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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

นักเรียนจํานวน 14 คน ได้คะแนนสอบ 100 คะแนนเต็ม
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2560

Honor
Roll

ด.ช.กัญจน์  รงคะศิริพันธ์
Y.6D

ด.ญ.ภัทรภร  ภูริธีรางกูร
Y.6E 

ด.ญ.ไอริณรยา  พิทักษ์วงษ์
Y.6E

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  นาคะสุวรรณ
Y.6A

ด.ญ.สุพิชญา  รัตนโอภาส
Y.6E

ด.ญ.ภัทร์นฤน  เจริญจิตรวัฒนา
Y.9A

ด.ญ.สลิล  เอกะวิภาต
Y.6C

ด.ช.ณัฐวี  วิวัฒน์ธนกุล
Y.6A

ด.ญ.วรีวรรณ  สุจิรภิญโญกุล
Y.9A

ด.ญ.ชามา  ชลานุเคราะห์
Y.6C

ด.ญ.โบยอง  คิม
Y.6D

ด.ช.ทรรศนัย  วิจิตรจรรยากุล
Y.9C

ด.ช.ศุภเดช  อรุณศุภนิตย์
Y.6D

ด.ช.อดุลวิทย์  จิตต์พูลกุศล
Y.6E

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

นายสุกฤษฏิ์ ประสานเกลียว
สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 15 

(อนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6)
ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

แผนกธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2561 
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า 

ที่มหาวิทยาลัยเคยู ลูเวน ประเทศเบลเยียม

  และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระ
ราชวโรกาสให้นายสุกฤษฏิ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ 
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  เพื่อกราบ
ถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ

  นายสุกฤษฏิ์ ประสานเกลียว ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (โครงการ TEP-TEPE ทุน 100%)  ในระหว่าง 
ศึกษาระดับปริญญาตรี นายสุกฤษฏิ์ ยังได้รับรางวัลทางวิชาการ อาทิเช่น เมื่อศึกษาอยู่ชั้นป ี
ที่ 4 มีผลการเรียนดีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.99 จึงได้รับโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อรับเหรียญรางวัล 
เรียนดีและประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
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Honor Roll

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษนานาชาติ (Eye Level English Speech Competition 2018 for MUN CAMP)
จัดโดย Eye Level Thailand สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล ประเทศไทย

ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์ Y.6B 
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 คนที่ชนะเลิศ รุ่นชั้น ป.3 – ป.6 

จากผู้เข้าแข่งขัน 75 คนทั่วประเทศ และได้เข้าร่วมค่ายผู้นำานักเรียน
ระดับนานาชาติ EYE LEVEL MODEL UNITED NATION CAMP 

2018 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561 
ร่วมกับนักเรียนจากทั่วโลก ในการเข้าค่ายครั้งนี้ มีการจำาลององค์การ
สหประชาชาติ โดยนักเรียนต้องจับกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ เพื่อช่วย

กันวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและนำาเสนอตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

และ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล รุ่นชั้น ป.1 – ป.2  จากผู้เข้าแข่งขัน 54 คนทั่วประเทศ คือ

น.ส.มาริลิน เคท การ์ดเนอร์ Y.10A (GAC) ได้ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 6 คนที่ชนะเลิศ 
เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันรอบ Asia Pacific Regional Final ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2561

การแข่งขัน International Trade Challenge (ITC) 2018 
จัดโดย Junior Achievement (JA) Thailand และ FedEx Express

และ 
1. นายอินคอน  คิม   Y.11B
2. น.ส.พรพิพัฒน์  ตั้งสาธิต  Y.12D

ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในระดับประเทศ
1 2

ด.ญ.แพรวาทอง  เดชอธิการ Y.2A  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
พร้อมเงินสด 2,000 บาท 
และประกาศนียบัตร

ด.ญ. ซิยาน่า    Y.1F
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
พร้อมเงินสด 1,000 บาท 
และประกาศนียบัตร

น.ส.รินรดา  เภกะนันทน์  Y.11B   ได้ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 9 คนที่ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน Aeon English Speech Contest 2018   ณ มูลนิธิอิออนประเทศไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2018  ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม

กับนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
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Honor Roll
โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park 

จัดโดย สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนิตยสาร Mother&Care

ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์  KG.2B
ได้รับรางวัลขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน 

ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี

ด.ญ.พรนรินทน์  บรรจงประเสริฐ  Y.2E
ได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม

ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6-9 ปี

 การแข่งขันวงสุนทราภรณ์ 
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 
ณ หอประชุมใหญ่ 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
นักเรียนวงสุนทราภรณ์ 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 กลุ่ม
( กลุ่ม A ระดับชั้น ม.1 - ม.6 และ 

กลุ่ม B ระดับชั้น ป.4 - ม.3 )

กลุ่ม A

กลุ่ม B

ด.ญ.ไรวินทร์  อังกุรสวัสดิ์ Y.5D ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 ในงาน S.G. Music Festival 2018

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
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การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจําปีการศึกษา 2561
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร

 1. ด.ญ.เพลงพิณ    สุประดิษฐอาภรณ์    Y.3F
 2. ด.ญ.ธารทิพย์  สิวโป๋  สุจริตโศภิต Y.5D   
 3. ด.ญ.ชนิตา   บูรณะบัญญัติ Y.6F
 4. ด.ช.ยุ่ย  หลิน     จง      Y.7D

 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

 1. ด.ญ.มาณิกา สิทธิโชคธรรม Y.6B
 2. ด.ญ.จิดาภา นคินทร์พงษ์  Y.9E

 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

     1. ด.ญ.เซียงหลู่   เฉิ้น      Y.3E
     2. นางสาวเจียเจีย     ไป๋      Y.11F

เข้ารอบ 1 ใน 10 (ประเภทสัญชาติจีน)
ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

ด.ช.จรณินทร์   โตมงคล   Y.7D
ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ พร้อมทุนการศึกษา
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

1. ด.ญ.มาณิกา   สิทธิโชคธรรม  Y.6B
2. ด.ญ.พรรษสรณ์   ตั้งจิตรมณีศักดา   Y.6B
3. ด.ญ.นันทน์นิชา   อัชฌาพิพัฒน์   Y.6C
4. ด.ช.เจริญ   วงศ์ศรีนพคุณ   Y.8D
5. ด.ญ.เปมิกา  เสนะวีณิน    Y.8D
6. ด.ญ.ฐิตารีย์  จิราพัฒนพงศ์  Y.9A

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

1

1
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Morning Activities
กิจกรรมยามเช้า
 กิจกรรมยามเช้าเป็นกิจกรรมท่ีคุณครูไทยและต่างชาติได้จัด
ให้กับนักเรียนทุกแผนก ในช่วงก่อนและหลังเข้าแถวเคารพธงชาติทุก
วันจันทร์ถึงศุกร์  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและได้
ออกกำาลังกาย โดยคุณครูได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ D.E.A.R 
Time เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน, กิจกรรม Happy 
Friday ที่นักเรียนได้ทำากิจกรรมร่วมกับคุณครูต่างชาติ, กิจกรรม Show 
and Share เพื่อให้นักเรียนได้นำาเสนอผลงานจากการเรียนในห้องเรียน
และการเดิน Marching นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว  ยังมีกิจกรรม
อื่นๆที่จัดให้กับนักเรียนแต่ละแผนก เช่น แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม 
Music Time และ Yoga & Body Gym ส่วนแผนกประถม จัดกิจกรรม 
Body Combat, English Breakfast และแผนกมัธยม จัดกิจกรรม  
Library, Documentary และ Line dance เป็นต้น

 Foreign and Thai teachers have  organized “Morning 
Activities” every day for students before and after the  
assembly activity designed to give them knowledge, have fun 
and get some exercise.
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 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning) จัดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา เพื่อ
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
และยังส่งเสริมศักยภาพที่แตกต่างของเด็กแต่ละคน รวมถึงการทำางานเป็นทีม เช่น นักเรียนระดับอนุบาล ได้ทำากิจกรรม 
สนุกๆในห้องเรียน อาทิ การบูรณาการระหว่างวิชา Thinking และ Art ฝึกการใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้ทำาโครงงาน ในรายวิชาครูต่างชาติ เช่น การบูรณาการระหว่างวิชา English, 
Social และ Math เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกการทำางานเป็นทีมและนำาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษา เปน็ความรว่มมอืจากกลุม่สาระการเรยีนรู้ตา่งๆ  ดงัในชว่งท่ีผา่นมา  นักเรียนตอ้งรวมกลุ่มส่งผลงานเขา้ประกวด 
ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างวิชา Grammar, Social , Science, ภาษาไทย และ Math เป็นต้น  

 The school provides Integrated Learning for all students, from Infant to Secondary, in order to expose 
them to a variety of learning processes, help them link related contents, learn how to work in a team and bring 
out the full potential of each student.

