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ฉบับที่ 4 ปที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ   
ปการศึกษา 2551 

‡®â“¢Õß 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 
210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท 02 424 2244 โทรสาร 02 435 4397 

Website: www.khemasiri.ac.th 

Email: kms@khemasiri.ac.th 

∑’Ëª√÷°…“ 
นางเปรมอนงค รัตนะสาขา ผูจัดการ 
นางสาวกัลยาณี จักษุรักษ ผูอำนวยการ 
นายเผาเกษม คงจำเนียร ผูชวยผูจัดการ 
นางจงศรีสมร รุจิเทศ ผูชวยผูจัดการ 
นางสาวกิ่งกาญจน วิเศษสินธุ ฝายปกครอง 
นางอารีย สุวรรณรัตน ฝายปกครอง 
นางสาวเขมะพันธุ เชิดเกียรติกุล ฝายวิชาการ 
นางธาริณี ยิ่งถาวร หัวหนางานทะเบียน  
 และวัดผล 

∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√ ·≈–°√“øøî°¥’ ‰´πå 
นายศุภโยค คงจำเนียร ผูรับใบอนุญาต 

∫√√≥“∏‘°“√ 
นางฉันทนัทธ เงินจันทร 

ºŸâ™à«¬∫√√≥“∏‘°“√    
นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล 

°Õß∫√√≥“∏‘°“√ 
นางสาวมีนา สุริสาร 
นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม 
นายชาคริต เตชะนันท 
นายนิรันทร กำจัดภัย 
นางสาวมลฤดี พันธุมณิ 
นางสาวพราวพิสุทธิ์ แสงอุทัย  ม. 621 

™à“ß¿“æ 
นางสาวบุษกร สุทธิจารีย 
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สวัสดีคะยินดีตอนรับเขาสูเขมะสิริฯสัมพันธ ปที่ 2 
ฉบับที่ 4 ฉบับนี้จะแนะนำการสอบระบบ 
Admissions ใหม โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.5 ควร
ศึกษารายละเอียดและทำความเขาใจกับระบบนี้ให
มากๆ เพราะนักเรียนชั้น ม.5 จะเปนรุนแรกที่ตองใช
ระบบ Admissions ใหมนี้ จึงจำเปนจะตองรูวาจะ
สอบอะไร เมื่อไร คณะที่เราจะเรียนคิดคะแนนอยางไร 
และนำเสนอกิจกรรมดานตางๆ ของภาคเรียนที่ 2 
เพื่อใหทานผูปกครองไดรับทราบวาโรงเรียนของเรา
ไดจัดกิจกรรมใดบางในภาคเรียนที่ 2 ของปการ
ศึกษา 2551 

 
นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่ควรทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการ  
ชวยเหลือปกปองคุมครองเยาวชนใหพนจากอันตรายในเบื้องตนได 
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โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณมุงเนนสงเสริมให
นักเรียนไดศึกษาภาษาตางประเทศใหเต็มตาม
ศักยภาพ จึงไดจัดหาอาจารยพิเศษซึ่งมีความ
สามารถทางดานภาษา และอาจารยตางประเทศที่
เปนเจาของภาษามาเปนอาจารยพิเศษสอนเสริม
ใหแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีทักษะดานการฟง 
และการพูด 

 

¨Ò¡ã¨¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
 

ทานผูปกครองและนักเรียน 

วารสารเขมะสิริฯ สัมพันธถือไดวาเปน
สื่อกลางระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
อันที่จะทำใหทราบความเคลื่อนไหว
ของโรงเรียนเปนอยางดี รอบปที่ผาน
มาทานผูปกครองและนักเรียนคงจะ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
ในดานตาง ๆ อาทิ เรื่องอาคาร  
สถานที่หองเรียน ทั้งในสวนที่ปรับปรุง
และกอสรางใหม ดานสวัสดิภาพ และ
ความปลอดภัย ดานโภชนาการไดรับ
การปรับปรุงคุณภาพใหมีมาตรฐานสูง
ขึ้น เปนที่พอใจของนักเรียนและผู
ปกครอง ตลอดจนสถานที่ประกอบ
อาหารไดรับรางวัลดานความสะอาด
จากกรุงเทพมหานคร สวนเรือนนอน
นักเรียนประจำไดมีการปรับปรุงใหม 
นักเรียนมีกิจกรรมที่นาสนใจทำในชวง
วันหยุดทำใหคลายเหงาและเปนการใช
เวลาวางใหเปนประโยชนดวย 

ในสวนของการเรียนการสอน โรงเรียน
สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนใหทำ
กิจกรรมตาง ๆ ตามความถนัดและ
ความสามารถ กิจกรรมดนตรีไทย 

