
๑







- Port’AAR นวัตกรรมใหม่ของ 

 โครงงานชื่นใจ... ได้เรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน 

- การงดใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน 

- สานสัมพันธ์... วันครอบครัว 

- ชื่นชมชื่นใจคุณครูเพลินพัฒนา 

- รายการพลเมืองเด็ก 

- การแข่งขันเล่านิทานชาดก 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
- ภาคสนาม ชช.๑-๓  

- การสอบ SMART-I ช.๑๑ 

 

เรื่องเสนอแนะ
- การห่อปกหนังสือในห้องสมุด 

- รถออกภาคสนาม 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เก็บตกเสวนา “คุณคือ... โค้ช” 

ฉบับที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

ภาควิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก 

“จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com

ข่าวที่น่าสนใจ     

Port’AAR นวัตกรรมใหม่ของโครงงานชื่นใจ... ได้เรียนรู้ 
	 Port’AAR นี้จะเป็นการประมวล สะท้อน และสกัดเอากุญแจของความสำเร็จกับ

อุปสรรคที่ต้องพัฒนา (AAR : After Action Review) จากการเรียนรู้ด้านต่างๆ ผ่านแฟ้ม

รายบุคคล หรือ Portfolio เทียบกับเป้าหมายที่นักเรียนแต่ละคนตั้งไว้ในตอนต้นของทุก

ภาคเรียน โดยนักเรียนจะต้องทำ Port’AAR นี้ในทุกหน่วยวิชา ผ่านชิ้นงาน สื่อ กิจกรรม 

ภาคสนาม หรือแบบฝึก เป็นระยะและสม่ำเสมอเมื่อจบกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละ

กิจกรรมรายตอนของแต่ละภาคเรียน 

 การทำ Port’AAR นี้มีความสำคัญทั้งกับนักเรียน คุณครูผู้สอนในแต่ละหน่วยวิชา 

คุณครูประจำชั้น คุณครูแนะแนว รวมไปถึงหัวหน้าช่วงชั้นและครูฝ่ายวิชาการ อาทิ 

	 สวัสดีค่ะ	ท่านผู้ปกครอง	 	

 จดหมายข่าวฉบับส่งท้ายภาคเรียนวิริยะ นำรายละเอียดของโครงงาน “ชื่นใจ... 

ได้เรียนรู้” ที่โรงเรียนพัฒนานำมาใช้ในปีการศึกษานี้มาบอกเล่าให้ทราบกันเบื้องต้น... 

แล้วพบกันในวันเปิดภาคเรียนจิตตะ วันจันทร์ที่ ๒๐ตุลาคม ๒๕๕๑ นะคะ	

นักเรียน 
	 - ได้ทบทวนและสรุปสภาวะการเรียนรู้ของตนเอง เช่น  	
   เรียนรู้เรื่องนี้ไปทำไม สิ่งที่อยากรู้เพิ่มต่อยอดคืออะไร  	
   จะรู้เรื่องที่อยากต่อยอดได้อย่างไร 
 - ได้ใช้ทักษะทางด้านเหตุผล ภาษา และการสื่อสาร ใน 	
   การตกผลึกประสบการณ์และความเข้าใจที่ได้เรียนรู้ 	
  มาทั้งหมด 
 - เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่นักเรียนใช้ในโครงการ 	
   พัฒนาตนเอง 
 - นักเรียนสามารถนำ Port’AAR นี้ไปใช้เป็นโอกาส 	
   ในการศึกษาต่อได	้

ครูผู้สอน 
 - ได้ข้อมูลสะท้อนกลับเป็นระยะและสม่ำเสมอเกี่ยว 	
   กับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการ  	
   เรียนรู้ และเจตคติของนักเรียนในแต่ละหน่วยวิชา 
 - เป็นข้อมูลสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนมองเห็น 	
   ทิศทางของพัฒนาการ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning  	
  Style) และจุดแข็ง-จุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน 
 - เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งในการส่งต่อข้อมูลของ 	
  นักเรียน	



สอนคน  สอนวิชา  พัฒนาคุณค่าของชีวิต 

  www.plearnpattana.com  โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 

จดหมายข่าวเพลินพัฒนา
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การงดใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน 
 โรงเรียนมีนโยบายไม่สนับสนุนการใช้โทรศัพท์มือถือ

ของนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน ยกเว้นนักเรียนบางคนใน

ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ที่อาจมีความจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้ปกครอง

เนื่องจากต้องเดินทางไป-กลับโรงเรียนด้วยตัวเอง ซึ่งโรงเรียนจะ

พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนอนุญาตเป็นรายกรณีเท่านั้น โดย

ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้มายื่นคำร้อง พร้อมทั้งนำโทรศัพท์เครื่องที่

จะขออนุญาตใช้มาติดสติกเกอร์หมายเลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต 

ลงลายมือชื่อรับทราบเงื่อนไขกติกาที่โรงเรียนกำหนด (ดังราย

ละเอียดในจดหมายที่ส่งถึงท่านผู้ปกครองก่อนหน้านี้ ) และ

โทรศัพท์มือถือที่จะนำมาใช้ที่โรงเรียนได้จะต้องเป็นเครื่องที่ได้รับ

อนุญาตเท่านั้น นั่นคือ มีราคาไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท และเป็นรุ่นที่

ไม่สามารถใช้งานอื่นได้นอกเหนือการรับสายเรียกเข้าและโทร

ออก โดยนักเรียนสามารถใช้มือถือได้เฉพาะช่วงเวลาหลังเลิก

เรียนเท่านั้น 

 หากพบว่านักเรียนคนใดไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาที่

ตกลงกันไว้ คุณครูที่พบเห็นจะนำ 

โทรศัพท์ไปเก็บไว้ที่ส่วนสำนักงาน  

จนกว่าจะมีผู้ปกครองมาติดต่อ 

ขอรับคืน โดยโรงเรียนขอสงวนสิทธิ 

ในการพิจารณายกเลิก “ใบอนุญาต 

ใช้โทรศัพท์มือถือ” ในทันทีค่ะ 

สานสัมพันธ์... วันครอบครัว 
 พรุ่งนี้แล้วนะคะกับงาน “สานสัมพันธ์... วันครอบครัว 

ชั้น ๑-๑๑” ของเด็กๆ และผู้ปกครองช่วงชั้นที่ ๑-๔ ที่จะไปทำ

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เขาชะโงก 

จ.นครนายก ครอบครัวใดที่จะขับรถไปกันเอง ทางคณะ

กรรมการบริหารสภาครอบครัวฯ ฝากแจ้งมาว่า อย่าลืมไปรับ

ป้ายติดรถยนต์ ครอบครัวละ ๒ ป้าย ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชน

แห่งการเรียนรู้ฯ ด้วยนะคะ เพื่อนำมาติดกระจกหน้ารถ (ด้านใน) 

และติดกระจกหลังรถให้คนที่ขับตามหลังมองเห็นง่ายๆ เป็นการ

โครงการพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน 
 ในช่วงปิดภาคเรียนวิริยะเป็นช่วงหยุดพักผ่อนของเด็กๆ 

แต่เป็นช่วงเวลาทำงานของคุณครูในทุกช่วงชั้นค่ะ ทั้งการทบทวน

และสรุปงานที่ผ่านมา การวางแผนและเตรียมแผนการจัดการ

เรียนรู้ของภาคการศึกษาต่อไป รวมไปถึงการอบรมและพัฒนาครู

ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

  การอบรมเรื่อง “การปรับพฤติกรรมนักเรียน และการ

จัดการห้องเรียน” สำหรับคุณครูหัวหน้าช่วงชั้น และคุณครู

หัวหน้าหน่วยวิชา ช่วงชั้นที่ ๑-๒ ในวันที่ ๖ ต.ค.๕๑ โดยวิทยากร 

ครูต้อย-อ.สุวรรณา ชีวพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ ในแนว Active Learning และการจัดการศึกษาแนว 	

วอลดอล์ฟ 

  การอบรมเรื่อง “พาศิษย์สู่เป้าหมาย” สำหรับคุณครูช่วง

ชั้นที่ ๑-๔ (หมุนเวียไปทีละช่วงชั้น) ในวันที่ ๗-๑๗ ต.ค.๕๑ โดย

วิทยากร คุณเกียรติยง ประวีณวรกุล (คุณพบ) นักจิตวิทยาคลินิก 

  การเสวนาเรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคต” สำหรับคุณครู

และนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ในวันที่ ๖ ต.ค.๕๑  

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สมองสู่จิตวิวัฒน์ การเข้า

ถึงจิตใจ การพัฒนาอารมณ์ ความรู้สึก ให้เปิดกว้าง” สำหรับผู้

บริหารโรงเรียน (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าช่วง

ชั้น) ในวันที่ ๔-๗ ต.ค.๕๑ โดยวิทยากรและกระบวนกร อ.วิศิษฐ์ 

วังวิญญู นักคิดและปัญญาชนผู้สนใจเรื่องการศึกษากับมิติของ

จิตใจ 

อำนวยความสะดวกในการผ่านป้อมทหาร พร้อมทั้งแนะนำให้

เลือกใช้เส้นทางถนนสายรังสิต-องครักษ์ จะคล่องตัวกว่าค่ะ 

 นอกจากของใช้จำเป็นต่างๆ แล้ว ขอให้ครอบครัวเพลิน

พัฒนาทุกคนที่จะไปร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ “พกพา

รอยยิ้ม วินัย การให้อภัย และความอดทน” ไปให้พร้อม ก่อนจะ

เริ่มสนุกกับกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันในวันเสาร์ที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น.ตรง ณ โรงเรียนเตรียมทหาร 

เขาชะโงก จ.นครนายก ค่ะ 

ครูแนะแนว-ครูประจำชั้น 
	 -ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งในการศึกษาและ 	
    พัฒนานักเรียน 
 -ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งในการช่วยให้ 	
  นักเรียนสร้างโครงการพัฒนาตนเอง	

หัวหน้าช่วงชั้น-ครูวิชาการ 
	 -ใช้เป็นเงื่อนไขในการทำงานที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ให้ 	
  กับครู 
 -ใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพัฒนาการ หรือการเรียนรู้ 	
  ของนักเรียนที่ต้องการพัฒนา เพื่อให้การช่วยเหลือได้ 	
  อย่างทันท่วงท	ี
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รายการ 
	 วันจันทร์-อังคารที่ ๗,๑๓,๑๔ ตุลาคมนี้ อย่าลืมร่วม

ติดตามการผจญภัยของน้องจีโน่-ด.ช.มาฆวีร์ สุขวัฒโน ชั้น   

๕/๓ กับการไปใช้ชีวิตเป็นชาวสวนมะพร้าวเป็นเวลา ๓ วัน  	

๒ คืน ในรายการพลเมืองเด็ก ตอน “ชีวิตในบางกระเจ้า”  	

ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส (ThaiPBS) เวลา ๑๘.๓๐-

๑๙.๐๐ น.ค่ะ 

 ข่าวดีสำหรับเด็กๆ ชั้น 

๓-๖ ที่สนใจจะร่วมสร้างเสริม

ทักษะการใช้ชี วิต ส่ ง เสริม

พัฒนาการเรียนรู้ และปรับ

เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น เชิ ง

สร้างสรรค์ สามารถส่งประวัติ

สนุกๆ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ 

คุณครูเก๋ ส่วนสื่อสารองค์กร 

KAYDK08@gmail.com ค่ะ 

ชื่นชมชื่นใจคุณครูเพลินพัฒนา 
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโจ้-สุเมธีร์ สุดสีสังข	์คุณครู

ส่วนผลิตและเผยแพร่สื่อฯ ที่ผลงานการออกแบบของเล่นแฝง

แนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติชื่อ “Keep Keep”	ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ ๒ ในโครงการประกวดออกแบบของเล่น ปี 

๒๕๕๑ (BIG Toys Design Award 2008) ของกรมส่งเสริมการ

ส่งออก 

 ครูโจ้เล่าว่าการประกวดในปีนี้มีแนวความคิดว่า Pre-

school Toy: ECOPlay โดยเป็นแบบที่สามารถผลิตได้ในระบบ

อุตสาหกรรมและส่งออกได้ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งคนส่วนใหญ่

จะตีโจทย์ไปที่การใช้วัสดุรีไซเคิล แต่ครูโจ้มองว่าค่อนข้างเป็นไป

ได้ยากในแง่ของการผลิตจริง จึงแปลงแนวคิด ECOPlay มาเป็น

ของเล่นที่ปลูกฝังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งเกิดเป็น

ชิ้นงาน “Keep Keep” ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

	 “Keep Keep ไม่ใช่เกมการแข่งขัน แต่เป็นเกมให้เด็กช่วย

กันเก็บขยะในทะเล โดยระหว่างที่มีขยะลอยอยู่ในทะเล เด็กอีก

คนจะเป็นคนหมุนฐานแทนการเกิดพายุ พอเก็บขยะหมด พายุก็

สงบ สื่อให้เด็กเห็นว่าความแปรปรวนในธรรมชาตินั้นเกิดจาก

น้ำมือมนุษย์ที่ไปรบกวนธรรมชาตินั่นเอง เป็นการย่อยแนว

ความคิดเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติให้เด็กๆ ก่อนวัยเรียนเข้าใจได้

ง่าย”  

 ครูโจ้ฝากไว้สำหรับเด็กๆ ที่สนใจจะเป็นนักออกแบบใน

อนาคตว่า การเป็นนักออกแบบนั้นต้องคิดให้เยอะและคิดให้ต่าง 

หมั่นสังเกตและสนุกกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่สำคัญคือการจด

บันทึกความคิดและการลงมือทำ โดยครูโจ้จะมีสมุดเล่มเล็กๆ 

ติดตัวไว้ตลอด เมื่อเกิดความคิดใหม่ๆ จะรีบจดบันทึกเอาไว้ พอ

มีเวลาจึงหยิบเอาความคิดนี้มาขยายจนกลาย

เป็นชิ้นงานใหม่ๆ เพราะบ่อยครั้งที่คนเรา

เกิดความคิดดีๆ แต่ไม่ได้จดเอาไว้ก็ลืม 

หรือจดไว้ แต่ถ้าไม่ลงมือทำ ความคิดนั้น

ก็ไม่เกิดประโยชน์ 

การแข่งขันเล่านิทานชาดก 
 ขอเชิญชวนไปร่วมให้กำลังใจ น้องบัว-ด.ญ.กมลลักษณ์  

แย้มหรั่งทรัพย์ ชั้น ๒/๑ ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรกในการ

ประกวดเล่านิทานชาดก “พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ” และจะแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ วัน

เสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง 

Meeting Room ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคณะ 	

ผู้ จั ดงานเปิด โอกาสให้ โรง เรี ยนส่ งคุณครู 

บรรณารักษ์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็น 	

คณะกรรมการตัดสินด้วย คุณครูและ

นักเรียนคนใดที่สนใจจะไปชมการแข่ง

ขันและร่วมเป็นคณะกรรมการให้

คะแนน ลงชื่อสมัครได้ที่คุณครู

อ้อ -วนิดา สายทองอินทร์ 

หัวหน้าส่วนพัฒนาหน่วยวิชา

ภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น ๑ 

อาคารสระว่ายน้ำ ภายในวันที่ 

๗ ตุลาคมนี้ค่ะ 



๔



“พาเพลิน เดินชมนิเวศสวน” 
ภาคสนามชั้น ๒ วันที่ ๑๒ และ ๑๕ ก.ย.๕๑ 
ณ	สวนเจียมตน	

 เด็กๆ ชั้น ๒ ออกภาคสนามไปสัมผัสกับวิถีชีวิต

ชาวสวน วิถีชีวิตริมน้ำ และศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อมรอบตัวกันที่สวนเจียมตนของลุงชวน ชูจันทร์ 

ซึ่งใจดีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆ เพลินพัฒนาเป็น

ประจำทุกปี ในครั้งนี้เด็กๆ มีโอกาสเรียนรู้ระบบนิเวศนาบัว 

และศึกษาสวนเจียมตนที่อุดมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าและสิ่งมี

ชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล รวมทั้งล่องเรือชมวิถีชีวิต

ริมน้ำของชาวบ้านในละแวกนั้น ซึ่งมีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมา

ช้านาน และดำเนินชีวิตอย่างสำนึกรักษ์ในสายน้ำและ

ธรรมชาติรอบตัว  

เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ห้ อ ง เ รี ย น  

ช่วงชั้นที่ ๑ 

	 น้องเล็กของช่วงชั้นที่ ๑ ออกภาคสนามครั้งแรกด้วย

การลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งต้องใช้ประสาท

สัมผัสต่างๆ ทักษะการสังเกต และการจดบันทึกอย่างมาก 

เช่น การสังเกตสีและชิมใบของแสมทะเลที่มีรสเค็ม ที่จะเชื่อม

โยงให้นักเรียนมองเห็นการปรับตัวของพืชให้เหมาะกับสภาพ

ป่าชายเลนที่น้ำมีเกลืออยู่มาก ใบจึงมีความหนาเพื่อป้องกัน

การระเหยของน้ำ และมีต่อมขับเกลืออยู่ที่ใบ จึงทำให้ใบมีรส

เค็มนั่นเอง ก่อนกลับคุณครูชวนเด็กๆ วาดภาพป่าชายเลนที่

ไดเ้รยีนรูม้าตลอดวนั แลว้ชว่ยกนัเกบ็ขยะ และปลกูปา่ชายเลน		

เพื่อรักษาป่าชายให้คงอยู่ต่อไป 

 ในครั้งนี้คุณครูแล้มป์-พิทยากร พันธุ์เพชรายุธ คุณครู

กีฬาช่วงชั้นที่ ๑ ได้แต่งเพลงที่มีเนื้อหาอธิบายถึงลักษณะของ

ระบบนเิวศปา่ชายเลนอยา่งยอ่ใหเ้ดก็ๆ รอ้งและทำความเขา้ใจ		

ระหว่างไปภาคสนามด้วย อยากรู้ว่าร้องอย่างไร ลองให้ลูกๆ 

ชั้น ๑ ร้องให้ฟังได้ค่ะ 

          เพลงป่าชายเลน 
	    ป่าชายเลนมีกุ้งหอยและปูปลา  
ต่างพึ่งพามาอาศัยก็เพื่อหากิน 
ซากสัตว์ตายไม้ทิ้งใบล้วนทั้งสิ้น  
น้ำพัดดินมาทับถมเป็นโคลนตะกอน 
จุลินทรีย์ย่อยสลายนานาพันธุ์  
ดวงตะวันก็ส่องแสงเกิดแพลงค์ตอน 
สัตว์ได้กินได้อาศัยได้หลับนอน  
เป็นวงจรพึ่งพากันของป่าชายเลน 

               เพลงพาเพลิน เดินชมสวน 
 แต่งโดย : ครูแม็ก-มารศรี และครูแล้มป์-พิทยากร ชช.๑ 

 เที่ยวนิเวศ เดินชมสวน 
 บ้านลุงชวน สวนเจียมตน 
 เวลาพอถึงหน้าฝน  
 เก็บพืชผล แค่พอเพียง 
 *** มีเสียงของธรรมชาติ และตลาดคลองลัดมะยม 
 ล่องเรือช่างสุขสม เมื่อได้ชมสองฝั่งคลอง 
 พี่น้องของเราทั้งหลาย หญิงและชายได้มาดู 
 นาบัวที่ยังอยู่ ให้เรียนรู้การพึ่งพา 
 หัตถกรรมน่าศึกษา ลุงนำพาให้ดูเรือ 
 ต่อไปมันจะไม่เหลือ ถ้าไม่เชื่อและไม่เกื้อกูล 
                   (ซ้ำ***) 

“พาเพลิน เดินชมป่าชายเลน” 
ภาคสนามชั้น ๑ วันที่ ๒๓ และ ๒๔ ก.ย.๕๑ 
ณ	สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่	๕	จ.สมุทรสงคราม 





“สายน้ำ สานชีวิต” 
ภาคสนามชั้น ๓ วันที่ ๑๘-๑๙ ก.ย.๕๑ 
ณ	จ.นนทบุรี	และ	จ.สมุทรสงคราม	

	 	

	

	

	

	

 ภาคสนามครั้งนี้ของพี่ชั้นโตสุดในช่วงชั้นที่ ๑ เป็นภาค

สนามต่อเนื่อง ๒ วัน ที่ต้องมาพักค้างคืนที่โรงเรียน เพื่อ

ฝึกฝนทักษะชีวิต ทั้งการทำอาหารมื้อเย็น การดูแลช่วยเหลือ

ตัวเอง และการอยู่ร่วมกันของนักเรียนที่จะเติบโตขึ้นสู่ช่วงชั้น

ที่ ๒ ในปีต่อไป 

	 วันแรกเด็กๆ ไปเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรที่ อ.บางใหญ่ 

จ.นนทบุรี ซึ่งดำเนินชีวิตอย่างพึ่งพิงธรรมชาติตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงปลา ปลูกผัก ทำสวน และการ

เพาะพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้นเพื่อจำหน่าย รวมทั้ง

การทำนาบัว เด็กๆ จึงมีโอกาสได้ลองฝึกพับดอกบัว ทำม้า

และปืนจากก้านกล้วย และลองทอดแห (แม้จะอยู่บนบก

ก็ตาม) ด้วยค่ะ 

	 วันที่ สอง เดินทางต่อไปยั ง ต .ยี่ สาร อ .อัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีกลุ่มคนอยู่อาศัยสืบทอดกัน

มายาวนาน ปัจจุบันยังคงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากร 	

ธรรมชาติในท้องถิ่นอยู่ นั่นคือการเผาถ่านไม้โกงกางด้วยเตา

เผาขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ชาวบ้านที่นี่

จึงเห็นคุณค่าของต้นโกงกาง และมีการปลูกป่าโกงกาง

หมุนเวียนเพื่อทดแทนส่วนที่ตัดมาเผาถ่านค่ะ 

ช่วงชั้นที่ ๒ 

                         เพลงชาวนา  
แต่งโดย	:	ครูแม็ก-มารศรี	และครูแล้มป์-พิทยากร	ชช.๑ 

* ในภาคกลางมีเรื่องราวของชาวนา 
เอาหลังสู้ฟ้า  ปลูกข้าวให้เรากิน 
วัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่น 

เป็นทรัพย์สินทางปัญญาคือความพอเพียง 
ไม่ฟุ้งเฟ้อ  บำเรอร่างกาย 

ผู้คนทั้งหลาย  ปลูกผักและเลี้ยงปลา 
ทำนาบัวเพื่อสืบทอดพุทธศาสนา 
** เลี้ยงชีวาเพียงเท่านี้ก็สุขใจ 

ซ้ำ  *   /  ** 

 จากการออกภาคสนาม ๒ วัน เด็กๆ ได้เห็นวิถีชีวิต 	

ที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง 	

ในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ และอาชีพ แต่สิ่งหนึ่งที่ชุมชน 	

ทั้ งสองแห่ งมี เหมือนกัน คือ การมองเห็นคุณค่ าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล 	

ซึ่งกันและกัน 

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน” 
ภาคสนามชั้น ๕/๓ วันที่ ๑๙ ก.ย.๕๑		

ณ	โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ	

 ภาคสนามในหน่วยวิชาธรรมชาติและประยุกต์วิทยาที่

พานักเรียนไปทำกิจกรรมดีๆ และเรียนรู้เรื่องจิตอาสาในครั้งนี้ 

เริ่มขึ้นจากการที่คุณครูเหน่ง-อรุโณทัย คอวนิช ให้นักเรียนทำ

โครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ Museum of Sound and 

Music โดยเป็นการประดิษฐ์ของเล่นสำหรับคนตาบอด ซึ่ง

นักเรียนได้นำความรู้เรื่องหลักการของเสียงมาคิดโจทย์และ

ทำความเข้าใจ จนเกิดเป็นของเล่นที่ให้ “เสียง” ต่างๆ ก่อนจะ

นำของเล่นเหล่านี้ไปร่วมร้องรำทำเพลงกับน้องอนุบาล ๒ ผู้

พิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอย่าง

สนุกสนาน สุขใจ และอิ่มเอมใจค่ะ 

๕



๖

 ครั้ งนี้นักเรียนชั้น ๗ ออกเดินทางศึกษาเกร็ด

ประวัติศาสตร์ และความงามทางสถาปัตยกรรมของวัด

สำคัญต่างๆ ตามเส้นทางที่ปรากฏในนิราศภูเขาทองของ

ท่านมหากวีสุนทรภู่ โดยเริ่ มต้นกันที่วัดราชบุรณะ

ราชวรวิหาร ในเขตพระนคร พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

เดินทางตามเส้นทางสายเก่า บางยี่ขัน-บางพลัด-บางพลู สู่

วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี แล้วแวะพักแต่งนิราศกันริม

แม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนจะเดินทางต่อไปยังวัดท่าการ้อง	วัด

หน้าพระเมรุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดภูเขาทอง 

จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนอกจากจะได้ศึกษาประวัติและ

ความสำคัญของวัดต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับนิราศภูเขาทองแล้ว 

นักเรียนยังมีโอกาสล่องเรือศึกษาวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำ

เจ้าพระยาของชาวอยุธยา ที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตในเมือง

ที่นักเรียนคุ้นเคย มาดูตัวอย่างนิราศที่นักเรียนแต่งขึ้นจาก

การออกภาคสนามในครั้งนี้กันค่ะ 

“การสร้างคุณค่าใหม่ให้ขยะและคนชายขอบ” 
ภาคสนามชั้น ๗ วันที่ ๑๕-๑๗ ก.ย.๕๑  
ณ	วัดสวนแก้ว	

 จากการมาร่วมใช้ชีวิตที่ชุมชนวัดสวนแก้วเป็นเวลา 

๓ วัน ๒ คืน นักเรียนชั้น ๗ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก

จุดคัดแยกและประมูลสิ่งของ ซุปเปอร์มาร์เก็ตคนยากที่มี

สินค้ามือสองทุกประเภทมาวางจำหน่ายอย่างเป็นสัดส่วน

ภายในอาคาร เช่น เสื้อผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องใช้ภายในบ้าน และของจิปาถะต่างๆ  ทำให้เข้าใจได้

ว่าชาวชุมชนวัดสวนแก้วมองขยะอย่างเข้าใจ และเห็น

คุณค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้น 

 นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ฝึกทักษะการทำงานที่ไม่เคย

ประสบมาก่อน ในการลอกท้องร่อง ช่วยกันขุดเลนขึ้นมา

ตลอดทั้งวันที่สองของการออกภาคสนาม ซึ่งงานนี้ได้มาก

กว่าความสำเร็จ เนื่องจากเด็กๆ สะท้อนว่า ได้ฝึกความกล้า 

ความอดทน ความสามัคคีที่ได้ร่วมทำงานกับเพื่อนๆ และ

คุณครู รวมทั้งลุงดอน หัวหน้าทีมที่พาพวกเด็กๆ ลุยสวน 

(แบบลืมเหนื่อย) ทำให้พวกเขาค้นพบว่า ”ยิ่งเลอะ... ยิ่ง

เยอะประสบการณ์” 

ช่วงชั้นที่ ๓ 

 “พอขับไปถึงเจดีย์ภูเขาทอง ดูผุดผ่องแสนสง่ามีราศี 

สงูตระหงา่นมัน่คงเหมอืนครี ี มวีารลีอ้มรอบเปน็ขอบกนั	

ตวัเจดยีน์ัน้มถีงึชัน้สาม สดุอรา่มงดงามเหมอืนดงัฝนั	

มีบันไดสี่ด้านน่าอัศจรรย์ ข้างในนั้นมีถ้ำลึกล้ำอยู่ 

แต่ปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อวันวาน ไร้วิหารด้านนอกช่างอดสู 

กำแพงกั้นนั้นเตี้ยลงน่าดู  แถมประตูดูทรุดโทรมถนัดตา 

ฐานเจดีย์มีรอยร้าวนับไม่ถ้วน ส่วนตัวสวนมีต้นหญ้าขึ้นแผ่หรา 

ปกติมีทองประดับประดา แต่ทว่าวันนี้หนาดูรุงรัง 

เมื่อก่อนนั้นเจดีย์ดูสูงศักดิ์ ปัจจุบันยอดหักหมดความขลัง 

ไม่มีสิ่งใดคงอยู่คู่จีรัง อนิจจังทุกสิ่งช่างไม่ยั่งยืน” 

	 		

             แต่งโดย : ด.ญ.สุทัตตา บรรหารศุภวาท (โอล่า) ชั้น ๗	

 วันสุดท้ายเป็นการศึกษาวิธีการเผาถ่าน และน้ำส้ม

ควันไม้ ตบท้ายด้วยการมีจิตอาสาช่วยงานผู้สูงอายุในการ

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้และเถ้าถ่าน ซึ่งช่วยผ่อน

แรงและย่นเวลาในการหารายได้แก่ผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดีค่ะ 

“ย้อนรอยชีวิต พิชิตเส้นทางสุนทรภู่ สู่นิราศภูเขาทอง” 
ภาคสนามชั้น ๗ วันที่ ๑๐-๑๑ ก.ย.๕๑ 
	ณ	เขตพระนคร	กทม.	และ	จ.อยุธยา 



๗

 ภาคสนาม ๓ วัน ๒ คืน ในครั้งนี้นับเป็นอีก

หนึ่งประสบการณ์อันมีค่าของนักเรียนชั้น ๘/๒ ที่มี

โอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่จาก

เกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนี้มา

ยาวนาน นั่นคือ คุณลุงจ่าเอกเขียน สร้อยสม ที่เปิด

บ้านและสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ของตนเองที่บ้าน

บางไทรย้อย จ.เพชรบุรี ให้นักเรียนได้เรียนรู้ พร้อม

ทั้งลงมือปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำรุงหน้าดินกันด้วย 

 นอกจากนี้นักเรียนยังได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาว

บ้านที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีคุณย่าคุณ

ยายมาช่วยสอนสานตะกร้าจากทางมะพร้าว สอน

ทำขนมลูกชุบ ทำน้ำสมุไพร และให้เด็กๆ ลงมือทำ

อาหารกลางวันกันเอง เป็นอีกหนึ่งทักษะชีวิตที่

เด็กๆ ได้เรียนรู้ ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมภาคสนาม

ในครั้งนี้ด้วยการศึกษาวิถีชีวิตและระบบนิเวศป่าชาย

เลนกันอย่างใกล้ชิด ชนิดที่ว่าพากันเดินลุยเลนลงไป

ปลูกป่า และลองถีบกระดานไปบนชายหาดเพื่อเก็บ

หอยแครง เป็นประสบการณ์แสนสนุกและได้ความรู้

ที่คุณครูและเด็กๆ คงไม่มีวันลืมกันอย่างแน่นอนค่ะ 

เป็นน้ำจืดเพื่อการอุปโภค-บริโภคบนเกาะสีชัง การทำระบบ

ชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งในเบริ เวณอ่าวคุ้ง

กระเบน รวมไปถึงการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในการ

จัดการทรัพยากรน้ำตามวิถีชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิต

แบบพอเพียงของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจำรุง 

การฟื้นฟูผืนป่าชุมชนและสร้างฝายทดน้ำของชาวชุมชน

บ้านแลง จนกระทั่งผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ กลายเป็น

พื้นที่ป่าต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตชาวชุมชนบ้านแลงมาจนถึง

ปัจจุบัน 

 รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละแห่ง คือ

แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ 

ที่ต้องคำนึงถึง เช่น สภาพพื้นที่ วิถีชีวิตชุมชน ความ

ต้องการน้ำของชาวบ้าน และผลกระทบกับธรรมชาติ เพื่อ

นำมาวางแผนการ

จัดการน้ำที่จะก่อเกิด

ประโยชน์กับชุมชน 

แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ

ธรรมชาติแวดล้อม

ด้วยค่ะ 

“การจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย” 
ภาคสนาม ชั้น ๘/๑ วันที่ ๘-๑๐ ก.ย.๕๑ 
ณ	จ.ชลบุรี	และ	จ.ระยอง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่นักเรียนเดินทางไปศึกษา

ภาคสนามครั้งนี้ มีการจัดการน้ำหลากหลายรูปแบบที่

สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสภาพพื้นที่ในแต่ละ

แห่ง ทั้งการนำระบบชลประทานและอ่างเก็บน้ำมาจัดการ

น้ำเพื่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ต.บางพระ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การนำเทคโนโลยีมาแปรรูปน้ำทะเลให้

“เกษตรผสมผสานกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต” 
ภาคสนาม ชั้น ๘/๒ วันที่ ๑๐-๑๒ ก.ย.๕๑ 

ณ	จ.เพชรบุรี	และ	จ.สมุทรสงคราม 





รถออกภาคสนาม 
	 เสนอแนะ : คุณแม่น้องเจอาร์ ชั้น ๑/๒ สอบถามถึง 

 รถรับ-ส่งนักเรียนไปภาคสนามที่เปลี่ยนมาใช้รถปรับ

อากาศของ ขสมก. แทนรถปรับอากาศแบบเดิม 

	 ตอบ : รถปรับอากาศ ขสมก.นี้เป็นรถของผู้ปกครอง 

 เพลินพัฒนาเราเองค่ะ ซึ่งผู้ปกครองจะเลือกรถ

สภาพดี และเลือกคนขับที่ไว้ใจได้ ทำให้มั่นใจเรื่องความ

สะดวกและความปลอดภัยได้ยิ่งขึ้น โดยในบางครั้งรถปรับ

อากาศ ขสมก.จะใช้รับ-ส่งนักเรียนออกภาคสนามในระยะ

ทางใกล้ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้นักเรียน

ได้มีประสบการณ์ในการนั่งรถโดยสารประจำทาง ส่วนการ

ออกภาคสนามในต่างจังหวัดที่เป็นระยะทางไกล จะยังใช้รถ

โดยสารปรับอากาศแบบเดิมค่ะ 

	 ขอขอบคุณข้อเสนอแนะดีๆ ที่จะช่วยปรับปรุง

และพัฒนาโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ 

“เติมฝัน สร้างปัญญา” 
ภาคสนาม ชั้น ๙ วันที่ ๒๒-๒๔ ต.ค.๕๑  
ณ	บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย	จ.นนทบุรี	

 สัปดาห์แรกของภาคเรียนจิตตะ วันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคมนี้ นักเรียนชั้น ๙ จะออกภาคสนามในโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างสติ สมาธิ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทำความเข้าใจ

ในพฤติกรรมและความต้องการของตนเอง เข้าใจและเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์อื่นๆ ณ บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีค่ะ 

การสอบ SMART-I 
 ในช่วงปิดภาคเรียนฉันทะ นักเรียนชั้น ๑๑ ส่วนหนึ่ง

ได้ไปสอบ SMART-I ชุดข้อสอบของศูนย์ทดสอบทักษะด้าน

การจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะใช้เป็นส่วน

หนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการ

บัญชีและบริหารธุรกิจของคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบ ๔ ชุด คือ การวัดความ

สามารถด้านคณิตศาสตร์ การวัดความสามารถด้านการ

อ่าน การวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการวัด

ความรู้รอบตัว 

 นักเรียนที่มีคะแนนสอบ SMART-I ทั้ง ๔ ชุดสูงถึง

เกณฑ์ที่ทางศูนย์กำหนด (ประมาณร้อยละ ๔๐) สามารถนำ

ผลคะแนนนี้ไปยื่นสมัครสอบตรงเข้าคณะพาณิชยศาสตร์ฯ 

ม.ธรรมศาสตร์ โดยทางคณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ

การห่อปกหนังสือในห้องสมุด 
	 เสนอแนะ	: คุณแม่สุชาดา ชั้น ๒/๓  

 เสนอแนะใหห้่อปกหนังสือในห้องสมุด  

เพื่อดูแลหนังสือไม่ให้เก่าหรือขาดง่าย 

	 		

	 ตอบ :	คุณครูบรรณารักษ์แจ้งว่า หนังสือใน 	

 ห้องสมุดมีจำนวนมากกว่า ๒๖,๐๐๐ เล่ม 

คงไม่สามารถนำมาห่อปกได้ทั้งหมด หรือแม้แต่หนังสือ

ใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามาทุกสัปดาห์ ซึ่งบางครั้งทางร้านจะห่อ

ปกพลาสติกมาให้ ครูบรรณารักษ์ก็จะต้องแกะปกออก

เพื่อติดบาร์โค้ดและหมู่หนังสือก่อนนำไปเข้าชั้นให้

นักเรียนอ่าน แต่อย่างไรก็ตามคุณครูจะนำหนังสือเล่ม

ที่เด็กๆ นิยมอ่านกันมากมาห่อปกพลาสติก เพื่อยืด

อายุการใช้งานตามที่คุณแม่เสนอแนะมา ขอขอบคุณ

ในความใส่ใจของคุณแม่ด้วยนะคะ 

เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ช า ว เ พ ลิ น  

Q 

A 

Q 

A 

เข้าศึกษาจากคะแนน SMART-I ร้อยละ ๙๕ และคะแนน

สอบสัมภาษณ์ ร้อยละ ๕ ซึ่งนักเรียนชั้น ๑๑ ของเพลิน

พฒันาทีม่ผีลคะแนนถงึเกณฑท์ีก่ำหนด คอื นางสาวทพิรดา  

ตากดำรงค์กุล (พาย) และ นายสารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์ 

(แก่นสาร) ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 

 พี่ชั้น ๑๑ ฝากบอกมายังน้องๆ ที่สนใจจะไปสอบ 

SMART-I ในปีต่อๆ ไปว่า ให้ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์

บ่อยๆ และคิดเลขให้เร็ว เพราะเวลาสอบมีน้อย ฝึกอ่าน

จับใจความและสรุปประเด็นจากสิ่ งที่อ่าน และอ่าน

บทความหรือหนังสือภาษาอังกฤษมากๆ เพื่อเพิ่มทักษะ

การอ่าน พร้อมทั้งหมั่นติดตามข่าวสารทั้งในและต่าง

ประเทศอยู่เสมอ เพราะข้อสอบในส่วนที่ ๔ ที่เป็นการวัด

ความรู้รอบตัวจะเป็นคำถามจากข่าวเป็นหลักค่ะ 

ช่วงชั้นที่ ๔ 

๘



๙



คุณคือ... โค้ช 
	 	 	 		

	 	 	 	

 ในงานเสวนาหัวข้อ “คุณคือ... โค้ช” โดยวิทยากร

คนคุ้นเคยของเพลินพัฒนา	ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ในวัน

อังคารที่ ๒๓ กันยายนที่ผ่านมา ดร.วรภัทร์กล่าวถึงหัวใจ

สำคัญของคนที่เป็นโค้ชไว้อย่างน่าสนใจ มาดูกันค่ะว่าพ่อ

แม่และครูจะเป็น “โค้ช” ให้ลูกและลูกศิษย์ได้นั้นต้องทำ

อย่างไรบ้าง 

  การเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น และการอ่านคนจาก

แววตา  

  รู้จักดูอารมณ์ ดูจังหวะ และรู้จักการรอคอย รวมถึง

คอยรอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย เพราะคนเราในแต่ละ

วันก็ไม่เหมือนกัน  

  การพูดกันทำให้เกิดความเข้าใจ  แต่จะพูดอย่างไรจึง

เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฝึก    

  สิ่งที่โค้ชควรทำคือ ทำให้ลูก หรือลูกศิษย์ ได้เติบโต

อย่างที่เขาเป็น ดังคำกลอนบทหนึ่งที่มีชื่อว่า "ครูคือใคร" 

ของครูกวีเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

 ที่สุดแล้วคือการสอนโดยไม่สอน แต่ใช้บรรยากาศ 

ใช้สัญลักษณ์ ใช้บริบทต่างๆ มาช่วยทำให้ใจเปลี่ยน 

 ปิดท้ายด้วยการแนะให้รู้จักกับทฤษฎีของมึง หรือ 

Theory U ให้คนฟังรู้เคล็ดลับของการฟังเชิงลึก ฟังให้ได้ยิน

เสียงที่ไม่ได้พูด ฟังเรื่องราวให้ตลอดโดยไม่ตัดสิน  

 การใช้เทคนิคยอวาที คือพูดถึงข้อดีของเรื่องที่คู่

สนทนาเป็นคนเสนอ ฉะนั้นต้องรู้จักการฟังแต่ไม่ “อิน” 

เข้าไปในเรื่องราว  

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ฯ  

ใครคือครู...	ครูคือใครในวันนี้	  

ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล	

ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์	 	

ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน	

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด	 	

ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน	

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร	 	

ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน	

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์	 	

ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน	

ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์	 	

ปณิธานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง	

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง	 	

สร้างคนจริง	สร้างคนกล้า	สร้างคนเก่ง	

สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง	 	

ขอมอบเพลงนี้มาบูชาคร	ู

 การถามผู้ฟังด้วยคำถามทำนอง “what if...” โดยไม่

ตัดสินผิดถูก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังเห็นสัจธรรมได้ด้วยตัวเอง 

 ข้อมูลนี้น่าจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง

นำไปใช้ในการเป็น “โค้ช” ให้ลูกๆ ที่บ้านได้นะคะ 

เล่าเรื่องโดย : ครูใหม่-วิมลศรี ศุษิลวรณ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้	

เ พ ลิ น ต า   เ พ ลิ น ใ จ 

ชื่นใจ... ได้เรียนรู้ ช่วงชั้นอนุบาล 

เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์	



๑๐

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

E-mail : school@plearnpattana.com / www.plearnpattana.com  

ถ้อยคำชวนคิด 

  	ด้วยความรักความห่วงใยของพ่อแม่	จึงเลี้ยงดูและดูแล

ให้ลูกได้รับแต่สิ่งที่ชอบ	เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย		 

สิ่งนี้อาจสร้างความคุ้นเคยที่ลูกจะอยู่ในโลกที่สุขเกินจริง	

บางครั้งบทเรียนบทเล็กๆ	ของความลำบาก	ความไม่

สมหวัง	จะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีเพื่อให้ลูกเข้มแข็งพร้อมที่จะ

เผชิญและฝ่าฟันกับสิ่งที่ยากในอนาคตได้	


