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สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ในฐานะของตัวแทนสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอช่ืนชมยนิดีกบัโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) ทีไ่ด้แสดงออก 

ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ปรับปรุงผลการด�าเนินงาน ปรับตัวให้เข้ากับการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โรคโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยได้ค�านึง 

ถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการเรียนการสอน มุ่งผลิตนักเรียนท่ีมีความคิด

สร้างสรรค์ โดยได้แสดงกจิกรรมและผลงานต่าง ๆ  ของโรงเรยีนผ่านจลุสารเล่มนี ้หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าข้อมลูข่าวสารเหล่านี ้จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง แก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครองและสังคม

 ขออวยพรให้นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครองทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19 

ทุกคนครับ

 ผศ.นพ.เสริมศักดิ์  สุมานนท์

 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่วางแผนไว้ด้วยความมุ่งมั่น 

ท่ามกลางสถานการณ์ทีไ่ม่ปกตจิากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ด้วยกระบวนการ

ที่หลากหลายทั้งรูปแบบออนไลน์และไฮบริด จนกระทั่งด�าเนินการได้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้เนื่องด้วย

โรงเรียนได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการต่าง ๆ ของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจากจุลสารเล่มนี้ ที่เราได้ตั้งใจจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอผลงานโรงเรียนในด้านต่าง ๆ

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ สามารถน�าข้อมูลไปใช้ศึกษาและเป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาโรงเรียน อันจะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะ 

ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

 ในนามของโรงเรียน ดิฉัน ขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้มีส่วนส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาโดยตลอด ท้ายนี้ขออ�านาจพรอันประเสริฐและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้ง

หลาย โปรดดลบันดาลให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสุขความเจริญ ปลอดจากโรคภัย มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยั่งยืน ขอขอบคุณ

คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จัดท�าจุลสารโรงเรียนจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ)

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ศึกษาและน�าวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นโอกาส 

ในการปรับและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 โรงเรียนได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบออนไลน์ (Online Learning) โดยมี 

การศึกษา วิเคราะห์และกระชับหลักสูตรให้ Slim Down ตลอดจนมีการบูรณาการบางกลุ่มสาระที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ให้ยึดตัวชี้วัดหลักหรือ

สมรรถนะที่จ�าเป็นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Learning) ปรับลดจ�านวนช่ัวโมงเรียนในตารางเรียนให้มี 

ความเหมาะสม และยืดหยุ่น ช่วยลดความตึงเครียดของนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้ตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์

ในโรงเรียน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรในองค์กร (Knowledge Management : KM) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

ด้านเทคนิค วิธีการ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Online เพื่อพัฒนาครูผู้สอน และน�าเทคนิค กระบวนการต่างๆ 

ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online เพื่อเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด

 เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ในรูปแบบ Hybrid Activities เพื่อให้นักเรียนที่อยู่โรงเรียนและนักเรียนที่มีความจ�าเป็นต้องอยู่ที่บ้านได้เรียนรู้พร้อมกัน เหมือนกัน เรียนรู้มิติ

ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Learning) เช่นเดียวกัน

 ปัจจบุนันกัเรยีนทกุคนมาเรยีนทีโ่รงเรยีน แต่ยงัคงมาตรการ

การดูแลและการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID -19) โรงเรยีนมคีวามพร้อมในการจดัรูปแบบการจดัการศกึษา

ทีร่องรบัต่อการเปล่ียนในสถานการณ์ทีพ่ลิกผันในปัจจบุนั ทัง้รปูแบบ 

On–Site รูปแบบ Online หรือรูปแบบ Hybrid Learning ทาง

โรงเรียนขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน

ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการร่วมแก้ปัญหาและร่วมพฒันาครอบครวัสาธติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรา

 สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทัง้หลายรวมถงึเจ้าพ่อมอดนิแดงทีช่าวมหาวิทยาลยัขอนแก่นให้ความ

เคารพศรัทธา ได้ปกป้องรักษา คุ้มครองนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) 

ทุกคนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ห่างไกลจาก COVID-19 และมีความสุขในการด�าเนินชีวิตใน

สถานการณ์ปัจจุบันและตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง

รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
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เล่าเรื่องจากปก

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ทีผ่่านมา โรงเรยีนได้ตระหนกัถงึความปลอดภยัในการเรยีน
รู้ของนักเรียนรวมถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ (Effective Online 
Learning) จงึได้มกีารวเิคราะห์และปรบัปรุงรปูแบบการจดัการเรยีนการ
สอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
เป็นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) 
โดยมกีารส�ารวจความพร้อมของผูป้กครองในมติต่ิาง ๆ  เพือ่ดคูวามพร้อม 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online Learning) ให้มีประสิทธิภาพสูง ท้ังน้ี โรงเรียนได้
สนับสนุนอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีในทุกด้านเพื่อสนับสนุนการจัดการ 
เรียนรู้แบบออนไลน์ให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

➧

รูปภาพ: ตัวอย่างบรรยากาศการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning) ของนักเรียน

 นอกจากนั้น โรงเรียนได้วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรและปรับหลักสูตร
ให้เป็นหลักสูตรแบบ Slim Down โดยพิจารณาใช้ตัวชี้วัดหลัก ลดตัวชี้วัดรอง 
คงสมรรถนะทีจ่�าเป็น บรูณาการเนือ้หาในสาระในแต่ละวชิาเข้าด้วยกนั มกีาร
ปรับตารางเรียน ปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลมุ่งเน้นตัวชี้วัดหลัก 
รวมถึงสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับนักเรียน โดยได้ปรับลดจ�านวนคาบเรียน 
ในตารางเรียนออนไลน์ให้เหมาะสม แต่ยังคงมาตรฐานและคุณภาพใน 
การจัดการเรียนรู้ 

รูปภาพ: ตัวอย่างตารางเรียนแบบเต็มรูปแบบและตารางเรียนแบบ Slim Down 

 โรงเรียนมีการเตรียมพร้อมของบุคลากรเพื่อให้ด�าเนินการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการด�าเนินการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยความร่วมมือจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญ วทิยากรภายในและภายนอกโรงเรยีน เพือ่ให้น�าความรูแ้ละแนวคิด
ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การ
อบรมเรื่อง “การตัดต่อวิดีโอเพื่อการจัดการเรียนรู้” “การใช้แอปพลิเคชั่นที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์” “การประยุกต์ใช้ Office 365 ในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)” “การใช้โปรแกรม 
CANVA, Google Classroom และ G Suite” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รปูแบบการวดัและประเมนิผลแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ (Online 
Learning) ที่มุ่งเน้น Formative Assessment (การประเมินผลเพื่อพัฒนา) 
เน้นประเมินสมรรถนะและผลงานจากใบภารกิจการเรียนรู้ ตลอดจนเกณฑ์
การสอบ นอกจากนัน้ เพือ่ให้การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์มปีระสทิธภิาพ
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม “KM Best Practice การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์” ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์
ของบคุลากรในองค์กรเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้รปูแบบการจัดกจิกรรมการเรยีน

 Effective Learning in Disruptive Era
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รูปภาพ: บรรยากาศการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID–19) ของนักเรียน 

