


นายวิคตอร์ มาติส

นักเรียนระดับชั้น ม.4/2

นักกีฬาเทควันโดสายด�า

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

เทควันโดไทยพรีเมียร์ลีค

2.รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียน 

นักศึกษาจังหวัดชลบุรี

3.การแข่งขันคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี

4.รางวัลรองชนะเลิศ เทควันโดมหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนอักษรพัทยา 
สร้างเสริมปัญญา  พัฒนาคุณภาพ  ซาบซึ้งคุณธรรม

เด็กหญิงอันตอเนีย เฟเดริคคา ติแรลลิ

นักเรียนระดับชั้น ป.3/1 IEP

เข้าร่วมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

บริษัทเสริมปัญญา

ได้คะแนน 76 คะแนน  

อันดับที่ 3 ของประเทศ

นางสาวอารยา เตชะวงษ์ฉิมพลี

นักเรียนระดับชั้น ม.5/1

เข้าร่วมทดสอบความรู้ภาษาไทยและ

สังคม บริษัทเสริมปัญญา

ได้คะแนน 89 คะแนน อันดับที่ 8 ของ

ประเทศ อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก

AKSORN  BOOKLET 

จุลสารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป 

ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม ผลงานของโรงเรียน 

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน

นางสาวณัสญ์ศยา ศิรนภสิทธิ์

นักเรียนระดับชั้น ม.4/1

เข้าร่วมทดสอบความรู้คณิตศาสตร์

บริษัทเสริมปัญญา

ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 

ของภาคตะวันออก

นายอาณัฐ บุญเลิศ

นักเรียนระดับชั้น ม.4/1

เข้าร่วมทดสอบความรู้คณิตศาสตร์

บริษัทเสริมปัญญา

ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 

ของภาคตะวันออก

นายคณธัช คุณกิตติ

นักเรียนระดับชั้น ม.4/1

เข้าร่วมทดสอบความรู้คณิตศาสตร์

บริษัทเสริมปัญญา

ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 

ของภาคตะวันออก

เด็กหญิงอภิญญา วรเกิด

นักเรียนระดับชั้น ป.4/2 IEP

เข้าร่วมทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ 

บริษัทเสริมปัญญา

ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 

ของภาคตะวันออก

เด็กชายมงคล แม็คคินนีย์

นักเรียนระดับชั้น ป.5/1 IEP

เข้าร่วมทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ 

บริษัทเสริมปัญญา

ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 

ของภาคตะวันออก



SCHOOL REWARD

เด็กหญิงวาเนสซ่า   ริคาลดิ ้      นักเรียนระดับชั้น ป.4/1 IEP

ได้คะแนน 78 คะแนน อันดับที่ 4 ของประเทศ  อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

1. เด็กชายรัตนกร  ทองปรอน  เหรียญทอง

2. เด็กชายอเล็กซานเดอร์ อเล็กแซนเดอร์  เหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

3.เด็กหญิงจิดาภา  ทองปรอน   เหรียญเงิน

4.เด็กชายทอม เดอวูอาส์ซูซ์    เหรียญเงิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

5.นางสาวลภัสรดา  เตซะคง          เหรียญเงินล�าดับที่ 2

                  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

  1. เด็กหญิงไอศิกา ไคล์    รางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเขต

  2. เด็กหญิงนารีรัตน์  หาสินใสล    รางวัลเหรียญเงิน

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

  3. เด็กหญิงวาเนสซ่า วิคาลดี้    รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเขต

  4. เด็กหญิงไปรญา  ลากจันทึก  เหรียญทอง

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

  5. เด็กหญิงปุริญปรัชญ์ ภัคพล  สืบตระกูล เหรียญทองล�าดับที่ 3

  6. เด็กชายไทเลอร์ โจเวฟ โจนส์  เหรียญทอง

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

  7. นางสาวสุพิชฌาย์  มาแก้ว    ชนะเลิศเป็นตัวแทนเขต

เด็กหญิงชิษณุชา   รักความสุข

นักเรียนระดับชั้น ป.6/1 IEP 
    O-NET  ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100

การทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ บริษัทเสริมปัญญา

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1.เด็กหญิงอลิซ่า  คงไทย   เหรียญทองแดง

2.เด็กชายลูคา เอเลียส ตัวริเนียมิ   เหรียญเงิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

3.นางสาวหริญลักษณ์  วันทน์วงศ์  เหรียญทองล�าดับที่ 2

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2560 peech Contest 2017  

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

      การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  การแข่งขัน Multi Skill Competition



SCHOOL REWARD
ฟุตบอล

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลละใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน

เมืองพัทยา ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12- 20 มิถุนายน 2560

ว่ายน�้า
 รางวัลเหรียญทอง 4 เหรียญ ,เหรียญเงิน 11 เหรียญ และเหรียญทองแดง 12 เหรียญ ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 

รุ่นอายุ 12 ปีหญิง และ ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 8 รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง ในการแข่งขันว่ายน�้า อบจ. ระยอง แชมป์เปี้ยน

ชิพ 2017 ณ.สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 

ดนตรีไทย

 เด็กชายกันตินันท์  ชาญกล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

ชนะเลิศ การแข่งขัน "เดี่ยวระนาดเอก" ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

การศึกษาครั้งที่ 67 ในวันที่ 1- 15 พฤศจิกายน 2560 และได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการเป็นตัวแทน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ไปแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัด

นครนายก ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561



กิจกรรมในโรงเรยีน

 กิจกรรม เปิดประตูสู่ห้องเรียน อนุบาล Open 

House และวันวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัย ในวันที่ 29 

กันยายน พ.ศ.2560 เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจร่วม

ชื่นชมความสามารถและผลงานนักเรียนระดับปฐมวัย โดยมี

การแสดงเต้นประกอบเพลง การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง English 

Speech และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

 กิจกรรมลอยกระทง ประจ�าปี 2560  ในวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2560 ในการนี้มี เพื่อสืบสานประเพณีการ

ลอยกระทงในกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมประกวด

กระทงในแต่ละระดับอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6  

เปิดประตูสู่ห้องเรียน

ลอยกระทง



     จากการด�าเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 

7 - 18 สิงหาคม 2560 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมตามฐานที่จัดขึ้นอย่างทั่วถึง ได้รับประโยชน์และความ

รู้เกี่ยวกับโครงงานและ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สามารถ

น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

อย่างเหมาะสม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

 เทศกาลวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ ณ โรงเรียนอักษรพัทยา จัดขึ้นวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยใน

งาน ท่านนิคม หมดราคี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  และร่วมชมการแสดงของ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รวมทั้งมีผู้ปกครองเข้าร่วมชมการแสดงครั้งนี้ด้วยความเพลิดเพลิน

เทศกาลวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่



Aksorn Group English Camp 

 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018 

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่1 ของเครืออักษรกรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

English Camp โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้การ

พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การท�างานร่วม

กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การปรับตัวเข้า

กับผู้อื่น โดยเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์จริง สร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา

ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ทั้งนี้

ยังเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา

 ค่ายอนุรักษ์ฝีมือไทยและวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยในงานมี ดร.ปวีณา หมดราคี 

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอักษรพัทยา เป็นประธานเปิดงานค่ายอนุรักษ์ฝีมือไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ สนาม

กีฬา โรงเรียนอักษรพัทยา โดยในงานมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษณ์งาน

ฝีมือไทย และวัฒนธรรมไทย เช่น การแกะสลักสบู่ งานจักสาน งานร้อยตาข่าย การท�าไข่เข็มสมุนไพร การท�าบายศรี 

และขนมไทย

ค่ายอนุรักษ์ฝีมือไทย



 กิจกรรมกีฬาสี อักษรพัทยาเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 26 มกราคม พ.ศ.2561 โดยมี ดร.ปวีณา หมดราคี 

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอักษรพัทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี อักษรพัทยาเกมส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน�้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาทักษะ

ทางด้านกีฬา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคต

กีฬาสี "อักษรพัทยาเกมส์"

ระดับอนุบาล

ระดับประถม

ระดับมัธยม



 กิจกรรม Congratulations Aksorn Pattaya วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 ได้ฉลองความส�าเร็จให้กับรุ่นพี่ ณ 

สนามกีฬาของโรงเรียน มีการมอบแหวนรุ่น ท�าให้บรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความสุข สนุกสนานและความประทับใจ

 กิจกรรม “วันประทับใจ” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยในงานมี (นายนิคม หมดราคี) ประธานกรรมการการ

บริหารงานโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 

ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม อาคารนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร

พัทยา

วันประทับใจ

Congratulations Aksorn Pattaya

 ม.6 รุ่นที่ 1



My First English Adventure : English is fun

เกมส์/เพลง นิทาน สื่อ บัตรค�า แบบฝึก การสนทนา

การสอนภาษาอังกฤษในเด็กเล็ก (อนุบาล)  

ฟัง 

เน้นให้เด็กซึมซับเสียงในภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติจาก

การฟังเรื่องราวที่สอดแทรกค�าศัพท์ใหม่ๆ และใช้บทเพลงช่วย

ให้การเรียนรู้จดจ�าเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน  

พูด 

เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมฝึกออกเสียง ผ่านบทสนทนา

ง่ายๆ และมีการย�๋าซ�้า และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

อ่าน 

อ่านออกเสียงพยัญชนะ โดยใช้สื่อภาพบัตรค�า เพื่อจดจ�า

เสียงของหน่วยเสียงต่างๆ เชื่อมโยงสื่อการจดจ�าพยัญชนะ 

และเพิ่มค�าใหม่ๆ ผ่านการอ่านนิทาน 

เขียน 

การเขียนมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสาร สิ่งที่นักเรียนต่อการ

แสดงออก สอดแทรก หลักการทางแนวการเขียนพยัญชนะ

ที่ถูกต้องตามความพร้อมของนักเรียน



 โฟนิกส ์คือ วิธีการเรียน การอ่าน การเขียน และการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียง และการ

ผสมเสียง ซึ่งต่างจากการเรียนภาษาอังกฤษแบบจดจ�าค�าศัพท์ทั้งค�า โดยไม่แยกหน่วยเสียง ที่ผ่ามมาเด็กไทยจึงเรียนรู้และต้อง

