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SCHOOL

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โรงเรียนถนอมพิศวิทยาจัด
กิจกรรมแหเทียนพรรษา ณ วัดลาดพราว เนื่องจากในวันเขา
พรรณนาเปนวัน ที่สําเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบัญญัติ
ใหพระภิกษุสงฆจําพรรษา เปน เวลา 3 เดือนในฤดูฝน
ระหวางแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11
เพื่อไมใหพระสงฆ ไปเหยียบย่ําขาวกลาของชาวบานใหไดรับ
ความเสียหาย ในวันเขาพรรษามีประเพณีที่สําคัญ 2
ประเพณี ไดแก ประเพณีแหเทียนพรรษาและประเพณีการถวาย
ผาอาบน้ําฝน ประเพณีแหเทียนเขาพรรษานัน้ เนื่องจากสมัยกอน
พระภิกษุสงฆจุดใหแสงสวางในการปฏิบัติกิจวัตรตาง ๆ เปน พุทธ
บูชาตลอดเวลา 3 เดือน แตเดิมการนําเทียนไปถวายชาวบานมัก
จัดขบวนแหกัน อยางเอิกเกริกสนุกสานและปฏิบัติสืบทอนกันมาจน
กลายเปน ประเพณีการแหเทียนเปนประเพณีที่แสดงถึงความ
ศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเปน การสืบทอด
พระพุทธศาสนาใหธํารงอยูตอไป แมวาปจจุบันจะมีการ
ปรับเปลี่ยนเปนการซื้อเทียนพรรษาสําเร็จรูป หรือการถวายหลอด
ฟลูออเรสเซนตแทน แตถาทุกคนชวยกัน สืบสานประเพณีอนั ดีงาม
นี้ไว ประเพณีการหลอเทียนและแหเทียนจํานําพรรษาก็จะเปน
ประเพณีอยูคูประเทศไทยตอไป

กิจกรรมวันแมแหงชาติ
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โรงเรียนถนอมพิศวิทยาจัดงานวันแมแหงชาติ
จัดขึ้นในวันที1่ 0 สิงหาคม 2555
โดยอาจารยเนตรสุภา สายเสถียร เปน ประธาน
ในพิธี โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1.เพื่อเทิดทูน และเผยแพร พระเกียรติคุณของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ
ผูทรงเปนแมแหงชาติ
2.เพื่อเผยแพรพระคุณ และบทบาทของแมที่ดี
ตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3.เพื่อใหลูกไดสํานึกถึงพระคุณ แมและตระหนัก
ในหนาที่ของลูกที่ดีตอแมตลอดจนไดแสดง
ความกตัญูตอแม
4.พรอมมีบริการตรวจสุขภาพใหแกชุมชน
ผูปกครอง และบุคคลากรภายในโรงเรียน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
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โรงเรียนถนอมพิศวิทยาจัดงานวันวันวิทยาศาสตรจัดขึ้นในวันที1่ 7 สิงหาคม 2555
1. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางดานวิทยาศาสตร ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"
2. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศทางวิทยาศาสตร อันเปนวิถีทางหนึง่ ของการแกปญหาการขาดแคลนกําลังคน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. เพือ่ เปนการสงเสริมและเผยแพรผลงาน การคนควา วิจัย ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีความจําเปน
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
4. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวาภาครัฐและเอกชน ในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนา
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสนับสนุนใหกําลังใจและโอกาสแกน ักวิจัย นักประดิษฐ ไดแสดงผลงานตอสาธารณชน
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร แหงชาติ
- จัดนิทรรศการเผยแพร พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
- จัดกิจกรรมสงเสริมงานดานวิทยาศาสตร และสิ่งประดิษฐตางๆ

คายบูรณาการกิจกรรมปฐมวัย
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กิจกรรมบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัย คือ การจัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัยนั้นได
เรียนรูโดยการเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เด็ก
ตองการเรียนรู การเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง กิจกรรมที่จัด
จะตองมีการผสมผสานความรูของรายวิชาตาง ๆ ทักษะตาง ๆ และวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูนั้นจัดขึ้นเพื่อสงเสริมความรู และสงเสริมประสบการณใหกบั
เด็กปฐมวัยจากกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้กิจกรรมทีจ่ ัดจะตองมุงสงเสริม
พัฒนาการทางการคิดใหแกเด็กปฐมวัยดวย กิจกรรมแตละกิจกรรมที่จัดจะตองมี
ความสอดคลอง และสัมพันธกันไมวาจะเปน หัวขอที่จะนํามาสอน วัตถุประสงค
เนื้อหาสาระของเรื่อง รวมไปถึงแบบการประเมิน
ความสําคัญของกิจกรรมบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเปนการเปดโอกาสให
เด็กไดลงมือปฏิบัติจริง และเพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยนั้นเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรูตอกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางไมเบื่อหนาย และเด็กจะเห็น
ประโยชน และคุณคาตอสิ่งที่ไดเรียนรู มีโอกาสไดสัมผัสกับองคประกอบการ
เรียนรูทหี่ ลากหลาย เกิดความสัมพันธเชื่อมโยงความรูระหวางสาระวิชาตาง ๆ
เกิดการถายโอนสิ่งตาง ๆ เกิดการถายโอนสิ่งที่เรียนรูกบั ชีวิตจริงที่สามารถ
นํามาใชไดโดยตรงกับชีวิตประจําวัน