ดนตรีสากล นาฏศิลป รวมถึงการเลนกีฬา และยังสงเสริมความรูดวยการแขงขันของกลุม
สาระฯ 

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนมีโครงการที่จะพัฒนาปรับปรุงอาคารพูนศรีเกษม ใหเปนหอง
สมุด e-learning สำหรับผูปกครองและนักเรียน และยังจะมีโครงการพัฒนาดานอื่นอีกอยาง
ไมหยุดยั้งเพื่อใหโรงเรียนไดมีสวนชวยสรางบุคลากรที่ดีออกสูสังคม 

ทายสุดนี้ แมเทศกาลปใหมจะผานพนไปแลว ดิฉันขออำนวยพรยอนหลังดวยการสงความรัก 
ความปรารถนาดี มายังทานผูปกครองและนักเรียนทุกคน และขอกราบอาราธนาคุณพระศรี-
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก รวมถึงดวงพระวิญญาณขององคผูกอตั้งโรงเรียนเขมะ-
สิริอนุสสรณ โปรดอำนวยพรใหทานผูปกครอง นักเรียน ประสบแตความสุขความเจริญ 
คลาดแคลวจากภยันตราย ภัยพิบัติทั้งปวง สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ สวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คงเตรียมตัวพรอมที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยกันแลว ขอใหสอบไดใน
คณะที่ตองการ และหวังวาคงจะสอบไดยกชั้นอีกเชนเคย 

ดวยความปรารถนาดี 

จงศรีสมร รุจิเทศ 
ผูชวยผูจัดการ 

·π–π”§√Ÿæ‘‡»… 
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Miss Yinjvan Wu  Õπ¿“…“®’π 

Mr. David Grenfell  
 Õπ¿“…“Õ—ß°ƒ… 

Mr. David Fee  Õπ¿“…“Õ—ß°ƒ… Mrs. Magdalena Kreft  
 Õπ¿“…“Õ—ß°ƒ… 

Mr. Suzuki Akihiko  Õπ¿“…“≠’ËªÿÉπ π“¬©—µ√™—¬ æ≈Õ¬»√’‰æ√  
 Õπ¿“…“Ω√—Ëß‡»  

π“ß “««√‘π∑√ ¡“√¡æ—π∏ÿå  
 Õπ¿“…“≠’ËªÿÉπ 
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ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง จัดตั้งขึ้นโดยยึดหลักสำคัญคือ สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูปกครองและโรงเรียน ซึ่งมีคุณครูเปนผูประสานงานและมีผูแทนนักเรียนเปนคณะ
อนุกรรมการดวย ในภาคเรียนที่ 2 นี้ มีการประชุมคณะกรรมการเครือขายหลายครั้ง เพื่อรวม
กันหาแนวทางแกไขปญหานักเรียนในดานตาง ๆ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียน ทั้งนี้
ไดจัดประชุมเรื่อง “อาหารดีมีประโยชนเด็กไทยไรพุง” เพื่อใหความรูทางโภชนาการ โดยมีครู ผู
ปกครอง และนักเรียน เขารวมประชุม เมื่อ 31 มกราคม 2552 ที่หอประชุมศุขศรีสมร โรง
เรียนเขมะสิริอนุสสรณ 

 

 
Admissions ‡ª≈’Ë¬π‰ªπ—°‡√’¬πæ√âÕ¡À√◊Õ¬—ß 

เรามาทำความรูจักกับ GAT และ PAT กันกอน  

GAT ยอมาจาก General Aptitude Test เปนการทดสอบความถนัดทั่วไป เพื่อวัดศักยภาพของ
นักเรียนที่จะเรียนมหาวิทยาลัย โดยขอสอบจะเนนการวิเคราะหเปนหลัก เนื้อหา  

• การอาน เขียน คิดวิเคราะห และการแกโจทยปญหา (ทางคณิตศาสตร) 50 % 

• การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 50 % 

เนน 3 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 

ลักษณะขอสอบ GAT จะเปนปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 300 คะแนน เวลาสอบ 3 ชั่วโมง 
ขอสอบเนน Content Free และ Fair เนนความซับซอนมากกวาความยาก คะแนนเก็บไวใชได 
2 ปเลือกใชคะแนนที่ดีที่สุด แนวขอสอบจะเหมือนกับขอสอบ SAT (ขอสอบวัดความถนัดแบบ
เดิม) 

PAT ยอมาจาก Professional Aptitude Test เปนการสอบวัดความถนัดเฉพาะทางวิชาชีพ แบง
เปนทั้งหมด 7 ชุด ประกอบดวย 