Integrated Learning 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
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“เด็ก คือ อนาคตของชาติ” 
เป็นคำาพูดที่คนทั่วไปมักจะใช้อยู่เป็นประจำา  

สะท้อนให้เห็นว่าอนาคตของประเทศจะพัฒนาไปในทิศทาง
ใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ โรงเรียนสารสาสน์

เอกตรา นอกจากจะให้นักเรียนได้มีความรู้แล้ว ยังได้ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดกิจกรรม

บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมจิตอาสาพี่ช่วยน้อง 

จะมีอาสาสมัครชั้น Y.6 มาคอยต้อนรับน้องๆอนุบาลทุกเช้า เพื่อรับน้องจากผู้ปกครอง
และพาไปส่งที่ห้องเรียน, ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำาปลูกฝังคุณธรรมและ
ช่วยเหลือสังคม (ค่าย ม.5) ที่อำาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, กิจกรรมค่าย CSR 

ณ บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน, การทำาวีลแชร์สำาหรับสุนัขและแมวพิการ, 
ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น 

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม CSR โดยมุ่งหวังว่าในวันข้างหน้า
นักเรียนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รู้จักใช้ชีวิตเพื่อตนเองและ

ผู้อื่นอย่างมีคุณค่า เพื่อช่วยพัฒนาประเทศของเราต่อไป 

The school has been organizing charitable events, so called 
“Corporate Social Responsibility” (CSR) activities. 
Students learn to be volunteers, helping society 

and growing up to be good adults.,

CSR
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Ektra’s Pride

ความรู้สึกระหว่างเรียนที่เอกตรา 
Experience while studying at Ektra: 
 คุณครูคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน หากว่าเรา
มีปัญหาไม่ว่าจะเร่ืองใดๆ คุณครูสามารถให้คำาปรึกษากับ 
พวกเราได้ และพวกเราก็สามารถเข้าถึงคุณครูได้ง่าย     ในส่วน 
ของเพ่ือนๆก็รู้สึกดีใจมากท่ีได้รู้จักกับเพ่ือนท่ีน่ี เพราะเพ่ือน
อัธยาศัยดี มีความเป็นมิตร  ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไร พวก
เราก็จะช่วยกันฝ่าฟัน โดยไม่ทอดท้ิงกัน
 Ektra Teachers were (and still are) always 
ready to assist students. No matter what kind of prob-
lems students are having, the teachers always gave 
us recommendations and advice. Also, the teachers 
at Ektra were easy to approach. For my friends, they 
were very pleased to study at Ektra. They were nice, 
approachable, and always willing to help each other to 
overcome all kinds of obstacles we encountered with-
out leaving anyone behind.

ความประทับใจระหว่างเรียนที่เอกตรา
Impression while studying at Ektra: 
 สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุด คงเป็นการแข่งขัน
บาสเกตบอล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้สอนอะไรหลายอย่าง
ให้กับผม ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมที่สอนให้รู้จักการอดทน   
การตรงต่อเวลา การมีทีมสปิริตและทีมเวิร์ค ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะส่งผลต่อการแข่งขัน  และยังได้รับรู้ถึงความหอมหวาน
ของชัยชนะและความพ่ายแพ้อีกด้วย
 What impressed me the most was during the 
time I was part of the basketball team. It taught me 
lots of things. For instance, basketball practice taught 
us patience, punctuality, athletic spirit, and teamwork. 
These characteristics were important for our game  
results too. Being part of the team also taught us the 
feeling of victory and defeat.  

สิ่งที่ได้จากเอกตรา
What I obtained from Ektra:
 ผมได้ความสามารถทางด้านภาษาและความรู้ด้าน 
ต่างๆ และยังได้ขจัดความกลัวเก่ียวกับการพูดในท่ีสาธารณะ 
เพราะผมได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแรกๆผมจะ 
ค่อนข้างกลัว แต่ผ่านมาสักพัก ความกลัวนี้ก็ไม่มีแล้ว 
นอกจากความสามารถส่วนตัวก็ยังได้รับประสบการณ์ท่ีดี
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าย ม.5 หรือ ค่ายต่างๆที่ทางโรงเรียน
จัดให้ และยังได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ และคุณครูที่
สอนผมมา
 I acquired language skills and different areas of 
knowledge. My fear of public speaking was eliminated 
since I was always assigned to be a host (MC) for  
different events. I was scared at first, but the fear faded 
later. Aside from these skills, I also had great experience 
from Matthayom 5 camp and other camps arranged by 
the school. Joining these camps allowed me to get to 
know other seniors, juniors, and teachers well.

ข้อคิดที่อยากฝากถึงน้องๆ
Consideration point to juniors:              
 อยากให้น้องๆตั้งใจเรียน  หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากในห้องเรียนและรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง  ก็ขอ
ให้ทุกคนโชคดีครับ
 I would like everyone to concentrate on your 
studies, and do independent study outside classes. 
Manage your time well. Good luck everyone. 

นายศักรพงศ์ กุลสัมพันธ์โกศล
Mr. Sakarapong Kulsampankosol

Sarasas Ektra Batch 19 (Kindergarten 1 – Secondary 6)
Current Education: 1st Year, Economics Department  

(International Program), Faculty of Economics, 
Chulalongkorn University
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 ในช่วงวันที่ 11 - 22 มิถุนายน 2561 Dr. Valerie Yip 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง (University of Hong 
Kong (HKU)) ได้พานักศึกษาจำานวน 18 คน มานิเทศ
การสอนและฝึกสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ภายใต้การให้ 
คำาแนะนำาของคุณครูทั้ง 4 ท่าน นำาโดย Mr. Jesse Litapon 
ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงเรียน 
สารสาสน์เอกตราได้จัดโครงการ “Summer Immersion 
2018” การจัดโครงการนี้ นักศึกษาไม่เพียงแต่จะได้ฝึกสอน 
แต่ยังได้เป็นตัวแทนนำานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาทำากิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับหลักสูตร 
อีกด้วย ในวันสุดท้ายของการนิเทศการสอนและการฝึกสอน
นักศึกษาได้รายงานผลต่อคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม อีกทั้ง 
เมื่อนักศึกษากลับไปที่ฮ่องกงแล้ว จะนำาผลไปรายงานต่อ
คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฮ่องกงต่อไป

 On 11th - 22nd June, 2018, Dr. Valerie Yip,  
a lecturer from the University of Hong Kong (HKU), 
brought her eighteen gifted student teachers from 
Hong Kong to Sarasas Ektra School as the interns 
in order to observe and practice teaching Science,  
under the guidance of four mentor teachers led by  
Mr. Jesse Litapon. This is the third year that HKU 
and Ektra have collaborated together under the  
program “Summer Immersion 2018”. The interns had  
an opportunity to teach lessons and also led several  
extra – curricular activities in Primary and Secondary 
Departments. On the final day, the interns presented 
reports about their time at Ektra to administrators,  
mentor students and their peers, and senior adminis-
trators at their University afterwards.

HKU Summer 
Immersion 2018
HKU Summer 
Immersion 2018
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ในวันที่เด็กๆโกหก

	 บ่อยครั้งที่ภาพความไร้เดียงสาหรือความเป็นเด็กทำาให้ผู้ ใหญ่มองว่า	 พวกเขาจะไม่โกหกและพูดในสิ่งที่
พบเห็น	 	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว	 การโกหกสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัย	 การทำาความเข้าใจถึงธรรมชาติของการ
โกหก	 การหาสาเหตุว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงโกหก	 จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญที่จะป้องกันไม่ให้การโกหกนั้นเกิดขึ้นเป็น
นิสัยไปจนกระทั่งโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่			และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

					เราจะป้องกันไม่ให้เด็กโกหกได้อย่างไร
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เสมอ โดยเสริมการกระทำา

และคำาพูดที่เป็นเชิงบวกแก่เด็กๆ เช่น ชมพฤติกรรมที่ด ี
ให้เวลากับพวกเขามากยิ่งขึ้น หรือเวลาที่พวกเขามาพูด
คุยด้วย พยายามทำาความเข้าใจกับอารมณ์และความ
รู้สึก เพื่อเวลาที่ทำาผิด จะได้กล้ามาปรึกษา อีกทั้งช่วยให้
พวกเขาไม่ตัดสินใจผิดพลาดจนเกิดปัญหาตามมาได้

2. พูดคุยเพ่ือหาสาเหตุของการโกหกโดยใช้เหตุผล 
โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้พูดและอธิบายว่าทำาอะไรไป 
สาเหตุที่ทำาเพราะอะไรโดยที่ไม่ตัดสินว่ามีความผิด เป็น
เด็กไม่ดี หรือลงโทษไปก่อน จากนั้นสอนหรือลงโทษเพื่อ
ให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องโดยใช้เหตุผล การกระทำา 
หรือคำาพูดที่เป็นเชิงบวก

3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการโกหกให้เด็กๆเห็นเป็น
ตัวอย่าง เพราะการเรียนรู้ของพวกเขานั้นส่วนหนึ่งมา
จากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่

4. สร้างประสบการณ์และการรับรู้ใหม่ๆให้แก่เด็กๆ 
เพราะจะช่วยให้พวกเขามีความจำา ความคิด รับรู้สิ่งที่
เกิดขึ้นใหม่ๆ   และสามารถแยกแยะระหว่างจินตนาการ
กับความจริงได้ดียิ่งขึ้น

5. ศึกษาพัฒนาการของเด็กๆในแต่ละช่วงวัย เพราะจะ
ช่วยทำาให้ผู้ใหญ่น้ันเข้าใจและรับมือกับพฤติกรรมของ
พวกเขา  ที่จะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น

					ทำาไมเด็กๆถึงโกหก
1. ยงัไม่สามารถแยกระหว่างความฝัน จินตนาการ

และความจริงออก  พบในเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 2 – 7 ปี 
โดยพวกเขาจะพูดจากจินตนาการว่าได้พูดคุยหรือ
ทำาอะไรกับใครโดยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งสาเหตุมา
จากพัฒนาการทางด้านภาษา  และความคิดที่ยัง 
ไม่โตเต็มที่นัก

2. หลบเลี่ยงการถูกลงโทษเม่ือตนเองทำาอะไรผิด 
พบในเด็กทุกช่วงวัย โดยมักโกหกเพื่อหลบเลี่ยงความ
ผิดหรือหาทางออกของปัญหานั้นๆ เช่น ไม่ได้ทำาการ
บ้านแล้วโกหกว่าครูไม่ได้ให้การบ้านมาทำา ทำาสิ่งของ
เสียหายแล้วโกหกว่าคนอื่นเป็นคนทำา แกล้งเพื่อน
แล้วโกหกว่าไม่ได้เป็นคนแกล้ง เป็นต้น 

3. ต้องการคำาชมหรือความสนใจ มักพบในเด็กที่มีปม
ในใจบางอย่าง มีความเครียดบางอย่าง มีความไม่
มั่นใจในตนเอง หรือกลัวการสูญเสีย เป็นต้น จึงทำาให้
เลือกท่ีจะโกหกหรือแต่งเรื่องขึ้นมาเพ่ือให้คนมา 
สนใจในตนเองมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะถูกลงโทษก็ตาม

4. เลียนแบบผู้ใหญ่ พบในเด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป โดย
พวกเขาเริ่มเข้าใจว่า อะไรคือการโกหก และเริ่มเรียน 
รู้ถึงผล และพฤติกรรมการโกหกจากสังคมที่บ้านและ 
ที่โรงเรียนว่า เมื่อผู้ใหญ่โกหกแล้วได้สิ่งที่ต้องการหรือ 
ส่ิงท่ีคาดหวังไว้ พวกเขาก็สามารถทำาได้ด้วยเช่นเดียวกัน

แหล่งที่มา
www.rakluke.com/article/24/128/3024/ป้องกันลูกพูดโกหก
www.trueplookpanya.com/knowledge/content/58832/-parpres-par-
www.cumentalhealth.com/รอบรู้เรื่องสุขภาพจิตเด็ก/เด็กพูดโกหก.html
www.trueplookpanya.com/knowledge/content/62501/-blog-parpres-par-
Illustration by Leo Espinosa and Robert Neubecker
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ม