การสอนออนไลน์ (Online Learning) ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Learning) ทั้งในระดับอนุบาลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 หลังจากจัดการเรียนการสอนผ่านไป 1 ภาคเรียน โรงเรียนได้มีการ
ส�ารวจความคิดเห็นของผู ้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online Learning) ในภาคเรียนที่ผ่านมา โดยได้รับข้อมูลว่า
นักเรยีนทกุคนมอีปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัเรยีนออนไลน์ รวมทัง้ได้ทราบถงึปัญหา
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) 
ในเรื่องความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการรับรู้เนื้อหาสาระของ
นักเรียนผ่านระบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยตนเองยังไม่เต็มที่ จึงเสนอให้
จดัการเรยีนการสอนเผา่นระบบ Zoom ร่วมดว้ย เพื่อสรา้งสภาพแวดล้อม
ทางการเรยีนรูใ้ห้ใกล้เคยีงกับการเรยีนในห้องเรยีนจรงิ ทัง้นีท้างโรงเรยีนได้
น�าข้อมลูจากการประเมนิผลนกัเรยีนจากผูป้กครองในการจดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ (Online Learning) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

เรยีนออนไซต์ได้ระดบัหนึง่ โรงเรยีนจงึได้เริม่จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบผสม
ผสาน (Hybrid Learning) โดยน�าร่องจากนักเรียนยูนิทเอฟก่อน จากนั้นจึง
เริ่มทยอยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ในทุก
ยนูทิ ทัง้นี ้โรงเรยีนได้ยึดมาตรการการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) โดยการจัดกลุ่มเข้าเรียนในห้องเรียนเป็นห้องเรียนแบบ 
Small Bubble (ห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน) 
 นอกจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (Hybrid Learning) 
แล้ว นักเรียนยังได้รับการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร อาทิ กิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรม
ร�าลึกครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูรู้ค่าภาษาไทย กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร 
กจิกรรมวนัมาฆบชูา สมาธกิบัการเรยีน กจิกรรมวนัครสิต์มาส และกจิกรรม
แนะแนวอาชีพ เป็นต้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบ 
Hybrid Activities โดยให้นักเรียนท่ีอยู่ที่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน 
ตวัอย่างการจดักจิกรรมแบบ Hybrid Activities ทางโรงเรยีนได้จดักจิกรรม
คริสต์มาสโดยน�าตัวแทนนักเรียนยูนิทเอร่วมร้องเพลงกับนักเรียนทางบ้าน
และท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้น 
ยังมีการสุ่มวงล้อออนไลน์เพื่อร่วมรับของรางวัลท้ังนักเรียนท่ีอยู่ที่โรงเรียน
และนกัเรียนทีอ่ยูท่างบ้าน จนได้รับความสนใจจากสือ่มวลชนให้เป็นตวัอย่าง
การจัดกิจกรรมแบบ Hybrid Activities
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) โรงเรยีนได้จัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) 
จนสถานการณ์ดีขึ้นจึงได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ 
ผสมผสาน (Hybrid Activities) ตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ได้
รับการปรับรูปแบบให้เป็น Hybrid Activities เพื่อให้ได้รับการเรียนรู้อย่าง
มปีระสิทธภิาพ (Effective Learning) โดยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียน
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงความเจริญ
งอกงามในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในสถานการณ์ที่พลิกผัน โรงเรียนได้
พยายามปรับรปูแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตให้
ผ่านพ้นไปด้วยดีจนเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19)

รูปภาพ: บรรยากาศการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน (Hybrid 

Learning)

รูปภาพ: ตัวอย่างการจัดกิจกรรมคริสต์มาสแบบ Hybrid Activities ในช่วง New Normal

 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 สถานการณ์
โรคระบาดมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น 
ประกอบกับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้น

ไปเริ่มได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
เข็มที่ 1 ท�าให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถมา
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Update รอบรั้ว

สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์)

 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.–12.00 น. 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา  (ศกึษาศาสตร์) 
ได้ต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี  
น�าโดย นายสรุพล  เพชรวรา อปุนายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ ในกิจกรรมลงพื้นที่
รับฟังการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ในการนี ้รศ.ดร.สมุาลี ชยัเจรญิ คณบดคีณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้น�าเสนอแผนงานโครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู ้อ�านวยการ 
กองอาคารและสถานที ่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้น�าเสนอปัจจยัความ
ส�าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน จากการจัด
กิจกรรมครั้งนี้  คณะกรรมการกล่าวชื่นชมโรงเรียนในด้านการบริหาร
จัดการโครงการที่มีความโปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล  และชื่นชมการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ทันสมัย มีการน�านวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้  ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนขอ
ขอบคณุคณะกรรมการทกุท่านทีเ่ข้าเยีย่มโรงเรยีนและให้ข้อเสนอแนะ
พร้อมแนวทางช่วยเหลือในการด�าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 
ในครั้งนี้

คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีในกิจกรรม

ลงพื้นที่รับฟังการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
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คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ลงพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียน
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 ความก้าวหน้าของอาคารเรียนหลังใหม่ ณ ปัจจุบัน มีความคืบหน้า 20% ของการก่อสร้างอาคาร ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างของ 
สระว่ายน�้าและโรงอาหารใหม่ อยู่ที่ 70% โดยการก่อสร้างทั้งหมดมีการก�ากับติดตามความคืบหน้าจากทางโรงเรียน

ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา

ความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา

ความก้าวหน้าการก่อสร้างสระว่ายน�้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
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เราคือโรงเรียนชั้นน�า

ด้านพัฒนาวิชาการ

 นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) 
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดังผลปรากฏจากการท่ีนักเรียนชนะเลิศ 
การแข่งขันทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564

 จากการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 
2564  มีนักเรยีนทีส่อบได้ 100 คะแนนเตม็ในวชิาคณติศาสตร์  วชิาภาษาองักฤษ
และนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย โดย 
มีรายละเอียดดังนี้    

ล�าดับ ชื่อ - สกุล ยูนิท วิชาที่ได้เต็ม

1 เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจก�าจร เอฟ 1 คณิตศาสตร์

2 เด็กหญิงณัฐกฤตา อังคณาวรกุล เอฟ 1 คณิตศาสตร์

3 เด็กหญิงอริศรา อึ้งประเสริฐ เอฟ 1 คณิตศาสตร์

4 เด็กชายศุภรุจ วรธนาพงษ์ เอฟ 1 คณิตศาสตร์

5 เด็กหญิงณัฐฐิญา จีราระรื่นศักดิ์ เอฟ 2 คณิตศาสตร์

6 เด็กชายธรรชนนท์ โพธิตะปัญญา เอฟ 2 คณิตศาสตร์

7 เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน เอฟ 1 ภาษาอังกฤษ

8 เด็กหญิงสาริศา ฆารสินธุ์ เอฟ 1 ภาษาอังกฤษ

9 เด็กหญิงสุพิชา สราภิรมย์ เอฟ 1 ภาษาอังกฤษ

10 เด็กชายไรวินทร์ รุจิเกียรติก�าจร เอฟ 2 ภาษาอังกฤษ

11 เด็กหญิงวิสารดา สะตะ เอฟ 2 ภาษาอังกฤษ

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ล�าดับ ชื่อ - สกุล ยูนิท วิชาที่ได้คะแนนสูงสุด

1 เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจก�าจร เอฟ 1 ภาษาไทย 90.25 คะแนน
วิทยาศาสตร์ 95 คะแนน 

 ส�าหรับผลคะแนนโดยภาพรวมปรากฏผลดังนี้

วิชา
คะแนนเฉลี่ย คะแนน

สูงสุด

คะแนน

ต�่าสุดโรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ

ภาษาไทย 67.41 49.67 63.72 49.48 50.38 90.25 25.25

ภาษาอังกฤษ 70.45 38.08 68.53 36.29 39.22 100 9.38

คณิตศาสตร์ 52.93 36.09 52.39 35.80 36.83 100 7.13

วิทยาศาสตร์ 49.38 33.77 44.13 33.55 34.31 95 15

กราฟแสดงผลการทดสอบระดับชาติ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)



11จุลสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ปีการศึกษา 2564  มีนักเรียน
ที่ท�าคะแนนสูงสุด ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยโดยมีรายละเอียด
ดังนี้   

