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อนุบาลหนองบัว
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ขอต้อนรับเข้าสู่ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยความ
ยินดียิ่ง ภารกิจของโรงเรียน
อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
มี ๒ ภารกิจหลักคือภารกิจแรก
จัดการศึกษาให้บตุ รหลานของ
ท่านให้เป็น คนเก่ง คนดีและ
เรียนอย่างมีความสุขซึ่งระหว่าง
คนดีกับคนเก่งนั้น เราต้องการ
ให้เด็กของเราทุกคนเป็นคนดี
ของสังคม สาหรับคนเก่งเรา
มุ่งพัฒนาให้เด็กที่มี
ความสามารถและความถนัดใน
แต่ละอย่าง ให้ประสบผลสาเร็จ

ตามความสนใจของแต่ละคน
ภารกิจที่สองคือ การบริการรับ
ใช้สังคมใน ทุก ๆ ด้านที่ชุมชน
ร้องขอโดยไม่ผิดระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ โรงเรียน
ของเรายินดีรับใช้เสมอและใน
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๖๐ ที่ผ่านมาเป็นวันไหว้ครู
ขอเรียนย้ากับคณะครู และ ผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ทราบว่า โรงเรียน
ของเราจะมีบุคลากรทีเ่ ป็น”ครู
มืออาชีพ” ได้แก่ครูที่ใช้ความรู้
ความสามารถที่ครูมีอยู่สั่งสอน
ศิษย์ให้เป็นคนเก่ง และเป็นคน
ดีตามปณิธาน “แหล่งอุดมคน
ดีศรีหนองบัว”ต่อไป สุดท้าย
ขอฝากถึง คณะครูว่า

คุ ณ ค รู ค น ใ ห ม่
ในปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับ
คุณครูคนใหม่ จานวน 6 ท่านด้วยกัน ได้แก่ 1.ครูสกล
อินทร์คล้าย สอนในวิชาสังคมศึกษา 2.ครูสุภาวดี
คงเถื่อน สอนในวิชาภาษาไทย 3.ครูวรรณภา วิจิตรสาร สอนในวิชาศิลปะ 4.ครูจิรายุ บุญจิตร สอนในวิชา
ดนตรี 5.ครูกฤติเดช พูลจิตร์ สอนในวิชาคอมพิวเตอร์
และ6.ครูวราภรณ์ ยาวิเศษ สอนในระดับปฐมวัย

“สอนเขาเขาไม่รู้อย่าขู่เขา
ว่าโง่เง่าซึมเซอะเคอะ
หนักหนา
ตัวของตัวซิน่าจะ
โกรธา ว่าเจรจาให้เขา
ไม่เข้าใจ”

นายบารุง กรุตเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียน
อนุบาลหนองบัว(เทพวิยาคม)
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ส า ส์ น สั ม พั น ธ์ อ นุ บ า ล ห น อ ง บั ว

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา

คอลัมน์ ไอที นบท.
ยุทธศาสตร์ไอที 2020
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ICT 2020) เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
แบบ online ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom) การเรียน
แบบผสมประสาน (blended classroom) ห้องเรียนอัจฉริยะเกิดขึน้ ได้รอบตัว ทุกที่ทุกเวลา สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบ
online ซึ่งต้องมีระบบเครือข่ายทีพ่ ร้อมต่อการสนับสนุนการเรียนรู้
Smart hearth and smart learning นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มี ICT literacy คือการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ information literacy คือการกรองเลือกใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ อย่างชาญฉลาด media literacy คือการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม การใช้ประโยชน์จาก Social media เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ร่วมสร้างสรรค์สินค้าและบริการและเรียนลัดในกระบวนการการสร้างนวัตกรรม (โดยแนวทาง Open innovation)
...ครูบอย
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อยากบอกฝรั่งว่า เท่ ให้
ฟังดูแนวๆ พูดไงดี?

แปลว่า อากาศเย็น
แสลง That is a
มีเพื่อนหลายถามว่า cool car. แปลว่า รถคันนั้นเจ๋ง
ถ้าหากเราอยากจะพูดอธิบายคา หรือ เท่ดี
นอกจากนี้คาว่าCool
ว่า เจ๋ง เท่ หรือยอดเยี่ยม เป็น
ภาษาอังกฤษ จะใช้คาไหนได้บ้าง ยังใช้ในสื่อความหมายประมาณ
โดยเฉพาะเมื่ออยากให้ฟังดูแนวๆ ว่า สบายดี (fine) หรือ โอเคอยู่
(Okay) ก็ได้ อย่างเช่น
และไม่เว่อร์อลังการจนเกินไป
เมื่อคุณไปบ้าน
อย่างเช่นคาว่า
เพื่อน แล้วเพื่อนถามว่าคุณจะ
“Cool” ความหมายตรงตัว
ดื่มอะไรไหม ถ้าคุณไม่อยากดื่ม
The weather is cool.