ท่องจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค�าๆ โดยไม่เข้าใจความเชื่อมโยงของเสียง แต่การเรียนรู้หลักการของหน่วยเสียงท�าให้นักเรียน

สามารถเรียนภาษาอังกฤษตามเสียงที่ได้ตามบทเรียนที่จัดกลุ่มเสียงตามระดับความง่ายไปสู่เสียงที่ซับซ้อน การอ่านและเขียนค�า

ใหม่ๆ ก็ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามหลัก 

การเรียนรู้ภาษาเริ่มด้วยการฟัง พูด 

อ่าน และเขียนตามจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง

เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องผ่านครู

เจ้าของภาษาและครูผู้มีประสบการณ์

ในการสอนโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย 

เช่น เพลง เกมส์ นิทาน บัตรค�า ฯลฯ

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  

เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา

อังกฤษที่เหมาะสมตามวัย สามารถน�า

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

    ค�าถามของพ่อแม่คือ ท�าอย่างไรลูกจะพูดภาษาอังกฤษได้ส�าเนียง
ดีๆ เหมือนเจ้าของภาษา 

 คุณครูเองก็สงสัยเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เป็นเหมือนยาขมแล้ว
ลูกศิษย์เราจะเก่งได้อย่างไร ปัญหานี้มีทางแก้ ด้วยแผนการจัด
ประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ
และการสอนผสมเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษที่น�ามารวมกันเพื่อปรับ
แนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับนักเรียนไทยที่เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในบริบทไทย

ค�าถามนี้คงเป็นข้อสงสัยของผู้ปกครองหลายท่าน ตัวคุณครูเองก็เช่นกัน ที่คุ้นเคยกับ

การเรียนภาษาอังกฤษโดยการท่องจ�าเป็นค�าๆ แต่ท�าไมการสอนอ่านเขียนของเด็กๆ 

วันนี้จึงต่างออกไปจะดีจริงหรือ

โฟนิกส์ คืออะไร ท�าไมไม่เหมือนที่เคยเรียน

คืออะไร



ภาษาไทย

ขั้นที่ 1  
แจกลูก ให้ผูกจ�า  

คือการที่ครูน�าเด็ก 

ออกเสียง แจกลูก - สะกด

ค�า ผันเสียง ทุกวัน วันละ 

30 นาท ี

ขั้นที่ 3  
คัดลายมือ ซ�้าอีกท ี

ให้เด็กคัดลายมือเป็นค�า

และเรื่องราวที่อ่านลงสมุด

ขั้นที่ 2  
อ่านค�า ย�้าวิถ ี

ครูน�าเด็กอ่านออกเสียงค�า/

กลุ่มค�า

ขั้นที่ 4 

เขียนค�าบอก ทุกชั่วโมง 

ให้เด็กเขียนตามค�าบอก

เทคนิคการสอนภาษาไทยตามทักษะบันได 4 ขั้น

อ่านออกเขียนได้ง่ายถ้ามีเทคนิค



พัฒนาภาษาง่ายๆ ได้ที่บ้าน

1. ให้ลูกได้ใช้เวลาอยู่กับหนังสือตั้งแต่อายุยังน้อย 

2. ท�าเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น 

3. หาหนังสือแนวที่ลูกชอบมาให ้

4. สอนให้ลูกอ่านสิ่งอื่นๆ ด้วย 

5. ท�าให้การอ่านเป็นเรื่องสนุก 

6. ให้หนังสือเป็นของขวัญลูก 

7. พยายามส่งเสริมให้ลูกรักการอ่านให้มาก  

   พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งอ่านไป 

8. การใช้ส่งล่อใจลูกให้อ่านหนังสือหนังสือก็ไม่ผิดอะไร 

9. การมีส่วนร่วมเป็นอีกวิธีที่ได้ผล 

10. พาลูกไปห้องสมุดหรือร้านขายหนังสือ

 เป็นสมุดค�าศัพท์พื้นฐานที่ก�าหนดโดย

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ที่รวบรวมเป็นแนวทางในการประเมิน

ความสามารถทางด้านการอ่านและเขียนของ

นักเรียนตามเป้าประสงค์การเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551  

เพื่อเป็นเครื่องมือให้นักเรียนฝึกฝนการอ่าน  

และทบทวนค�าศัพท์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการ

อ่านและเขียนตามค�าบอก เพ่ือสร้างการเรียนรู้

จดจ�าที่ยั่งยืนเพ่ือเป็นพื้นฐานสู่การน�าไปใช้อย่าง

ถูกต้อง 

พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนส�าคัญยิ่งในการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก  

เพียงท่านให้เวลาเพียง 5 - 10 นาทีต่อวัน ในการอ่านหนังสือและทบทวนค�าศัพท์  

เพียงเท่านี้ การส่งเสริมความมีวินัย และการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ 

และสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวอีกด้วย

ที่มา : https//th.theasianparent.com

หนังสือค�าศัพท์ภาษาไทย

10 วิธีฝึกให้ลูกรักการอ่าน



เรียนภาษาจีนง่ายๆ  

ให้กลายเป็นเรื่องสนุก

มาท�าความรู้จัก MFCW

My First Chinese Words

MFCW คือ แนวการสอนภาษาจีน

ที่โรงเรียนคัดสรรมาให้เหมาะกับการ

เรียนรู้ของนักเรียนชาวต่างชาติที่

ไม่ใช่ผู้เรียนชาวจีน

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  

My Frist Chinese Adventure

    ในปัจจุบันนอกจากภาษาอังกฤษเป็นภาษา

สื่อสารสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกแล้ว  ภาษา

จีนเป็นอีกภาษาหน่ึงที่ส�าคัญรองจากภาษา

อังกฤษที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลาย โรงเรียน

จึงส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการใช้

ภาษาจีนจากเจ้าของภาษา 

       My Frist Chinese Adventure  เป็น

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเด็กที่เริ่ม

เรียนภาษาจีนในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีน

เป็นภาษาที่ 2  การเริ่มเรียนภาษาจีนต้อง

เรียนรู้เรื่องเสียง  การผลิตเสียง การถอดรหัส

เสียง เป็นล�าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก มี

เนื้อหาเหมาะกับวัย มีกิจกรรมและสื่อการ

สอนที่หลากหลาย  ผ่านการเล่านิทานเป็นสื่อ

น�าไปสู่การเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติ



My First Chinese Words  เรียนภาษาจีนให้สนุก

เน้นกิจกรรมที่ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

วิธีการหลากหลาย เกมส์ 

เพลง นิทาน สื่อ บัตรค�า  

และแบบฝึก 

ที่เหมาะสมตามวัย

เน้นการฟัง พูด อ่านให้มี

ความพร้อมมากกว่าการ

เขียน..เพียงอย่างเดียว

เรียนภาษาจีนง่ายๆ ใช้ได้จริง

การจดัการเรยีนการสอน 

ภาษาจนี

            การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนคัดสรรแนวการสอนภาษาจีนที่สอดคล้องกับหลักการ

เรียนรู้โดยการเรียนรู้เน้นความสามารถในการน�าไปใช้ได้เหมาะสมตามวัยของนักเรียน โดยใช้เทคนิค

การสอนที่หลากหลายที่ท�าให้การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายและดึงดูดความสนใจของนักเรียน ปลูกฝัง

พื้นฐานความรักในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ในอนาคต หากผู้เรียนมี

ความรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้ การจะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของตนเองในอนาคตก็เป็นเรื่องท้าทาย



เรียนลัดกับพี่หมออ้น

ติวเข้ม?  แต่ไม่เครียด  

เมื่อเอ่ยถึงค�าว่า "ติวเข้ม" ใครๆ คงนึกภาพความคร�่าเคร่ง

ของการกวดวิชาที่สร้างความเหนื่อยล้า และเบื่อหน่ายให้

กับนักเรียน ถึงเวลาที่เราควรเปลี่ยนค�าว่าติวเข้มวันเสาร์ 

เป็นค�าที่มีความหมายตามสภาพจริงว่า "เทคนิคการเรียน

ทางลัด" เสียที

 การเรียนลัดนี้ โรงเรียนค�านึงถึงความสอดคล้อง

กับเนื้อหาหลักสูตรและบทเรียนที่ยากแก่การท�าความ

เข้าใจ และวางแผนการสอนร่วมกับคณาจารย์ผู้มี

ประสบการณ์ เพื่อให้การสอนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ของนักเรียนอย่างแท้จริง และเลือกใช้วิธีการเรียน

กับติวเตอร์ภายนอกเฉพาะวิชาหรือชั้นเรียนที่ได้เรียน

เนื้อหาพื้นฐานมาแล้ว เพื่อมาต่อยอดความคิดและสรุป

ความเข้าใจของนักเรียน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียน

รู้ที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงบันดาลใจสู่การศึกษาต่อใน

ระดับสูงขึ้น

คุณหมอขอบอก 

 "หลักส�าคัญของการเรียนที่ถูกต้องคือ  

ผู้เรียนต้องไม่ MISS CONCEPT และการติวที่

มีเวลารวบรดั...ผู้สอนยิ่งต้องระมัดระวังเป็น

พิเศษ ผู้เรียนต้องค�านึงเสมอว่าอย่าได้ติวเพียง

เพื่อใช้ไปสอบเท่านั้น แต่เราติวเพื่อน�าเอาองค์

ความรู้ที่เป็น main idea ไปใช้ประยุกต์ใน

ทุกๆ ด้าน และหนึ่งในนั้นคือ...การสอบ" 

 ทางบริษัทเติมเต็มความรู้และโรงเรียน

ในเครืออักษรกรุ๊ป เราเน้นพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้

ทันโลกการเรียนรู้ ยุคสตวรรษที่ 21

นายแพทย์จักรชัย    วรรณศรี (พี่หมออ้น)



ทีมงานติวเตอร์

ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมื่อ

นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียน ความสนใจ

หรือความรักในการเรียนรู้จะพัฒนาขึ้น

การเลือกใช้กลุ่มติวเตอร์ท�าให้โรงเรียนทราบ

ศักยภาพของนักเรียน รวมถึงครูผู้สอนท�าให้

สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

การเรียนรู้นอกจากเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแล้วยังเป็นการเพิ่มความรู้ความ