ล�าดับ ชื่อ - สกุล ยูนิท ความสามารถ

1 เด็กหญิงณพัตรศอร  โฆมานะสิน ยูนิทซี 2 ด้านคณิตศาสตร์

97 คะแนน

2 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา ธนาสิทธิว์รชยั ยูนิทซี 2 ด้านคณิตศาสตร์

97 คะแนน

3 เด็กชายณัฏฐวี จ�้านอก ยูนิทซี 1 ด้านภาษาไทย

99 คะแนน

ส�าหรับผลคะแนนโดยภาพรวมปรากฏผลดังนี้

ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ย คะแนน

สูงสุด
คะแนน
ต�่าสุดโรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ

ด้านคณิตศาสตร์ 54.54 53.58 53.96 53.37 49.44 99 15

ด้านภาษาไทย 65.70 59.95 59.91 61.34 56.14 97 26

รวมทั้ง 2 ด้าน 60.12 56.75 56.93 57.36 52.80 97.50 20.50

กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 จากการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (RT) ปีการศกึษา 
2564 มีนักเรียนท่ีสอบได้ 50 คะแนนเต็มการประเมินการอ่านออกเสียง  
จ�านวน 17 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - สกุล ยูนิท การประเมิน

1 เด็กชายภควา จุฑากฤษฎา เอ 1 การอ่านออกเสียง

2 เด็กชายอภิมงคล   ทองค�า เอ 1 การอ่านออกเสียง

3 เด็กชายณัฏฐดนย์ โรจน์โยธินพิพัฒน์  เอ 1 การอ่านออกเสียง

4 เด็กชายธนวิชญ์ คุณกิตติ เอ 1 การอ่านออกเสียง

5 เด็กชายปภังกร ปลื้มสอาด เอ 1 การอ่านออกเสียง

6 เด็กหญิงวรฤทัย พลแก้ว เอ 1 การอ่านออกเสียง

7 เด็กหญิงแพรวประภา ประภาพันธ์วรกุล เอ 1 การอ่านออกเสียง

8 เด็กหญิงพิชญาภัค พึ่งตน เอ 1 การอ่านออกเสียง

9 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เทพรังศิริกุล เอ 1 การอ่านออกเสียง

10 เด็กหญิงโสภิสรา จารุวร เอ 1 การอ่านออกเสียง

11 เด็กหญิงอัยยา วัชร์ชัยนันท์ เอ 1 การอ่านออกเสียง



12 จุลสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ล�าดับ ชื่อ - สกุล ยูนิท การประเมิน

12 เด็กชายติณห์ ด่านชาญชัย เอ 2 การอ่านออกเสียง

13 เด็กหญิงพิมพ์นฤน พิชัยลักษณ์ เอ 2 การอ่านออกเสียง

14 เด็กหญิงพัชรกัญญ์ วินัยโกศล เอ 2 การอ่านออกเสียง

15 เด็กหญิงพิมพ์มาดา อภัยพันธุ์ เอ 2 การอ่านออกเสียง

16 เด็กหญิงพิชชาภา เพียงเกษ เอ 2 การอ่านออกเสียง

17 เด็กหญิงวริศรา ไพค�านาม เอ 2 การอ่านออกเสียง

ส�าหรับผลคะแนนโดยภาพรวมปรากฏผลดังนี้

ด้าน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ�าแนกตามสังกัด

โรงเรียน จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ

การอ่านออกเสียง 73.73 70.17 72.93 79.41 69.95

การอ่านรู้เรื่อง 68.79 75.91 77.05 76.89 72.79

รวม 2 ด้าน 71.26 73.04 74.99 78.15 71.38

กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)



13จุลสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ชั้นน�า ด้านการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลงานนักเรียนโรงเรียนธนาคาร

กิจกรรม “นักออม Gen ใหม่ใส่ใจชุมชน”
 ทีม SATIT KKU Smart Saving 
ได้รับรางวัลชมเชย หัวข้อ “เยาวชน 
นักคิด พิชิตเป้าหมายการออม” ในการ
ประกวดโรงเรยีนธนาคาร ระดบัประถม
ศึกษา ประจ�าปี 2564

 รายชื่อนักแสดงประกอบด้วย
 1)  เด็กชายภวิศ   ปริวัฒนศักดิ์ ยูนิทเอฟ 2    
 2)  เด็กชายภาคิน  รุ่งเจริญสิน  ยูนิทเอฟ 1  
 3)  เด็กหญิงณัฐฐิญา  จิราระรื่นศักดิ์ ยูนิทเอฟ 2
 รับชมผลงานนักเรียนได้ที่
https://www.facebook.com/watch/?v=1068944103666039&r
ef=sharing

ผลงานนวัตกรรมที่จดลิขสิทธิ์ของนักเรียน

 

ชื่อผลงาน  วงกลมพิสูจน์มุม

ชื่อเจ้าของผลงาน  เด็กชายสุขบริบูรณ์  อินทรพาณิชย์ 

แนวคิดผลงาน 
 - มคีวามคดิจากเรือ่งหาขนาดของมมุภายในรปูหลายเหลีย่มท�าให้
ได้สูตร (n-2) x 180 องศา

วิธีการใช้งาน 
 1. สร้างมุมตามต้องการ เช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม แล้วใช้ครึ่ง
วงกลมวัดขนาดมุมภายในแล้วน�ามารวมกันจะทราบมุมภายในของ 
รูปสามเหลี่ยมหรือรูปเหลี่ยมอื่น ๆ 
 2. จากการวัดน�าไปสู่สูตรการหาขนาดมุมภายในรูปเหลี่ยมต่าง ๆ 
ได้เป็น (n-2) x 180 องศา

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

 เด็กหญิงยูถิกา จาริยานนท์ ได้รับ
รางวลัเพชรรตันชาต ิ2021 “รางวลัเชิดชู
เกียรติแก่บุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่าง 
ดีเด่น” โดย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้าง
ชาติ ซึง่ผูเ้ป็นต้นแบบตวัอย่างดเีด่น สาขา
เยาวชนดีเด่น มอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 6 
มีนาคม 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ

 เด็กชายธนกร สินโพธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น E Boy รายการ 
TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021 โดย TGA Thailand 
Golf Association

 เด็กชายณดล  อศัวรุง่นิรนัดร์  นกัเรยีนยนูทิเอฟ 1  ได้รบัคดัเลอืก
เป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  
ระดบัประถมศกึษา ประจ�าปี 
2565  Indonesia Inter- 
national Mathematics 
Competition : Elementary 
Mathematics Interna-
tional Competition 2022 
(IMC : EMIC 2022) ณ 
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อนิน์  
กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน 
จากสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทั้งหมด 31 ประเทศ  
 และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล รองชนะเลิศ
อนัดบั 2 ประเภททมี และจะเข้ารับผ้าพนัคอและเสือ้จากรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงศึกษาธิการในล�าดับต่อไป
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 เด็กชายเอสรา อนันตศักดิ์ นักเรียนยูนิทบี 1 ได้รับรางวัลเหรียญ
เงินพร้อมโล่เกียรติบัตร การประกวดแข่งขันดนตรี ประเภทเปียโน 
ในรายการแข่งขัน The 8th Hong Kong International Youth 
Performing Arts Festival, Thailand Preliminary Round โดย Hong 
Kong Youth Performance Art and Development Association 
(HKYPA) 12 Dec 2020

 เด็กหญิงธันยธิดา ตริอริยสัจ นักเรียนยูนิทบี 1 ได้รับรางวัล 
รองชนะเลศิอนัดบั 2 ประเภททมี ในรายการ THA-Singha Junior Golf 
Ranking 2021-2022  ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย. 2564

 

 เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี นักเรียนยูนิทเอฟ 1 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ASMO ในรายการ Asmo Thai Competition 2020 
โดย Asian Science and Mathematics และได้รับรางวัล เหรียญทอง 
BBB Heat Round ในรายการ Guangdong Hong Kong Macao 
Greater Bay Area Mathematical Olympiad Heat Round 
2020-2021 โดย OCEC

 เด็กชายพัชรวัฒน์ สิทธิกรชยาพงษ์  เด็กหญิงณภัทร สมดีวีรเดช 
และเด็กหญิงเบญญาภา สุขประเสริฐ นักเรียนยูนิทอี ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญเงิน ใน
การแข่งขันวาดภาพ
ร ะ บ า ย สี  หั ว ข ้ อ 
“โลกแปรผัน สัมพันธ์ 
(ไทย-จีน) ยั่งยืน” ใน
โครงการประกวด
แข่งขันทักษะภาษา
และวัฒนธรรมจีน 
ประจ�าป ีการศึกษา 
2564 Jinbu Chinese 
Contest 2021 ซึ่งจัด
ขึ้ น เ มื่ อ วั น ที่  4 
กันยายน 2564 โดย 
โรงเรียนภาษาและ
วฒันธรรมจนีก้าวหน้า 
อาจารย์ไห่หยาง  ทาง
โร ง เรี ยนขอชื่ นชม 
ยินดี และขอขอบคุณ
นักเรียน ผู ้ปกครอง 
และอาจารย์ที่มีส่วน
เกี่ยวข ้องทุกท ่านที่
สร ้างชื่อเสียงให ้แก ่
โรงเรียน
 เด็กชายสุขบริบูรณ์ อินทรพาณิชย์ นักเรียนยูนิทเอฟ 2 ได้เป็นตัวแทน
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลก ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรายการ IMG Junior World Golf Championship 
and FCG Callaway World Golf Championship ระหว่างวันที่ 2 – 22 
กรกฎาคม พ.ศ.2565
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ชั้นน�า ด้านการร่วมผลิต

ครูมืออาชีพ

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ฝ ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class และเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู ้เกี่ยวข้องด้วย

PLC คืออะไร ส�าคัญอย่างไร?

 PLC พัฒนามาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการ
ปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู และผู้บริหาร
โรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือ
ชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

 PLC ส�าคญัเพราะกิจกรรมนี้ช่วยให้มกีาร แลกเปลีย่นปัญหา และ
เรียนรู้ที่จะมองเห็น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการ จัดการ และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อน�ามาพัฒนานักเรียน

 ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาแนวคิดองค์กรการเรียนรู้และต้องปรับ
ประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อการปรับปรุง 
เปลีย่นแปลง พัฒนาการจดัการ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาเพือ่น�ามาพฒันา
นักเรียน

(คุรุสภา)

กระบวนการชมุชนการเรยีนรู้ทางวชิาชพี (PLC) ประจ�าปีการศึกษา 2565 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นโรงเรยีนชัน้น�าในการร่วมผลิตครมูอือาชพีและ
เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
โรงเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้ง 
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์ 
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน�าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของ PLC 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ให้เกดิการร่วมมอื รวมพลังของทกุฝ่ายในการพฒันาการเรยีนการ

สอนสู่คุณภาพของ ผู้เรียน 
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน PLC ถือว่าทุก

คนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรู้ร่วมกันได้

ขั้นตอนการหรอืกระบวนด�าเนนิการชมุชนการเรยีนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 เลือกและออกแบบและจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้/  
 กิจกรรม/นวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 5 จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 6 ประเมนิผล/สะท้อนการจดัการเรยีนรู/้กจิกรรม/นวตักรรม
ขั้นตอนที่ 7 สรุปเผยแพร่แผนการจัตการเรียนรู้ /กิจกรรม/นวัตกรรม
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การด�าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาจีน)

โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรม 
ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรณยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in 
Professional Learning Community : E–PLC) ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
E – PLC ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน

 ทั้งนี้ตัวแทนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ผู้เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา 
อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนนักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมกิจกรรม 
ดังกล่าวจ�านวน 4 ท่าน  

  1)  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) 
   2)  ผศ.ภัสสรา อินทรก�าแหง   ตัวแทนอาจารย์อาวุโส ผู้เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา (รางวัลคุรุสดุดี)
   3)  อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   4)  นางสาวศรัญญา กันหาป้อง   ตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติการสอน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 กจิกรรมได้มกีารแบ่งกลุม่อภปิราย แลกเปลีย่นเรยีนรูถ้อดบทเรยีนกจิกรรมส่งเสรมิกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพจากประสบการณ์การจัดกระบวนการ PLC ของโรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มต่าง ๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
จ า กสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ จ�านวน 12 กลุ่ม ซึ่งได้มีการน�าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล สารสนเทศ และแนวคิด 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการ PLC ของโรงเรยีนทีเ่ป็นโมเดลต้นแบบร่วมผลติครมูอือาชพี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่นต่อไป

ตัวแทนคณาจารย์ ร่วมถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนาจรรณยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E – PLC)

กับส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ชั้นน�าด้านการพัฒนา

บุคลากร

1. ผลงานอาจารย์ที่โดดเด่น

 1.1 การน�าเสนอบทความวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการ ICER 2021

  วันที่ 10-12 กันยายน 2564  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
กา รประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 14 The 14th International Conference on Educational Research (ICER 2021) 
“Maintaining Education Quality in Turbulent Times” 
  ซึ่งเป็นการประชุมแบบเสมือนจริง หรือ Fully Virtual Conference โดยมีตัวแทนคณาจารย์ร่วมน�าเสนอทั้งหมด 6 ผลงาน ได้แก่

 1. อาจารย์สุนิสา  สุวรรณฉาย, อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล, 
อา จารย์วนิดา พรหมบุตร, อาจารย์ปิยะธิดา ประทุมศิริ, อาจารย ์
ภวนันท์  นุ่นกลาง
  TITLE: Learning Achievement Through  Visual 
Th inking Media to Support  the First Grade Social Studies 
Instruction

 2. อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ
  TITLE: Results of Learning Activities to Promote 
Cr eative Innovators by using IT Equipment for Education 
(Educational Gadgets) in English Language subjects for Fourth 
Grade Students
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 3. อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง, อาจารย์ศิริศุกร์  ศิริโชคชัย
ตระกูล, อาจารย์ณัณทิกาญจน์  ศิริวารินทร์  และคณะ
  TITLE: The Study of the Problem Solving Ability and 
Learning Outcomes through Web-based Problem Solving 
Learning Environment with the Professional Learning 
Community of Primary Three Students

 4. อาจารย์พุทธชาติ  ชุมแวงวาปี, อาจารย์วิภาวดี  บุญไชย
ศรี และคณะ
  TITLE: The Study of Grade 5 Students’ Mathematical 
Problem-Solving on the Topic of “Application” Employing 
Polya’s Problem-Solving Method with the Use of PLC

 5. อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล,  อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย, 
อาจารย์กฤตภาส  พงษ์พันธ์,  Blesilda Miranda Baduria
  TITLE: Reading Ability, Understanding and Behavior 
of  Students in Response with Plickers as a Tool in Assessing 
Thai Language Instruction.

