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*การเลี้ยงลูกในแนวทาง
ของคนญี่ปุ1น 

 

 สวัสดีค�ะ ยินดีต4อนรับสู� บ4านเรียนแห�งความสุขหลังนี้ ในภาคเรียนที่ 3 เด็ก ๆ ที่น�ารักของเรา ได4เรียนรู4

โครงงานอะไรบ4างนั้นและแต�ละโครงงานมีอะไรที่น�าสนใจบ4าง ฉบับนี้จะอัพเดทให4ผู4ปกครองทุกท�านได4อ�านกันค�ะ ส�วน

คุณครูก็เตรียมพร4อมกับโครงงานกันอย�างเต็มที่เลยค�ะ ขอให4เด็ก ๆ  มีความสุขและสนุกกับบ4านเรียนหลังนี้นะคะ 

การเลี้ยงลูก 
ในแนวทางของคนญี่ปุ�น 

บทความจาก 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EASYHAPPYKIDS 

Ha ppy home at school  

that builds morally and intellectually good learner. 

ป: ที่  1 0  ฉ บั บ ที่  6 8  ม ก ร า ค ม -  มี น า ค ม  

 ความใฝ�ฝ	นสูงสดุของคนเป�นพ�อแม� คงหนีไม�พ�นการอยากจะให�ลูกเป�นคนเก�งและเป�นคนดี ซึ่งต�องเริม่มาจากการอบรมเลี้ยง

ดูของพ�อแม� ซึ่งจะสะท�อนออกมาให�เห็นจากตัวของลูกนั่นเอง ฉะนั้นการเริม่ต�นที่ดีของลูกจึงต�องมาจากพื้นฐานที่ดีที่พร�อมของพ�อแม�

ด�วย  ศาสตรจารย0 ดร.ชิจิดะ มาโกโตะ ผู�เชี่ยวชาญด�านสมองชาวญี่ปุ�น นักวิจัยที่ค�นคว�าเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของสมองอย�าง

ต�อเนื่องมากว�า 30 ป: ดร.ชิจิดะ ได�ค�นพบว�าหากฝ;กให�สมองทั้งสองซีกทํางานได�พร�อมๆ กัน จะทําให�มนุษย0คนนั้นสามารถดึงความเป�น

อัจฉริยภาพของตนเองออกมาใช�ได�อย�างไร�ขีดจํากัด และจะดียิ่งขึ้นถ�าสามารถฝ;กสมองทั้งสองซีกได�ตัง้แต�ช�วงอายุ 0-6 ขวบ เนื่องจาก

เป�นช�วงที่สมองมีพัฒนาการรวดเรว็ถึงขีดสุด  การเรยีนรู�ของเด็กควรจะต�องเริม่จาก 3 สิ่งที่สําคัญนั่นคือ ความรัก ความเข�มงวด และ

ก็ความเชื่อใจ ความไว�วางใจ แล�วสามสิ่งนี้จะเป�นผลดีต�อการเลี้ยงดูลูกอย�างไรลองตดิตามดูกันนะคะ 

 