Pat1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร 

Pat2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร 

Pat3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร 

Pat4 วัดศักยภาพทางสถาปตยกรรมศาสตร 

Pat5 วัดศักยภาพทางครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

Pat6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร 

Pat7 วัดศักยภาพทางภาษาตางประเทศท่ี 2 

ลักษณะขอสอบ PAT จะเปนปรนัยและอัตนัย คะแนนรวมชุดละ 300 คะแนน เวลาสอบชุดละ 3 
ชั่วโมง เนนความซับซอนมากกวาความยาก คะแนนสามารถใชได 2 ป เลือกใชคะแนนที่ดีที่สุด 
เนนเนื้อหา ม.6 

GAT, PAT จัดสอบปละ 3 ครั้ง เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม 

คะแนน 100% ของ Admissions จะแบงเปนคะแนนที่คิดจาก 

1. คะแนน GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.6) 20% 

2. คะแนนสอบ O-NET 30% 

3. คะแนนสอบ GAT และ PAT 50% 
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พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
หมวด 7 

การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคำปรึกษา และฝก
อบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม 
และความปลอดภัยแกนักเรียน และนักศึกษา ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 64 นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา 65 นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝน มาตรา 64 ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กำหนด และมีอำนาจนำตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อ
ดำเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไมสามารถนำตัวไปมอบไดจะแจงดวย
วาจาหรือเปนหนังสือก็ได 

เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูบริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทำเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

มาตรา 66 พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอำนาจดำเนินการเพื่อสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนัก
ศึกษา ดังตอไปนี้ 

(1) สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติการศึกษานิสัยและสติปญญาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา 64 

(2) เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียน หรือนักศึกษานั้น กำลังศึกษาอยูมา
รับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป 

(3) ใหคำแนะนำแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 

(4) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทำทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝน
มาตรา 64 อีก 

(5) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหลงที่ชักจูงนักเรียน
หรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ 

(6) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานเจาหนาที่อื่นเพื่อ
ดำเนินการใหเปนไปตามหมวดนี้ 

มาตรา 67 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติของ
นักเรียนหรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจเขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ใน
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทำการเพื่อทำการตรวจสอบการฝาฝนดัง
กลาวได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจำตัวกอน และใหบุคคลที่เกี่ยวของ
อำนวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

‚§√ß°“√≈¥„™âπÈ”‰ø„ à „®≈¥‚≈°√âÕπ 
โครงการนี้ดำเนินการมาได 2 ปแลว กิจกรรมในโครงการเนนใหนักเรียนประหยัดพลังงานดวยการ
ใชน้ำใชไฟอยางคุมคาที่สุด โดยจัดใหมีการประกวดเรียงความลดโลกรอน ประกวดการทำถุงผาลด
โลกรอน แขงขันใชน้ำใชไฟอยางประหยัดที่บาน เดินรณรงคลดการใชพลังงานลดโลกรอน เชิญ
วิทยากรจากบริษัท ทีโอทีมาใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับการลดใชพลังงาน และนำนักเรียนรวม
กิจกรรมคายอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงานที่จังหวัดนครราชสีมา 

จากการดำเนินโครงการดังกลาวโรงเรียนจึงไดเขารวมโครงการ Mind Energy Award กับการไฟฟา
นครหลวง ไดรับรางวัลโรงเรียนที่อนุรักษพลังงานดีเดนระดับ 3 ดาว ไดรับโลและเงินรางวัล
สนับสนุนโครงการ 40,000.- บาท เมื่อ 20 ธันวาคม 2551 ที่สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
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π“ß “«ª“≈‘µ“ ®ÿπ· ß®—π∑√å ™—Èπ ¡.621 ‰¥â√—∫√“ß«—≈Õ—π¥—∫ 3 °“√·¢àß¢—π°≈à“« ÿπ∑√æ®πå¿“…“Ω√—Ëß‡»  
‡¡◊ËÕ 5 °—π¬“¬π 2551 ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—ß ‘µ 
 
π“ß “«Õπÿ∏‘¥“ ∏√√¡π‘√—π¥√ ™—Èπ ¡.621 ‰¥â√—∫√“ß«—≈Õ—π¥—∫ 2 °“√·¢àß¢—πµÕ∫ªí≠À“§«“¡√Ÿâ∑—Ë«‰ª  
‡°’Ë¬«°—∫¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡Ω√—Ëß‡»  ‡¡◊ËÕ 5 °—π¬“¬π 2551 ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—ß ‘µ 
 