 6. อาจารย์วนิดา พรหมบุตร เป็นผู้ร่วมน�าเสนอบทความ
วิชาการ กับคณะศิลปกรรมศาสตร์
  TITLE: Consciousness of Body Movements and 
Development of Thai Musical Skills for the Students

 1.2 การน�าเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ใน 
การประชุมวิชาการ ICER 2021

 วันที่ 10 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมการน�าเสนอ INSTRUC-
TIONAL SHOWCASE ในกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการศึกษา
นานาชาติครั้งที่ 14 The 14th International Conference on 
Educational Research (ICER 2021) “Maintaining Education 
Quality in Turbulent Times”  
 โดยมีตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
องักฤษ)  น�าเสนอในหัวข้อ “Promoting Creativity in Online English 
Learning” ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom ได้รบัความสนใจจาก
นกัวชิาการ ผู้ปกครอง นกัเรยีนและผู้ทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรมการน�าเสนอ  
มีการร่วมอภิปราย ตอบค�าถามและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน
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 1.3 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี

  วันพุธที่ 20 มกราคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร เพื่อเป็นการยกย่อง  
สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี  ประจ�าปี 2563 

  ในการนี้ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม
ศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจ�านวน 12 คน 13 รางวัล ซึ่งการ
เข้ารับรางวัลครั้งนี้มีอาจารย์ที่เข้ารับรางวัลแบบออนไซต์ (On-site) จาก 
รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ จ�านวน 7 คน คือ อาจารย์นภาพร  วรเนตรสุดาทิพย์  
อาจารย์วิมลลักษณ์  จันทนพิมพ์  อาจารย์เอกพล  ช่วยวงศ์ญาติ อาจารย์กิติญาดา  
พัวพาณิชยกุล  อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล  และอาจารย์
ขนิษฐา ศิริพรรณ ซึ่งการรับรางวัลออนไซต์ (On-site) ที่คณะศึกษาศาสตร์  
ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อ�านวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบช่อดอกไม ้
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แสดงความยินดีกับบุคลากรทุกคน  ส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัลออนไลน์ (Online) มี 5 คน  คือ อาจารย์มนัชยา  ศรีจินดา  อาจารย์
วนิดา พรหมบุตร  อาจารย์เพียงดาว  ไชยสาร  นายนพพร  ดีไพร และ นายธนวัฒน์  รวยอบกลิ่น 
  นอกจากการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแล้ว  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยังได้จัดมอบเข็มครุบัวแก้วเพื่อแสดงความยินดีกับ
บุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในปี 2563-2564 ซึ่งบุคลากรที่เข้ารับมอบเข็มครุบัวแก้วแบบออนไซต์ (On-site) 2 คน คือ 
อาจารย์ไกรศักดิ์ จันทรโกเมท  และอาจารย์กฤตภาส พงษ์พันธ์  ส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับเข็มครุบัวแก้วแบบออนไลน์ (Online) 
มี 3 คน คือ  อาจารย์พุฒิพงศ์  พงษ์จรัสจิรเดช  อาจารย์ณัณทิกาญจน์  ศิริวารินทร์  และอาจารย์กวิน  เธียรวรรณ

  1.4  โครงการวิจัยสถาบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ�าปีงบประมาณ 2565
   คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ�าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการวิจัย 10 โครงการวิจัย ดังนี้ 

ล�าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม

1 คณิตศาสตร์ ศึกษาผลการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Learning 
Environment) ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริม
การแก้ปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าโครงการ
 นางสุนิสา สุวรรณฉาย     
ผู้ร่วมวิจัย
 นางสาวนภาพร  วรเนตรสุดาทิพย์       
 นางพุทธชาติ  ชุมแวงวาปี                 

2 คณิตศาสตร์ การศึกษาความสามารถทางเรขาคณิตของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวทาง
การสอนที่เน้นการแก้ปัญหา

หัวหน้าโครงการ
 นางสาวนภาพร  วรเนตรสุดาทิพย์ 
ผู้ร่วมวิจัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
 นางสาวดวงมณี  ยะอัมพันธุ์ 

3 ภาษาไทย ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าโครงการ
 นางสาวมนัชยา   ศรีจินดา       
ผู้ร่วมวิจัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง       
 นางสาวประกายฝน  บรรดาศักดิ์ไพศาล 
 นางสาวศิริศุกร์   ศิริโชคชัยตระกูล
 นายภวนันท์  นุ่นกลาง 
 นายวิทยา  สังชา       

4 ภาษาไทย ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หัวหน้าโครงการ
 นางกิติญาดา  พัวพาณิชยกุล   
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ล�าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม

ผู้ร่วมวิจัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง
 นางอรนุช กิตติศิริวัฒนกุล  
 นางปิยะนันท์  บุญโพธิ์   
 นางวิมลลักษณ์   จันทนพิมพ์  
 นางนุชนาฎ  เนสุสินธุ์       
 นางสาววิภาวดี  บุญไชยศรี

5 สังคมศึกษาฯ ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริม
การคิดแก้ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

หัวหน้าโครงการ
 นางสาวศิริศุกร์  ศิริโชคชัยตระกูล 
ผู้ร่วมวิจัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง   
 นางสาวมนัชยา  ศรีจินดา   
 นายภวนันท์  นุ่นกลาง

6 วิทยาศาสตร์ฯ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ที่ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

หัวหน้าโครงการ
 นายวุฒิชัย  ไพค�านาม
ผู้ร่วมวิจัย
 นางสมจินต์  ศรีเมือง    นายกวิน  เธียรวรรณ        

7 ศิลปะ ศึกษาผลการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Learning 
Environment) ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในชั้นเรียนศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าโครงการ
 นางสาวปิยะธิดา  ประทุมศิริ 
ผู้ร่วมวิจัย
 นางสาววนิดา  พรหมบุตร       

8 การงานอาชีพ ผลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACRO MODEL 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและงานอาชีพ  ส�าหรับวิชาการ
งานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าโครงการ
 นางสาวพันทิวา  เหล่าสมบัติ
ผู้ร่วมวิจัย
 นางสาวปิยะธิดา ประทุมศิริ
 นางสาวสมฤดี  ช�านิ  

9 ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษออนไลน์ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สร้างนวัตกร
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ (SATIT KKU Creative 
Innovator) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

หัวหน้าโครงการ
 นางสาวเพียงดาว  ไชยสาร 
ผู้ร่วมวิจัย
 นางนวลพรรณ   เพียงเกษ
 นางสาวธันย์ชนก  เหมือนช้าง
 นางสาวอัจฉราวดี  จันทะสุข
 นางสาวกตวรรณ  จันทร์มาลา
 นางสาวณัณทิกาญจน์  ศิริวารินทร์
 นางสาวดวงกมล  เสนจันทร์ฒิไชย
 นางสาวสุภลักษณ์  แย้มใส
 Ms. Jennifer Jacob
 Ms. Emma Lorie M. Agudo
 Ms. Blesilda Miranda  Baduria 

10 สุขศึกษาฯ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิด
แก้ปัญหาในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าโครงการ
 นายชิงชัย ทาดาหา 
ผู้ร่วมวิจัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง
 นางสาวนิติยา แสนตอ
 นายกฤตภาส พงษ์พันธ์
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 2. การอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของอาจารย์ และบุคลากร

 โรงเรียนได้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น�าในด้านต่าง ๆ มีการอบรม ส่งเสริม บุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการในระดับต่าง ๆ ดังนี้

 2.1 การอบรม METAVERSE FOR ELEMENTARY EDUCATION
  วันที่ 1 เมษายน 2565 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข ้าร ่วมอบรม METAVERSE FOR 
ELEMENTARY EDUCATION  ณ ห้องสมดุ  ซ่ึงโรงเรยีนได้รบัเกียรตจิากท่านคณบดี 
และรกัษาการแทนผูอ้�านวยการ  รศ.ดร.สมุาล ี ชยัเจรญิ  กล่าวเปิดการอบรม และ
ด�าเนินการอบรมโดย รศ.ดร.อศิรา  ก้านจกัร รองคณบดฝ่ีายยทุธศาสตร์ และพฒันา
องค์กร อ.ดร.สามารถ สงิห์มา อ.ดร.นนท์ จรงุศริวิฒัน์ อ.ดร.ณฐักานต์ เมยเค้า และ
ทีมวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์  เป็นการน�าความรู้และแนวคิดในการน�า
เทคโนโลยมีาใช้ในการจดัการเรยีนรูส้�าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาให้ทนักบัยคุดิจทิลั