เข้าใจต่อยอดสู่การน�าไปใช้01
02
03



ทัศนศึกษา  

 ทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่โรงเรียนจัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจ�าสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็น

เวลานาน ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า (Five Senses) จากการสังเกต การส�ารวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่าเด็กๆ 

มีความสนใจ กระตือรือร้นและอยากเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถจดจ�าสิ่งที่พบเห็นได้ดี เพราะการพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ และสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเรื่องที่

ครูไม่สามารถน�าสิ่งเหล่านั้นมาให้เด็กเรียนภายในห้องเรียนได้ ซึ่งการเรียนรู้แบบบรรยาย การเล่าเรื่อง การให้ดูภาพ อาจไม่สามารถท�าให้

เด็กเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้  ดังนั้นการพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่จากของจริงจึงถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

 อักษรกรุ ๊ปมีวัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาเพ่ือ
ปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การน้อมน�าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรียนรู้นอกห้องเรียน

 จึงได้จัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ที่เหมาะสม
กับวัยและประสบการณ์ของนักเรียน โดยใช้แหล่งการเรียน
รู้ภายในท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่, โครงการ
ป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล, 
พัทยาดอลฟินเวิลด์ และอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ เป็นต้น

“ฉันได้ไปเที่ยวที่ศูนย์ฝึกทหาร
ใหม่ สนุกมากๆ เพื่อนฉันได้ขี่
กระบือด้วยสนุกมาก ฉันได้ศึกษา
วิธีการสร้างบ้านด้วยดินเย็น
สบาย ไม่อบ มีการปลูกนาอุดม
สมบูรณ์ พวกพี่ๆ สอนฉันและ
เพื่อนๆ ท�าถ่านแท่งสุดยอดมากๆ 
วันนี้ฉันสนุกมาก”  
       เด็กหญิงโซเฟีย  โมโนเมลลี่



 การน�านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีนั้น นอกจากครูจะจัดกิจกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว พ่อ
แม่ ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมนี้ให้กับลูกได้ เช่น พาลูกไปเท่ียวสวนสัตว์ ทะเล น�้าตก พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น พ่อแม่สามารถสร้างเสริม
ประสบการณ์และการเรียนรู้ให้เกิดกับเด็กจากการไปในสถานท่ีต่างๆ ท่ีนอกจากจะท�าให้เด็กได้ผ่อนคลายและมีความสนุกสนานจาก
การท่องเที่ยวแล้ว เด็กยังได้เรียนรู้อีกทางหนึ่งด้วย หลังจากพาลูกไปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ แล้ว พ่อแม่ควรให้เด็กได้สะท้อนผลการ
เรียนรู้เมื่อกลับมาถึงบ้าน เช่น หากไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ให้ลูกเล่าประสบการณ์จากการเท่ียว ให้ลูกบอกช่ือสัตว์ต่างๆ ท่ีไปเยี่ยมชม เป็นต้น 
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้กับลูกเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูก และเป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากการ
เรียนรู้จากโรงเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

เรียนรู้นอกห้องเรียน

“การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ท�าให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างและได้เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เปิด
โลกกว้างมากขึ้น ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รู้วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติและได้รู้วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้รู้เรื่อง
เกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆ และได้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วย และยังได้ผจญภัยและเล่นกับเพื่อนๆ อีก
ด้วย” เด็กหญิงพัชรากรณ์  จันทนกูล ป.5/1 

“โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พระราชินีอายุ 84 ปี ที่นี่ปลูกมาตั้งแต่ 26 ปีที่แล้ว ในหลวงให้เป็นของ

ขวัญแด่พระราชินี แต่ก่อนที่นี่ไม่มีต้นไม้เป็นเขาหัวโล่น ที่นี่มีไม้ป่า 3 ชนิด 1. ไม้อยู่ (ต้นสัก) 2.ไม้กิน (ต้นหว้า) 3.ไม้ใช้จุดไฟ  

(ต้นสะเดา) ในป่ามีสัตว์ ป่ามีประโยชน์ เราต้องช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า” เด็กหญิงเอมิลี  ภัคสุขชัย ป.4/2



1. เปิดโอกาสให้ได้รับผิดชอบ อย่ารีบด่วนกระโดดเข้าไปท�าแทนลูกด้วยความเคยชิน

 ถึงในบางครั้งการให้ลูกท�าบางสิ่งบางอย่างเองนั้นอาจต้องใช้เวลามากกว่า และบรรยากาศวุ่นวายกว่าที่พ่อแม่จะท�าเสีย

เอง แต่หากคุณไม่ฝึกตั้งแต่เขายังเด็ก สุดท้ายคุณก็จะได้ท�าแทนลูกไปเรื่อยๆ ทั้งที่เขามีความสามารถมากพอแล้ว 

2. หนักแน่น ใจเย็นๆ รอให้ลูกท�าสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

 แน่นอนว่าเด็กหลายๆ คนย่อมเกิดอาการอิดออด งอแง ไม่อยากกินข้าวเอง ไม่อยากเก็บของเล่น แต่รับรองว่าเขาจะ

