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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

มคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ  ตามท่ีวางแผนไว้ได้ส�าเรจ็ ท่ามกลางสถานการณ์ทีไ่ม่ปกตจิาก

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท้ังนี้เนื่องด้วยโรงเรียนได้รับความ

ร่วมมือร่วมใจจากผู้ปกครอง คณาจารย์ ศิษย์เก่าและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการต่าง ๆ ของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

 โรงเรยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทกุท่านจะได้รบัข้อมลูจากจลุสารเล่มนี ้ซึง่ต้ังใจจัดท�าข้ึนเพือ่เป็นสือ่กลางในการน�าเสนอผลงานโรงเรยีน

ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้ที่สนใจสามารถน�าข้อมูลไปใช้ศึกษาและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียน อันจะเป็นปัจจัยที่

ส�าคัญที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

 ท้ายนี้ ดิฉัน ขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่มี

ส่วนส่งเสรมิการจดักิจกรรมต่าง ๆ  ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงมาโดยตลอด ดฉินัขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิสิ์ทธิท์ัง้หลาย โปรดดลบนัดาล

ให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสุขความเจริญ ปลอดจากโรคภัย มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยั่งยืนตลอดไป ขอขอบคุณคณะกรรมการ

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จัดท�าจุลสารโรงเรียนจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ)

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สารจากนายกสมาคมผู้ปกครอง และครู 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นสถาบันการ

ศึกษาที่มีเป้าหมายส�าคัญ คือการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าคิด  กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาการ กีฬา กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะของ

นักเรียนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่าง

สมบูรณ์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นเลิศในทุกด้าน และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

   จุลสารของโรงเรียนเล่มนี้ ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ สะท้อนสิ่งต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้กระท�า ให้บุคคลภายนอก 

และลูกศิษย์ได้ทราบถึงกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดท�าขึ้น อันจะท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ 

 นายแพทย์เสริมศักดิ์  สุมานนท์

 นายกสมาคมผู้ปกครอง และครู 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 นายแพทย์เสริมศักดิ์  สุมานนท์
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สารจากรองผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนก่น	ฝายประถมศึกษา	(ศึกษาศาสตร์)

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในปัจจุบัน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้น�าวิกฤตของสถานการณ์ใน
ครั้งนี้ เป็นโอกาสในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว

 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะแรกทางโรงเรียนได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
โดยให้สลับวันเรียนระหว่างการเรียนแบบ On–Site กับเรียนแบบ Online แต่ในปีการศึกษานี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19) ยังคงมีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ทางโรงเรียนจึงต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นการสอนแบบ Online อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเทอมหรือตลอดปีการศึกษา

 โรงเรยีนได้มกีารศกึษา วเิคราะห์และกระชบัหลกัสตูรให้ Slim Down ตลอดจนมกีารบรูณาการเนือ้หาในบางกลุม่สาระ โดย
ยังคงยึดตัวชี้วัดหลักหรือสมรรถนะที่จ�าเป็นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Learning) ได้ปรับลดชั่วโมง
เรียนในตารางเรียนให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่น ช่วยลดความตึงเครียดของนักเรียนและผู้ปกครอง  ด้านของผู้สอนทางโรงเรียน
ได้ตระหนัก และพัฒนาองค์ความรูด้้วยการแลกเปลีย่นเรยีนรูบุ้คลากรในองค์กร (Knowledge Management; KM) โดยการจดัประชมุ
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Online เพื่อพัฒนาครูผู้สอน 
และน�าเทคนิค กระบวนการต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online รวมถึงการแก้ปัญหาเพื่อเกิดประโยชน์
แก่นักเรียนมากที่สุด 

 ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน 
เป็นสิง่ทีท้่าทายส�าหรบัคณาจารย์ในโรงเรยีน ทีจ่ะต้องพลกิวกิฤตทีเ่กดิ
ขึน้น�าไปสูโ่อกาสในการจดัการเรยีนรู ้การแก้ปัญหา และการพฒันาการ
เรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณาจารย์
เจ้าหน้าท่ี บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

 สุดท้ายน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ทัง้หลายรวมถงึเจ้าพ่อมอดนิแดงทีช่าวมหาวทิยาลยัขอนแก่นให้ความ
เคารพศรัทธา ได้ปกป้องรักษา คุ้มครองนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร
โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่
แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19 และมี
ความสุขในการด�าเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันและตลอดไป

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง
  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
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เลาเรื่องจากปก

 ในรอบปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กระจายไปทั่วโลก ท�าให้เกิดผลกระทบหลายมิติทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนทางด้าน
การศึกษา แต่ละประเทศจงึมมีาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรดักมุ เช่นเดยีวกบัประเทศไทย 
มีการก�าหนดมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในทกุมติ ิรวมถงึการศกึษาในประเทศท่ีโรงเรยีนทกุแห่งทัว่ประเทศได้รบั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดจนน�าไปสู่การปิด-เปิดโรงเรียน และการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและ
ความปลอดภัยมากที่สุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีการสลับวันระหว่างการเรียนตามปกติที่
โรงเรียน Onsite กับการเรียนการสอนแบบ Online อย่างไรก็ตามภาย
ใต้วิกฤติยังมีโอกาสที่โรงเรียนน�ามาเป็นแรงผลักดันท�าให้เกิดนวัตกรรม

จัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาใช้กับสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไปทางโรงเรยีนจงึได้พฒันานวตักรรมการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ของบทเรียนออนไลน์ “Edulearn” มาใช้ในสถานการณ์ที่มีการระบาด
ซึง่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนทีมุ่ง่เน้นการสร้างนวตักรรมเป็นผูน้�า
ด้านเทคโนโลยี และมีคุณธรรม สอดรับกับบริบทของโรงเรียน

 “Edulearn” เป็นระบบการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ ทีพ่ฒันา
โดยทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแพลตฟอร์มที่
พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยและนักวิจัย เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่เรียกว่า
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Learning Environment) ซ่ึงออกแบบบน
พืน้ฐานทางทฤษฎทีีต่อบสนองการเรยีนรูอ้อนไลน์ ออกแบบมาให้ง่ายต่อการ
ใช้งานทัง้ผูส้อนและผูเ้รียน รองรบัระดบัของผูเ้รยีนตัง้แต่ระดบัอนบุาล ระดบั
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยรองรับสื่อ
การเรียนการสอนทั้งภาพ วิดีโอ หรือสื่อออนไลน์แบบดิจิทัลอื่นๆ และยัง
รองรบัระบบการสือ่สารออนไลน์ ซ่ึงคณะศกึษาศาสตร์ได้น�าระบบนีม้าเตรยีม
ความพร้อมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีคาดการณ์ไม่ได้ในปัจจุบัน Edulearn 
จึงเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีผนวกกระบวนการเรียนที่ประกอบ
ด้วยสถานการณ์ปัญหา ภารกิจการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ การร่วมมือกัน
เรียนรู้ใช้งานแบบออนไลน์ ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา  
ตลอดจนพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน

รูปภาพการจัดการเรียนการสอนชวงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตัวอยางหองเรียนในสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู Edulearn

บรรยากาศการใชสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู Edulearn
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องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมบนเครือข่าย	Edulearn
	 1.	สถานการณ์ปัญหา/ภารกิจการเรียนรู ้: เป็นเรื่องราวหรือ
สถานการณ์ที่ก�าหนดขึ้นมาผ่านกรอบของเนื้อหาที่จะเรียนรู้ พร้อมทั้งมี
ภารกิจการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ท�า ซึ่ง
สามารถสอดแทรกภารกิจการเรียนรู้ท่ี
มุง่ให้เกดิการคดิขัน้สงูในองค์ประกอบนี้
ได้

สถานการณปญหา/ภารกิจการเรียนรู

	 2.	แหล่งการเรียนรู ้ :	 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สาระ ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่มีการออกแบบแหล่งเรียน
รู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อน�าไปสู่การช่วยตอบค�าถามใน
ภารกิจการเรียนรู้ เป็น Clip VDO, Animation, Power point รวมถึง
วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์

แหลงการเรียนรู

	 3.	ฐานความช่วยเหลือ:	 เป็น
องค์ประกอบทีช่่วยในการแนะน�าใน
รูปแบบความคิดรวบยอดของ
เนื้อหา ตลอดจนกระบวนการแก้
ปัญหา เพื่อตอบภารกิจการเรียนรู้
ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น

   

ฐานความชวยเหลือ

	 4.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	: การออกแบบเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรยีนรูแ้ลกเปล่ียนความคิดเหน็ และแก้ปัญหาร่วมกนัโดยการ
สนทนา (Post) ผ่านเครือข่าย https://edulean.ednopark.com

แลกเปลี่ยนเรียนรู

	 5.	ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือหรือ
ให้ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เรียนในการแก้ไขปัญหาจากภารกิจการเรียนรู้

ชองทางการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

แลกเปลี่ยนเรียนรู
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 คุณลักษณะที่ดีของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ Edulearn เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน มีภารกิจที่ท้าทาย ส่งเสริมให้เกิดการคิด
ขั้นสูง คิดมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์น�าความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  มาเป็นข้อมลูในการท�าภารกจิ มทีกัษะการสือ่สารทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม เป็นการสือ่สารทางไกลทีใ่ช้เทคโนโลยมีาเป็นตวัช่วย นอกจากนี้ 
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ Edulearn ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความ
คิดริเร่ิม มีความคิดสร้างสรรค์ในการน�าความรู้ไปต่อยอดสร้างส่ิงใหม่
ทั้งแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ได้จริง

ภาพแสดงการใชความคิดสรางสรรคในการนําเสนอและการประดิษฐนวัตกรรม
จากสถานการณปญหา

 นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมบนเครือข่าย Edulearn ส่งผลให้ผู้สอนได้
พัฒนาทักษะการท�างานที่ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น PPT, PDF, Video 
Clip, ไฟล์งาน, แอปพลิเคชัน Zoom ซ่ึงระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
ผู ้เรียนสามารถย้อนหลังกลับมาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาและ
ผูเ้รยีนสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นหรอืผูส้อนได้ทกุทีไ่ม่จ�ากดัเวลา
 ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ปีการศึกษา 2562–2563 ทางโรงเรียนได้มีการสร้าง
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ Edulearn ในการปรับใช้กับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยมีผู้ใช้งานทั้งหมดในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทัง้ 7 ฝ่ายจ�านวนทัง้หมด 1,257 ห้องเรยีน และมผีูใ้ช้งานมากกว่า 7,000 
คน ซ่ึงในอนาคตทางโรงเรียนมีแนวโน้มในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบน
เครือข่าย Edulearn ให้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนการสอน Online
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพแสดงจํานวนผูใชงาน และจํานวนหองเรียนในสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรู Edulearn ปการศึกษา 2562–2563

Update รอบรั้ว

สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร)

 วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 เวลา ประมาณ 14.00 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
นางสาวศิริวรรณ	 วัชรพงศ์	 ผู้อ�านวยการส่วนงบประมาณกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ รองศาสตราจารย์	 นพ.ชาญชัย	 พานทองวิริยะกุล 
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยรองอธิการบดฝ่ีายโครงสร้าง  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างผู้อ�านวยการกองอาคารและสถานท่ี
กองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิเคราะห์ส�านักงบประมาณ
ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์	
ดร.สุมาลี	 ชัยเจริญ	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 รองศาสตราจารย์	
ดร.อิศรา	 ก้านจักร	 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ศราวธุ	จักรเป็ง รองผู้อ�านวยการและคณาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้
การต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

 ส่วนความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ทั้ง 3 ต�าแหน่ง
มีดังนี้
	 1.	อาคารเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม
ศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างด�าเนินการระบบฐานราก และตอกเสาเข็ม ทั้งนี้



7จุลสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

	 2.	สระว่ายน�้า	บริเวณด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน ด�าเนินการ
ลงเสาเข็ม ระบบฐานรากและตอม่อเรียบร้อยแล้ว และก�าลังด�าเนินการ
ก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ต่อไป

 

	 3.	โรงอาหารเพิ่มเติม	บริเวณ
ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน ซ่ึง
ตดิกบัโรงอาหารเดมิ ซ่ึงได้ด�าเนนิการ
ลงเสา และคานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้รบัความอนเุคราะห์จากคณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ในการค�านวณ วเิคราะห์จากในการลงเสาเขม็เพ่ือวางฐานรากทีเ่หมาะสม
ที่สุด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566

เราคือ...

โรงเรียนชั้นน�า

 โรงเรียนชั้นน�ำด้ำนพัฒนำ

วิชำกำร

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	
(O-NET)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2563

 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 เม่ือวันท่ี  1 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด
จ�านวน 139 คน มีนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 เต็ม
ในวิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนท่ี
สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้	100	คะแนนเต็ม	การสอบ	O-NET	ปีการศึกษา	2563

ล�าดับ ชื่อ	-	สกุล ยูนิท วิชาที่ได้เต็ม

1 เด็กชายวชิรวิทย์      ประไพวรรณ์กุล เอฟ 1 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2 เด็กหญิงสรวีย์        อ�านวยวิเศษโชค เอฟ 1 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

3 เด็กหญิงวรวลัญช์    ซื่อศิริสวัสดิ์ เอฟ 1 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

4 เด็กหญิงปฏิพร        เนติโรจนกุล เอฟ 1 ภาษาอังกฤษ

5 เด็กชายปราญชล     สันติวรากร เอฟ 1 ภาษาอังกฤษ

6 เด็กหญิงชัญญา        สืบแก้ว เอฟ 1 ภาษาอังกฤษ

7 เด็กชายภาดา          จักรเมธากุล เอฟ 2 ภาษาอังกฤษ

8 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนก    นพเก้า เอฟ 2 ภาษาอังกฤษ
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ล�าดับ ชื่อ	-	สกุล ยูนิท วิชาที่ได้เต็ม

1 เด็กหญิงภูนิชสา ศุภรจิตพร เอ 1 การอ่านออกเสียง
และการอ่านรู้เรื่อง

2 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศักดิ์ดา เอ 1 การอ่านออกเสียง

3 เด็กหญิงธันยธิดา ตริอริยสัจ เอ 1 การอ่านออกเสียง

4 เด็กหญิงนัณทกัญ มณีรัตน์ เอ 1 การอ่านออกเสียง

5 เด็กหญิงปารณีย์ วงษ์สุพรรณ์ เอ 1 การอ่านออกเสียง

6 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศิริสวัสดิ์ เอ 1 การอ่านออกเสียง

7 เด็กหญิงสิฏฐิณิชา กิตติศิริวัฒนกุล เอ 1 การอ่านออกเสียง

8 เด็กชายภัทรกวิน โบสิทธิพิเชฎฐ์ เอ 1 การอ่านออกเสียง

9 เด็กชายภูริทัต โหว่วงษ์ เอ 1 การอ่านออกเสียง

10 เด็กหญิงกฤติญาณัฐ ปทุมรัตนโชติ เอ 1 การอ่านออกเสียง

11 เด็กหญิงณัฐชมน ดวงก�า เอ 1 การอ่านออกเสียง

12 เด็กหญิงปุญยวีร์ ธรรมาวิวัฒน์กุล เอ 1 การอ่านออกเสียง

13 เด็กหญิงภิญญาดา วงศ์พลตรี เอ 1 การอ่านออกเสียง

ล�าดับ ชื่อ	-	สกุล ยูนิท วิชาที่ได้เต็ม

14 เด็กหญิงกฤตินี ทรัพย์เพิ่ม เอ 1 การอ่านออกเสียง

15 เด็กชายธนดณ ยืนสุข เอ 2 การอ่านออกเสียง

16 เด็กชายปฤษฎี ผิวทองดี เอ 2 การอ่านออกเสียง

17 เด็กชายภัทร์ธีนันท์ ขันศรีมนต์ เอ 2 การอ่านออกเสียง

18 เด็กชายภาณุวัชร ทรัพย์ประสงค์ เอ 2 การอ่านออกเสียง

19 เด็กชายตุลย์ หยูมุ่ย เอ 2 การอ่านออกเสียง

20 เด็กชายสรวิชญ์ พินิจการุณเนตร เอ 2 การอ่านออกเสียง

21 เด็กหญิงจารุภิชญา บุตรพิเศษ เอ 2 การอ่านออกเสียง

22 เด็กหญิงธนาภา มีทองหลาง เอ 2 การอ่านออกเสียง

23 เด็กชายธนภัทท์ ภักดี เอ 2 การอ่านออกเสียง

24 เด็กหญิงญาดา วงศ์ประเสริฐ เอ 2 การอ่านออกเสียง

25 เด็กหญิงนันท์นภัส ชนะภัย เอ 2 การอ่านออกเสียง

26 เด็กหญิงเบญญาภา ดวงพรม เอ 2 การอ่านออกเสียง

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียน	การสอบ	O-NET	ปีการศึกษา	2563