ส�วนมากนั้นพ�อกับแม�ต�างก็คดิว�าตวัเองรักลูกมาก แต�เด็กจะรู�หรือเปล�า

ว�าพ�อแม�รัก พ�อแม�เคยพูดหรือแสดงออกบ�างหรือไม� ถ�าคิดว�าการเลีย้ง

ดูเด็กเกิดป	ญหา ขอให�คิดว�า เพราะพ�อแม�ไม�ได�แสดงออกมาว�ารัก 

นั่นเอง ถ�าพ�อแม�แสดงออกอย�างชัดเจนว�ารัก เด็กทุกคนก็จะเปCดใจให� 

และการเลีย้งดูเด็กก็จะไม�มีป	ญหาใดๆ เกิดขึ้น 

 คุณให�แต�คําชมกับเด็กอย�างเดียวหรือเปล�า พ�อ

แม�ที่คิดว�าการเรียนการสอนนั้นต�องมีแต�คําชมอย�างเดียว 

ไม�มีความเข�มงวด หรือกวดขันอะไร ไม�ว�าเด็กทําอะไรหรือ

กําลังติดขัดอะไร พ�อแม�ก็เอาแต�หัวเราะอย�างเดียว การ

กระทําอย�างนั้นดีแล�วหรือ 

 การชมก็เป�นสิ่งสําคัญอย�างหนึ่ง แต�ว�าถ�าจะชม

อย�างเดียวจิตใจของเด็กจะไม�สามารถเติบโตได�ดี ถ�าเด็กทํา

ผิด แต�พ�อแม�ไม�มีแก�ไขหรือตักเตือน จิตใจของเด็กก็จะ

เติบโตขึ้นไปในทิศทางที่ผิดพลาดยิง่ขึ้น พ�อแม�จะต�อง

กําหนดว�าเด็กทําอะไรแล�วเราจะโกรธ ตัวอย�างเช�น การทํา

ให�คนอื่นเดือดร�อน การกระทําที่เป�นอันตราย และพ�อแม�ก็

ต�องแสดงความโกรธอออกไปเพื่อให�ลูกรู�ว�าทําผิด ซึ่งสิ่ง

เหล�านี้เป�นกฎที่พ�อแม�จะต�องกําหนดขึ้นมา และต�องทําให�

ได�สม่ําเสมอ อย�าทําตามอารมณ0 เช�น วันนี้อารมณ0ดไีม�

โกรธ แต�พรุ�งนี้อารมณ0เสียเลยโกรธทั้งๆ ที่เป�นเรื่อง

เดียวกันเพราะเด็กจะสับสนและไม�เข�าใจได�หลังจากโกรธ 

แล�วห�ามทําเป�นเหมือนไม�มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเด็กพูดคําว�า

ขอโทษแล�ว สํานึกผิดแล�ว เราจะต�องพูดชมเด็กที่รู�จักขอ

โทษ และรู�จักสํานึกผดิ ซึ่งสิ่งเหล�านี้จะเป�นการดูแลไม�ให�

จิตใจของเด็กมีรอยแผลที่เกิดจากความโกรธของพ�อแม� 

  

 พ�อแม�นั้นต�างก็อยากจะเลี้ยงดูเด็กให�ดีกันทุกคน โดยมากจะ

คิดไปถึงแต�ความสามารถ และความเก�งของเด็กอย�างเดียว ซึ่งเป�นสิ่ง

ที่ไม�ค�อยดเีท�าไร เช�น บทสนทนาส�วนมากจะพูดว�า ทําอะไรได�บ�าง

แล�ว ทําไมถึงทําไม�ได� ซึ่งเรามักจะใช�สิ่งเหล�านี้ในการวัดความสามารถ

ของเด็ก แต�การเลี้ยงดูเด็กนั้นควรจะยอมรับในทุกสิ่งทุกอย�างที่

ประกอบเป�นตัวเด็กขึ้นมา สิ่งสาํคัญที่สุดก็คือควรจะสื่อให�เด็กรู�ว�า แค�

น�องเพลง(ชื่อลูกคุณ) อยู�ที่นี่ พ�อกับแม�ก็มีความสุขมากแล�ว ไม�ใช�เอา

แต�คาดหวังว�าเด็กจะทําอะไรได�หรอืไม�ได�เท�านั้น และเวลาพูดคุยกับ

เด็กให�คิดเสมอว�าเขาเป�นผู�ใหญ�คนหนึ่ง ก็จะทําให�เด็กเปCดใจยอมรับ

การเลีย้งดูของเราได�เป�นอย�างเต็มที่ พฤติกรรมของเด็กก็จะเปลี่ยนไป

ในทางที่ดีขึ้น เพราะพ�อแม�มีการยอมรับและไว�วางใจในตัวพวกเขา

นั่นเอง  

ความรัก ความเข0มงวด 

ความเชื่อใจความไว0วางใจ 

For…. Parents  



ในภาคเรียนที่ 3 นักเรียนจะฝ;กฝนการ

เรียนรู�แบบโครงงานต�อเนื่องจากภาคเรียน

ที่ 2  โดยโครงงานของเด็กๆในภาคเรียนที่ 

3 มีชือ่ว�า “Thai cuisine and Transportations” 

โดยจะยังคงฝ;กฝนกระบวนการเรียนรู�อย�าง

ต�อเนื่องในด�านการระบุความสนใจด�วย

ตนเอง มีกระบวนการตกลงเพื่อแสวงหา

หัวข�อที่สนใจร�วมกัน คุณครูและนักเรียน

ร�วมมือกันวางแผนกิจกรรมการเรียนรู�ที่

สอดคล�องกับหัวข�อโครงงานและลงมือ

ปฏิบัติจริง รวมทั้งฝ;กฝน การเขียนภาพ

ความคิด (Mind Map) เพื่อนาํไปใช�ในการ

วางแผนโครงงานและสรุปความรู�

นอกจากนี้ ในภาคเรียนที่ 3 มีการฝ;กฝน

การเรียนรู�แบบโครงงานเพิ่มเตมิ ดังนี ้

• วางแผนการเรียนรู�, สรุปข�อมูลความรู�

ด�วยตนเอง 

• Show & Share ในกลุ�มของตนเองและ

เพื่อนในโครงงานอื่น 

SPORT DAY 2014 

โครงงาน Home ในเทอมนี้จะเน�นการเรียนรู�เกี่ยวกับบ�าน โดยเน�นองค0ความรู�

เกี่ยวกับภูมิศาสตร0 เพื่อให�เข�าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ0ของสรรพสิง่ 

ซึ่งมีผลต�อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ทราบถึงวิธีใช�แผนที่ เข�าใจการปฏิสัมพันธ0

ระหว�างมนุษย0กับสภาพแวดล�อมทางกายภาพ และมีจิตสํานกึและมีส�วนร�วมในการอนุรักษ0 

ทรัพยากรและสิง่แวดล�อม ผ�านกิจกรรมต�างๆ เช�น อธิบายลักษณะบ�าน สิ่งแวดล�อมทาง

ธรรมชาติและที่มนุษย0สร�างขึ้น เขียนแผนผังบ�าน สร�างแผนที่บอกทาง ปรับปรุง

สภาพแวดล�อมภายในห�องเรียน สร�างแบบจําลองบ�านและกิจกรรม “รดน้ําต�นไม� ปลูกความ

ดี”  โดยการเรียนรู�ในเทอมนี้เน�นที่การลงมือทํา  การฝ;กทักษะ Hand skills มีสมาธิจดต�อ 

ควบคุมตนเอง และปลูกฝ	งความดี มีน้าํใจ เอื้อเฟefอเผื่อแผ�  Field trip 2 ที่คือ   

ปลูกป�าชายเลนและ ทัศนศึกษาเกี่ยวกับการสร�าง หรือออกแบบบ�าน 

Early Learner  

b y  T . T u k  

Home Project  b y  T . N u  

โครงงาน DSIL Life Project นกัเรียนจะได�เรียนรู�เกี่ยวกับเรื่อง 

• ทรัพยากรน้ํา ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับวัฏฏจักรน้ํา แหล�งน้ํา ความสําคัญของน้ําที่มีต�อสิ่งมีชีวิต 

เช�น อุปโภคบริโภค  ใช�รดน้ําต�นไม� เขื่อนมีไว�เพื่อการเกษตรและผลิตพลังงานไฟฟmา 

• เรื่องต�นไม� การขยายพันธุ0ของพืช และแบ�งแยกพืชที่มปีระโยชน0ต�อมนุษย0 ทั้งการใช�เป�น

อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ�งห�ม และที่อยู�อาศัย 

• เรื่องประวัติศาสตร0เกี่ยวกับ

ซามูไร ของญี่ปุ�น นักเรียนจะได�เรียน

เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนที่เป�นซามูไรที่

ต�องมีระเบียบวินยัและกล�าหาญ 

• เรื่องกฎหมายสิงคโปร0 ที่มีการใช�

บังคับอย�างเคร�งครัด ตรงไปตรงมา 

ผิดว�าไปตามผิด ถูกว�าไปตามถูก ซึ่ง

นักเรียนจะเห็นโครงสร�างทางการ

ปกครองที่แตกต�างออกไปจากของ

ไทย 

• เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรือยอร0ช 

นักเรียนจะได�เรียนรู�เทคโนโลยทีี่

ทันสมัยของเรือ การสร�างเรือ การ

ดูแลเรือ.. 

Darun Plearn L and 

ดินแดนแห� งความสุข  

“เล�นกันอย�างสร4างสรรค� สร4างสัมพันธ� ที่ดี  มีความสุข”   

D S I L  L i f e  P r o j e c t  b y  T . J a e  

SCHOOL VISIT 

24 JANUARY 2014 

29 January 2014  

 School Visit สาํหรับผู�ปกครองที่สนใจ
โรงเรียน มีทั้งหมด 8 ครอบครัว ในวันนีน้�องฟลุ�คได�
เข�าไปนาํเสนอโครงงานที่จะทาํในทอมนี้ให�กับ
ผู�ปกครองที่มาได�ชม ต�างชืน่ชมในความสามารถของ
น�องฟลุ�คเป�นอย�างมาก ขอขอบคุณ ตัวแทน
ผู�ปกครอง คุณแม�ทราย-คุณพ�อกฤช คุณแม�พร และ
คุณแม�เล็ก ที่มาช�วยตอบคําถามข�อสงสัยต�าง ๆ ในมุม
ของผู�ปกครองนะคะ.......................... 



SCIENCE & FOOD 

By T.Take &T.Claude  

DSIL@TV  
Min i –  Make r :  C i t i zens  O f  T he  Wor ld  

N E T -

A C -

ThaiPan Hero by T.Som -O&T.Erica 

รายการหนี้แผ�นดิน ตอน "Fablab@school" แขกรับเชิญ น�องตั๊ก กรวิช ใจพิศุทธ0และน�องหมั่นเฉ�ง 

ญาณิศา ขัยเทอดเกียรติ เด็ก ๆ ได�ไปถ�ายทํารายการในวันที่ 7 กุมภาพันธ0 ที่ผ�านมา ออกอากาศทางทรูวิชั่น  

วันที่ 10 กุมภาพันธ0 2557 เวลา 17.30 น.  TNN2 ช�อง8 ติดตามชมกันนะคะ 

By T.Plub & T.Erica        ในเทอมนีข้องโปรเจค Mini Makers มีหวัข�อที่

เด็กๆ สนใจดังต�อไปนี้ IT สัตว0 DIY ทามิย�า พระมหากษัตริย0 ภัยพิบัติ และ

ประเทศซึ่งล�วนเป�นเรื่องที่มีประโยชน0ต�อการเรียนรู�และน�าสนใจ สามารถจัด

ออกมาเป�นการเรียนในหวัข�อใหญ�คือ ทวีปและประเทศ ที่จะรวมเอาแต�ละ

หัวข�อย�อยไว�ด�วยกนัตาม

คอนเซ็ปการเรียนและจะ

มุ�งเน�นการเรียนรู�ถงึ

ความแตกต�างของแต�ละ

วัฒนธรรม การใช�ชวีิต

และสิ่งแวดล�อม เพื่อเป�น

การปลูกฝ	งความเข�าใจ

และยอมรับความแตกต�างของเพื่อนมนุษย0ในสังคม โดยจัดออกเป�นรูปแบบ

การเรียนรู�สามรูปแบบ คือ การเรียนรู�แบบคู�ขนาน การเรียนรู�แบบองค0รวม 

และการเรียนแบบรายบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กแต�ละคนให�ได�เต็ม

ศักยภาพ 

 

โครงงาน Science & Food ในเทอม 3/2556 ของ
นักเรียนระดับ Pre-intermediate ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน 
ประกอบไปด�วย ธรรศ, ทศ, เซน, วันฉัตร, อัน อัน, ลูกบัว, โพ, 
นาย, ฌาน และสมาชิกใหม�ของโครงงาน น�องภูมิ มีคุณครู
ประจําโครงงานคือ T.Take และ T.Claude ในโครงงานจะมี
การเรียนรู�เกี่ยวกับอาหาร และการเกษตรกรรม  

 

 
มีการบูรณาการวิชาเคมี เข�าไปในการเรียนรู�เรื่องอาหาร ส�วนพืช
และธรรมชาตินั้นบูรณาการวิชาชีววิทยา นอกจากนี้นักเรียนยัง
ได�เรียนรู�เกี่ยวกับโครงการหลวง การทดลองปลูกพืชแบบไฮโดร
โปรนิค การปลูกพืชแบบใช�ดินจริงๆ รวมทั้งได�เรียนรู�การทํา
อุปกรณ0 หรือการทดลองโดยใช�ความรู�Fab Lab เข�ามาช�วยใน
การเรียนรู�ด�วย นักเรียนจะได�ไปทัศนศึกษา โครงการช�างหัวมัน 
ในพระราชดําริ จ.เพชรบุรี, Harmonylife Organic Farm และ 
ฟาร0มเห็ด จ.นครราชสีมา และแห�งสุดท�ายคือ โรงงานแปรรูป
อาหาร หวังว�าโครงงานนี้จะเป�นโครงงานที่เด็กๆได�เรียนรู�อย�าง
สนุกค�ะ 

 โครงงาน ThaiPan Hero เป�นโครงงานที่เกิดจากหวัข�อ
การเรียนรู� Thai Kings และ Japan ที่เด็กๆในโครงงานได�
นําเสนอในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยเด็กๆจะได�เรียนรู�เกีย่วกับ 
ประวัติความเป�นมาของพระมหากษัตริย0ไทย เหตุการณ0สําคัญที่
เกิดขึ้นในสมัยยุครัตนโกสินทร0 พระราชกรณีกิจ และวิถชีีวิตส�วน
พระองค0 วัฒนธรรมประเพณีด�านความเป�นไทย โดยเด็กๆจะได�
เรียนรู�ควบคู�ไปกบัวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร ของชาวญีปุ่�นอกี
ด�วย รวมทั้งยังได�ศึกษาวิถีชวีิต ภาษา ความมีระเบียบวินัย ความ
สามัคคีของชาวญี่ปุ�น นอกจากนี้ยังได�เรียนรู�เกี่ยวกับรถไฟ
ความเร็วสูงของญีปุ่�นในด�านการพัฒนารถไฟตั้งแต�สมัยอดีตจนถึง
ป	จจุบัน การเรียนรู�ในครั้งนี้เด็กๆจะได�ไปทัศนศึกษายังสถานที่
จริง สัมผัสประสบการณ0จริงยังสถานที่ต�างๆอาทิ พระที่นั่งวิมาน
เมฆ พระที่นั่งอนนัตสมาคมสัมผัสบรรยากาศพระราชวงั ย�อน
อดีตสู�วิถีชีวิตส�วนพระองค0และพระราชกรณียกิจต�างๆ สุขุมวิท33
ชุมชนคนญี่ปุ�นวธิีชีวิตสไตน0ชาวญี่ปุ�นเป�นอย�างไร ร�านUobi
เรียนรู�เรื่องการทําอาหารญี่ปุ�น เป�นต�น 

Transpor ta t ion  Technology   

By T.Nam & T.Cluade & T.Tawan 

โครงงานเทคโนโลยีการขนส�ง (Transportation Technol-

ogy) จะศึกษาและเรียนรู�

เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง สน ามบิ น 

(เครื่องบิน)  รถบังคับ การ

ป ร ะ ยุ ก ต0 ใ ช� ง า น ไ ฟ ฟm า 

เครื่องยนต0 สงคราม และ

การเขียนโปรแกรม ดังนั้นจึง

สามารถแบ�งออกเป�น 4 หัวข�อการเรียนรู�คือ สังคม (ประวัติ 

เหตุการณ0สําคัญต�างๆ กฎจราจร สนธิสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวกับ

สงคราม เป�นต�น)  วิทยาศาสตร0 (แรงและการเคลื่อนที่ การ

เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน วงจรไฟฟmา 

พลังงานความร�อนละเครื่องยนต0 เป�นต�น)  สถาป	ตยกรรม (การ

ออกแบบของใช�และของเล�น การประยุกต0ใช�งานมอเตอร0) และการ

เขียนโปรแกรม  โดยการเรียนรู�ในโครงงานจะมุ�งเน�นให�นักเรียนฝ;ก

กระบวนการคิดอย�างเป�นระบบ มีความคิดสร�างสรรค0 และสร�าง

นวัตกรรมทางการเรียนรู�  นอกจากนี้ยังเพิ่มพูนประสบการณ0ในการ

เรียนรู�และการทํางานควบคู�ไปด�วยกัน 

เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ขอถ�ายทํารายการโทรทัศน0เพื่อการศึกษา ชุดวิชา 

การพัฒนาการและการเรียนรู�ของเด็กปฐมวัย รับชมได�ที่ True Visions ช�อง 193 เดือนเมษายน วันที่ออกอากาศจะ

ประชาสัมพันธ0 ให�ทราบอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได�ขอสัมภาษณ0 คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และ ถ�ายทําบรรยากาศการ

เรียนการสอนในโครงงานของ Early Learner  ติดตามชมกันนะคะ  

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ0  2557 เวลา 14.30-16.30 น. รายการ ทรูปลูกป	ญญา และมีการจัดทําเมนู ครูต�นแบบ บน 

www.trueplookpanya.com และมีคอลัมน0ครูพันธุ0ใหม�ในนิตยสารปลูก ซึ่งเป�นบทสัมภาษณ0คุณครูดีเด�นที่มีผลงานหรือ

มีแนวคิดที่สามารถสร�างแรงบันดาลใจให�กับบุคลากรทางการศึกษาได� จึงเล็งเห็นว�าดรุณสิกขาลัย เป�นโรงเรียนที่จะ

สามารถสร�างแรงบันดาลใจให�กับบุคคลอื่นได� จึงขอ สัมภาษณ0 คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคุณครูต�นแบบ คือ  

คุณครูตุ�กตา ออกอากาศเมื่อไหร�จะประชาสัมพันธ0 ให�ทุกท�านได�ติดตามชมกันนะคะ 

นัก เ รียนคน เ ก่ง  

                                         ขอแสดงความยินดีและปรบมือดังๆให4กับ 

น�องคิม สมิทธิ ศรีวิลัย และ น�องแก�ม รมัณยา ดอนมะยา ที่สามารถผ�านการคัดเลือกเข�าสัมภาษณ0  

โครงการพัฒนาอิจฉริยภาพทางด4ายวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต4น รุ�น

ที่ 17 และจะเข4าสัมภาษณ�ในศุกร�ที่ 14 กุมภาพันธ� 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี อาคาร

นวัตกรรมแห�งการเรียนรู�เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 11  เป�นกําลังใจให�น�องคิมและน�องแก�มด�วยนะคะ 



  

 โครงงานนี้เป�นโครงงานที่รวมนกัเรียนที่มีความสนใจใน

เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  ทั้งหมด 13 คน เช�น 

กังหันชัยพัฒนา เรือ พลังงานสะอาด การเกษตรกรรม แบบ

พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม� เป�นต�น ในช�วงต�นจะเป�นการศึกษาหา

ข�อมูลและเรียนรู�จากโครงการต�างๆของพระองค0 หลังจากนัน้จะมี

การนําแนวพระราชดําริมาประยุกต0 ตามความคิดสร�างสรรค0ของ

ตนเองเพื่อสร�างสรรค0นวัตกรรมที่สนใจแต�ละคน ในระหว�างการ

เรียนรู�จะมีการบูรณาการในวชิา วิทยาศาสตร0 คณิตศาสตร0 สังคมและประวัติศาสตร0  อย�างครอบคลุม และมีการ

เรียนรู�จากการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  

Royal  Project  

B y  T . B o y & T . R o n a  

 Advanced L earner  
       “Caree r  Ba sed  Lea rn ing ”  

C h a l l e n g e r  P r o j e c t  b y  T . N a t h a n  

In te rmed ia te  Learner  
“ P r o j e c t  B a s e d  L e a r n i n g ”  