π“ß “«∫Ÿ√≥’ ∫ÿ≥¬ƒ∑∏“ππ∑å ™—Èπ ¡.622 ‰¥â√—∫‚≈àª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥√Õß™π–‡≈‘»Õ—π¥—∫ 1 ª√–°«¥  
§—¥≈“¬¡◊Õ¿“…“®’π ™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ®“°‚√ß‡√’¬π¿“…“·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“µ–«—πÕÕ° (OKLS) ‡¡◊ËÕ 22 æƒ»®‘°“¬π 
2551  
 
‡¥Á°À≠‘ß≥‘™“°√ ‡®π∫ÿ≠‰∑¬ ™—Èπ ª.6 ‰¥â√—∫„∫ª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥ ‚§√ßß“π∑¥ Õ∫§«“¡ “¡“√∂∑“ß  
«‘™“°“√ ∑”§–·ππ Pre-test √“¬«‘™“û51 ª.6 „π«‘™“§≥‘µ»“ µ√å ª.6 ‰¥âÕ—π¥—∫∑’Ë 1 ¢Õß‡¢µ∫“ßæ≈—¥ 
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ´÷Ëß®—¥‚¥¬™¡√¡∫—≥±‘µ·π–·π«√à«¡°—∫ ¡“§¡ Õ∫∑—Ë«ª√–‡∑» ‡¡◊ËÕ 25 ∏—π«“§¡ 2551 
 
‡¥Á°À≠‘ß»√’«√‘π∑√å ¿—∑√ ÿª√’¥‘Ï ™—Èπ ª.4 ‰¥â√—∫„∫ª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥ ®“°‚§√ßß“π∑¥ Õ∫§«“¡ “¡“√∂∑“ß
«‘™“°“√ ∑”§–·ππ Pre-test √“¬«‘™“û51 ª.4 „π«‘™“«‘∑¬“»“ µ√å «‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ… ‰¥âÕ—π¥—∫∑’Ë 1 ¢Õß‡¢µ
∫“ßæ≈—¥ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ´÷Ëß®—¥‚¥¬™¡√¡∫—≥±‘µ·π–·π«√à«¡°—∫ ¡“§¡ Õ∫∑—Ë«ª√–‡∑» ‡¡◊ËÕ 25 ∏—π«“§¡ 
2551 
 
 ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ æ√–√“™∑“π∂â«¬√“ß«—≈·°à
‚√ß‡√’¬πæ—≤π“‡¥Á° ¡Õß‰«  ”À√—∫®—¥°“√·¢àß¢—π§≥‘µ»“ µ√å™‘ß·™¡ªá·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 6 ª√–®”ªï 2551 
‡¥Á°À≠‘ß¥≈æ√ «π‘®°‘®‡°◊ÈÕº≈ ™—Èπ ª.6 ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»Õ—π¥—∫ 3 ·≈–  
‡¥Á°À≠‘ß≥‘™“°√ ‡®π∫ÿ≠‰∑¬ ™—Èπ ª.6 ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»Õ—π¥—∫ 2 ‡¡◊ËÕ 8 ¡°√“§¡ 2552 
∑’Ë‚√ß‡√’¬πæß»å «— ¥‘Ïæ“≥‘™¬°“√ 
 
π“ß “«Õÿàπ°¡≈ Õ√√∂«‘√‘¬– ·≈–π“ß “«À∑—¬¿—∑√ ¬ß°‘µµ‘√—µπå ™—Èπ ¡.630 ‰¥â√—∫√“ß«—≈™π–‡≈‘» °“√  
·¢àß¢—πµÕ∫ªí≠À“‡»√…∞»“ µ√å√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ ‡¡◊ËÕ 16 ¡°√“§¡ 2552 ∑’Ë§≥–‡»√…∞»“ µ√å 
¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿß‡∑æ 
 
‡¥Á°À≠‘ßæ‘¡ »‘≈“¡≥’√—µπå ™—Èπ ª.5 ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√√“ß«—≈∑’Ë 3 °“√ª√–°«¥Õà“π∑”πÕß‡ π“– —ª¥“Àå
¡πÿ…¬»“ µ√å §√—Èß∑’Ë 8 ‡¡◊ËÕ 21 ¡°√“§¡ 2552 ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø∏π∫ÿ√’ 
 
¡Ÿ≈π‘∏‘‡æ◊ËÕ —ß§¡‰∑¬¡Õ∫„∫ª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥·°àπ—°‡√’¬π∑’Ë‡ªìπ§π¥’ ∑”§«“¡¥’¡’πÈ”„® ¡§«√‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß  
∑’Ë¥’ ª√–®”ªï 2551 ‡¡◊ËÕ 26 ¡°√“§¡ 2552 ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∏√√¡»“ µ√å∑à“æ√–®—π∑√å 
 
‡¥Á°À≠‘ß∏π¿√≥å π“§·°â« ·≈–‡¥Á°À≠‘ß≥‘™“°√ ‡®π∫ÿ≠‰∑¬ ™—Èπ ª.6 ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√√“ß«—≈™π–‡≈‘» °“√
·¢àß¢—πµÕ∫ªí≠À“«‘™“°“√ çOne Class One Projecté ‡¡◊ËÕ 26 ¡°√“§¡ 2552 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π ÿ«√√≥“√“¡
«‘∑¬“§¡ 
 
‡¥Á°À≠‘ß®ÿ±“¡“» «—≤πå™—¬æπ“ ·≈–‡¥Á°À≠‘ßæ‘™™“ ≈’È ¡ª√– ß§å ™—Èπ ª.6 ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√√“ß«—≈™π–‡≈‘» 
°“√·¢àß¢—π Spelling Bees çOne Class One Projecté ‡¡◊ËÕ 26 ¡°√“§¡ 2552 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π ÿ«√√≥“√“¡
«‘∑¬“§¡ 
 
‡¥Á°À≠‘ß ÿ¿—™™“ ∏πæ√æß»å ‡¥Á°À≠‘ß≥—∞π√’ ®—∫®ÿ ·≈–‡¥Á°À≠‘ß≥—∞∏‘¥“ ®—∫®ÿ ™—Èπ ª.6 ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√
√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»Õ—π¥—∫ 2 °“√·¢àß¢—πª√–¥‘…∞å¢Õß‡≈àπ®“°«— ¥ÿ‡À≈◊Õ„™â çOne Class One Projecté ‡¡◊ËÕ 26 
¡°√“§¡ 2552 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π ÿ«√√≥“√“¡«‘∑¬“§¡ 
 
‡¥Á°À≠‘ßª«√‘»“ ®ß‰æ»“≈ ™—Èπ ª.6 ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√√“ß«—≈™π–‡≈‘» °“√·¢àß¢—π –°¥§”¿“…“‰∑¬ çOne 
Class One Projecté ‡¡◊ËÕ 26 ¡°√“§¡ 2552 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π ÿ«√√≥“√“¡«‘∑¬“§¡ 
 
‡¥Á°À≠‘ß«‘¿“«’ µ—Èß«ß»å¬Õ¥¬‘Ëß ™—Èπ ¡.3 ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»Õ—π¥—∫ 2 °“√·¢àß¢—πæŸ¥
 ÿπ∑√æ®πå (Speech Contest) çOne Class One Projecté ‡¡◊ËÕ 26 ¡°√“§¡ 2552 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π ÿ«√√≥“√“¡
«‘∑¬“§¡ 
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àÃ×èÔÍ§à´‹¹ÇÔªÒ¡ÒÃ  

„πªï°“√»÷°…“ 2551 ß“ππ‘∑√√»°“√∑“ß
«‘™“°“√‰¥â®—¥√à«¡°—∫ß“π«—π√◊Ëπ‡√‘ßª√–®”ªï 
∑—Èßπ’È‡π◊ËÕß¡“®“°«—π∑’Ë 14 æƒ»®‘°“¬π ‰¡à
 “¡“√∂®—¥ß“π«—π√◊Ëπ‡√‘ß‰¥â ‡æ√“–‡ªìπ«—π
ÕÕ°æ√–‡¡√ÿæ√–»æ  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“ß‡∏Õ
‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“°√¡À≈«ßπ√“∏‘«“ 
√“™π§√‘π∑√å 

«—µ∂ÿª√– ß§å „π°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ§√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π¡’‚Õ°“ · ¥ß
§«“¡°µ—≠êŸ·≈–√–≈÷°∂÷ßæ√–°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥¢ÕßÀ¡àÕ¡‡®â“æŸπ»√’‡°…¡ 
‡°…¡»√’ ·≈–‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡„Àâπ—°‡√’¬π¡’‚Õ°“ · ¥ßº≈ß“π∑’Ë¥’‡¥àπ
∑“ß«‘™“°“√ ·≈–· ¥ß§«“¡
 “¡“√∂ §«“¡∂π—¥ §«“¡§‘¥
 √â“ß √√§å ¥â“πº≈ß“π
Õ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡ “¡“√∂   
‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘ „®  
„πµπ‡Õß 

