏิบัติ  ฉันคิดว่าแม่คงดีใจที่ฉันดูแลตนเองได้  ฉันอยากบอกแม่ว่าหนูดีใจที่เกิดเป็นลูกแม่

 “รักของใคร	ยิ่งใหญ่	กว่ารักแม่		 รักจริงแท้		หาไหน		ไม่มีเหมือน

								รักของแม่	จริงใจ	มิมีเลือน				 รักของแม่	คอยเตือน	ให้ลูกดี”

เรียงความชนะเลิศเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โดย นางสาวฑิฏฐิฏา  ศิรินพ  ม.๖/๑
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	 โรคไข้เลือดออก	เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่		
ซึ่งมี	๔	ชนิด	(Type)	คือ	Type	๑,๒,๓	และ	๔	จึงมีชื่อเรียกว่า	“ไข้เลือดออกเดงกี่” 
โดยทั่วไปโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

 โรคไข้เลือดออกติดต่อกันโดยมียุงลายตัวเมียเป็นพาหะ		 

ซึง่จะแพร่พนัธุแ์ละออกไข่ได้จะต้องดดูเลอืดคนเป็นอาหาร  เมือ่ไป 

กัดคนป่วยท่ีมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในกระแสเลือด  เชื้อไวรัส 

จะเข้าสู่กระเพาะยุง  ไปอยู่ที่เซลล์ผนังกระเพาะและเพิ่มจ�านวน 

มากขึ้น  แล้วออกจากผนังกระเพาะยุงเดินทางเข้าสู่ต่อมน�้าลาย  

พร้อมจะเข้าสู ่คนที่ถูกยุงลายกัดต่อไป ระยะพักตัวในยุงลาย 

ประมาณ ๘-๑๐ วนั เมือ่เชือ้ไวรสัเข้าสูร่่างกายคนผ่านระยะฟักตวั 

ประมาณ ๕-๘ วัน ก็ท�าให้เกิดอาการของไข้เลือดออก

 ยุงลายเป็นยุงที่มีขนาดปานกลาง  ล�าตัวสีด�าและสีขาว  

ขาเป็นปล้องสีด�าและสีขาวสลบักนัเหน็ได้ชดั  ด้านบนของส่วนอก 

มแีถบสขีาวรปูเคยีว ๑  คูพ่าดอยู ่ มีความว่องไวและชอบอยูใ่กล้ชดิ 

กับคนมากกว่ายุงชนิดอื่น ๆ ชอบกัดกินเลือดคนในเวลากลางวัน  

และวางไข่ตามภาชนะใส่น�้า  หรือมีน�้าขังในบริเวณบ้าน  หลังจาก 

ยุงลายวางไข่แล้ว  อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ๑-๒ วัน  ไข่จะฟักตัว 

เป็นลูกน�้า  ลูกน�้าจะอาศัยอยู่ในน�้าประมาณ ๖-๘ วัน  และ 

จะเจริญเติบโตเป็นตัวโม่ง  หลังจากนั้น ๑-๒ วันก็จะลอกคราบ 

เป็นยุงลาย  ออกกัดกินเลือดคนต่อไป

อาการของโรคไข้เลือดออก
 ๑.  ไข้สงูประมาณ ๒-๗ วนั แม้ให้ยาลดไข้แล้ว ไข้กย็งัไม่ลด 

 ๒.  มีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบที่ผิวหนัง

 ๓.  มีตับโต กดเจ็บ

 ๔.  การไหลเวียนของเลือดล้มเหลว เกิดภาวะช็อก

โรคไข้เลือดออก

สัญญาณอันตรายของโรคไข้เลือดออก
 ๑.  มีไข้สูง
 ๒.  เบือ่อาหาร  ไม่รับประทานอาหารหรือดืม่น�า้ตดิต่อกันหลายวัน
 ๓.  ปัสสาวะน้อยลง
 ๔.  ซึม  อ่อนเพลียมาก
 ๕.  ปวดท้องอย่างกะทันหัน
 ๖.  อาเจียนเป็นเลือด  ถ่ายอุจจาระสีด�า  หรือมีเลือดก�าเดาออก

 ๗.  กระสับกระส่าย  หน้าซีด  มือเท้าเย็น  ไม่ค่อยรู้สึกตัว

ระยะของไข้เลือดออก
 ระยะแรก มีไข้สูง ๔-๕ วนั  มีไข้สูงตลอด  อาจถึง  ๓๙  องศาเซลเซยีส 
 ระยะที่สอง ไข้จะลดลง  และลดทันทีทันใด  น�้าเหลืองรั่วออกมา  
    จึงเรียกเลือดออก

 ระยะที่สาม เป็นระยะฟื้นตัว น�้ากลับเข้าสู่หลอดเลือด

การป้องกัน
 การไม่ให้ยุงลายกัดนั้นค่อนข้างยาก เพราะจะต้องระมัดระวังตัว 
ตลอดเวลากลางวันโดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งอยู่บ้านและนอนในเวลากลางวัน  
การก�าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย   จงึเป็นการดทีีส่ดุ    ควรส�ารวจแหล่งเพาะพนัธุย์งุ 
ทั้งภายในและภายนอกบริเวณบ้านให้ทั่วถึงอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
โดยใช้ไฟฉายส่องดูลกูน�า้ในภาชนะ  เช่น  โอ่งหรอืถงัใส่น�า้ในห้องน�า้  น�า้หล่อ 
ขาตูก้บัข้าว  จานรองถาดต้นไม้  แจกนั  ไห  กระป๋อง  กะลา  ขวด  ยางรถยนต์ 
ทีไ่ม่ใช้  ภาชนะใดต้องรองน�า้  กห็มัน่เปลีย่นน�า้หรือใส่ปลากนิลกูน�า้  ภาชนะ 

ใดไม่ใช้ก็ควรทิ้งหรือท�าลาย  อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ข้อควรระวัง
 ห้ามใช้ยาลดไข้เอง ควรใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดตัวแล้วรีบพาไปพบแพทย์ 
ห้ามใช้ยาลดไข้พวกแอสไพริน เพราะท�าให้เกล็ดเลือดเสียการท�างาน 

อ้างอิง
กลุม่งานควบคมุสตัว์และแมลงน�าโรค  กองควบคมุโรคตดิต่อ.  คูม่อืแนวทาง
การสร้างสถานศึกษาปลอดลูกน�้ายุงลาย. ส�านักอนามัย. กรุงเทพมหานคร.

http://www.thaihealth.or.th/Content/

เรียบเรียงโดย ดร.จิระ ดีช่วย
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“รู้รอบเรื่องใกล้ตัว”



วารสารราชาวดี48 วารสารราชาวดี48



วารสารราชาวดี 49



วารสารราชาวดี50