ม.รา
มคำแ
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ม.รัง

สิต

วิศวกรรมศาสตร การบิน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ

สถาปตยกรรมศาสตร มัณฑนศิลป รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมศาสตร

แพทยศาสตร เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร บัญชี การทองเที่ยวและบริการ
ครุศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร อักษรศาสตร โบราณคดีนิเทศศาสตร ศิลปกรรมศาสตร

กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์
การเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

แยกตามกลุมสาขาวิชา

ศึกษาตอตางประเทศ          11 คน

Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan  :  5 คน 
(ทุน 80% 4 คน ทุน 50% 1 คน)
Toyo University, Japan (ทุน 100%)   :  1 คน
Pukyong National University, South Korea  :  1 คน
Kookmin University, South Korea    :  1 คน
Kyung Hee University, South Korea   :  1 คน
South China University of Technology, China :  1 คน
University of British Columbia, Canada :  1 คน

 

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    8 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร    : 2 คน
คณะสหเวชศาสตร    : 1 คน
คณะวิทยาศาสตร    : 1 คน
คณะนิติศาสตร    : 1 คน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร    : 1 คน
คณะเศรษฐศาสตร    : 1 คน
คณะอักษรศาสตร    : 1 คน

     ม.ศิลปากร      8 คน

คณะสถาปตยกรรมศาสตร    : 1 คน
คณะมัณฑนศิลป    : 1 คน
คณะอักษรศาสตร     : 1 คน
คณะโบราณคดี    : 1 คน
วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาการจัดการ) : 4 คน

     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  16 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร    : 10 คน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ : 4 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    : 1 คน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี : 1 คน

     ม.กรุงเทพ      7 คน

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร : 4 คน
คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว : 1 คน
วิทยาลัยนานาชาติ    : 2 คน
• Entrepreneurship    1 คน
• Computer Graphics and Multimedia 1 คน

     Stamford International University 3 คน
 
คณะนิเทศศาสตรและการออกแบบ :  1 คน
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีิ :  2 คน
(ทุน50% 1 คน)

     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน   3 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร    : 1 คน
คณะบริหารธุรกิจ    :  2 คน
(โควตาเรียนดี 1 คน)

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
     เจาคุณทหารลาดกระบัง    1 คน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ :  1 คน

     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ      5 คน

คณะเศรษฐศาสตร (Inter)    : 1 คน
คณะมนุษยศาสตร (Inter)    : 1 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร    : 2 คน
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน : 1 คน

     ม.ธรรมศาสตร     14 คน

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร : 4 คน
• Chemical Engineering   2 คน
• Industrial Engineering   1 คน
• Civil Engineering   1 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร   : 2 คน
คณะรัฐศาสตร   : 1 คน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี : 4 คน
คณะเศรษฐศาสตร   : 1 คน
วิทยาลัยนวัตกรรม   : 1 คน
• การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค : 1 คน
• Chinese Studies      ม.อัสสัมชัญ    11 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร  :  1 คน
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  :  1 คน
คณะนิเทศศาสตร  :  1 คน
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร :  3 คน
คณะศิลปศาสตร  :  5 คน 
(ทุน100% 1 คน ทุน50% 1 คน) 

     ม.เกษตรศาสตร     4 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร  : 1 คน
คณะเศรษฐศาสตร  : 1 คน
คณะบริหารธุรกิจ  : 1 คน
คณะวิทยาการจัดการ  : 1 คน

     ม.มหิดล    11 คน

คณะเภสัชศาสตร  : 1 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : 1 คน (ทุน30%) 
วิทยาลัยนานาชาติ  : 9 คน 
• Communication Design  2 คน
• International Hospitality Management 2 คน
• International Business  2 คน
• Finance  2 คน
• Media and Communication 1 คน

     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   2 คน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน :  1 คน
คณะศิลปศาสตร  :  1 คน

     ม.รังสิต        4 คน

คณะเภสัชศาสตร  : 2 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร  : 1 คน
วิทยาลัยดนตรี  : 1 คน

     ม.เชียงใหม   1 คน

คณะการทองเที่ยวและโรงแรม : 1 คน

     ม.รามคำแหง   1 คน

คณะรัฐศาสตร     : 1 คน

     ม.สยาม   1 คน

คณะแพทยศาสตร     : 1 คน