‡¢¡– ‘√‘œ π‘∑√√» §√—Èß∑’Ë Ú 

ç√◊Ëπ‡√‘ß‡∫‘°∫“π 
  «‘™“°“√ûıÒé 

√–À«à“ß«—π∑’Ë 22-23 ¡°√“§¡ 2552 

∑à Õ ß ‰ ª „ π ‡ ¢ ¡ –  ‘ √‘ œ ÁÍ§¼‹Ò¹àÅ¹Ê�  

12 วารสาร เขมะสิริฯ สัมพันธ 13ฉบับที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ 
¿“¬πÕ° ∂“π»÷°…“ 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ไดรับการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง 
เมื่อ 2-4 ธันวาคม 2551 โดยมีผลสรุปการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที ่1 ผูเรียนมีคุณธรรมฯ ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ระดับคุณภาพดี 

มาตรฐานที ่4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่7 ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่8 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพดี 

มาตรฐานที ่10 ผูบริหารมีภาวะผูนำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดองคกร / โครงสราง และการบริหารอยางเปนระบบ ครบวงจร   
 ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ   
 ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ  
 ตอการเรียนรู ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา   
 ระดับคุณภาพดีมาก 

จากขอมูลดังกลาว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณไดรับผลการประเมินระดับคุณภาพดีมาก 12 มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพดี 2 มาตรฐาน  

ดังนั้น ภาพรวมจากการประเมินภายนอกไดรับคะแนนเฉลี่ย 3.63 อยูในระดับคุณภาพดีมาก 



ÁÍ§¼‹Ò¹àÅ¹Ê�  ∑à Õ ß ‰ ª „ π ‡ ¢ ¡ –  ‘ √‘ œ 

14 วารสาร เขมะสิริฯ สัมพันธ 15ฉบับที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 



16 วารสาร เขมะสิริฯ สัมพันธ 17ฉบับที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

ÁÍ§¼‹Ò¹àÅ¹Ê�  ∑à Õ ß ‰ ª „ π ‡ ¢ ¡ –  ‘ √‘ œ 

°“√®—¥°‘®°√√¡¢Õß‚√ß‡√’¬π‡¢¡– ‘√‘Õπÿ  √≥å‡ªìπ‰ªµ“¡‚§√ß°“√
¢Õß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–ß“πµà“ß Ê ‚¥¬¡ÿàß‡πâπ  àß‡ √‘¡π—°‡√’¬π
„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’‰∑¬ °‘®°√√¡
∫“ß°‘®°√√¡Ωñ°„Àâπ—°‡√’¬π√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“π ¡’§«“¡ “¡—§§’‡ªìπ
Õ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π ¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ¡’®‘πµπ“°“√ ´÷Ëß
 “¡“√∂· ¥ßÕÕ°¡“„π√Ÿª¢Õß°‘®°√√¡µà“ß Ê 

°’Ã“ ’ ûıÒ 

°‘®°√√¡°’Ã“«—π‡¥Á° เมื่อ 9 มกราคม 2552 

æ‘∏’√”≈÷°∂÷ßÀ¡àÕ¡‡®â“À≠‘ß»ÿ¢»√’ ¡√ ‡°…¡»√’ 
เมื่อ 11 ตุลาคม 2551 

æ‘∏’√”≈÷°∂÷ßÀ¡àÕ¡‡®â“æŸπ»√’‡°…¡ ‡°…¡»√’   
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 

‚§√ß°“√«—ππ’È«—πæ√–   
ฟงธรรมะกลอมใจ 

°‘®°√√¡«—πæàÕ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2551 µ—°∫“µ√‡π◊ËÕß„π«—π¡“¶∫Ÿ™“ เมื่อ 6 กุมภาพันธ 2552 

 ¡“§¡»‘…¬å  
‡¢¡– ‘√‘Õπÿ  √≥å   

เลี้ยงสงนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

เมื่อ 6 กุมภาพันธ 2552 

°‘®°√√¡‚§√ß°“√  
„  –Õ“¥æÕ‡æ’¬ß  
‡æ◊ËÕæàÕ สูสถาบัน  
การศึกษา เมื่อ 15 
พฤศจิกายน 2551 

นักเรียนตัวแทนหองรับธงแดงใน‚§√ß°“√ª√–°«¥
ÀâÕß‡√’¬π –Õ“¥บรรยากาศนาเรียนรู   
เมื่อ 17 กุมภาพันธ 2552 

โครงการ·¢àß¢—π°’Ã“πÕ°‚√ß‡√’¬π เมื่อ 11-15 ธันวาคม 2551 



18 วารสาร เขมะสิริฯ สัมพันธ 19ฉบับที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

ÁÍ§¼‹Ò¹àÅ¹Ê�  ∑à Õ ß ‰ ª „ π µà “ ß ∂‘Ë π 

§≥–ºŸâ∫√‘À“√·≈–‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâª°§√Õß‚√ß‡√’¬π‡¢¡– ‘√‘Õπÿ  √≥å   
‡¬’Ë¬¡‚√ß‡√’¬ππâÕß (พีรยานุเคราะห) เมื่อ 10 ธันวาคม 2551   
ที่จังหวัดสระแกว 

ºŸâ∫√‘À“√π”§≥–§√Ÿ  
‡ΩÑ“∑Ÿ≈≈–ÕÕßæ√–∫“∑   
 ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ   
ทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จ  
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
เมื่อ 29 กันยายน 2551 

π—°‡√’¬π™—Èπ ¡.2 ‡¢â“§à“¬¬ÿ«°“™“¥ เมื่อ 13-15 
มกราคม 2552 ที่คายพระมหาเจษฎาราชเจา 
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

π—°‡√’¬π ™—Èπ ¡.1 ∑—»π»÷°…“‡¡◊Õß‚∫√“≥ บางปู เมื่อ 
15 มกราคม 2552 ที่จังหวัดสมุทรปราการ 

π—°‡√’¬π™—Èπ ¡.3 ‡¢â“§à“¬æÿ∑∏∫ÿµ√ 
เมื่อ 13-15 มกราคม 2552   
ที่วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุร ี

π—°‡√’¬π™—Èπ ¡.5 ∑—»π»÷°…“µ≈“¥πÈ”ดำเนินสะดวกและตลาดน้ำอัมพวา 
เมื่อ 30 มกราคม 2552 



àÅÕÂºÃÑéÇ»ÃÐ¨Ó  ÁÍ§¼‹Ò¹àÅ¹Ê�  ∑à Õ ß ‰ ª „ π µà “ ß ‡ ‡ ¥ π 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณสง นางสาวตองครรลอง เครือหิรัญ ชั้น ม.521 นางสาวปานิฐา 
ปรัชญางคปรีชา และนางสาวจิรัชญา แหงวงศงาม ชั้น ม.530 เขารวมโครงการ World 

School โดยมี นางพรทิพย ศรีชลา เปนครูผูดูแล เมื่อ 20 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2551 
ที่โรงเรียน I.T.C. Enrico Tosi เมือง Busto Arsizio ประเทศอิตาลี 

 “π —¡æ—π∏å‡æ◊ËÕπµà“ß™“µ‘ „π‚§√ß°“√ World School   
International Forum 2008 

นักเรียนประจำทุกคนจะไดรับการดูแลจากคุณครู
ประจำที่ทำหนาที่เปนตัวแทนของพอแมใหความ
รัก ความอบอุน ความคุนเคย เปนกันเอง อบรม
สั่งสอนใหความรูทั้งทางตรงและทางออม พรอม
จัดกิจกรรมตาง ๆ ให เพื่อเปนการเสริม
ประสบการณ และคลายเหงาจากการคิดถึงบาน 
โดยในภาคเรียนนี้ไดมีกิจกรรมตาง ๆ เชน ลอย
กระทง ทัศนศึกษา ทำอาหาร และกิจกรรมวัน
รื่นเริงประจำปมีการรองเพลงอวยพรทาน
อาจารยชาย และเก็บเงินขวัญถุงที่ทายาทโปรย
ใหในเชาวันที่ 14 พฤศจิกายน 

°‘®°√√¡‡ √‘¡ª√– ∫°“√≥å 

20 วารสาร เขมะสิริฯ สัมพันธ 21ฉบับที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 



22 วารสาร เขมะสิริฯ สัมพันธ 23ฉบับที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

µ‹Ò§ÁØÁÁÍ§  

√«¡æ≈§π√—°√–‡∫’¬∫ (º¡) 
‚¥¬ π“ß “«æ√“«æ‘ ÿ∑∏‘Ï · ßÕÿ∑—¬ π—°‡√’¬π™—Èπ ¡.621 

ç‰«âº¡∂Ÿ°√–‡∫’¬∫‡≈â«‡™¬é  
çº¡‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâé  

ç∑”‰¡§√ŸµâÕß¡“‡¢â¡ß«¥‡√◊ËÕßº¡é 
ç´Õ¬º¡·≈â«¥Ÿ «¬ß“¡µ“¡·ø™—Ëπ‰¡à‡™¬é 

คำพูดดังกลาว เปนของนักเรียนที่ทำผิดกฎระเบียบ
เรื่องผม ความคิดเหลานี้ไมใชสิ่งที่ผิดหรือความผิดราย
แรง แตเมื่ออยูในสังคมที่เรียกวาโรงเรียนจึงจำเปนตอง
มีกติกา เพื่อใหสังคมมีความเปนระเบียบนั่นเอง 

และจากการสอบถามนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญ
คิดวากฎระเบียบเรื่องผมที่โรงเรียนกำหนดไวนั้น 
โรงเรียนตองเห็นวาดีแลว เหมาะสมแลว เราเปน
นักเรียนตองทำตาม เพราะกฎก็คือกฎ ถาไมมีกฎกติกา
ความเปนระเบียบเรียบรอยก็จะไมเกิด 

ถาม : เคยคิดทำตามแฟชั่นไหม ? 