 2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท�าสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Spatial 
(Metaverse Spaces) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงส�าหรับ
อาจารย์
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท�าสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Spatial 
(Metaverse Spaces) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงส�าหรับอาจารย์ ณ 
โรงอาหาร โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อ�านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดกิจกรรมและ ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รักษาการแทน
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ซึ่งคณะวิทยากรในการอบรม 
ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์สุภลักษณ์ แย้มใส อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู อาจารย์พุฒิพงศ์ พงษ์จรัสจิรเดช อาจารย์ภวนันท์  นุ่นกลาง อาจารย์กวิน เธียรวรรณ 

และอาจารย์กฤตภาส พงษ์พันธ์ ในการอบรม 
ครั้ งนี้อาจารย ์ที่ เข ้าอบรมทุกท ่านสามารถ
ออกแบบและจดัท�าสือ่การเรยีนรู้โดยใช้โปรแกรม 
Spatial (Metaverse Spaces) ได้อย่างสวยงาม 
น่าสนใจ สามารถน�าไปใช้เป็นส่ือในการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสม

 2.3 การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom และ G Suite
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจัดอบรม “แชร์สอนออนไลน์ SATIT KKU” ผ่านระบบ Zoom วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
Episode 4 เรื่อง อบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom และ G Suite” วิทยากรโดย อาจารย์กวิน เธียรวรรณ
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 2.4 การสร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจัดอบรม “แชร์สอน
ออนไลน์ SATIT KKU” ผ่านระบบ Zoom Episode 3 เรือ่ง “สร้างสรรค์
บทเรียนไปกับ CANVA” เวลา 14.40 น. - 16.40 น.
 วิทยากรโดย 1. อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง
  2.  Teacher Jennifer Jacob
  3.  Teacher Emma Lorie M Agudo
  4.  Teacher Nicholas Gorman

 2.5 การใช้ Application ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนจัดอบรม “แชร์สอน
ออนไลน์ SATIT KKU” ผ่านระบบ Zoom Episode 2 เรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้ Office 365 ในการสอนออนไลน์” เวลา 14.40 น.-16.40 น. 
วิทยากรโดย อาจารย์วุฒิชัย  ไพค�านาม

 2.6 การใช้ Application ทีส่่งเสรมิการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจัดอบรมเรื่อง “การใช้ 
Application ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์” เวลา 14.30 น.-16.30 น. 
 วิทยากรโดย
 1. อาจารย์กวิน  เธียรวรรณ 2. อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ
 3. นางสาวศศิวิมล ศรีทวน 4. นายกฤษฎา กลางพรม

 2.7 การตัดต่อวิดีโอเพื่อการจัดการเรียนรู้
 วัันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. โรงเรียน
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตัดต่อวิดีโอเพื่อการจัดการเรียนรู้” 
โดยมรีองผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ฝ่ายประถม
ศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง กล่าวเปิดการอบรม  การ
จัดการอบรมในวันนี้  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์กวิน เธียรวรรณ  อาจารย์เอกพล 
ช่วยวงศ์ญาติ  อาจารย์พุฒิพงศ์ พงษ์จรัสจิรเดช  อาจารย์วิธวินท ์
กลิ่นคล้าย  และอาจารย์ภวนันท์  นุ่นกลาง
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กิจกรรมดี ๆ

ที่สาธิตประถม

กิจกรรม “ร�ำลึกครูกลอนสุนทรภู่”

 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ได้จดักจิกรรมร�าลกึครกูลอนสนุทรภู่ เพือ่เชดิชูครกูวศีรสียาม โดยนกัเรยีน
ได้แสดงความสามารถทางภาษาไทยในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การน�าเสนอตัว
ละครจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ดังนี้นักเรียนยูนิทเอ “นางเงือกและชี
เปลอืย” นกัเรยีนยนูทิบ ี“สนิสมทุรและสดุสาคร” นกัเรยีนยนูทิซ ี“อุศเรน
และนางละเวง” นกัเรยีนยนูทิด ี“ขนุช้าง ขนุแผน นางพมิ และพลายงาม” 
นักเรียนยูนิทอี “พระไชยสุริยาและนางสุมาลี” นักเรียนยูนิทเอฟ “นาง
ผีเสื้อสมุทรและพระอภัยมณี” นอกจากน้ียังมีการมอบเกียรติบัตรและ
รางวลัให้แก่นกัเรียนทีช่นะการประกวดผลงานจากกจิกรรมร�าลึกครกูลอน
สุนทรภู่ด้วย
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กิจกรรม “วันภำษำไทยแห่งชำติ”

 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยแต่ละยูนิทได้มีการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมทักษะภาษาไทยผ่านโปรแกรม Zoom  เช่น การตอบค�าถาม 
เกี่ยวกับความเป็นมาและความส�าคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรม
ตอบค�าถามเกี่ยวกับความรู้ภาษาไทย และกิจกรรมตอบค�าถามเนื่องใน 
วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจะมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับ 
คัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จ�านวนทั้งสิ้น 20 รางวัล

 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสภายใต้มาตรการควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบของ Hybrid Learning 
มกีารจดักจิกรรมในรูปแบบ On-site และ Online  ผ่านโปรแกรม Zoom                 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ และรกัษาการผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น  กล่าวเปิดและอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส มีกิจกรรม
ที่น่าสนใจคือ  กิจกรรมการเล่าประวัติวันคริสต์มาสโดยตัวแทนนักเรียน
ยนูทิอ ี กจิกรรมการตอบค�าถามชงิรางวลัโดยใช้โปรแกรมสุม่นกัเรยีนทัง้

กิจกรรม “คริสต์มำส” ภำยใต้มำตรกำรควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ในรูปแบบของ Hybrid Learning

ที่เรียน On-site และ Online กิจกรรมการร้องเพลง Jingle Bells ของ
ตวัแทนนักเรยีนยนูทิเอ  ร่วมกับ Santa Claus และนกัเรยีนทุกยนูทิผ่าน
โปรแกรม Zoom  กจิกรรมการเล่นเกมเกีย่วกบัเทศกาลครสิต์มาสในชัน้
เรียน   กิจกรรม DIY Craft เช่น Christmas tree  Christmas Gift Box  
Christmas gift tag  Toasted marshmallows ซ่ึงนักเรียนได้รับ 
ความสขุ  สนกุสนานไปพร้อมกบัการฝึกทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในยคุ 
New Normal
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กิจกรรม “ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ 2565”  วนัพฤหสับดทีี ่30 ธนัวาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวธุ จกัรเป็ง ได้อวยพร
ปีใหม่แก่นักเรียน และบุคลากรทางโทรทัศน์วงจรปิดและระบบ Zoom 
ช่วงกจิกรรมหน้าเสาธง  ช่วงเช้านกัเรยีนได้เรยีนระบบ Hybrid Learning 
ตามปกติ  ในช่วงบ่ายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกเป็นผู้มีทักษะ 
แห่งอนาคต (Future Skill)  นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ 
ฝึกความเป็นผู้น�า ผู้ตามที่ดี  ได้แสดงออกถึงความรักและปรารถนาด ี
มคีวามเอือ้อาทรต่อกนั และได้ร่วมสืบสานประเพณส่ีงท้ายปีเก่าต้อนรบั
ปีใหม่  โดยเป็นการจัดกิจกรรมแบบ New Normal เฉพาะในยูนิทของ
ตนเอง (Small Bubble)  นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  ซึ่งนักเรียนที่เรียน Online 
สามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในชั้นเรียน On-Site  ผ่านระบบ Zoom 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ฝ ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา สมาธิกับการเรียน” ใน 
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 
ด้วยรูปแบบ Hybird Activity โดยมีนักเรียนยูนิทเอฟบางส่วนเป็น 
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณ Co-Working Space อาคาร
ทองกวาวภิรมย์  นักเรียนยูนิทอื่น ๆ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom 
ในยูนิทของตนเอง และนักเรียนที่เรียน Online ที่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านระบบ Zoom  โดยพระอาจารย์ฮอนด้า วาทสทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วดัศรีนวล จงัหวดัขอนแก่น ได้แสดงพระธรรมเทศนาและสอนวิธีท�าสมาธิ 
การผ่อนลมหายใจ และการมสีตติัง้มัน่ ท�าจติใจให้สงบ เพือ่เป็นแนวทาง