ล�าดับ ชื่อ	-	สกุล ยูนิท วิชาที่ได้คะแนนสูงสุด

1 เด็กชายจิระศักดิ์      ดาดวง เอฟ 2 วิทยาศาสตร์ 96.20 คะแนน

2 เด็กหญิงวรวลัญช์    ซื่อศิริสวัสดิ์ เอฟ 1 ภาษาไทย 99.75 คะแนน

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน	(RT)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1		ปีการศึกษา	2563

 จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด
จ�านวน 145 คน มีนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 เต็ม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน  จ�านวน 1 คน  และได้คะแนน 50 เต็มการประเมิน
การอ่านออกเสียง จ�านวน 25 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน		(NT)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3		ปีการศึกษา	2563

 จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2564 ทีผ่่านมา นกัเรยีนทีเ่ข้าสอบทัง้หมดจ�านวน 132 คน มนีกัเรียนทีส่อบได้คะแนน 
100 เตม็ ความสามารถด้านคณติศาสตร์จ�านวน 2 คน และนกัเรยีนทีท่�าคะแนนสงูสุด
ในความสามารถด้านภาษาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้    

ล�าดับ ชื่อ	-	สกุล ยูนิท ความสามารถ

1 เด็กชายวชิรวิชญ์   สีตลพฤกษ์ ยูนิท
ซี 1

คะแนน 100 เต็ม  
ด้านคณิตศาสตร์

2 เด็กชายชยุต ถีอาสนา ยูนิท
ซี 2

คะแนน 100 เต็ม  
ด้านคณิตศาสตร์

3 เด็กหญิงพิชชานันท์ ซื่อศิริสวัสดิ์ ยูนิท
ซี 2

คะแนนสูงสุดความสามารถ
ด้านภาษาไทย 95 คะแนน
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 ✰ ทีม	Satit	KKU	Smart	A-School	(Ep.1) ได้รับ “รางวัล
ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคาร” ประจ�าเดือน ธันวาคม 2563
 ชื่อผลงาน : Trash to Cash เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน
 แนวคิดผลงาน : น�าเสนอกิจกรรมหลักของโรงเรียน 4 กิจกรรม 
คือ 1) รักษ์โลก ลดพลาสติก 2) เปลี่ยนขยะเป็นเงิน 3) ส่งเสริมการออม
4) เสียสละ แบ่งปันสู่ชุมชน
 รายชื่อนักแสดงมี ดังนี้ 
 1. เด็กหญิงพิชญนันท์ กาญจน์วัฒกุล 
 2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คมวัชระ 
 3. เด็กหญิงปุณยนุช บุญประเสริฐ 
 4. เด็กหญิงฟ้าน�าพร รุขพันธ์เมธี

 รับชมผลงานนักเรียนไดที่ 
https://www.facebook.com/BAACSCHOOLBANK/videos411 
934303368686/?sfnsn=mo 

	 ✰ ทีม	Satit	KKU	Smart	A-School	(Ep.2) ได้รับ “รางวัล
ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคาร” ประจ�าเดือน มกราคม 2564
 ชื่อผลงาน : เพลงปันสุข
 แนวคิดผลงาน : น�าเสนอกิจกรรมหลักของโรงเรียน 4 กิจกรรม 
คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมด้านจิตสาธารณะของนักเรียน 2) ส่งเสริมความ
สามารถด้านดนตรี 3) ส่งเสริมการออม 
4) เสียสละ แบ่งปันสู่ชุมชน
 รายชื่อนักแสดงมี ดังนี้ 
 1. เด็กชายเชฏฐวุฒิ ตามควร
 2. เด็กชายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ
 3. เด็กหญิงวรวลัญช์ ซื่อศิริสวัสดิ์

 รับชมผลงานนักเรียนไดที่
https://www.facebook.com/397939457208329/posts/
1378088932526705/?sfnsn=moโรงเรียนชั้นน�ำด้ำนกำรพัฒนำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 1)	ด้านส่งเสริมการออม

  กิจกรรม	“นักออม	Gen	ใหม่ใส่ใจชุมชน”

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	สสวท.	ประจ�าปีการศึกษา	2563	

 จากการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจ�าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ
ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
รายละเอียดดังนี้ 

วิชาคณิตศาสตร์

ล�าดับ ชื่อ	-	สกุล ยูนิท

1 เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี ยูนิทดี 1

2 เด็กชายอัสรัน พงศ์พิมล ยูนิทดี 1

3 เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ ยูนิทดี 2

4 เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ ยูนิทดี 2

5 เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน ยูนิทอี 1
 

วิทยาศาสตร์

ล�าดับ ชื่อ	-	สกุล ยูนิท

1 เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจก�าจร ยูนิทอี 1

2 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล ยูนิทเอฟ 1

3 เด็กหญิงสรวีย์   อ�านวยวิเศษโชค ยูนิทเอฟ 1
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✰ ทีม	Satit	KKU	Smart	A-School	(Ep.3)	ได้รับ “รางวัล 
Rising Star ขวัญใจกรรมการ”  ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 ชื่อผลงาน : ปุยหมัก รักษ์โลก
 แนวคดิผลงาน : น�าเสนอกจิกรรมหลักของโรงเรยีน 3 กจิกรรม คือ 
1) กิจกรรมส่งเสริมด้านจิตสาธารณะของนักเรียน 2) กิจกรรมรักษ์โลก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชน 3) กิจกรรมส่งเสริมการออม
 รายชื่อนักแสดงมี ดังนี้ 
 1. เด็กหญิงภคมน  แสนชัยธร
 2. เด็กหญิงพิชชาภา  ตริยางกูรศรี
 3. เด็กหญิงพิชชาพร  สาคร

รับชมผลงานนักเรียนไดที่
https://www.youtube.com/
watch?v=hFjuzy3jNJw 

✰ ทีม	Satit	KKU	Smart	A-School	(Ep.4)	ได้รับ “รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคาร” ประจ�าเดือน มีนาคม 2564

ชื่อผลงาน : ตลาดนัดในสวน
 แนวคดิผลงาน : น�าเสนอกจิกรรมหลักของโรงเรยีน 3 กจิกรรม คือ 
1) กิจกรรมส่งเสริมด้า นจิตสาธารณะ
ของนักเรียน 2) กิจกรรมรักษ์โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชน 3) กิจกรรมส่ง
เสริมการออม
 รายชื่อนักแสดงมี ดังนี้ 
 1. เด็กชายพัทธนันท์   ชินอาจ
 2. เด็กชายภวิศ   ปริวัฒนศักดิ์
 3. เด็กชายอารยะ จักรเป็ง

รับชมผลงานนักเรียนไดที่
https://www.facebook.com/watch/?v=460829281916705

 ✰ ทีม	Satit	KKU	Smart	A-School	(Ep.5) ได้รับ “รางวัล
ส่งเสริมคุณค่าการออม” 
 ชื่อผลงาน : “สาธิต GEN ใหม่ ใส่ใจชุมชน”
 แนวคิดผลงาน : น�าเสนอกิจกรรมหลักของโรงเรียน 3 กิจกรรม
คอื 1) กจิกรรมส่งเสรมิด้านการเหน็คณุค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ มีภาวะ
การเป็นผู ้น�า ผู ้ตามที่ดี และความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2) การส่งเสริมการออม 3) การเสียสละ แบ่งปันสู่ชุมชน
 รายชื่อนักแสดงมี ดังนี้ 
 1.  เด็กหญิงพิชญนันท์ กาญจน์วัฒกุล 
 2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คมวัชระ 
 3. เด็กหญิงปุณยนุช บุญประเสริฐ 
 4. เด็กหญิงฟ้าน�าพร รุขพันธ์เมธี

รับชมผลงานนักเรียนไดที่
https://www.youtube.com/watch?v=yEcP70wWDTY&
feature=youtu.be
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ มีการใช้แนวทางการจัดการ
ศึกษาให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้และสามารถบูรณาการความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
หรือ STEM ในการสร้างและผลิตนวัตกรรมขึ้นมา และยังมีการเขียน
กระบวนการขึ้นมาน�าเสนอในรูปแบบโครงงานอีกด้วย โดยนวัตกรรมที่
สร้างและผลิตนั้นจะมุ่งเน้นในส่วนของการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน
ด้วยวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ อาทิ นักเรียนคิดแก้ปัญหาเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ก็ได้มีการสร้างและผลิตนวัตกรรมที่มี
ชื่อว่า “สเปรย์กันยุงตราสามแม่มด” และ “เจลแอลกอฮอล์สมุนไพรใน 