ตอบ : ทำตามหรือไมทำตามก็ไมไดรูสึกอะไร ถาทำควรใหดูดี ดูได เหมาะกับสถานการณก็พอ 

ถาม : เคยคิดทำแฟชั่นผมมาโรงเรียนไหม ? 

ตอบ : ไมเคยคิด ถาทำตามบางเล็กนอยก็ไมเปนไร แตถา
ทำมากไปก็ดูจะไมใหเกียรติสถานที่ เพราะเรายังเด็ก คงจะ
ไมเขากับเครื่องแบบนักเรียนอยางพวกเรา 

ถาม : ปฏิบัติตามกฎใหผลดีหรือผลเสีย ? 

ตอบ : การปฏิบัติตามกฎใหผลดีมากกวาผลเสีย ผลดี คือ 
ผมไมเสีย ไมเสียเวลา ประหยัดตังคดวย 

ยังมีขอคิดดีๆ จากนักเรียนกลุมนี้อีกวา “จริง ๆ แลวเรา
ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งบางคนทำตามระเบียบได 
ทั้ง ๆ ที่ไมถูกใจ” ทำใหผูสัมภาษณคิดไปถึงภาพยนตร
เรื่องหนึ่ง ซึ่งเคยดูนานแลววา “บางครั้งเราก็จำเปนที่จะ
ตองทำตามหนาที่ ทำสิ่งที่ถูกตอง แมมันจะไมถูกใจเรา
ก็ตาม” 

ªØ‘∑‘π°“√»÷°…“ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1/2552 

6 æƒ…¿“§¡ ∫ÿ§≈“°√ §√Ÿ Õ“®“√¬åªØ‘∫—µ‘ß“π 

12-14 æƒ…¿“§¡  √—∫¡Õ∫µ—«π—°‡√’¬π„À¡à 

18 æƒ…¿“§¡  ‡ªî¥¿“§‡√’¬π∑’Ë 1/2552 

21 æƒ…¿“§¡ «—π∑Õ√å»√’ 

23 æƒ…¿“§¡ ª∞¡π‘‡∑»ºŸâª°§√Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ ¡.1 ·≈–  
 ¡Õ∫µ—«π—°‡√’¬π™—Èπ ¡.2 , ¡.3 , ¡.5 , ¡.6 

30 æƒ…¿“§¡ ¡Õ∫µ—«π—°‡√’¬π™—Èπ ª.2-ª.6 

11 ¡‘∂ÿπ“¬π æ‘∏’‰À«â§√Ÿ 

2 °√°Æ“§¡ æ‘∏’·Àà‡∑’¬πæ√√…“ 

6-8 °√°Æ“§¡ À¬ÿ¥«—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ › «—π‡¢â“æ√√…“ 

21-28 °√°Æ“§¡  Õ∫°≈“ß¿“§ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1/2552 ™—Èπ ¡.1-¡.6 

27-30 °√°Æ“§¡  Õ∫°≈“ß¿“§ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1/2552 ™—Èπ ª.1-ª.6 

12  ‘ßÀ“§¡ À¬ÿ¥«—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“  ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ   
 æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ 

24 °—π¬“¬π §√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬π«“ßæ«ß¡“≈“«—π¡À‘¥≈ 

25 °—π¬“¬π «—πæŸπ»√’‡°…¡ 

21 › 24 °—π¬“¬π  Õ∫ª≈“¬¿“§ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1/2552 ™—Èπ ª.1-ª.6 

21 › 28 °—π¬“¬π  Õ∫ª≈“¬¿“§ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1/2552 ™—Èπ ¡.1-¡.6 

10 µÿ≈“§¡ ª√–°“»º≈ Õ∫π—°‡√’¬π ™—Èπ ª.1-ª.6  

11 µÿ≈“§¡ æ‘∏’√”≈÷°∂÷ßÀ¡àÕ¡‡®â“À≠‘ß»ÿ¢»√’ ¡√ ‡°…¡»√’ 

 ª√–°“»º≈ Õ∫π—°‡√’¬π™—Èπ ¡.1-¡.6 

12-25 µÿ≈“§¡ ªî¥¿“§‡√’¬π∑’Ë 1/2552 

 