   กิจกรรม “วันมำฆบูชำ สมำธิกับกำรเรียน”

ในการนั่งสมาธิในชีวิตประจ�าวัน  ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  
ดาราศักดิ์  ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานใน
พธิ ีจดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั และเป็นตวัแทนบคุลากรถวายสงัฆทาน
แด่พระสงฆ์  ผู้บริหารถวายผ้าไตรจีวร ปัจจัยที่นักเรียน ผู้ปกครอง และ
บคุลากรร่วมท�าบญุ และนกัเรยีนจากแต่ละยนูทิได้ร่วมถวายสงัฆทานทีน่�า
มาด้วย
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กิจกรรม “กำรเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนเข็มที่ 2”

 ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น อายุ 5 - 11 ปี ได้เข้ารับวัคซีน
ไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณ อาคารเตรียม
วิทยาศาสตร ์ ชั้น 1 โรงพยาบาล
ศรนีครนิทร์ โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จกัรเป็ง 
รองผู ้ อ� านวยการ โร ง เรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม
ศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ไปให้ก�าลังใจนักเรียนที่รับวัคซีนด้วย

กิจกรรม “กำรรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

และบำดทะยัก”

 เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. ได้ท�าการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โรงอาหาร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
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 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ฝ ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับ บริษัทนานมีบุคส์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
“ห้องสมุดออนไลน์” ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดย
การให้นักเรียนสแกน QR CODE และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
จดักจิกรรม “ค่ายดดูาวครัง้ที ่27” ในวนัพธุที ่23 กมุภาพนัธ์ 2565 ภาย
ใต้มาตรการป้องกนัโควดิ 19 ด้วยรปูแบบ Hybird Activity โดยมนีกัเรยีน
ยูนิทอีบางส่วนเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และ
นักเรียนยูนิทอีที่เหลือเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom ในการนี้ 
ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีทีมวิทยากรให้ความรู้ คือ อาจารย ์

ผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักศึกษาปฏิบัติการสอน และทีมผู้ช่วยวิทยากร 
คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกิจกรรมได้มีการเล่านิทานดวงดาว 
การดแูผนทีด่าว การวัดมมุทศิ การวดัมมุเงย และจดุส�าคญัคือการดดูาว
บนท้องฟ้าจรงิ ซึง่นกัเรยีนได้รบัความรู ้ความสนกุสนาน และประสบการณ์
ที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน “ห้องสมุดออนไลน์” 

กิจกรรม “ค่ำยดูดำวครั้งที่ 27”

กิจกรรม “กำรปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอ

  และนักเรียนใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2565”

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ข อนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอ และนักเรียนใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2565 
ในรูปแบบ Hybrid คือมีการจัดกิจกรรม ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิต
ม หาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และผ่าน 
ร ะบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
โ ดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร ์
แ ละรักษาการแทนผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก ล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อ�านวยการโรงเรียนชี้แจงข้อมูล
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พื้นฐาน และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู ้ช่วย
ศา สตราจารย์นายแพทย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครอง
แล ะครูฯ น�าเสนอผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ และรักษาการแทน 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายต่าง ๆ แนะน�าการปฏิบัติตนตามระเบียบท่ัวไป
ของโรงเรยีน การจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้ายใต้มาตรการการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และผูป้กครองได้มีโอกาส
พบ กับอาจารย์ประจ�ายูนิทเอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน 
ปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
นั กเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมอย่าง
พร้อมเพรียง

กิจกรรม “ผลแห่งควำมพำกเพียร”

 ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจ�าปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการ
ชืน่ชมยนิดต่ีอนกัเรยีนทีมี่ผลการเรยีนยอดเยีย่ม ความประพฤตเิรยีบร้อย 
พฒันาการดเีด่น และนกัเรยีนทีส่ร้างชือ่เสยีงให้แก่โรงเรยีนในด้านต่าง ๆ  
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นผลงานของปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการจัดแบบ New Normal 
โด ยนักเรียนถ่ายภาพการรับรางวัลผลแห่งความพากเพียรร่วมกับ 
ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อ�านวยการฯ บริเวณ Co-Working Space 
อา คารทองกวาวภิรมย์ ในการรับเกียรติบัตรในครั้งนี้มีนักเรียนได้รับ

เกียรติบัตรทั้งสิ้นจ�านวน 502 รายการ จ�านวน 470 คน ทั้งนี้เป็นการรับ
แบบ On-site จ�านวน 230 คน รับเกียรติบัตรในวันประเมินผลจ�านวน 
170 คน และนกัเรยีนยนูทิเอฟ ปีการศกึษา 2563 รบัทีร่ะดบัมธัยมศกึษา 
จ�า นวน 70 คน ส�าหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์ได้รับเกียรติบัตรจาก
อาจ ารย์ประจ�ายูนิทในวันประเมินผล แล้วถ่ายภาพนักเรียนสวม 
ชุด นักเรียนพร้อมถือเกียรติบัตรแล้วส่งภาพให้อาจารย์ประจ�ายูนิทเพ่ือ
ให้ ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ช่ืนชมยินดีนักเรียนผ่านทางเว็บไซต ์
และเฟซบุ๊กของโรงเรียน
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กิจกรรม “กำรรับกำรประเมินภำยใน

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2564”

 วนัจนัทร์ที ่23 พฤษภาคม 2565 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รับการตรวจประเมินภายในจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงาน
ภายในองค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยมีคณะกรรมการ

ในการตรวจประเมนิคร้ังนี ้คอื 1) รองศาสตราจารย์ ดร.จตุภมู ิเขตจตัรุสั  
ประธานคณะกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล              
3) อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดค�า  4) อาจารย์เอกราช ถ�้ากลาง 
5) อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ถ�้ากลาง ผู้สังเกตการณ์  6) นายอาทิตย์ 
ขวัญเขียน ผู้ประสานงาน

 จากการประเมินครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับทราบการสะท้อนผลการ
ด�าเนนิงาน จดุเด่น จดุทีค่วรพฒันาและแนวทางการพัฒนาโรงเรยีนให้มี
คุณภาพที่สูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารและการจัดการ การ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนความเป็นโรงเรียนสาธิต

 การสรปุผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมนิภายในสถานศกึษา ร่วมกบัการระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัจดุเด่นและแนวทาง
ในการพัฒนาของสถานศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา เพื่อน�าไปด�าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ต่อไป  ดังข้อมูล  การสรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ดังต่อไปนี้
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แหล่งการเรียนรู้