New Normal” โดยใช้สมุนไพรที่หาได้ใกล้บ้านและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของโรงเรียนสาธิตมาเป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผสมและสกัดออกมาเป็นสเปรย์กันยุง ที่ไม่เพียงแต่จะไล่ศัตรูทาง
ธรรมชาตทิีไ่ม่เป็นมติรกบัมนษุย์และเดก็ ๆ  แต่ยงัใช้เป็นน�า้ยาฆ่าเชือ้เพือ่
ล้างมือหรือท�าความสะอาดวัตถุต่าง ๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่า
ตอบสนองทั้งชีวิตวิถี New Normal และห่างไกลจากยุงร้ายด้วย
 นอกเหนือไปจากนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�า
วันแล้ว นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) ได้สร้างและผลิตภัณฑ์จากความสนใจของตนเองด้วย
เช่น “บะหม่ีไม่ต้องปรุง” ผลงานนวัตกรรมที่ผสมผสานเครื่องปรุงของ
บะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปลงไปในถ้วยกับตัวเส้นบะหมี่ เพื่อให้สะดวกใช้และ
ประหยัดเวลา เหมาะส�าเร็จผู ้ที่อยู ่ในชั่วโมงเร่งด่วนและไม่อยาก
เสียเวลามาก โดยตัวผู้สร้างได้ให้เหตุผลไว้ว่าบะหม่ีไม่ต้องปรุงนั้นจะ
ตอบโจทย์ที่ต้องท�างานเร่งด่วนให้ทันเวลา การพักรับประทานอาหารใน
ระยะเวลาอันสั้นเพื่อเตรียมเรียนออนไลน์ หรือแม้แต่การผ่อนคลายใน
ช่วงเวลาเร่งรีบต่าง ๆ เป็นผลงานนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ
ของผู้ใช้งานที่หลากหลาย และตรงต่อความสนใจของนวัตกรอีกด้วย  

กิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ

ที่ส่งเสริมนวัตกรที่มีความคิดสรางสรรค 

 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิชาภาษาต่าง
ประเทศ มีความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม โดยมีการแบ ่งสัดส ่วนของ
นวัตกรรมออกตามระดับชั้นและบูรณาการ
กับเรื่องที่เรียน ตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 หรือยูนิทบี จะมีการสร้างนวัตกรรมใน
หัวข้อ My Animal Mosaic ซึ่งเรียนเกี่ยวกับ
อวัยวะและลักษณะต่าง ๆ ของสัตว์เลี้ยงและสัตวป่า เช่น การบรรยาย
ลักษณะของสัตว์โดยใช้ค�าคุณศัพท์ อาทิ สีและขนาด รวมถึงการความ
สามารถของสตัว์โดยการใช้ค�ากรยิา เป็นต้น และเมือ่นกัเรยีนเรยีนรูแ้ล้ว
จึงให้นักเรียนออกแบบและสร้างสรรค์ภาพแบบ Mosaic โดยการติดปะ
ลกัษณะและล�าตวัของสตัว์ด้วยกระดาษสแีผ่น เลก็ ๆ  พร้อมเขยีนประโยค
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และน�าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี) จะมีผลงานนวัตกรในหัวข้อ My 
Favorite Mode Of Transportation ซึ่งจะเป็นการสร้างโมเดลของ
ยานพาหนะต่าง ๆ ขึ้นมาจากค�าศัพท์ที่เรียน และบูรณาการในเรื่องของ

การเดินทาง โดยมีการสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน การ
บอกเล่าเรือ่งราวการเดนิทาง การถามราคาค่าตัว๋ เป็นต้น เหล่านวตักรน้อย
จะได้เรียนรู้ผ่านหัวข้อเหล่านี้และผสมผสานกับจินตนาการให้ออกมา
เป็นผลงานนวัตกรรมเชิงส่ิงประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็น Jetpack เครื่องยิง

ไอพ่นติดหลังที่จะพาผู้ใช้งานไป
ทุกหนแห่งที่ต้องการ, Shark of 
rocket ที่จะพาผู ้ใช้ไปส�ารวจ
อวกาศด้วยยานอวกาศสไตล์ฉลาม
ที่เป็นมิตร, Made in heaven
ยานบินรูปทรงม้ายูนิคอร์นเหมาะ
กบัผูใ้ช้ทีเ่ป็นเดก็, hamburger car 
รถส่งอาหารรูปแฮมเบอร์เกอร์หรอื

แม้กระท่ัง UFO Food นกัส่งอาหารข้ามกาแลค็ซีมาใน
รูปทรงของยานบินทรงกลม ถือเป็นชุดผลงาน
นวัตกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม STEM Education

 2)	ด้านส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ฝ ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) ได้มีการสร้าง น�าเสนอ และเผยแพร่นวัตกรรมที่
หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของโครงงาน งานประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
ทางการค้าที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ ให้นักเรียนเรียนรู ้ที่จะเป็น
ผู ้ประกอบการอีกด้วย โดยมีตัวอย่างจากกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิชา
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ ดังนี้
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กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีแนวทางในการผลิตนวัตกรทาง
คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นนวัตกรของ
นักเรียน โดยนักเรียนน�าแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับ
ศาสตร์ความรูใ้นสาระอืน่ๆ มาสร้างผลงานเชงิสร้างสรรค์และสามารถน�า
ไปใช้ได้จริง โดยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จะน�าความรู้และ
แนวคิดจากชั้นเรียนมาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรของตนเอง เช่น ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 (ยูนิทบี) นักเรียนออกแบบ “สิ่งประดิษฐ์หรือของใช้
ในอนาคตด้วยรูปเรขาคณิต” ดังผลงาน “มินิเวิร์ลด์หุ่นยนต์” เป็นหุ่น
ยนต์ท่ีทกุส่วนสร้างมาจากรปูเรขาคณติ ถูกสร้างขึน้เพือ่ดแูลผู้สงูอายแุละ
ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ส่วนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 (ยูนิทดี) หัวข้อ 
“ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์” ออกแบบ 
“กล่องให้อาหารสัตว์อเนกประสงค์” จัดท�าขึ้นเพื่อให้อาหารสัตว์  และ
เตม็ไปด้วยความรูท้างคณติศาสตร์ ในเรือ่งเรขาคณติของเครือ่งให้อาหาร 
การค�านวณมมุการตกของอาหาร และเรือ่งของแรงดนัน�า้ เรยีกได้ว่าเป็น
นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ท่ีบูรณาการหลากหลายวิชา เสริมสร้าง
จินตนาการ และสามารถใช้ได้จริงอีกด้วย

เรำคือโรงเรียนชั้นน�ำด้ำนกำรร่วมผลิตครูมืออำชีพ

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการ
จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) 
และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว ่ า งค รู และผู ้ เ กี่ ย วข ้ อ ง  ด ้ ว ย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ประจ�าปีการศึกษา 2563 และ 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียน
ชั้นน�าในการร่วมผลิตครูมืออาชีพและ
เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโรงเรียน
ครูและผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนา
องค์ความรู ้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
ประสบการณ์ รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพือ่น�าไปใช้ในการปรบัปรงุและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูอย่างมืออาชีพ



13จุลสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร)

วัตถุประสงค์ของ	PLC	
 1. เพือ่เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้การแลกเปลีย่นเรยีนรูมี้ประสทิธภิาพ
 2.  เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอนสู่คุณภาพของ ผู้เรียน 
 3. เพือ่ให้เกดิการพฒันาวชิาชพีครดู้วยการพฒันาผูเ้รยีน PLC ถือว่า
ทุกคนคือผู้เชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรู้ร่วมกันได้

ขั้นตอนการด�าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)
ในสถานศึกษา

 ขั้นตอนที่ I  การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์และระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา
 ขั้นตอนที่ 3  เลือกและออกแบบและจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู/้
กิจกรรม/นวัตกรรม
 ขั้นตอนที่ 4  วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข
 ขั้นตอนที่ 5  จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม
 ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู ้/กิจกรรม/ 
นวัตกรรม
 ขั้นตอนที่ 7 สรปุเผยแพร่แผนการจดัการเรยีนรู/้กิจกรรม/นวตักรรม

PLC	พฒันามาจากกลยทุธ์ระดบัองค์กรทีมุ่ง่เน้นให้องค์กรมกีารปรบั
ตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

PLC	ย่อมาจาก Professional	Learning	Community	ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู และผู้บริหาร
โรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือ
ชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
 PLC ส�าคัญเพราะกิจกรรมน้ีช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนปัญหา และ
เรียนรู้ที่จะมองเห็น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการ จัดการ และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อน�ามาพัฒนานักเรียน
 ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาแนวคิดองค์กร การเรียนรู้และต้องปรับ
ประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อการปรับปรุง 
เปลีย่นแปลง พัฒนาการจดัการ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาเพือ่น�ามาพฒันา
นักเรียน

(คุรุสภา)

P L C  คืออะไร สําคัญอยางไร?