อิดออดอย่างนั้นอยู่ไม่นาน ถ้าเขาเห็นว่าพ่อแม่เอาจริง ตรงกันข้าม หากเขาเห็นความหวั่นไหวในดวงตาพ่อแม่ เขาก็จะไม่ยอมแพ้ 

จะร้องงอแงไปจนกว่าคุณพ่อคุณแม่ท�าแทนเขาในที่สุด 

3. อย่าลทมแสดงความชื่นชมเมื่อลูกท�าสิ่งที่มอบหมายได้

 เช่น "โอ้โห วันนี้หนูเก็บของเล่นเองเรียบร้อย แม่ภูมิใจที่หนูรู้จกหน้าที่" หรือ "หนูเก็บจานข้าวตัวเอง ช่วยแม่ได้เยอะเลย

ลูก" เพราะการแสดงความชื่นชมจะเป็นแรงเสริมให้เด็กๆ อยากท�าสิ่งดีๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป 

 ปัจจุบันนี้ตัวหมอเองก็ยังพยายามฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด เพราะคิดไปล่วงหน้าถึงวันที่เขาโตเป็นวัยรุ่น

หรือผู้ใหญ ่

 ...หากเขายังต้องให้แม่คอยตามเช็กว่าวันนี้ส่งการบ้านครบหรือเปล่า 

 ...หากเขายังต้องให้แม่ปลุกทุกเช้า และเมื่อตื่นสายก็โทษว่าเป็นความผิดของแม ่

 ... หากเขายังต้องให้แม่ซักชุดชั้นในให้ เพราะบอกว่าเรียนหนักเหลือเกิน  

 นั่นอาจเป็นความผิดพลาดของพ่อและแม่ด้วย ที่ไม่ได้สอนให้เขารู้จักรับผิดชอบตัวเองได้ตั้งแต่เด็กๆ 

การมคีวามรบัผิดชอบ

 หนึ่งใน คุณสมบัติที่เชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอยากให้มีในตัวลูกคือ ความรับผิดชอบ แต่ถ้าถามว่าแล้วท�า

อย่างไรล่ะ ลูกจึงจะมีความรับผิดชอบ หลายๆ ท่านคงจะเริ่มสับสนลังเล ไม่แน่ใจ 

 สิ่งพื้นฐานที่สุดที่สมควรอย่างยิ่งที่จะมอบหมายให้ลูกรับผิดชอบให้ได้นั่นคือ ตัวของเขาเอง 

 การฝึกให้ลูกรับผิดชอบตัวเองนั้น ความจริงสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงที่เขาฝึกเดินด้วยตนเอง (ไม่ต้องให้พ่อแม่อุ้ม) หรือ

ช่วงที่คุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกรู้จักระวังอันตราย เพราะหากไม่ระวัง ก็เป็นตัวเขาเองที่แจ็บ หรือช่วงที่เขาเริ่มจับช้อนตักข้าวเข้า

ปากได้เอง (ถ้าหิว อยากกิน ก็ต้องตักข้าวกินเอง ไม่ต้องรอคนป้อน) 

 จนเมื่อลูกเริ่มโตขึ้นอีกหน่อย การฝึกให้ลูกรับผิดชอบตัวเองก็จะหมายถึง การอาบน�้า แปรงฟัน แต่งตัว ใส่ถุงเท้ารองเท้า

ด้วยตัวเอง เมื่อกินข้าวเสร็จเก็บจานของตัวเอง เล่นของเล่นเสร็จก็เก็บเข้าที่ กลับมาบ้านต้องรับผิดชอบท�าการบ้านที่ม ี

 และสุดท้ายเมื่อเขาโตขึ้นในระดับที่รับผิดชอบตัวเองได้ดีแล้ว ค่อยขยับสิ่งที่มอบหมายนี้ออกมาให้กว้างขึ้นกว่าแค่ตัวของ

เขา เช่น มอบหมายงานบ้านให้เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

แล้วจะท�าอย่างไรให้ลูกยอมท�าสิ่งที่มอบหมายให้

ที่มา: อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์. เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติื่็, หมอตั้ม & หมอก้อย. พิมพ์ครั้งที่ 2:กรุงเทพฯ : แพรวเพือนเด็ก  

อมรินทร์ปรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559



 สภาวะอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องเจออากาศร้อนเพิ่มขึ้นทุกปี  

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านจึงเป็นการแก้ปัญหาอากาศร้อนที่หลาย ๆ บ้านขาดไม่ได้  

แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า จึงขอแนะน�าวิธีใช้แอร์อย่างประหยัดค่าไฟฟ้ามาฝากกันค่ะ  

1. ต้องประหยัดไฟเบอร์ 5

          การเลือกแอร์ที่ประหยัดไฟ เป็นปัจจัยแรกที่ควรนึกถึงทุกครั้งที่เลือกซื้อ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นระดับความประหยัดไฟฟ้า

สูงที่สุดที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน และจะมีตรากระทรวงประทับอยู่บนฉลากเสมอ 

2. ติดตั้งในต�าแหน่งที่เหมาะสม

          ต�าแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งแอร์ ในบ้าน คือ บริเวณที่ติดตั้งสามารถกระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้อง ไม่มีสิ่งกีดขวาง และไม่ควร

ติดตั้งในมุมอับ หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่ใกล้กับประตู หน้าต่าง หรือพัดลมดูดอากาศเพราะจะท�าให้อากาศเย็นภายใน ถูกความ

ร้อนภายนอกไหลเข้ามาแทนที่ได้ง่าย อย่าติดชิดผนังที่รับแดดจัด หรือทิศตะวันตก เพราะจะท�าให้แอร์ท�างานหนัก

3. เลือกขนาดที่พอดีกับพื้นที่ภายในห้อง 

          การเลือกขนาด BTU ตามความเหมาะสม ควรเลือกตามขนาดของห้อง และมีปัจจัยอื่น ๆ อาทิ จ�านวนผู้อยู่อาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หรือพื้นที่กระจกภายในห้อง หากเลือกขนาดของ BTU มากมาติดตั้งในห้องขนาดเล็กก็จะเปลืองพลังงานโดยใช่เหต ุ

4. ตั้งอุณหภูมิให้พอเหมาะ

          โดยทั่วไปแล้วเรามักจะเข้าใจว่าอุณหภูมิภายในห้อง ที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยอยู่แล้วรู้สึกสบายนั้น จะอยู่ที่ 25-26 องศา หาก

เกินนี้จะรู้สึกร้อนเกินไป แต่หากเลือกเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 28-30 องศา แล้วเลือกเปิดพัดลมเพื่อเพิ่มความเร็วลมในห้อง เราจะยังรู้สึกเย็น

สบายอยู่เช่นเดิมและช่วยประหยัดพลังงานได้มากเพราะเครื่องปรับอากาศจะท�างานเบาลง  

5. เครื่องใช้ไฟฟ้า เอามันออกไป

          เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในห้อง อย่างเช่น ตู้เย็น เครื่องท�าน�้าร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร หม้อหุงข้าว เครื่องชงกาแฟ กาต้ม

น�้าไฟฟ้า รวมทั้งการเปิดไฟมากเกินความจ�าเป็น คือสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้อุณหภูมิห้องสูงขึ้นและท�าให้เครื่องปรับอากาศต้องท�างานหนักขึ้น

6. งดกิจกรรมท�าความร้อน

          กิจกรรมท�าความร้อนที่ว่า คือการสูบบุหรี่ภายในห้องปรับอากาศ เนื่องด้วยการสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศจะต้องเปิดพัดลม

ระบายอากาศเพื่อระบายควันและกลิ่นออกจากห้อง การถ่ายอากาศส่วนหนึ่งออกจากห้องและปล่อยให้อากาศภายนอกเข้ามาทดแทนจะ

ท�าให้เครื่องปรับอากาศท�างานหนักขึ้น เพี่อปรับอุณหภูมิภายในห้องให้เย็นเท่าเดิม

7. เสื้อผ้าใส่สบายเข้าไว้

          หากเลือกใส่เสื้อผ้าที่สบาย ๆ แล้วเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 28 องศา จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าไปอีกแรง

8. ผ้าม่านช่วยได้เยอะ

          ผ้าม่านท�าหน้าที่กันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในห้องโดยตรง ยิ่งปัจจุบันผ้าม่านมีนวัตกรรมมากมายทั้งเก็บความเย็น

ภายในบ้าน ป้องกันแสงยูวี และอายุการใช้งานก็คงทน ลวดลายคงอยู่ยาวนานด้วย

9. ธรรมชาติมอบสิ่งดี ๆ เสมอ

         ต้นไม้เป็นอีกสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ช่วยเราได้หลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องอากาศบริสุทธิ์ สร้างความร่มรื่น และยังช่วยบังความร้อน

จากแสงอาทิตย์ หากปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้านแล้ว จะช่วยให้เราลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้มาก หากบ้านไหนมีต้นไม่ใหญ่ปลูก

เป็นสวนร่มรื่นด้วยแล้ว แทบจะไม่ต้องพึ่งพลังงานเครื่องปรับอากาศกันเลยทีเดียว และวิธีนี้เป็นทางออกสันติวิธีที่นอกจากจะ

ช่วยให้บ้านเย็นแล้ว ยังช่วยให้อุณหภูมิโลกเย็นลงด้วย

วิธใีช้แอร์อย่างประหยดัค่าไฟฟ้า

ประหยัดพลังงาน



 กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่โรงเรียนอักษรพัทยาจัดอย่างหลากหลาย เพื่อช่วย

เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน�้าใจต่อกัน การท�างานเป็นทีม และกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้ค้นหา ศักยภาพและความ

ชอบของตนเอง เพราะมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถ ในแบบฉบับของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวเป็น

กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ ทั้งปฏิบัติด้วยตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่มร่วมกัน หลาย

ระดับชั้นได้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย จะช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญ

กับสภาพจริงของชีวิต หลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนที่มีความแตกต่าง 

หลากหลายช่วงวัย มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์   โดยเป็นการจ�าลองสภาพจริงในสังคม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะ

ยิ่งช่วยเพิ่มทักษะชีวิต และทักษะในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 

