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การแสดงของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program  

แนะน าครูประจ าชั้นทกุระดบัชั้น 
 

 
ฟังนโยบายจากทา่นผู้อ านวยการและทา่นรองทั้ง ๓ ท่าน 

พบครูประจ าชัน้บนห้องเรียน 
 

 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับเดือนสงิหาคม  

            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานค าขวัญวันแม่
แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ความว่า 
           "ดินและน้ า ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า
คือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักด์ิรักดูแล 
เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"  

https://goo.gl/photos/MavzhioDSfNDxjR49
https://goo.gl/photos/MavzhioDSfNDxjR49
https://goo.gl/photos/MavzhioDSfNDxjR49


  วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้...สร้างได้ต้ังแต่เล็ก  
       ปัญหาเด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่เป็น เป็นเร่ืองที่พูดกันมานานแล้ว แต่เรามักไปพูดถึงเด็ก
ในระดับมัธยม ระดับมหาวิทยาลัยเสียมากกว่า ทั้งๆ ที่การคดิวิเคราะห์ที่ฟังดูเป็นค ายิ่งใหญ่นี้ 
สามารถสร้างให้เกิดได้ตั้งแต่เล็กๆ วัยอนุบาลและวัยประถมแล้ว 
การคดิวิเคราะหค์ืออะไร? 
          การคดิวิเคราะห์ เป็นกระบวนการที่เกิดจากการท างานของสมอง  เพ่ือการจ าแนก
แจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิง่หนึ่ง หรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป 
             การที่เด็กๆ จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ทีด่ี ก็จะท าให้เด็กรู้จักคิดหาเหตุผล มี
ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และชอบที่จะเรียนรู้อย่างลึกซ้ึง ซ่ึงเมื่อเด็ก
ประสบผลส าเร็จในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะเป็นแรงจูงใจให้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จนเกิดเป็นทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เขาต้องเผชิญได้อย่างสร้างสรรค ์
พัฒนาการของการคดิ 
          พัฒนาการด้านการคิดของคนเรานั้น เร่ิมตั้งแต่แรกเกิด ตัง้แต่การใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 การชิมรส การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น และการสัมผัสผ่านทางผิวหนัง  ซ่ึงเป็น
สิ่งเร้าที่ไป กระตุ้นการท างานของสมอง  สมองจะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นใยของเซลล์
ประสาทที่มีการแตกแขนงอยา่งมากมาย ท าให้เกิดการรับรู้ การตอบสนองและการปรับตัว
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กได้ลงมือท ากิจกรรมต่างๆ มากเทา่ไหร่  สมองยิ่ง
เจริญเติบโตมากเท่านั้น 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคดิวิเคราะห ์
        ๑. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตาดู หูฟัง ลิ้นรับรส  จมูกดมกลิ่น กายรับสัมผัส     
        ๒. ความรู้ ความเข้าใจที่มตี่อข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าและน ามา
เล่าเร่ืองได้  ดังที่ Piaget  นักจิตวิทยาพัฒนาเด็ก ศึกษาพบว่า การคิด การพัฒนาสติปัญญา
เกิดจากการที่เด็กได้รับข้อมูลใหม่ ซ่ึงการน าข้อมูลใหม่มาเช่ือมโยงเข้ากับประสบการณ์ เดิมที่
ตนมีอยู่ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมา 
        ๓. ความสามารถในการตีความหมายข้อมูลที่ได้รับ เช่น หากเห็นคนตัวเปียกมา เด็กจะ
ตีความไดว้่าทีท่ี่คนผู้นี้ผ่านมาคงมีฝนตก เป็นต้น 
        ๔. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลต่างๆ  เช่น ข้อมูลนี้
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กเล็ก 
        ด้วยปัจจัยข้างต้น จะน าไปสู่พฤติกรรมของเด็กเล็กที่สามารถบ่งชี้ว่าเด็กคนหนึ่งๆ มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์หรือไม่ ก็คือ... 
         -  เด็กๆ สามารถจ าแนกแยกแยะข้อมูลได้ 
         -  เด็กๆ สามารถจัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ 
         -  เด็กๆ สามารถหาเหตุผลและเปรียบเทียบข้อมูลได้ 
         -  เด็กๆ สามารถหาความสัมพันธ์ของข้อมูลได ้

             อ่านเพิม่เติมได้ท่ี :   http://www.familyweekend.co.th/articles 

         กิจกรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
* ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ , ๒ และ ป.๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้เขาดิน 
* ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนชั้น ป.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ซาฟารีเวิลด์ 
* ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ๑,๒ ,ป.๑-ป.๖  
* ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนชั้น ป.๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้สยามนิรมิต 
* ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
* ๑๔-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   - เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย 
* ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนชั้น ป.๔ ศึกษาแหล่งเรียนรู้สยามนิรมิต 
* ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   - วันท าบุญก่อต้ังโรงเรียนและพิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา 
      ชั้นตรี โท และเอก 

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย  
            คณะครูระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมเทศกาล 
วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ ในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ๑๔-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.....ดภูาพเพิ่มเติมได้ที ่http://www.amarin.ac.th/  แนะน าหนังสือ 
ชื่อหนังสือ : สิ่งมชีีวิตที่เรียกว่าคน 
ผู้เขียน : วินทร์  เลียววาริณ 
“สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” เล่มน้ี เป็นหนังสือรวมเร่ืองสั้น
รางวัลซีไรต์ 2542 เป็นหน่ึงในหนังสือ 100 เล่ม 
ที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน ว่าด้วยเร่ืองราวความคิดของ
คนที่สื่อออกมาอย่างซับซ้อนและลึกซึ้ง เป็นมิติใหม่ของ

งานเขียนร่วมสมัย ท าให้เกิดความคิดและจินตนาการอันโลดแล่น บรรเจิด
ไอเดียและจินตนาการที่หลุดกรอบแนวคิดเดิมๆ โดยเน้ือหาในเล่มจะเป็นการ
รวมบทความ 17 บท และเร่ืองสั้น 17 เร่ือง เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็น
การอธิบายความคิดและปรัชญาให้ผู้อ่านเข้าใจในสิง่ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ 
สร้างสรรค์เร่ืองได้อย่างน่าสนใจ สนุกสนาน น่าติดตามอย่างย่ิง รวมเร่ืองสั้นที่
สะท้อนสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ทั้งความนึกคิด อารมณ์พื้นฐาน 
และความต้องการทางกายภาพ กับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปจัจุบัน  
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