4

กิจกรรมคายบูรณา 8 กลุมสาระการเรียนรู
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและประสบความสําเร็จ
ตองอาศัยการฝกฝน และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ทักษะ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ใหมีผูเรียนมีสวน
รวมในกระบวนการเรียนรูมีเปาหมายชัดเจน
ทํางานเปนกลุม มีวนิ ัยในตนเอง ดวยวิธีการเรียนรู
ที่หลากหลายจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ดังนัน้ ทางโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
จึงจัดกิจกรรมคายบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู
ขึ้นเมื่อวัน ที่ 20-24 , 27 สิงหาคม 2555
วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานความรู พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐาน นักเรียน
สามารถทํากิจกรรมรวมกับบุคคลภายนอก และนําความรู
ประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวัน
- เพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ทํางานรวมกับ
ผูอื่นได เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรูระหวางกัน และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ

กิจกรรมคายบูรณาการ 8 กลุมสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
โดย 8 กลุมสาระการเรียนรู
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
 กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
 กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษา
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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TTHHAANNOORRMMPPIITTVVIITTHHAAYYAA

SSCCHHOOOOLL
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงเนนการพัฒนาใหผเู รียนมีศักยภาพ
ดานวิทยาศาสตรสูงขึ้น โดยการปรับปรุงการเรียนการสอน การใช
เทคโนโลยีชวยสอน การใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น การจัดกิจกรรม
สงเสริมนักเรียน ใหมีความสนใจดานวิทยาศาสตรและจัดกิจกรรม
ที่ฝกทักษะ การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน
ซึ่งกิจกรรมและประสบการณดังกลาวจะทําใหผูเรียนมีความรัก
และความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และมีจิตวิทยาศาสตร
ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของ ประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. เพื่อจัดประสบการณ สงเสริมความสามารถ เพิ่มศักยภาพของผูเรียน
3. เพื่อสรางจิตวิทยาศาสตรใหกับ ผูเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบบูรณาการ
5. ฝกการทํางานระบบกลุม ความรับผิดชอบ กลาแสดงออกและฝก
ความเปนผูนําผูตามที่ดี
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การถวายสังฆทาน เปนการทําบุญที่คนไทยเชื่อกัน วา เปน การทําทานที่ไดบุญมาก เพราะสังฆทานเปนการถวาย
ทานที่ไมระบุเฉพาะวาเปน พระสงฆรปู ใด ผูที่ประสงคจะทําทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
จะนิมนตพระสงฆรปู ใดมารับสังฆทานก็ได หรือจะเตรียมของแลวนําของไปยังวัด ไปพบพระสงฆรูปใดก็แจงความจํ านง
ขอถวายสังฆทาน ทานก็จะทําพิธีรับสังฆทาน หากกําหนดวาจะถวายแกพระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนัน้ ก็ไมเปน
สังฆทาน....ดังนัน้ โรงเรียนถนอมพิศวิทยาจึงตะหนักถึงความสําคัญเพื่อที่จะไดปลูกฝงนักเรียนในเรื่องของวัฒนธรรม..
ของที่จะถวายสังฆทาน มักเปนอาหาร และสิ่งของที่จําเปนสําหรับภิกษุสามเณร เชน สบง จีวร ผาเช็ดตัว แปรงสีฟน
ยาสีฟน สบู เครื่องกระปอง นม อาหารแหง เปนตน รวมถึง ชา กาแฟ โอวัลติน และเงิน ตามความจําเปน ตามความพอใจ
ของผูที่จะทําสังฆทาน ถาตองการอุทิศสวนบุญ สวนกุศลใหแกผูใด ผูถวายทานก็มักจะบอก หรือเขียนชื่อ นามสกุล ใหแก
พระภิกษุ เพื่อทานจะไดทําพิธีอุทิศสวนกุศลไปยังผูที่บอกชื่อนั้น ๆการทําพิธีถวายสังฆทาน ไมมีอะไรยุงยาก เมื่อนําสิ่งของ
ไปและพระสงฆรูความประสงค ทานก็จะใหจุด ธูป เทียน แลวก็วา นโม 3 จบ แลวกลาวถวาย สังฆทาน
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