 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

 ลดเวลาเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับ
ความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ ให้น้อยลง
 เพิ่มเวลารู้ หมายถึง การเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท�างาน
เป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น

กิจกรรมการเรียนรู ้ที่ผู ้ เรียนเป็นผู ้
ลงมือปฏิบัติจริง และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตามความสนใจ ความถนัดและความ
ต้องการ



บทบาทของนักเรียน
1. สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางเรียน และวิธีการเรียนรู้ที่ก�าหนดอย่างกระตือรือร้นและสนองตอบต่อกิจกรรมเต็มตาม

ศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง

2.  ส�ารวจความสนใจ ความต้องการ และศักยภาพของตนเองเพื่อวางแผนการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

3.  ค้นหาความถนัด ความต้องการของตนเอง

4.  ฝึกฝน พัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง

บทบาทของผู้ปกครอง
1. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้” และให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ในการ

ด�าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

2. ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้” ของผู้เรียน

3. ประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน และ

ร่วมชื่นชมผลงานของผู้เรียน

5. ประเมินและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน

7. ร่วมน�าเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ



มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวลภัสรดา  เตชะคง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ในอนาคตอยากศึกษาต่อในสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การที่ฝันของดิฉันจะ
ส�าเร็จได้่ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือคนรอบข้าง 
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คุณครู และเพื่อนๆ 
รวมไปถึงโรงเรีย ท�าให้การเรียนของดิฉันทุก
วันเต็มไปด้วยความสุข ดิฉันเชื่อว่า หากเรา
รักอะไร เราจะท�าสิ่งนั้นออกมาได้ดี 

น.ส.นภัสวรรณ ลิ้มอานันต์กูล  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นับเป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้วที่ฉันได้ศึกษาอยู่
ที่นี่ อาจจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่สิ่งที่
ดีๆ ของฉันกับที่แห่งนี้เกิดขึ้นมากมาย เวลา
นั้นก็ผ่านไปเร็วเหมือนโกหก ฉันได้เห็นการ
เติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตนเอง รวมทั้ง
เพื่อนๆ ด้วย 

3 ปีที่ผ่านมาในการเรียน ม.ปลาย เป็น 3 ปี
ที่มีความสุขและมีค่า 3 ปีในชีวิตของเด็ก 
ม.ปลาย โรงเรียนที่ช่วยผลักดัน ท�าให้ความ
ฝันและอนาคตของเราชัดเจนมากขึ้น 

นางสาวเมย์ เอ็ดเดิลสเตน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1



นางสาวนัยนา  โชติวิทย์  

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุน
เป็นอย่างดี จึงท�าให้นักเรียนกล้าคิดคล้า
แสดงออกในสิ่งที่ตนเองถนัด และยังพร้อมเน้น
ให้นักเรียนเป็นคนดีต่อตนเองและสังคม

น.ส.อารยา  เตชะวงษ์ฉิมพลี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนอักษรพัทยาช่วยให้ฉัน
เข้าใจตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไร 
ต้องการอะไร

โรงเรียนของเรามีกิจกรรมมากมายให้เราได้ลองเรียนรู้มีกิจกรรมลดเวลา
เรียน มีกิจกรรมชมรม เพื่อให้นักเรียนได้ลองค้นหา ตนเอง ได้ผ่อนคลายจาก
การเรียน และสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ “วิชาแนะแนว” ของโรงเรียน คุณครู
แนะแนวช่วยเหลือโดยการให้ค�าแนะน�าหนูมาโดยตลอด ทั้งการท�าให้รู้จัก
ตนเอง ทั้งว่าอยากจะเรียนคณะอะไร คุณครูได้พาท�าแบบทดสอบมากมาย 
จึงท�าให้ปัจจุบันนี้หนูสามารถค้นหาสิ่งที่หนูต้องการพบแล้ว

น.ส.หริณลักษมณ์  วันทนียวงศ์  
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1



โรงเรียนอักษรพัทยา 

รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล (2 ขวบ)  

อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 

แผนการเรียนปกติ และแผนการเรียน Intensive English 

Program : IEP มีกิจกรรมพิเศษ สอดคล้องกับวัยและความ

สนใจของผู้เรียนกิจกรรมหลากหลาย เน้นการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม เสริมภาษาอังกฤษและจีน โดยครูเจ้าของภาษา มี

ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนทุกคนและกิจกรรมตามความ

ถนัดเพื่อค้นพบความต้องการของตนเอง

อักษรพัทยา 

     สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

     รับนักเรียนจ�านวนจ�ากัด ดูแลทั่วถึง 

     เน้นศักยภาพผู้เรียนหลากหลาย เพื่อการเรียนรู้อย่างมี   

     ความสุข 

     สภาพแวดล้อมอบอุ่น ดูแลใกล้ชิด 

     การเดินทางสะดวก ใจกลางเมือง เข้าออกได้หลายทาง 

     มีบริการรถรับส่งหลายเส้นทาง

www.aksorn.ac.th

AKSORNPATTAYA SCHOOL

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ที่เป็นมิตร

เน้นความคิดสร้างสรรค ์

และพื้นฐานแห่งการเรียนรู้

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน


