ทีมงาน
ที่ปรึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ รวยอารี
นายยงยุทธ เสียมทอง
นายกมล
สุริวรรณ
นายชานาญ สวัสดี
นางพิมวรา บุญศรี

ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

บรรณาธิการ
นางสาวสุชาดา เกษประดิษฐ
รวบรวมข้ อมูล ครูประภาภรณ์ มุตตามระ ครูสมรจิตร วิสตู รรัตน์ ครูอทุ ยั วรรณ
แดงสกุล พิสูจน์ อักษร ครูสชุ าดา เกษประดิษฐ ครูอจั ฉราพร เที่ยงงามดี
ครูกรรณิกา นาคะโคตร จัดหน้ าวารสาร ครูนิรัตน์ จันทรังษี ครูนิตยา ภูสงิ ห์
ครูเทเวศ ภู่ประกิจ จัดพิมพ์ ครูเนาวรัตน์ เพชรชู ครูประมุข รัตนวิสทุ ธิชกู ลู
ครูชตุ กิ าญจน์ ยะรังวงษ์ เย็บเล่ ม ครูปริศนา โตยิ่ง ครูสพุ ตั รา ไทยวงษา
ครูรัชนี หวานใจ ออกแบบปก ครูสมประสงค์ วงศ์คาจันทร์ ครูประภาภรณ์
พันธุ์งาม ครูพีระยุทธ เพ็ชรพิชยั
พิมพ์ ที่
143 โรงเรี ยนเคหะชุมชนลาดกระบัง
ถนนเคหะร่มเกล้ า ซอยเคหะร่มเกล้ า 42
แขวงคลองสองต้ นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5439568
เว็บไซต์ www.klbs.ac.th

วิชำกำรดี กีฬำเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

สารเคหะชุมชนลาดกระบัง
ฉบับประจำเดือนพฤษภำคม 2556

คุยกับบรรณาธิการ

การอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเอง

เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพครู
เรื่อง การจัดการชั้นเรียน และธรรมชาติวิชา
วันที่ 25-26 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

สวั สดี ค่ ะ ขอต้ อนรั บ ครู แ ละนักเรี ย นในการเปิด
เทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เปิดเทอมทีไร
ก็เลี่ยงไม่ได้กับปัญหารถติด ปัญหาจราจรบ้านเราก็ยังมี
คู่ กั บ คนไทยมาหลายปี แ ล้ ว นะคะ แต่ ยั ง ไงเราก็ ต้ อ ง
ทางานกันต่อไป
หน้าร้อนปีนี้ร้อนเหลือเกินนะคะ ถึงอากาศจะร้อน
แต่อย่าให้ใจเราร้อนไปด้วยนะคะ ทาสิ่งใดถ้าใจร้อนแล้ว
งานก็ จ ะออกมาไม่ ดี ปี นี้ บ รรณาธิ ก ารก็ ยั ง คั ด สรรค์
เรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้อ่านตามเคยค่ะ
จากใจ....บรรณาธิการ

โดย ผอ.เฉลิมศักดิ์ รวยอารี
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สารบัญ
วันฉัตรมงคล
ฝึกสมองประลองความคิด
เมืองหนังสือโลก
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว
5 เคล็ดลับสมุนไพรคลายร้อน
คนเก่งชาวเคหะฯ
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ปากกาตรวจคาผิด
กิจกรรมโครงการ D.A.R.E.
ผลสอบ O-NET
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาตนเองฯ

มีการจัดชันหนั
้ งสือบริ เวณใต้ ต้นไม้ ไว้ ในช่วงเวลาพักกลางวันของนักเรี ยน เพื่อให้
นักเรี ยนที่สนใจเลือกอ่าน เปลีย่ นบรรยากาศจากในห้ องสมุด เป็ นห้ องสมุดเคลือ่ นที่
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1

วันฉัตรมงคล
วันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดย
สมบูรณ์ โดยรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทยจึง
ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลราลึก

เป็ นอีกหนึ่งความภาคภูมใิ จของชาวเคหะชุมชนลาดกระบัง ที่ปีนี ้ นักเรี ยน
ชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 มีผ ลสอบ O-NET ออกมาเป็ นที่ น่ า พอใจ คะแนนทุก วิช าผ่า น
ระดับประเทศมาได้ เมื่อเทียบกับจานวนโรงเรี ยนในเขตลาดกระบังทัง้ หมด 20 โรงเรี ยนแล้ ว
โรงเรี ยนเคหะชุมชนลาดกระบังมีผลสอบ O-NET ผ่านทุกวิชาเป็ นอันดับ 2 รองจากโรงเรี ยน
วัดพลมานีย์
ที่มา:สานักงานเขตลาดกระบัง

พิธีมอบประกาศนียบัตร/ปิดโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
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D.A.R.E
โดย โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
โรงเรียนคลองสาม
สถานีตารวจนครบาลร่มเกล้า
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2556

สวัสดีคะ่ พบกันอีกครัง้ นะคะ วันนี ้เราลองมาสนุกกับตัวเลข 1 - 9 ดูนะคะ
เป็ นเกมง่ายๆที่ใช้ ทกั ษะทางคณิตศาสตร์ เข้ ามาช่วย
กติกา ใส่ตวั เลข 1- 9 ลงในช่องว่าง โดยเลขไม่ซ ้ากัน (มีมากกว่า 1 คาตอบ )
ตัวตัง้
ตัวลบ

ผลลบ
ลองพยายามกันนะคะ ขอให้ สนุกกับตัวเลขค่ะ

ภาพและข้ อมูลจากฝ่ ายโสตทัศนศึกษา

3
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ปากกาตรวจ
หลังจากที่ประกาศอย่างเป็ นทางการเสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ วสาหรับ เมืองที่จะได้ รับ
เลือกให้ เป็ นเมืองหนังสือโลกในปี หน้ านี ้ ได้ แก่ประเทศไทย โดยกรุงเทพมหานคร รับ
หน้ าเสื่อเป็ นเจ้ าภาพ แนะนาหนังสือและ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ ชาวโลกได้ รับรู้กบั หนังสือ
ที่น่าสนใจต่างๆ และ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีในครัง้ นีด้ ้ วย พร้ อม
สนับสนุนให้ คนไทย อ่านหนังสือมากขึ ้นเพื่อเป็ นเจ้ าภาพที่น่าประทับใจศาสตราจารย์
ด็อกเตอร์ สุชาติ ธาดาธารงเวช รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้ โรงเรี ยน
ในกรุงเทพมหานคร แนะนาหนังสือที่มีเนื ้อหาสนุกสนานและน่าสนใจ ให้ กบั นักเรี ยน
และกระตุ้นให้ คนไทยตื่นตัวกับการเป็ นเมืองหนังสือโลกในปี หน้ าที่จะถึงอีกด้ วย
โดยเมื่อวันที่ 9 ที่ผา่ นมา ห้ าง สรรพสินค้ า เดอะมอล์ บางกะปิ ห้ างดังย่านบางกะปิ
ได้ จดั กิจกรรม ต้ อนรับเมืองหนังสือโลกด้ วยการคัดเลือกหนังสือที่ น่าสนใจ และรับส่วนลด
พิเศษในงานทันที สาหรับท่านที่สนใจจะจัดหาหนังสือติดไม้ ตดิ มือกลับบ้ าน
และ กรุงเทพมหานคร ยังแนะนาหนังสือที่น่าอ่าน และ ยกให้ เป็ นหนังสือเปิ ดตัว
ของกิจกรรมนี ้อีกด้ วย นัน่ คือหนังสือ เราคืออาเซียน ประเทศไทย ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหว ภายในทวีปเอเชีย และมีเนื ้อหาที่น่าสนใจ ให้ เข้ ากับการประชุมอาเซียน
ที่จะมาถึงนี ้อีกด้ วย ซึ่งประเทศไทยเราก็ได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นเจ้ าภาพเช่นเดียวกับ
เมืองหนังสือโลกอีกด้ วย
ข้ อมูลจาก กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ที่มา http://www.ประเด็น.com

คาผิด
ข้ อเสียของการเขียนเมื่อเทียบกับการพิมพ์ บนคอมพิวเตอร์ ก็คือไม่ มีระบบตรวจ
แก้ คาผิดนีแ้ หละ
ด้ วยเหตุนี ้บริษัท startup ชื่อว่า Lernstift จึงคิดค้ นระบบตรวจคาผิดบนปากกาขึ ้นมา
ปากกานี ้ใช้ ชื่อเดียวกับบริษัทโดยมันจะสามารถสัน่ เตือนให้ ร้ ูทนั ทีเมื่อคุณสะกดผิดหรื อใช้
ไวยากรณ์ผดิ ซึ่งปากกาด้ ามนี ้ใช้ Linux และเซนเซอร์ ตา่ งๆ ในการตรวจการเขียน
โหมดการใช้ งานก็จะมี Calligraphy Mode ที่จะสัน่ เมื่อคุณเขียนหวัดจนอ่านไม่
ออก Orthography Mode ที่สนั่ หนึ่งครัง้ เมื่อคุณสะกดคาผิด และสัน่ สองครัง้ เมื่อคุณเขียน
ผิดหลักไวยากรณ์ ที่สาคัญมันรองรับการเขียนบนอากาศโดยไม่ต้องเขียนลงไปบนกระดาษ
จริงๆ นัน่ หมายความว่าถ้ าคาไหนคุณไม่แ่ น่ใจว่าสะกดถูกหรื อเปล่าก็ลองเขียนในอากาศ
ดูก่อนจะได้ ไม่ต้องเขียนคาผิดแล้ วลบบ่อยๆ
สนนราคาขายของปากกาด้ ามนี ้อยู่ที่ 68-109 $ แล้ วแต่ไส้ ใน(เซนเซอร์ ตา่ งๆ และเพิม่
การเชื่อมต่อไวไฟที่ทาให้ มนั ฉลาดขึ ้น) และวัสดุภายนอกของมัน (พลาสติกหรื อ
อะลูมเิ นียม) ถ้ าใครสนใจปากการุ่นแรกจะเริ่มวางขายเดือนสิงหาคมนี ้
ที่มา http://www.dailygizmo.tv
ข้ อมูลจาก กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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การเรี ยกคนใกล้ ชด
ิ แบบไม่ เป็ นทางการ
หากพูดถึงประธานที่ใช้ กนั ในชีวติ ประจาวันแล้ ว คงหนีไม่พ้น “ I, You,
We, They, He, She, It “ แต่ในชีวติ จริงแล้ ว มีคามากมายที่สามารถใช้ แทนคาเหล่านี ้ได้
ตอนนี ้เรามาฝึ กสื่อสารด้ วย Non- formal English กันเลยนะคะ
คาที่ใช้ เรี ยก “ผู้หญิง” ได้ แก่ Sweetie, Sweetheart, Sister, Sis, Darling, Honey,
Baby, Chick, Cutie, Dear, Sugar, Love, Girl, Gal
คาที่ใช้ เรี ยก “ผู้ชาย” คาที่ใช้ จะเน้ นความสัมพันธ์แบบพี่น้อง (Brotherhood) หรื อบ่งบอก
มิตรภาพ (Friendship) เช่น Man, Boy, Brother, Dude, Mate, Buddy, My friend,
Boss, Chief, Fella, Fellow
คาที่ใช้ เรี ยก “กลุม่ เพื่อน” อาจใช้ Guys, People, Fellas, Gang, Gangsta, Chicks
(แทนกลุม่ ผู้หญิง)
คาที่ใช้ เรี ยก “เด็ก” เช่น Kid, Kiddo
คาว่า “ที่รัก” แบบหวานแหวว สามารถใช้ คาเหล่านี ้ได้ : Cutie Bunny, Cutie Pie,
Sweetie Pie, My Little Sunshine, My Sunshine, My pumpkin, Honey Bunny,
My Little Cupcake, My Boo (My Baby)
*เราสามารถนาคาเหล่านี ้ไปใช้ เรี ยกเด็กๆ ได้ เช่นกัน
*การใช้ คาว่า My หรื อ Your เข้ ามาเสริมคาต่างๆ อาจจะช่วยเพิม่ ความหวานขึ ้นอีกหนึ่ง
เท่าตัว เช่น Your Sweetie, You are my little angel, etc.
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่มา : http://www.dekdern.com
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การบารุงรักษาและสาธิตการใช้อุปกรณ์ห้องเรียนสีเขียว
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

5
อากาศร้อนๆ เช่นนี ้ หลายคนอาจกาลังหาวิธีผ่อนคลายความร้อนกันสารพัดรู ปแบบ
แต่ ถ้ ายังไม่ มีวธิ ีท ่ถี ูก ใจ เรามี 5 สมุน ไพรไทยคลายร้ อ นมาฝากกัน ค่ ะ
1. ผัก และผลไม้ ไ ทยรสขมหรือ เย็น ตามหลักของการแพทย์แผนไทยบอกไว้ว่า ฤดูร้อน
ธาตุไฟจะมาก ถ้าเราจะดับร้อนด้วยอาหาร ก็ตอ้ งรับประทานอาหารทีม่ ีรสขมหรื อรสเย็น
ไม่ว่าจะเป็ นพืชผักหรื อผลไม้ก็ได้ นามาปรุงเป็ นอาหารหรื อเครื ่องดืม่ รสขมจะช่วยกระตุน้
ให้เจริ ญอาหาร และช่วยลดอาการครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัวเพราะความร้อนได้ด้วย
2. ใครๆ ที่โปรดปรานน ้าพริก เป็ นพิเ ศษ ก็อยากจะแนะนาว่า อย่าให้รสเผ็ดจัดมากนัก
เพราะอาจร้อนยิ่งขึ้นได้ แต่หากชอบน้าพริ กจริ งๆ ก็ตอ้ งรับประทานแกล้มกับผัก ไม่ว่าจะ
เป็ นแตงกวา แตงโมอ่อน ตาลึง ยอดแคลวก ส่วนคนทีน่ ิยมรับประทานใบบัวบกสดๆ ให้
นามาคัน้ เป็ นเครื ่องดืม่ ก็ยิ่งดี
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รางวัลชนะเลิศ

5 เคล็ดลับสมุนไพรไทยคลายรอน
้

3. ขนมจาพวกลอยแก้ วต่ างๆ เช่น กระท้อนลอยแก้ว ว่านหางจระเข้ลอยแก้ว นอกจาก
รสชาติอร่อยแบบไทยๆ แล้วยังชื ่นใจ ช่วยคลายร้อนได้อย่างมาก สาหรับชาวชี วจิ ต เราแนะ
ให้ใช้น้าตาลทรายมาปรุง และระวังอย่าให้หวานมาก
4. ดับ กระหายด้ วยน ้าดื่ม อาจจะนาดอกมะลิหอมๆ มาลอยในน้าดืม่ ก็ได้ หรื อหยดด้วย
น้ายาอุทยั ยิ่งดี เพราะนอกจากจะมีกลิ่นหอมชื ่นใจ ในน้ายาอุทยั ทีด่ ืม่ ๆ กันนัน้ ยังมี
สมุนไพรไทยชื ่อว่า ฝาง ทีม่ ีสรรพคุณบารุงโลหิต ทาให้เลือดเย็น แก้ทอ้ งร่วง ธาตุพิการ แก้
กระหายน้าได้ดี นอกจากนี้ ยังมีช ะเอมเทศ และอบเชยเทศ มีสรรพคุณบารุงหัวใจ
ขับลมเบือ้ งต่า แก้เสมหะเป็ นพิเศษ แต่งกลิ่น แก้คนั ระคายคอ และมีเกสรทัง้ ห้าทีช่ ่วยแก้
ร้อนในกระหายน้า ชูกาลัง บารุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียน ทาให้เจริ ญอาหาร
5. แก้ ร้ อ นในด้ วยฟ้ าทะลายโจร หรื อมะแว้ง ในส่วนของฟ้ าทะลายโจรมีวิธีกินง่ายๆ โดย
เอาใบมาล้างให้สะอาดใส่แก้วแล้วเทน้า ร้อนลงไปจิ บน้าอุ่น หรื อรับประทานแบบแคปซูลก็
ได้จะขมน้อยกว่า แต่ถา้ มีแผลในปากร่วมด้วย ควรใช้เสลดพังพอนตัวเมีย คัน้ เอาแต่น้า
และ ใช้ทา ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น

ข้อมูลจาก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา

พอเพียงสร้างสรรค์ สัมพันธ์อาเซียน
การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้ อ “พอเพียงสร้ างสรรค์ สัมพันธ์
อาเซียน” วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้ า นักเรี ยนที่คว้ ารางวัลชนะเลิศ ได้ แก่

เด็กชายยุทธพิ ชยั บุตรครุฑ เด็กชายพลกฤษณ์ จันทร์ แก้ว
เด็กหญิ งนิ จวิ ภา สมอแข็ง นักเรี ยนโรงเรี ยนเคหะชุมชนลาดกระบัง
ฝึ กสอนโดย ครู ประภาภรณ์ พันธุ์งาม
ที่มา: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