สู่ชุมชน

คณำจำรย์จำก คณะศึกษำศำสตร์

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร

ศึกษำดูงำน

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง 
รักษาการรองผู ้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมทีมบริหารและคณาจารย์ของ
โรงเรยีนได้มโีอกาสต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าทีป่ระจ�าหลกัสตูรการ
ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งน�าทีมโดย ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
 หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธ์ิศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจ�าภาควิชา
หลักสูตรและการสอน (สาขาวิชาการประถมศึกษา) ได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) แลกเปลี่ยน
เรยีนรูด้้านการบรหิารการจดัการ สถานศกึษา ผลงานเชงิสร้างสรรค์ และนวตักรรมการเรยีนรู ้ระดบัประถมศึกษา ในศตวรรษที ่21 ตลอดจนแนวทาง
การจดัการศกึษาทีส่ร้างนวตักรทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์ อกีทัง้เข้าสงัเกตการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้วชิาคณิตศาสตร์ทีส่่งเสรมิการเป็นนวตักร ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 (ยูนิทเอฟ) บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เปี่ยมด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและสานต่อเครือข่ายสัมพันธไมตรีที่ดีด้านการศึกษาใน
อนาคตต่อไป
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          วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม
ศึกษา (ศึกษาศาสตร์) น�าโดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ 
ได้ให้การต้อนรับ Mr. UCHIDA Takeshi, First secretary เลขานุการเอก และทีมงาน
จากสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น ประจ�าประเทศไทย พร้อมด้วยองค์การสนับสนุน
นักศกึษาแห่งประเทศญีปุ่่น (JASSO) และตวัแทนมหาวิทยาลยัช้ันน�าของประเทศญีปุ่น่ 
ได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจดัการศึกษาระหว่างประเทศญีปุ่่นและประเทศไทย 
ตลอดจนสงัเกตการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาญีปุ่น่ ยนูทิด ี2 ในรปูแบบ Hybrid 
Learning บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุน่ เป็นกลัยาณมติร สานสมัพนัธ์ไทย-ญีปุ่น่ 
อย่างงดงาม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้ให้ความช่วยเหลอื ประสานงาน และสนบัสนนุหลาย ๆ  ประการ ขอขอบคุณทกุท่าน
มา ณ โอกาส นี้

กำรเยี่ยมชมจำกเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย
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สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น

มอบลูกฟุตบอลสนับสนุนกีฬำฟุตบอล

 
 สโมสรฟตุบอลขอนแก่นเอฟซ ีและบณัฑติเอเชีย ร่วมกบั โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) จดัโครงการ “สาธติ-ทเีรก็ซ์ ฟตุบอลอะคาเดมี”่ 
ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มอบลกูฟุตบอล จ�านวน 20 ลกู เพือ่สนับสนนุกฬีาฟตุบอลของนกักฬีาและนกัเรยีน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) ซึง่มอบโดย ผศ.นพ.
เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พร้อมด้วย คุณธัญพร ทองชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ผู้รับมอบ คือ อ.ขนิษฐา ศิริพรรณ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และ อ.ชิงชัย ทาดาหา หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ อ.กฤตภาส พงษ์พันธ์ อาจารย์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท่ีให้การสนับสนุน 
กิจกรรรมของนักเรียนด้วยดีเสมอมา

สมำคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น

มอบเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ

 สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก ่น น�าโดยผู ้ช ่ วย
ศาสตราจารย์ นพ.เสรมิศักดิ์ 
สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการสมาคมฯ 
ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ส�าหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อให้นักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที ่

และนักศึกษาปฏิบัติการสอนทุกคน ได้ท�าความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ ในห้องเรียน ห้องน�้า ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็น
มาตรการของทางโรงเรียนในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิค-19 ในสถานศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณใน 
ความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 123 มข. ตรวจแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. ตรวจแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน และได้มอบทรายอะเบทให้โรงเรียนด�าเนินการก�าจัดลูกน�้ายุง
ลาย พร้อมให้ค�าแนะน�าในการจัดสภาพแวดล้อมให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในการน้ี
โรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. ที่คอยดูแลและให้ค�าแนะน�า
โรงเรียนด้วยดีเสมอมา
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ที่ปรึกษา:  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รักษาการแทนรองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 นางสาวปิลันธนา  ศุภดล รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 นางสาวขนิษฐา  ศิริพรรณ  รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ 
 นางนวลพรรณ  เพียงเกษ  รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 นายพฤทธิวาส  ลับภู  รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล 
 นางสมจินต์  ศรีเมือง  รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

กองบรรณาธิการ:  นางกิติญาดา  พัวพาณิชยกุล นางนุชนาฎ  นสุสินธุ์ นางสาวประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล นางสมจินต์   ศรีเมือง
 นางอรนุช  กิตติศิริวัฒนกุล นางพุทธชาติ  ชุมแวงวาปี นางสาววิภาวดี  บุญไชยศรี นางสาวนิติยา  แสนตอ  
 นายนเรียน  นามบุญเรือง นางสาวศิริศุกร์  ศิริโชคชัยตระกูล นางสาวเพียงดาว  ไชยสาร นางสาวธันย์ชนก เหมือนช้าง  
 นางสาวปิยะธิดา  ประทุมศิริ นางสาวอัจฉราวดี  จันทะสุข นายพฤทธิวาส  ลับภู นายภวนันท์  นุ่นกลาง      
 นางสาวกตวรรณ  จันทร์มาลา นายพุฒิพงศ์  พงษ์จรัสจิรเดช นางสาวณัณทิกาญจน์  ศิริวารินทร์ นางสาวสมฤดี  ช�านิ 
 นายกวิน  เธียรวรรณ นายกฤตภาส  พงษ์พันธ์ นางสาวสุภลักษณ์  แย้มใส นางสาววริษฐา  บุญธรรมา  
 นางสาววิรมณ  กัลยารัตน์ นายไกรศักดิ์  จันทรโกเมท นางสาวดวงกมล  เสนจันทร์ฒิไชย นางสาวบุณยนุช  ธ�ารงทรัพย์  
 นางสาววณิชญา  วิเศษสา นางสาวนรินทร์ธารา  ไชยรัตน์ นายธนวัฒน์  รวยอบกลิ่น นายนพพร  ดีไพร

ออกแบบปก:  นายกวิน  เธียรวรรณ นายนเรียน  นามบุญเรือง 

พิสูจน์อักษร: นางกิติญาดา  พัวพาณิชยกุล นางนุชนาฎ   เนสุสินธุ์ นางสาวธันย์ชนก  เหมือนช้าง นางวิมลลักษณ์  จันทนพิมพ์
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คณะผู้จัดท�า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ชุณหรัชพันธุ์

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน

 ประทับใจเมื่อทราบประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งโรงเรียน 
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2513 เห็นตัวอาคารเรียนเป็นเหมือนบ้านหลัง
เล็ก ๆ เรียกว่า ยูนิท มีนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันเข้ามา
เรียน จึงท�าให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียน ซึ่ง ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เรียกระบบการเรียนแบบนี้ว่า 
การสอนแบบศาลาวัด

สิ่งที่อยากฝาก

 “หาเวลาดูแลชีวิตตนเองให้มีความสุขด้วยกิจกรรมง่าย ๆ รอบ
ตัวเรา เช่น ตื่นเช้ามาสูดอากาศท่ีดี ให้ผิวกายสัมผัสกับแสงแดด 
อ่อน ๆ มีสายลมที่พัดมาปะทะผิวกาย และได้ฟังปิยวาจาจาก
กัลยาณมิตร”

 นางยุภา นามมุง

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน

 มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรใน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  
มีโอกาสได้ดูแลและอ�านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักเรียน 
ทุกคน ได้พบเพื่อนร่วมงานที่ดี คอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ 
คอยเป็นก�าลังใจให้กันและกัน รวมถึงแนะน�าส่ิงที่ดีในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนให้ผ่านไปด้วยด้วยดีเสมอมา

สิ่งที่อยากฝาก

 ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างมีความสุข
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