คุณก็อาจจะตอบไปว่า No thanks,I’m
cool.(ไม่ดีกว่า เราโอเคอยู่)
เมื่อคุณถกเถียงหรือ
ทะเลาะกับเพื่อนและหลังจากคุณดีกัน
แล้ว คุณอาจจะถามเพื่อนว่าAre we
cool?(เราดีกันแล้วใช่ไหม/เราโอเคกัน
แล้วหรือยัง)
แหล่งที่มา : Adam
Bradshowนิตยสาร I get English.
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ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร โรงเรียนราชานุบาล จ.น่าน

วันสุนทรภู่
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พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ+พิธีเข้าประจาหมู่ ยุวกาชาด
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เจ้าของ : โรงเรียนอนุบาลหนองบัว
(เทพวิทยาคม)
เลขที่ 69 หมู่ 3 ตาบลหนองกลับ อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60110
โทรศัพท์ 0 – 5625 – 1365 โทรสาร 0 – 5632 – 3393
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 3
www.nbt.ac.th
facebook.com/anubannongbuathepvittayakom

ที่ปรึกษา: ผอ.บารุง กรุตเพชร
: รองฯสมจิตร์ มุ่งมาตร

กองบรรณาธิการ นางศุจกิ า เรืองคา
นายอนันต์ ศิลป์เจริญ นายกฤติเดช พูลจิตร์
นายภาณุพงษ์ ฉิมโห้
กราฟิกดีไซน์ นายอนันต์ ศิลป์เจริญ
บันทึกภาพ

นายอนันต์ ศิลป์เจริญ

นายกฤติเดช พูลจิตร์ นายภาณุพงษ์ ฉิมโห้
เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

วิทย์น่ารู้ กับ ครูป้อ
!ทาไมพริกจึงเผ็ด...

พิสจู น์อกั ษรและเขียนข่าว นางศุจกิ า เรืองคา

จากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เกือบ 200 ปีมาแล้วพบว่า ความเผ็ดร้อนเกิดจากกรดชนิดหนึง่ เรียกว่าแคปไซซิน ซึง่ อยู่ที่
ผิวด้านในของพริก บริเวณที่พบสารแคปไซซินภายในผลพริกนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณเยื่อแกนกลางสีขาว
หรือที่เรียกว่า “รกพริก” โดยส่วนของเนือ้ ผลพริก เปลือก และเมล็ดพริกจะมีสารแคปไซซินอยู่นอ้ ยมาก ซึ่ง
ต่างจากความเข้าใจของคนทั่วไปที่มกั คิดว่า เมล็ดคือส่วนของพริกที่เผ็ดทีส่ ุด แต่ ส่วนที่เผ็ดทีส่ ุดคือ แกนกลาง
ต่างหากละครับ (ไม่เชื่อ วันนีไ้ ปทดทองกันได้เลย) โดย ปริมาณของสารแคปไซซินจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามชนิดและสายพันธุ์ของพริก
แล้วพริกอะไรเผ็ดที่สุดในโลก!!!!
เราสามารถวัดความเผ็ดร้อนของพริกด้วย หน่วยวัดความเผ็ด (Scoville Heat Unit : SHU.) เป็นหน่วยวัดความเผ็ด ใช้วัดระดับความเผ็ดในพริก อาหาร
ยา ฯลฯ สารที่ให้ความเผ็ดคือ Capsaicin เป็นสารที่ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
วิธีการทดสอบความเผ็ด
1. การทดสอบทางประสาทสัมผัส ใช้วธิ ีการ เจือจาง สารละลาย แคปไซซินซึง่ สกัดจากพริก เจือจางในน้าละลายน้าตาลและให้ผู้ชมิ ทดสอบ
สารที่มีค่าสโกวิลล์เป็นสูง หมายความว่า ต้องเจือจางหลายเท่า จนกระทั่งไม่สามารถรับรูถ้ ึงความเผ็ดร้อน
2. การใช้เครื่องมือวัด เช่น High Performance Liquid Chromatography (HPLC) นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ ยา เช่น
โรงงานผลิตซอสพริก ก็จะต้องใช้เครือ่ งมือวัดนี้วัดระดับความเผ็ดให้เป็นมาตรฐาน
โดยพริกที่มีความเผ็ด ก็จะแตกต่างกันไป เช่น พริกหยวก จะมีค่าความเผ็ดอยู่ที่ 5,000 สโกวิลล์ พริกชี้ฟา้ จะอยูท่ ี่ประมาณ 20,000 และเจ้า
พริกขีห้ นูแดงนั้นมีค่าความเผ็ดอยู่ที่ ประมาณ 28,000สโกวิลล์ (อันนี้ก็เผ็ดอยู่นะ) แต่พริกพวกนี้ ยังมีความเผ็ดน้อยกว่า พริกแคโรลินา เรปเปอร์
(Carolina Reaper)นั้นเพิ่งจะถูกแต่งตัง้ ให้เป็นพริกทีม่ ีความเผ็ดร้อนมากที่สดุ ในโลกโดย กิเนสเร็คคอร์ดเมื่อไม่นานมานี้เอง ไม่มีอะไรที่เป็นธรรมดา
สาหรับเจ้าพริกชนิดนี้ มันถูกปรับปรุงสายพันธุ์มาเพื่อความเผ็ดโดยเฉพาะมีค่าระดับความเผ็ดโดยเฉลี่ยของแต่ละเม็ดอยู่ที่ 1,500,000สโกวิลล์(โอ้
โห้!!!!!)หรือ เผ็ดมากกว่าพริกขีห้ นูบ้านเราถึง 100 เท่า
เป็นไงกันบ้างครับ กับสาระเผ็ดจี๊ดๆ เรื่องของพริก ที่ใคร ๆ ชอบรับประทาน โดยเฉพาะ ส้มตา (อาหารชนิดนี้ใคร ๆ ก็ชอบกิน) เป็นสาระดีดีที่บอกต่อกัน
ได้ อีกอย่าง ถ้าใครเผ็ดมาก ๆ วิธีการแก้ไขคือ รับประทานอาหารที่มีไขมัน เช่น ไอศกรีม หรือ นม เป็นต้น จะสามารถลดอาการเผ็ดได้ดี เพราะ สาร
แคปไซซิน จะละลายได้ดีในไขมันครับ
วันนี้ ครูป้อ ขอลาไปก่อน ถ้าอย่างรู้อะไรเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ก็ฝากถามกันมาได้นะครับ แล้วครูป้อจะมาตอบข้อสงสัยให้ครับ สาหรับวันนี้
ลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ