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การด�าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาจีน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น)
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บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน ผานกระบวนการ PLC

การด�าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
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การน�าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

 วันที่  11-13 กันยายน 2563 อาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม
ศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 13  
The 13th International Conference on 
Educational Research (ICER 2020) “Building 
Learning Revolution for School Improvement 
in Digital Era”
 ซึง่ปี 2563 นี ้เป็นการประชมุแบบเสมอืนจรงิ  
หรือ Fully Virtual Conference โดยมีตัวแทน
คณาจารย์ร่วมน�าเสนอทั้งหมด 5 ผลงาน ได้แก่   

1.	อาจารย์ปิลันธนา	ศุภดล	และคณะ		
 “Exploring Students’Critical Thinking Ability and 
Perceptions through Research-Based Thai Language 
Instruction”

การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นชั้นน�า

2.	อาจารย์พุทธชาติ		ชุมแวงวาปี	และคณะ	
 “Effects of Problem-Based Learning integrated with 
Visual Assessment in Improving Students’ Problem Solving 
Skill and Learning Achievement”

3.	อาจารย์นวลพรรณ		เพียงเกษ	และคณะ
 “How to Facilitate English Learning Activity for 
Promoting Elementary Students’ Critical Thinking Skills: 
A Case of KKUDS”

4.	อาจารย์อัจฉราวดี	จันทะสุข	และคณะ	
 “Interacting Communicative Language Teaching and 
Bloom’s Taxonomy to Investigate Students’ Critical Thinking 
Skills and English Learning Achievement”
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5.	อาจารย์นุชนาฎ		เนสุสินธ์ุ	และคณะ	
 “Investigating Elementary Students’ Problem Solving 
Skill and Learning Achievement through Problem-Based 
Learning integrated with Visual Assessment Technique”

 โรงเรยีนได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการพฒันาบคุลากรให้เป็น
ผู้น�าในด้านต่าง ๆ  จึงมีการจัดอบรม ส่งเสริม บุคลากรให้มีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	“การเขยีนบทความ	ผลงานทาง
วิชาการ	 และผลงานวิจัยคุณภาพสูง	 เพื่อตีพิมพ์	 สู่มาตรฐาน
ระดับสากล”	(ขอต�าแหน่งทางวิชาการ)	

ในวนัเสาร์ที ่15 สงิหาคม 2563  โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเขียนบทความ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย คุณภาพสูง 
เพื่อตี พิมพ ์สู ่มาตรฐานสากล โดยมีวิทยากรผู ้ เชี่ยวชาญคือ	
ผศ.ดร.นวิฒัน์	ศรสีวสัดิ ์รองคณบดฝ่ีายวจิยัและนวตักรรมการศกึษา
สร้างสรรค์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น รศ.ดร.พชัรนิทร์	
ป ัญจบุ รี 	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล	
ผศ.ดร.ศศิธร	 ชูแก ้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

การอบรมเรื่อง	“การเขียน
เค้าโครงวิจัยที่สร้างเสริม
สมรรถนะการเป็นนวัตกร
ในยุคดิจิทัล”

รศ.ดร.สุมาล	ีชยัเจรญิ	คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ รศ.ดร.จารณุ	ีซามาตย์	
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ประกฤติยา	
ทักษิ โณ  ผู ้ ช ่ วยคณบดีฝ ่ ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
ผศ.ดร.พรสวรรค์	 วงศ์ตาธรรม	 อาจารย์สาขาวิชาการศึกษา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการเป็นวิทยากรอบรม  การเขียนเค้าโครงวิจัยที่สร้างเสริม
สมรรถนะการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล ให้แก่คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ 
ฝ่ายนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.-
18.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์

กิจกรรม	“พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร”

 วนัพธุที ่16 ธนัวาคม 2563  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากร โดยมีวิทยากรคือ Mrs.Blesida	
Baduria ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษา
อังกฤษ มีความกล้าแสดงออกและสามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ได้ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 20 คน

การอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของอาจารย์, บุคลากร
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 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) และ ฝ่ายนานาชาติ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวชิาการและการจัดท�าเอกสารประกอบการ
เรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน 
โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
คือ รศ.ดร.สุมาลี	 ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายสถิตย์
แก้วบุดตา ผู ้อ�านวยการกองทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฏฐ์นรี
ช�ากรม	 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายชัชวาล	 หนองนา
ผูอ้�านวยการกองบรหิารงานคณะศกึษาศาสตร์ ในช่วงกจิกรรมการจดั
ท�าเอกสารประกอบการเรียนรู ้ โรงเรียนได้เชิญอาจารย์ไชยเดช
แก้วสง่า	 และอาจารย์อัครวัฒน์	 ศรีสวัสดิ์	 น�าเสนอตัวอย่างและ
แนวคิดในการจัดท�าเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ฝายประถมศึกษา	(ศึกษาศาสตร์)

ต้นแบบการบริหารจัดการในสถานการณ์	โควิด-19		

 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 วันแรกในการ เปิดเรียน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนส าธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รศ.ดร .สุมาลี	 ชัยเจริญ	
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อ�านวยการโรง เรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ตรวจเยี่ยม 
ดูแลความเรียบร ้อยในการเป ิดเรียนวันแรก ตามมา ตรการ
การป้องกนัการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของโรงเรียนที่ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งมีส่ือมวลชนได้สัมภาษณ์คณบดีถึง
แนวทางการบริหารจัดการ และนโยบายการให้ความช่ว ยเหลือ
ผูป้กครองในสถานการณ์โควิด–19 ตลอดจนการรบัวคัซนีของบคุลากร
ภายในโรงเรียน ทั้งนี้	 ผศ.พญ.วริสรา	ลุวีระ ที่ปรึกษาประจ�าหน่วย
บริการปฐมภูมิ 123 มข. และคณะท�างาน ได้ร่วมสังเกตการณ์ และ
ให้ค�าปรึกษาแนวทางปฏิบัติของนักเรียนและบุคลากร ตามมาตรการ
เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียนในโรงเรียน

› ขอขอบคุณภาพข่าวจาก	Nation	TV	

› ขอขอบคุณภาพข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3

กิจกรรมดี ๆ ที่สาธิตประถม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการจัดท�าเอกสารประกอบการเรียนรู้” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ฝายประถมศึกษา	(ศึกษาศาสตร์)
ต้นแบบการบริหารจัดการในสถานการณ์	โควิด-19	
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 ทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมทักษะภาษาไทย	ยูนิทเอ

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนยูนิทเอ 1 และ เอ 2
ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น เวลา
9.00 น.-12.00 น. นกัเรียนได้เรยีนรูฐ้านความรูต่้าง ๆ  ได้แก่ ฐานหนอน
ไหมและหม่อน ฐานสาวไหม ฐานชาใบหม่อน ฐานทอผ้าไหม ฐานย้อม
สไีหม ฐานผลติภณัฑ์จากไหม ซึง่นกัเรียนทกุคนมคีวามสขุและสนกุใน
การเรียนรู้เกี่ยวกับหม่อนและไหมที่คณะวิทยากรได้จัดเตรียมไว้

ทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมทักษะภาษาไทย	ยูนิทเอ

		“จิตอาสาจราจร”

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติงานจราจร
เบือ้งต้นให้นกัเรยีนจติอาสาจราจรจ�านวน 10 คน โดยม ีร.ต.ท.ศโิรจน์		
ศรีทายาง	รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น เป็นวิทยากร

		การมอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร

 วนัที ่14 ตลุาคม 2563 ผศ.นพ.เสรมิศกัด์ิ	สมุานนท์ นายกสมาคม
ผู้ปกครองและครโูรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 
เป็นประธานมอบเสือ้จราจรให้แก่นกัเรยีนจติอาสาจราจร ประจ�าปีการ
ศึกษา 2563 จ�านวน 10 คน

		การมอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร

  การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสาจราจร	

 ผศ.ดร.ศราวธุ	จกัรเป็ง รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบเกียรติบัตรแก่
นักเรียนจิตอาสาจราจร ประจ�าปีการศึกษา 2563 จ�านวน 10 คน 
ได้แก่ เด็กชายเอสรา  พัฒนเศรษฐพงษ์,  เด็กชายชัยยะ สุจริตชัย,
 เด็กชายปิยกรณ์  เนตรพิทูร,  เด็กหญิงมานามิ กวิน์รานี ฟุกุโมโตะ,
 เด็กชายวชิรวิชญ์ อารยะสัจพงษ์,  เด็กชายพศิน  จันทน์แดง, 
 เด็กชายกวินทร์วิชญ์  สัชฌุกร,  เด็กชายกษิรา  จอมหล้าพีรติกุล,
 เด็กชายชัชชยุตม์  ไหมวันทา  และเด็กชายกฤษณพงศ์  แสนกิ่ว

  การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสาจราจร	

		“จิตอาสาจราจร”

กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
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 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัลยอดนักอ่าน แก่นักเรียนในกิจกรรม
ส่งเสริมยอดนักอ่าน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน
การค้นคว้าข้อมลูและส่งเสรมิให้นกัเรียนรกัการอ่าน ซึง่มกีารจดัอนัดบั
ทกุ ๆ  เดอืนและมีการปรบัจ�านวนยอดนกัอ่านจาก 10 อนัดบั เพิม่เป็น 
20 อันดับ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มีก�าลังใจและความสนใจในการ
อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักน�าความรู้ที่ได้
อ่านมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อีกด้วย

ยอดนักอ่ำน

 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม 
STEM Education เพ่ือให้นักเรียนยูนิทเอฟได้คิดค้น สร้างสรรคฺ์ผลงาน โดยใช้แนวคิด 
STEM ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสิ่งที่นักเรียน
สนใจและน�าเสนอผลงานของตนเองให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้รับฟังและชมผลงาน

STEM Education

		“จิตอาสาตาวิเศษ”

 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ	จักรเป็ง รองผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) 
มอบหมวกสัญลักษณ์จิตอาสาตาวิเศษให้นักเรียนอาสาสมัครจ�านวน 
29 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน 
และช่วยแนะน�าการปฏิบัติตนที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้แก่เพื่อนนักเรียน

		“จิตอาสาตาวิเศษ”
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World Celebrations Week

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ ่ายประถมศึกษา
(ศกึษาศาสตร์) ได้จัดกจิกรรม English Camp for A - F (IEC)  ขึน้ โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Approach) เพื่อการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริง มีการด�าเนินกิจกรรมโดย
อาจารย์ชาวต่างประเทศ และอาจารย์ชาวไทยในกลุม่สาระการเรยีนรู้
ต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ซึง่ได้แบ่งช่วงเวลาในการท�ากจิกรรมเพือ่
ลดการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 ด้วย นักเรียนได้ท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น  English For Kids, BEAT the CLOCK , Keep it Up!,  
English for fun, Fantastic English และ Amazing English  นกัเรยีน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มท่ี พร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาอย่างสนุกสนาน

English Camp for A – F (IEC)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ด�าเนินกิจกรรมนวัตกรทาง
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
การเป็นนวัตกรของนักเรียน นักเรียนน�าแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์ความรู้ในสาระอื่น ๆ มาสร้างผลงานเชิง
สร้างสรรค์และสามารถน�าไปใช้ได้จริง นักเรียนได้น�าเสนอผลงาน
นวัตกรทางคณิตศาสตร์ในสัปดาห์นวัตกรทางคณิตศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564

นวัตกรทำงคณิตศำสตร์

 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศได้จัดกิจกรรม World Celebrations Week โดยให้พี่ ๆ 
ยูนิท D-F จัดฐานกิจกรรมให้น้อง ๆ  ยูนิท A-C ได้เรียนรู้เทศกาลส�าคัญ 
ทั่วโลก อาทิ Tanabata Day, Velentine’s Day, Earthday, Holi 
festival หรอื Day of the Death และกจิกรรมส�าคญัอืน่ ๆ  ของแต่ละ
ประเทศ นักเรียนได้ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมการจัด
นิทรรศการ และการเข้าร่วมเล่นเกมตอบค�าถามชิงรางวัล รวมถึงการ
ประดิษฐ์และการท�ากิจกรรมต่าง ๆ เสมือนเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจริง ๆ
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กิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ

วันไหว้ครู

 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) ได้จัดกจิกรรมไหว้คร ูประจ�าปีการศึกษา 2563 
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
ที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที 
ต ่ อ ค รู บ า อ า จ า ร ย ์  โ ด ย ม ี
รองผู ้อ�านวยการฯ ท่ีปรึกษา
คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ อาจารย์ 
ผู ้จะเกษียณอายุราชการและ
อาจารย์อาวุโสให้เกียรติรับพาน
จากนกัเรยีน และทางโรงเรยีนได้
มีการมอบทุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่นักเรียน จ�านวน 23 ทุน
ด้วย

วันแม่แห่งชำติ

 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) จดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
เพื่ อถวายพระพรและน ้อมส� านึ ก ในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2563 น�าโดย รศ.ดร.สุมาลี	 ชัยเจริญ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู ้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ถวายพานพุ่มราชสักการะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ	 จักรเป็ง 
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม
ศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนยูนิทเอ – ยูนิทอี ท�ากิจกรรมภายในยูนิท โดยมีการถ่ายทอดสด
กิจกรรมจากเวทีผ่านระบบซูม (ZOOM) เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
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วันพ่อแห่งชำติ

 นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร ์ )  ได ้ร ่วมท�ากิจกรรมน ้อมส�านึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง 
รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2563 โดย 
ผศ.กาญจนา	 ดาราศักดิ์ ท่ีปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น  เป็นประธานถวายพานพุม่ดอกไม้สดและได้รบัเกียรตจิาก คณุคมกฤช	
ปริวัฒนศักดิ์	เป็นตัวแทนคุณพ่อกล่าวความรู้สึก “ความรักที่มีต่อลูก” จากนั้น 
นักเรียนและผู้ปกครองได้ท�ากิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” เพื่ออุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และนักเรียนได้ท�ากิจกรรม 
ออมเพื่อพ่อ ในวันที่ 1-2 ธันวาคมด้วย

วันมำฆบูชำ สมำธิกับกำรเรียน

 ในวนัพฤหสับดทีี ่25 กมุภาพนัธ์ 2564 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 
สมาธิกับการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และได้
ฝึกนั่งสมาธิ ท�าจิตใจให้สงบ สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการท�าสมาธิ
ในชีวิตประจ�าวันได้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนยูนิทเอฟเป็นตัวแทนร่วม
กจิกรรม ณ โรงอาหาร ส่วนนักเรยีนยนูทิเอ - อ ีร่วมกจิกรรมผ่านระบบ 
ZOOM ทีย่นูทิ ซึง่นักเรียนทกุคนได้เป็นตวัแทนของผูป้กครองร่วมถวาย
ปัจจัยและถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์จากวัดศรีนวล จ.ขอนแก่น
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 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความร่วมมือกับองค์กร
ภายใน – ภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายองค์กร ดังนี้ 

ควำมร่วมมือกับส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

 1. ด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
ร่วมกัน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการรักการอ่าน
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning: 
ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยนักเรียน
สามารถใช้บัตรนักเรียนสแกนเข้า-ออก ส�านักหอสมุด รวมทั้งยืม-คืน
หนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib
 2. ได้รับมอบอุปกรณ์ส�าหรับป้องกันโควิด-19 
 3. ได้รับมอบอปุกรณ์เพือ่การเรยีนรูจ้ากส�านกัหอสมดุ  ได้แก่  iPad  
Sumsung tab และ Surface รวมเป็น 3 เครื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  โดยลงชื่อใช้ระบบ WALAI AutoLib  

แหล่งการเรียนรู้สู่ชุมชน

ความร่วมมือกับองค์กรภายใน-ภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ควำมร่วมมือกับอุทยำนแห่งชำติภูเวียง

 วันที่ 26 มีนาคม 2564 บุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ	
จักรเป็ง รองผู้อ�านวยการเป็นประธานกล่าวเปิด ในกิจกรรมครั้งนี้ 
บุคลากรจ�านวน 23 คน ได้รับความรู้เก่ียวกับการตัดแต่งกิ่งต้นไม ้

การดูแลสุขภาพต้นไม้ และการศัลยกรรมต้นไม้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
คือ	 นายสุธรรม	 วงษ์จันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง และผู้ช่วย
วิทยากรคือ	นายสุนทร	พรมตู้

ควำมร่วมมือกับงำนจรำจร มหำวิทยำลัยขอนแก่น

 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564	 ผศ.ดร.ศราวุธ	 จักรเป็ง	 รอง 
ผู ้อ�านวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศกึษาศาสตร์) เป็นตวัแทนโรงเรยีน นกัเรยีน และผูป้กครอง ในการมอบ
ของขวัญแด่เจ้าหน้าที่จราจรเพื่อแสดงความขอบคุณและให้ก�าลังใจท่ี 
ได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่�านวยความสะดวกในงานจราจรอย่างเตม็ความสามารถ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้ารับมอบของขวัญ ได้แก่  นายขจรศักดิ์		นารีไผ่		
นายไพลม	ใจดี		และนายปฐวี		วิมุกตานนท์
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ควำมร่วมมือกับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศกึษาศาสตร์) 
ได้รับความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จัดตั้งโรงเรียนธนาคารเพ่ือให้นักเรียนได้ฝากเงินทุกสัปดาห์ ปลูกฝัง
คณุลกัษณะทีด่ใีนการออม และมกีจิกรรมส�าหรับการออมอกีหลากหลาย 
เช่น วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 นักเรียนและบุคลากร ร่วมท�า
กจิกรรม“ออมเพือ่แม่” โดยฝากเงนิกบัโรงเรยีนธนาคาร ซึง่ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนของรางวัล
ส�าหรับนักออมรุ่นเยาว์  โรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารจาก ธ.ก.ส. ที่ให้ 
การสนบัสนนุกจิกรรมดีๆ ของโรงเรียนเสมอมา และขอขอบคณุผูป้กครอง 
ทุกท่านที่ร่วมสร้างวินัยในการออมให้แก่นักเรียนตลอดมา

 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ 
“New normal Satit Sports day 2020” ในการนี้ คุณสุขขี แข็งขัน     
ผูจั้ดการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลาง
สนิค้าเกษตรขอนแก่น เป็นตวัแทนมอบน�า้ดืม่ ธกส. ให้แก่นกักฬีา จ�านวน 
900 ขวด

ควำมร่วมมือจำกกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน

ต�ำรวจภูธรภำค 4 และสถำนีต�ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ฝ ่ายประถมศึกษา 
(ศกึษาศาสตร์) ร่วมกับกองบงัคบัการสบืสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 4 
และสถานตี�ารวจภธูรเมอืงขอนแก่น โดยม ีร.ต.ต.	สถติย์	จนัทร์เทพ และ        
ร.ต.อ.	สภุาพรรณ	ล�าเหลอื เป็นผูจ้ดักจิกรรมการเรยีนรู้ในโครงการการ
ศกึษาเพือ่ต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเดก็นกัเรยีน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 
ให้กบันกัเรยีนยนูทิอ ีจ�านวน 139 คน เป็นเวลา 13 คาบ ซึง่มจีดุประสงค์
เพื่อให ้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตได ้โดยไม่ข ้องเก่ียวกับยาเสพติด 
ได้มีภูมิป้องกันตนเอง ได้รู้จักการปฏิเสธ รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงจาก 
ภัยของยาเสพติด

 วนัพฤหสับดทีี ่8 ตลุาคม 2563 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) จัดอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัแนวปฏิบตัิ
งานจราจรเบื้องต้นให้นักเรียนจิตอาสาจราจรจ�านวน 10 คน เวลา 
15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ ในการนี้โรงเรียนได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น คือ 
ร.ต.ท.ศิโรจน์	ศรีทายาง รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
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ควำมร่วมมือกับศิษย์เก่ำ

 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม
ศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อ.สมจินต์	ศรีเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในการ
เปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ซ่ึงในการน้ี พ่ีวิทยากรศิษย์เก่าสาธิตทั้ง 
3 คน ได้แก่ 

	 1.	พญ.วนัชพร	อุสส่าห์กิจ (จักจั่น) satit 25
 2.	นายชนกานต์		เตชะอธิก	(บุ๊ก) satit 25
	 3.	นายรัฐพล	สงวนตระกูล	(ฟรองซ์) satit 35
  เป็นตัวแทนให้ความรูแ้ก่น้อง ๆ  ในเรือ่งการเรยีน และการปฏิบตัิ
ตนในการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

ควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ ่ายประถมศึกษา 
(ศกึษาศาสตร์) จดักจิกรรม Career in the future for primary school 
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ที่ 11, 18 และ 25 กันยายน 
พ.ศ. 2563  เวลา 14.40 - 15.30 น.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความส�าคัญของแต่ละอาชีพ 
โดยได้รบัความอนเุคราะห์จากผูป้กครองเป็นวทิยากรในแต่ละสายอาชพี 
ดังนี้

 ✿วันศุกร์ที่	11	กันยายน	พ.ศ.	2563	(ยูนิทเอและบี)
 คุณวัชเรนทร์ และ คุณอรทัย	 แสงสุวรรณ เจ้าของกิจการ 
ร้านเค้กบ้านมอ

 ✿วันศุกร์ที่	18	กันยายน	พ.ศ.	2563	(ยูนิทซีและดี)
	 1.	 คุณอรชุมา	 แก้วนวล	 จากบริษัทรับจัดงาน (Organizer) 
Idealynx Khon Kaen 

	 2.	ทันตแพทย์หญิงกัลยา	 ไกรโกศล ทันตแพทย์จากโรงพยาบาล
ขอนแก่นราม

 ✿วันศุกร์ที่	25	กันยายน	พ.ศ.	2563	(ยูนิทอีและเอฟ)

	 1.	พันต�ารวจโทธนพันธุ์	 จันทร์เท รอง ผกก.3 บก.ตร.มหด.รอ. 
904 
	 2.	พญ.ธมล	ลิ้มธนาคม ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
	 3.	คุณดวงจิตร	ปริตตะอาชีวะ พยาบาลวิชาชีพที่ผันตัวเองมาเปิด
กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home)

 ✿วันพุธที่	 2	 ธันวาคม	2563 
โรงเรียนได ้รับมอบเครื่องสแกน
อุณหภูมิจาก	 พันโทนายแพทย	์
จติกานต์	และ  คณุชตุมิา	อรรคธรรม	
ผู้ปกครอง ด.ช.พัทธนันท์ อรรคธรรม 
นักเรียนยูนิทซี 1 จ�านวน 4 เครื่อง 

 ✿วันที่	20	มกราคม	2564 ผู้ปกครองเด็กชายสุปรีชา วงศ์สุริยา 
นกัเรยีนยนูทิด ี1 มอบพดัลมจ�านวน 7 เครือ่ง ให้โรงเรยีนเพือ่ใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมของโรงเรียน
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 ✿วันที่	 12	 มกราคม	 2564	 นายปริทัศน์	 อินทรพาณิชย์ และ 
นพ.อาทิตย์	 สืบพานิช ศิษย์เก่า รุ ่นท่ี 15 พร้อมด้วยคุณธิติพร	
เกียรติกังวาน และคุณเกศรา	 ชุณหปัญญาเวช ผู้ปกครองนักเรียน 
ยูนิทซีและยูนิทอี ได้มอบแอลกอฮอล์ 99% จ�านวน 50 ลิตร ให้แก่
โรงเรียน

ควำมร่วมมือจำกกองจัดกำรสำธำรณูปโภค พลังงำนและ

สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยขอนแก่น

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ฝ ่ายประถมศึกษา 
(ศกึษาศาสตร์) ได้รบัความอนเุคราะห์ในการฉดีพ่นสารก�าจดัยงุจากกอง
จัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563

ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกสมำคมผู้ปกครองและ

ครู โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ศึกษำศำสตร์) 

และสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น

 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ มอบแผงก้ันกันชนชนิด
บรรจุน�้าให้โรงเรียนจ�านวน 12 แผง เพื่อใช้ประโยชน์ในงานจราจร 
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคน

                     

 ✿วนัพธุที	่9	ธนัวาคม	2563  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเช่ือมสัมพันธ ์
“New normal Satit Sports day 2020”  โดยได้รับความอนุเคราะห์ 
ดังนี้ 
	 1.	 ผศ.นพ.เสริมศักด์ิ	 สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ มอบ
ไอศกรีมแก่นักกีฬา จ�านวน 900 แท่ง  
	 2.		คณุวฒิุชยั	ฉัตรชยัพลรตัน์	 มอบเงนิสบทบทุนในการจดักจิกรรม 
จ�านวน 10,000 บาท  
	 3.	คุณสรรค์ธนกฤต	กาญจน์วัฒกุล	คุณสุธประภา	จันทร์ปภาพร		
บริษัท ออร่าริช (ประเทศไทย) จ�ากัด อนุเคราะห์เจลแอลกอฮอล ์
ขวดใหญ่ จ�านวน 2,000 ขวด
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 วนัองัคารที	่16	มนีาคม	2564 เวลา 13.00 น.-15.00 น. คณาจารย์
จากโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ หนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ จ�านวน 8 คน 
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ        
     

 

	 วันจันทร์ที่	 8	มีนาคม	2564 ผศ.ดร.ศราวุธ	จักรเป็ง รองผู้อ�านวย
การโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ฝ ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ให้การต้อนรับ
คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน
    

เปนแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันศุกร์ที่	13	พฤศจิกายน	2563  ผศ.ดร.ศราวุธ	จักรเป็ง
รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา
(ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) โดย	 ผศ.ดร.สุดากาญจน์	 ปัทมดิลก ผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร (ปฐมวยัและประถมศกึษา) พร้อม
ด้วย รศ.ดร.ฉันทนา	จันทร์บรรจง	รศ.ดร.ภาณุวัฒน์	ภักดีวงศ ์และ 
ผศ.ดร.ทักษ์	อุดมรัตน์	ที่ปรึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) โดย ผศ.ดร.ศราวุธ	 จักรเป็ง	 รองผู้อ�านวยการฯ ได้
บรรยายเกีย่วกบัแนวทางพฒันาโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น
ในมติต่ิาง ๆ  และหลักสูตรโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีสร้าง
นวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Inovator) ตามนโยบาย
และแนวทางพัฒนาหลักของ	 รศ.ดร.สุมาลี	 ชัยเจริญ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ในการสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นนวัตกรที่มีความคิด
สร้างสรรค์แห่งอนาคต จากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
บริหารจัดการของโรงเรียนทั้งสอง ตลอดจนลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วย
ความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีงาม



ที่ปรึกษำ:  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทน
  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 นางสาวปิลันธนา  ศุภดล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 นางสาวขนิษฐา  ศิริพรรณ  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ 
 นางนวลพรรณ  เพียงเกษ  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 นายพฤทธิวาส  ลับภู  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล 
 นางสมจินต์  ศรีเมือง  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

กองบรรณำธิกำร: 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 นายวิธวินท์  กลิ่นคล้าย  
  นายกฤตภาส  พงษ์พันธ์ นางสาวปิยะธิดา  ดาสมกุล  
  นางสาวรุ่งนภา  ศาลา นางสาวสุภลักษณ์  แย้มใส  
  นางสาววณิชญา  วิเศษสา นางสาวนรินทร์ธารา  ไชยรัตน์  
  นายธนวัฒน์  รวยอบกลิ่น นายนพพร  ดีไพร

ออกแบบปก:		 นายกวิน  เธียรวรรณ นายนเรียน  นามบุญเรือง 

พิสูจน์อักษร:	 นางกิติญาดา  พัวพาณิชยกุล นางนุชนาฎ   เนสุสินธุ์  
  นางสาวธันย์ชนก  เหมือนช้าง

พิมพ์ที่:	 	 โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต โทร. 043-333137, 088-6415557

“พระพุทธวิโมกข ศูนยรวมศรัทธาของชาวสาธิต”
 

ผูสราง :  หลวงปู่โง่น โสรโย

ความหมาย : ความหลดุพ้น นพิพาน การขาดจากการพวัพันแห่งโลก

ลักษณะ : พุทธศิลปตามแบบอินเดีย

สรางเมื่อ : เดือนสิงหาคม 2528  
 พระพุทธวิโมกข์ เป็นพระพุทธรูป ที่ประดิษฐาน ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตัง้แต่ พ.ศ.2528-ปัจจบุนั โดยโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) ได้รบัมอบ
จากหลวงปูโ่ง่น เมือ่ปี พ.ศ. 2528 ซึง่ท่านต้ังใจสร้างเพือ่แจกจ่ายไป
ยังหน่วยงานราชการ โรงเรียน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชน
ที่เลื่อมใสศรัทธาทั่วประเทศอัญเชิญไปประดิษฐานไว้เคารพ
กราบไหว้บูชา

ประวัติหลวงปูโงน

ผูสรางพระพุทธวิโมกข 

หลวงปูโง่น	โสรโย เกดิเมือ่วนัศกุร์ที ่29 
เมษายน พ.ศ. 2447 ขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 
เวลา 5.58 น. บนแพกลางแม่น�า้ปิง บดิา

เป็นหัวหน้าล่องแพไม้ซุง มารดาเป็นชาวล�าพูน เมื่ออายุได้
ประมาณ 10 ปี ซาโต้โมมองเลขานุการข้าหลวงใหญ่ชาวฝรั่งเศส
ประจ�าอินโดจีนรับตัวเป็นบุตรบุญธรรม และได้ศึกษาที่ต่าง
ประเทศจนจบปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
สามารถพูดได้ 7 ภาษา เดมินบัถอืศาสนาครสิต์ ต่อมาได้อปุสมบท
เป็นพระภกิษุในพุทธศาสนา โดยได้รบัแรงบนัดาลใจและเหน็แบบ
อย่างท่ีดีจากครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ท่านได้เคยธุดงค์
ผ่านหลายประเทศ และได้ต่อสู้กับอุปสรรคมากมาย 
 หลวงปูโ่ง่น ท่านมชีือ่เสยีงด้านวปัิสสนา เป็นพระภกิษทุีเ่คร่ง
ในพระธรรมวนิยั และวปัิสสนา เป็นทีเ่คารพสกัการะแก่ประชาชน
ทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 หลวงปู่โง่น สร้างพระพุทธรูปขึ้นโดยใช้พุทธศิลปตามแบบ
อินเดีย ซึ่งหลวงปู่โง่น ได้เคยเดินทางไปสังเวชนียสถานในอินเดีย
หลายครั้ง พระพุทธวิโมกข์ เป็นพระพุทธรูปที่ท่านออกแบบและ
สร้างเองเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ท่านตั้งใจสร้างเพื่อแจกจ่าย
ไปยงัหน่วยงานราชการ โรงเรยีน รฐัวสิาหกจิ ตลอดจนประชาชน
ท่ีเลื่อมใสศรัทธาทั่วประเทศ เพ่ือเชิญไปประดิษฐานไว้เคารพ
กราบไหว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีห่น้าเสาธงตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ�านวนพระพุทธรูป “พระพุทธ
วิโมกข์” ที่ท่านได้สร้างขึ้นมีขนาดหน้าตักตั้งแต่ 9-29 นิ้ว จ�านวน 
รวม 70,000 องค์ ต้นทุน ค่าสร้างองค์ละ 3,000 บาท เป็นเงินที่
ท่านบริจาคให้ท้องถิ่นต่าง ๆ จ�านวน 210,000,000 บาท และ
ยังมีพระพุทธรูปทองเหลืองอีก 100 องค์ มูลค่านับแสนบาท
เพื่อเผยแพร่จรรโลงไว้ในพุทธศาสนา
 หลวงปู ่โง ่น เป็นพระภิกษุที่ยอมเสียสละทั้งก�าลังกาย
ก�าลังใจ ก�าลังทรัพย์ในการท�าความดี โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน 
นบัว่าท่านเป็นเกจอิาจารย์ทีม่ช่ืีอเสยีงโด่งดงัและมคีวามมุง่ม่ันสงู
มาก และได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2542 
รวมสิริอายุ 95 ปี 64 พรรษา

ที่ปรึกษำ:  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทน

คณะผู้จัดท�า



32 จุลสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