 ในภาคเรียนนี้นักเรียนระดับกลุ�มเกรด 9 มีสมาชิก 
10 คน คือ ฟลินท0 ดรณ0 ธรณ0 ป	น ซีน เจม ภูมิ เอริ์ท พน 
และมาร0คได�เรียนรู�วิทยาศาสตร0เทคโนโลยีและสังคมศึกษาใน 
Theme พื้นฐานแห�งชีวิต โดยวิทยาศาสตร0จะเน�นทางด�าน
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จากสิ่งไม�มีชีวิต เช�น ไวรสั สู�สัตว0
เซลล0เดยีวและสัตว0หลายเซลล0 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจาก
น้ําขึ้นบก จนถึงมนุษย0ซึ่งเป�นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุด ศึกษาระบบ
การทํางานของมนุษย0อาทิ ระบบย�อยอาหาร ระบบสืบพันธุ0 
ระบบประสาท โดยนักเรียนจะไปทัศศึกษา  ณ  สถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จ.
ชลบุรี และเรียนรู�สังคมศึกษาทางด�านการเมืองการปกครอง 
ระบอบการปกครองที่ยังคงใช�ในประเทศต�างๆ อาทิ ระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบเผด็จการ ระบบสังคมนิยม เป�นต�น 
เรียนรู�หน�าที่ สิทธิพลเมือง สทิธิมนุษยชน และกฏหมาย
เบื้องต�น  ควบคู�กับการทําโครงงานรายบุคคลในหัวข�อที่
นักเรียนสนใจ เพื่อค�นหาความชอบและความถนัดสําหรับ
การศึกษาต�อระดับอุดมศึกษาในอนาคต 

 ในภาคเรียนนี้นักเรียนกลุ�มเกรด 10 แผนการเรยีน
วิทยาศาสตร0 มสีมาชิก 5 คน คือ นน ป	น (หญิง) ไอซ0 มิน และต�
อดจะได�เรยีนรู�วิทยาศาสตร0ในเชิงลึกโดยเน�นเรื่องไฟฟmา(ฟCสิกส0) 
เชื่อมโยงสู�เรื่องสัญญาณไฟฟmาในการสื่อสารระหว�างเซลล0ของ
สิ่งมีชีวิต การควบคุมสมดลุ ดุลยภาพในร�างกาย(ชีววิทยา) 
ปฏิกิริยาเคมีและการควบคุมสมดลุกรด เบสและบัฟเฟอร0ใน
สิ่งมีชีวิต(เคมี) และเรยีนรู�สังคมศึกษาในประเด็นใกล�เคียงกับ
นักเรียนเกรด 9 คือ ด�านการเมืองการปกครอง ระบอบการ
ปกครองที่ยังคงใช�ในประเทศต�างๆ อาทิ ระบอบประชาธิปไตย 
ระบบเผด็จการ ระบบสังคมนิยม เป�นต�น เรียนรู�หน�าที่ สิทธิ
พลเมือง สิทธิมนุษยชน และกฏหมายเบื้องต�น  ส�วนเนยซึ่งเรียน
แผนการเรียนศิลป� สังคม จะได�เรียนรู�ลงลึกไปทางด�านสิทธิ
มนุษยชน และกฏหมาย โดยนักเรียนทุกคนเลือกศึกษาโครงงาน
รายบุคคลในหัวข�อที่สนใจ เพื่อค�นหาความชอบและความถนัด
สําหรับการศึกษาต�อระดับอุดมศึกษาในอนาคต  

 ในภาคเรียนนี้ นักเรียนระดับเกรด 12 
คือ ฟลุ�ค ซึ่งผ�านการสอบคัดเลอืกให�เข�าศึกษาต�อ
คณะวิศวกรรมศาสตร0 สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร0 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี เรียบร�อยแล�ว จะ
ใช�เวลาในการเตรียมความพร�อมด�านวชิาการ การ
ฝ;กทักษะทางวิชาชีพ ควบคู�ไปกับการทําโครงงาน
ดาวเทียมสื่อสารขนาดเล็กในภาคเรียนสุดท�ายนี้  

 This term, the Challenger Program will focus on the 18th Century, exploring 
Samurai, pirates, Siamese-Burmese Wars, the American Revolution, and the French Rev-
olution, while also integrating physics, biology, chemistry, and drama. 
The purpose of the Challenger Program is to help prepare Intermediate Level students 
for the demands they will face at the Advanced Level. We accomplish this by  
integrating Core Subjects from both Science and Social Studies into a single, semester 
long, project-based curriculum that leads students through a given time period. During 
the semester, students will recreate important inventions and discoveries from that 
time period, as well as conducting research into important historical events.  
By the end of this terms, our students will complete an Individual Project, an Individual 
Science Project, an Original English Workbook, and they will perform a comedy version 
of Romeo and Juliet.  

Grade9  

Grade10  

Grade12  


