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สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

	 จดหมายข่าวฉบับนี้ขอเริ่มด้วยความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่าง

บ้านและโรงเรียนในการพัฒนาลูกหลานเพลินพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะชีวิต	 (Life	 Skills)	 นักเรียน	 ที่ผู้ปกครองและคุณครูมี

ความเห็นร่วมกัน	 ทั้งจากการพูดคุย	 การเขียนเสนอแนะผ่านกล่องกัลยาณมิตร...	 คิด

สร้างทำ	 และการแสดงความเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ผ่านมา	

โดยนำข้อมูลมาบอกเล่าให้ทราบกันบางส่วน	 ท่านผู้ปกครองสามารถอ่านรายละเอียด

ทั้งหมดได้ในจดหมายจากโรงเรียนที่ส่งถึงผู้ปกครองทุกท่านในสัปดาห์นี้ค่ะ

ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน
เพื่อสร้างวินัยให้ลูกหลานเพลินพัฒนา

	 การมีวินัยในตนเองเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการเกิดพลังในทางสร้างสรรค์	

และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม	 ซึ่งจะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์	 ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย

ของนักเรียน	 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา	 โรงเรียนได้สนับสนุนคุณครูอย่างจริงจังในการ

ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณสมบัติอันพังประสงค์หลายด้าน	ตัวอย่างเช่น	

	 กำหนดให้เป็นเป้าหมายหลักของโรงเรียนที่จะพัฒนาทักษะชีวิต	 (Life	 Skills)	

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านความรู้	 (Knowledge	 Skills)	 และทักษะการทำงาน	

(Working	Skills)	

	 จัดให้คุณครูทุกช่วงชั้นได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก	 รวมทั้ง

เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้กับครูและผู้ปกครอง	 ในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรม

เชิงบวกที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย	 ได้แก่	 อ.ศศิธร	 ไพธีกุล	 นักจิตวิทยา	

รพ.ศิริราช	 และคุณเกียรติยง	 ประวีณวรกุล	 นักจิตวิทยาคลินิก	 ผู้ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ	

เพื่อกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียนอย่างชัดเจน	

	 ออกแบบเครื่องมือในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาเป็นรายบุคคล

 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 จัดการฝึกอบรมครูในทุก

ช่วงชั้น	 ด้วยกิจกรรมจิตปัญญา	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 จิตวิทยาเด็ก	 และการปรับ

พฤติกรรมนักเรียนด้วยวิธีการเชิงบวก	

	 ในส่วนของผู้ปกครองก็ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้	 และสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกด้วยความเข้าใจเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเชิงบวก	

เช่น	 โรงเรียนพ่อแม่	 (สุนทรียสนทนา)	 โดยคุณอังคณา	 มาศรังสรรค์	 และคุณณัฐฬส		

วังวิญญู	 การเรียนเชิญ	 ดร.วรภัทร์	 ภู่เจริญ	 มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ	 เพื่อให้แนวทาง

การมองและใช้ชีวิตเชิงบวกให้กับพ่อแม่	เป็นต้น	
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	 ในภาคเรียนนี้โรงเรียนจะดำเนินโครงการนำร่องการปลูก

ฝังและสร้างวินัยให้กับนักเรียน	 ๔	 ด้าน	 ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ประมวลสถานการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนของคุณครูทุกช่วงชั้น	

ดังนี้

 ๑.ฟังให้เป็น เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการฟัง		

ฟังให้ได้ใจความ	 ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดความคิด	 และฝึก

มารยาทที่ดีในการสื่อสาร	

 ๒.ควบคุมตัวเองได้ตามกาลเทศะ	 โดยเน้นการควบคุม

ตัวเองให้พร้อมที่จะเรียนรู้และทำกิจกรรมในช่วงเวลาต่างๆ	 เช่น	

ขณะเข้าแถว	เมื่ออยู่ในห้องเรียน	ในที่ประชุม	ห้องสมุด	ฯลฯ	

 ๓.ตรงต่อเวลา	 โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกให้นักเรียน	

มีความรับผิดชอบ	 ส่งการบ้านและงานที่ ได้รับมอบหมาย	

ตรงเวลา	 และรู้จักวางแผนการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ	 ตาม

พัฒนาการของนักเรียน	

 ๔.ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ให้เกียรติ

กันและกัน  

รณรงค์เด็กๆกลับบ้านตามเวลา

	 ในวันจันทร์ที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์นี้	 โรงเรียนเพลินพัฒนาจะเริ่มโครงการรณรงค์ให้เด็กๆ	 กลับบ้านตามเวลา	 เพือ่เปน็

ประโยชนใ์นการดแูลความปลอดภยันักเรียนหลังเลิกเรียน	 และเด็กๆ	 จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น	 ขณะเดียวกันเพื่อ

ให้คุณครูได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดเตรียมการสอนมากขึ้น โดย

โรงเรียนได้มีระบบดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนดังนี้	

 เวลา ๑๗.๐๐ น.	 -	 นักเรียนช่วงชั้นที่	 ๑	 ทุกคนที่ยังอยู่ในโรงเรียน	 (ทั้งเด็กที่ผู้ปกครองมารับแล้ว	 หรือยังไม่มารับ)	

เข้าไปอยู่ในโถงอาคารประถมต้น	หรือห้องสมุด	เพื่อให้เด็กทำการบ้าน	หรือทำกิจกรรมที่เหมาะสม		และเมื่อถึงเวลา	๑๗.๓๐	

น.	นักเรียนที่อยู่ใต้โถงอาคารประถมต้นจะไปอยู่ที่ห้องสมุด	

 เวลา ๑๗.๓๐ น.	-	นักเรียนช่วงชั้นที่	๒-๓	รอผู้ปกครองที่ห้องสมุด	

	 	 	 -	นักเรียนช่วงชั้นที่	๔	อยู่ในอาคารเรียนช่วงชั้นที่	๔	หรือบริเวณสนามบาสเกตบอล	

หมายเหตุการปิดพื้นที ่

 เวลา ๑๗.๐๐ น.	ปิดบ่อทรายและบริเวณเครื่องเล่นสนาม	

 เวลา ๑๗.๓๐ น.ปิดสนามรักบี้ฟุตบอล	(ยกเว้นกรณีมีครูและโค้ชดูแลการฝึกซ้อม)	

	*	หลังเวลาที่กำหนดไว้จะไม่มีคุณครูเวรดูแลในพื้นที่		

	*	เครื่องเล่นสนามของช่วงชั้นที่	๑-๒	ไม่เหมาะสมกับนักเรียนช่วงชั้นอนุบาล	

ในเรื่องความปลอดภัย		

 ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านมารับนักเรียนก่อนเวลา

ปิดการใช้พื้นที่กลางแจ้งดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อความสะดวกใน

การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและเป็นการปลูกฝังวินัยเรื่อง

“เวลา”ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ไปบนวิถีชีวิตจริงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ	

	 คุณครูทุกช่วงชั้นจะนำทั้ง	 ๔	 หัวข้อนี้บูรณาการไว้ใน	

ทุกกิจกรรมการเรียนรู้และทุกหน่วยวิชา	 รวมทั้งพูดคุยให้นักเรียน

ตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมทั้ง	 ๔	 ด้าน	 ก่อนที่จะร่วม

กันกำหนดกติกาและวิธีการที่ เหมาะสมของแต่ละห้องเรียน		

โดยคุณครูจะมีแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลราย

พฤติกรรม	ซึ่งจะช่วยให้ครูมองเด็กได้ละเอียดและรอบคอบยิ่งขึ้น	

	 อย่างไรก็ตามโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้	

ปกครองร่วมปลูกฝังและพัฒนาวินัยทั้ง	 ๔	 ด้านให้กับลูกควบคู่ไป

กับโรงเรียนด้วย	 เช่น	 การสร้างวินัยที่บ้าน	 การสื่อสารเชิงบวก	

ให้ลูกเห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีกับการมีวินัยในตนเอง		

เพื่ อ ให้ วินั ยดั งกล่ าวงอกงามอย่ างยั่ งยืน ในตั วลู กหลาน	

เพลินพัฒนาของเรา	 โดยจะเริ่มโครงการนำร่องตั้งแต่วันจันทร์ที่		

๑๖	 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป	 และจะเริ่มใช้จริงในต้นปีการศึกษา		

๒๕๕๒	ที่จะถึงนี้ค่ะ
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วิถีดีงามแห่งการบูชาครูผู้ให้

 ท่านอาจารย์ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา	เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย

อย่างยิ่ง	 ท่านมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย	 โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยมาโดยตลอด	

รวมทั้งท่านยังได้สละเวลามาเป็นที่ปรึกษาและเป็น	“ครู”	 ให้กับคุณครูของโรงเรียนเพลินพัฒนามา

นับแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจวบจนปัจจุบัน	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ	๘๔	 ปีของท่าน	

โรงเรียนเพลินพัฒนาจึงได้ร่วมจัดงานรดน้ำแสดงมุทิตาจิตต่อท่านด้วยสำนึกในพระคุณของครูผู้ให้	

ขณะเดียวกันยังเป็นการแสดงแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆ	 ได้เห็นถึงการแสดงความกตัญญูและการบูชา

ครูผู้มีพระคุณ	โดยจะจัดงานในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์นี้ ณ วังสวนผักกาดค่ะ

ปฏิบัติการซับเหงื่อโลก
งานวันการศึกษาเอกชน๒๕๕๒

	 ในงานวันการศึกษาเอกชน	 ปี	 ๒๕๕๒	 เมื่อวันที่	 ๙-๑๑	

ก.พ.ที่ผ่านมา	ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	 ๑	 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค	

เมืองทองธานี	 โรงเรียนเพลินพัฒนาและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนไทยไท	 ได้ไปร่วมออกบูธนิทรรศการเรื่อง	 “การเรียนรู้

เพื่อความเป็นไท”	 โดยบอกเล่าถึงหลักการพื้นฐานในการจัดการ

ศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนไทยไท	 เจตนารมณ์ของเครือข่าย

โรงเรียนไทยไท	 ที่ถักทอความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ไปสู่ความเป็นไท	คือ	หลุดพ้น

ออกจากกำแพงของข้อจำกัดอันมากมายที่สะสมอยู่ในสังคมไทย

ทุกวันนี้	 ตลอดจนเพื่อเปิดเผยและพัฒนาศักยภาพอันทรงคุณค่า

ของมนุษย์ออกมาให้ถึงที่สุด	 รวมทั้งได้นำถ้อยความคิดของครูบา

อาจารย์หลายท่านมาจัดนิทรรศการเพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรง

บันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทให้กับครู	 อาจารย์	

นักการศึกษา	และผู้มาร่วมงานในวันนั้นด้วย	นำถ้อยความคิดบาง

ส่วนมาฝากกันค่ะ

 “ในธรรมชาติมีเรารวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

ด้วย คล้ายสิ่งทั้งหลายอื่นๆ ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมด มีความ

สัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันหมด เพราะอย่างนั้นจะทำอย่างไรให้

สิ่งทั้งหลายดี มีระบบความสัมพันธ์เชิงบวกเชิงเกื้อกูล ไม่เป็น

สัมพันธ์เชิงเบียดเบียน องค์ประกอบในระบบนี้อันไหนจะมาช่วย

แก้ปัญหา ก็เห็นมนุษย์นี่แหละ มนุษย์เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่ง แต่

เป็นธรรมชาติที่พิเศษ ที่ว่าฝึกได้พัฒนาได้ก็คือการศึกษา... ที่เรา

ให้การศึกษาก็เพราะตรงนี้”

  พระพรหมคุณาภรณ์

   (ปอ.ปยุตโต)



 “การเรียนรู้ที่แท้ หมายถึง การเรียนจากการสัมผัสกับ

ความหลากหลายของมนุษย์ทุกรูปแบบ รวมถึงสรรพสิ่งต่างๆ ซึ่ง

ร่วมกับตนอย่างเป็นธรรมชาติ แทนที่จะมุ่งเข้าไปหาสิ่งที่ไม่ใช่ของ

จริง หากเป็นเพียงรูปแบบที่มีคนอื่นกำหนดขึ้นเท่านั้น” 

     

   ศ.ระพีสาคริก	

 

 

	 นอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยไทยังได้จัดกิจกรรม	

“ปฏิบัติการซับเหงื่อโลก”	 โดยให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียน

ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยเก็บขยะภายในงาน	พร้อมทั้งสอบถามผู้มา

ร่วมงานถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขยะ	 เช่น	 ความหมายของขยะใน

ความเข้าใจของแต่ละคน	 ขยะที่ทิ้งมีอะไรบ้าง	 ขยะเหล่านั้นเกิด

จากการบริโภคอะไร	 เหตุผลในการบริโภค	 ทิ้งขยะไปแล้วจำนวน

เท่าไร	 มีการแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่	 ฯลฯ	 ก่อนจะนำขยะทั้งหมด

กลับมาคัดแยกประเภท	 แล้วล้อมวงวิเคราะห์ถึงขยะที่เก็บได้ในแง่

มุมต่างๆ	 เช่น	 ประเภท

ของขยะ	 เนื้อวัตถุของ

ขยะแต่ละชิ้น	 สภาพของ

ขยะ	 จำนวน	 ตำแหน่งที่

พบขยะและลักษณะของ

พื้นที่แวดล้อม	 การคาด

การณ์ความเป็นมาก่อน

จะกลายมาเป็นขยะแต่ละ

ชิ้น	 แล้วเขียนสรุปความรู้

ที่ ได้ออกมาเป็นผังมโน

ทัศน์	(Mind	Map)	ให้ผู้มา

ร่วมงานได้ร่วมเรียนรู้ด้วย

ค่ะ	



๔

โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม

	 การจัดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในโครงการเด็ก

พิเศษเรียนร่วมนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่าง

บ้านและโรงเรียน	 คุณครูสุขจันทร์	 สุขประกอบ	 หัวหน้า

ส่วนการศึกษาพิเศษ	 จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การเรื่อง	 เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับเด็กที่

ต้องการช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้ปกครองในโครงการเด็ก

พิเศษเรียนร่วมของเพลินพัฒนา	 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ

รู้ความเข้าใจที่มาของพฤติกรรมของลูก	 รวมทั้งมีทักษะใน

การคิดวิเคราะห์	 วางแผนการสอน	 ตลอดจนมีทักษะการ

สอนด้วยเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม	

ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนานักเรียนในโครงการฯ	 มีความ

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 เกิดการช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

เป็นรูปธรรม	 และมีความชัดเจนไปในแนวทางเดียวกัน	

โดยจัดอบรมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี	 เวลา	 ๙.๐๐–

๑๑.๐๐	น.	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๐	พ.ย.๕๑	 ถึงวันที่	 ๕	 ก.พ.๕๒	

(รวม	๑๐	ครั้ง)	

	 คุณครูสุขจันทร์บอกเล่าภายหลังสิ้นสุดโครงการ

อบรมครั้งนี้ว่า	 รู้สึกดีใจที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็น	

อย่างดี	 ทุกคนมาร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเบิกบาน	

ทำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจลูกมากขึ้น	 สามารถนำ

เทคนิคที่ ได้ฝึกปฏิบัตินี้ ไปใช้ ในการสร้างหรือปรับ

พฤติกรรมของลูกอย่างสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับ

โรงเรียน	 ขณะเดียวกันก็เข้าใจครูมากขึ้นด้วย	 ซึ่งจะส่งผล

ให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างครูและผู้

ปกครอง	

	 ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์นี้ เวลา ๙.๐๐–

๑๒.๐๐ น.	 ส่วนการศึกษาพิเศษจะจัดการประชุมผู้

ปกครองเด็กพิเศษเรียนร่วม	 โรงเรียนเพลินพัฒนา	 เรื่อง	

“จากอดีตสู่ปัจจุบัน การศึกษาพิเศษไทย” เพื่อบอกเล่า

ถึงพัฒนาการการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษในประเทศ

ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึง

รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาในโครงการเด็กพิเศษ

เรียนร่วมของโรงเรียนเพลินพัฒนา	 ให้กับผู้ปกครองเด็ก

พิเศษเรียนร่วมของเพลินพัฒนา	 ทั้งผู้ปกครองเก่าและผู้

ปกครองใหม่ในปีการศึกษาหน้า	 รวมทั้งผู้ปกครองท่าน

อื่นๆ	ที่สนใจ	อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก

พิเศษร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน	 ไม่ว่าจะเป็นเด็ก

พิเศษในกลุ่มอาการปรากฏชัด	 หรือกลุ่มเฝ้าระวังที่อาการ

อาจไม่ปรากฏชัด	ซึ่งล้วนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทั้ง

สิ้น	ผู้ปกครองท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุม	 โทรสำรอง

ที่นั่งได้ที่ส่วนการศึกษาพิเศษ โทร.๐–๒๘๘๕–๒๖๗๐-๕ 

ต่อ ๑๒๐๐ ค่ะ 

ตัวแทนนักเรียนเพลินพัฒนาที่ไปร่วมปฏิบัติการซับเหงื่อโลกในครั้งนี้ประกอบด้วย	

ด.ญ.พฤกษ์ศุภางค์	 ศุภเมธากร	 (เพิร์ธ)	 ชั้น	 ๗,	 ด.ช.ศรัน	 สุดลาภา(โดนัท)	 ชั้น	 ๗,	

ด.ญ.โอริสรา	เรืองเล็ก	(อิงค์)	ชั้น	๘/๑,	ด.ช.วันต์นวัต	รัตน์นนท์ธนัท	(กันย์)	ชั้น	๘/

๑,	ด.ญ.สมิตานัน	ลิ้มสกุลภักดี	(แบล)	ชั้น	๘/๒	และ	ด.ญ.ฐิติรัตน์	สิริภัทรวณิช	(ฟ้า)	

ชั้น	๘/๒	เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เด็กๆได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับนักเรียน

โรงเรียนอื่นที่เป็นน้องชั้นเล็กกว่า ได้ฝึกการดูแลช่วยเหลือน้อง และได้ฝึกการ

คิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงที่เป็นงานสาธารณะประโยชน์ ขอชื่นชม

นักเรียนทุกคนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ	





๕

มหกรรมดนตรีชีวิต

	 ขอเชิญเด็กๆ	 คุณครู	 และผู้ปกครองเพลินพัฒนาร่วมชมการแสดงของ

นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล	อนุบาล	๑	อนุบาล	๒	ชั้น	๑	ชั้น	๒	ชั้น	๔	ชั้น	๕	และ

ชั้น	๗-๑๑	ในงาน	“มหกรรมดนตรีชีวิต”	เวทีที่เด็กๆ	จะประมวลความรู้ที่ได้เรียนรู้จาก

หน่วยวิชาดนตรีชีวิตตลอดปีการศึกษา	 แล้วนำเสนอผ่านการแสดงรูปแบบต่างๆ	 ตาม

ความสามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน	อาทิ	ความสามารถทางด้านดนตรี	

การขับร้อง	 การเคลื่อนไหว	 ความคิดสร้างสรรค์	 กวีนิพนธ์	 และการละคอน	 ในวันที่ 

๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์นี้ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. บริเวณลานนาฬิกาแดด 

แนะแนวการเรียนรู้ช่วงชั้นที่๔

	 คณะครูช่วงชั้นที่	 ๓	 และ	 ๔	 จะจัดการประชุมแนะแนวการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่	 ๔	 ของโรงเรียนเพลินพัฒนาให้กับ

นักเรียนและผู้ปกครองชั้น	 ๙	 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อชั้น	 ๑๐	 ในปีการศึกษาหน้า	 โดยมีหัวข้อการพูดคุย	 อาทิ	 เป้า

หมายช่วงชั้นที่	๔	เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย	วิธีการเรียนช่วงชั้นที่	๔	การแบ่งหน่วยวิชา	โครงงานชื่นใจฯ	และโครงสร้างเวลา	ขอ

เชิญผู้ปกครองและนักเรียนชั้น	๙	ที่สนใจ	 เข้าร่วมการประชุมในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์นี้ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ 

ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๓ อาคารประถมปลายค่ะ 

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

วันที่ ระดับชั้น รายละเอียด

๕-๖	ก.พ.๕๒	 ๕/๓	
เรื่อง	 “เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของ หิน ดิน จากอิทธิพลของน้ำ กรณีศึกษาลำน้ำ

เพชรบุรี”	ณ	อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	และ	รร.บางตะบูน	จ.เพชรบุรี	

๑๑-๑๒	ก.พ.๕๒	 ๓	
เรื่อง	 “รักษ์เรา... รักษ์โลก”	 ณ	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 และอาศรมพลังงาน	

จ.นครราชสีมา	

๑๑-๑๓	ก.พ.๕๒	

๘/๑	
เรื่อง	 “เกษตรผสมผสานกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต”	 ณ	 สวนเกษตรทฤษฎี

ใหม่	จ.เพชรบุรี,	บ้านผู้ใหญ่ทองหยิบ	และป่าชายเลน	จ.สมุทรสงคราม	

๘/๒	
เรื่อง	 “การจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย”	 ณ	 จ.ชลบุรี	 และ	

จ.ระยอง	

๑๒-๑๓	ก.พ.๕๒	 ๕	 เรื่อง “พอมี พออยู่ พอกิน”	ณ	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	จ.ฉะเชิงเทรา	

๑๖-๑๗	ก.พ.๕๒	 ๔	 เรื่อง“เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองขาว”	ณ	จ.กาญจนบุรี	

๑๘-๑๙	ก.พ.๕๒	 ๑	
เรื่อง	 “ไส้เดือนเพื่อนรักษ์... ผู้พิทักษ์ผืนดิน” Earthworm… The land protector

ณ	สวนพ่อสอง-คุณพ่อน้องนิวโม่	จ.สมุทรสงคราม	(พักค้างแรมที่โรงเรียน)	

๑๘-๒๐	ก.พ.๕๒	
๖/๑	

เรื่อง	“กรุงเทพมหานคร : ชุมชนแห่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์” 

ณ	ชุมชนชาวคริสต์สามเสน,	ชุมชนจีนเยาวราช,	ชุมชนแขกพาหุรัด,	พระบรมมหาราช

วัง	และพระที่นั่งวิมานเมฆ	(ไปเช้า-เย็นกลับ)	

๖/๒	 เรื่อง	“ไฟฟ้าเพื่อชีวิต”	ณ	เขื่อนศรีนครินทร์	บ้านเขาแก่งเรียง	

๒๐	ก.พ.๕๒	 ๕/๑,	๕/๒	 เรื่อง	“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน”	ณ	โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ	

กำหนดการภาคสนาม



๖

	 ช่วงนี้มีผู้ปกครองถามไถ่กันมาถึงการจัดค่ายเสริม

ทักษะและการเรียนรู้ต่างๆ	 ให้กับเด็กๆ	 ในช่วงปิดภาคเรียน	

จดหมายข่าวฉบับนี้จึงนำรายละเอียดของแต่ละค่ายมาให้

เลือกสรรกันตามความชอบและความสนใจของเด็กแต่ละคนค่ะ	

  

CookingCamp“พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย”   

 ค่าย	 Cooking	 Campสำหรับเด็กวัยเตรียมอนุบาล-	

ชั้น	๑	สนุกกับสถานการณ์จำลองที่ให้เด็กๆ	ได้สมมติตัวเองเป็น

พ่อครัวแม่ครัว	 และนำตัวต้นตำรับสูตรอาหารแบบเด็กๆ	 มา

เป็นพระเอกในการนำพาเด็กๆ	 ไปสู่การเรียนรู้เรื่องพื้นฐาน

ทักษะทางคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ภาษา	 ศิลปะ	 และดนตรี	

ในวันที่ ๒๓ มี.ค.-๓ เม.ย.๕๒ (รวม	 ๑๐	 วัน)	 เวลา	 ๙.๐๐-

๑๒.๐๐	 น.	 ณ	 อาคารอนุบาล	 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ

เตรียมอนุบาล	จำนวน		๓๐		คน	และระดับอนุบาล	๑	ถึง	ชั้น	

๑	จำนวน	 	๙๐	 	คน	ค่าลงทะเบียนคนละ	๕,๐๐๐	บาท	 (รวม

อาหารว่างเช้า	อาหารกลางวัน	และสื่อวัสดุอุปกรณ์)	ผู้ปกครอง

ท่านใดสนใจจะสมัครค่ายให้ลูก	 สามารถลงทะเบียนพร้อมชำระ

ค่าใช้จ่ายได้ที่ฝ่ายการเงิน	 อาคารสำนักงาน	 (ด้านหน้าโรงเรียน)	

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๗ ก.พ.๕๒ เวลา ๙.๐๐ น. - 

๑๖.๐๐ น. (รับจำนวนจำกัด)	 และสามารถสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอนุบาล	 โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-

๕	ต่อ	๑๑๐๑	ค่ะ

ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้คณิต-วิทย์
 Logical Thinking Camp	 ค่ายที่เด็กๆ	 จะได้สนุก

กับเกมฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา	 โดยทีม

งานจากศูนย์สร้างคนเก่งซีเอ็ด	 แบ่งเป็นค่ายละ	 ๒	 วันตาม

กลุ่มช่วงชั้นดังนี้	ช่วงชั้นที่ ๓	 วันที่	 ๒๓-๒๔	มี.ค.๕๒	 /	ช่วง

ชั้นที่ ๔	 วันที่	 ๒๖-๒๗	 มี.ค.๕๒	 /	 ช่วงชั้นที่ ๒	 วันที่	 ๖-๗	

พ.ค.๕๒	 เวลา	 ๙.๐๐-๑๖.๐๐	 น.	 ณ	 ห้องเรียน	 รร.เพลิน

พัฒนา	ค่าลงทะเบียนคนละ	๙๙๐	บาท	(รวมอาหารกลางวัน

และอาหารว่าง)	

 Math Camp	 ค่ายสร้างความรู้	

ความเข้าใจ	 และปลูกฝังนาสัยรักการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 ด้วยการเรียนรู้ผ่านเกม	

กิจกรรม	 และแบบฝึกที่สนุกสนาน	 แบ่งเป็น	

๒	 กลุ่มการเรียนรู้ดังนี้	 ช่วงชั้นที่ ๒	 วันที่	

๒๓-๒๗	มี.ค.๕๒	/	ช่วงชั้นที่ ๓ วันที่	๒๗	เม.ย.-๑	พ.ค.๕๒	

เวลา	๙.๐๐-๑๕.๐๐	น.	ณ	ห้องเรียน	 รร.เพลินพัฒนา	 ค่าลง

ทะเบียนคนละ	๔,๐๐๐	บาท	 (รวมอาหารกลางวันและอาหาร

ว่าง)	

 Science Camp	 ค่ายที่เด็กๆ	 จะได้สนุกกับการ

ทดลองวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรม	 แบ่งเป็น	 ๒	 กลุ่ม

การเรียนรู้ดังนี้	 ช่วงชั้นที่ ๓	 วันที่	 ๒๓-๒๗	 มี.ค.๕๒	 /		

ช่วงชั้นที่ ๒	วันที่	๒๗	เม.ย.-๑	พ.ค.๕๒	เวลา	๙.๐๐-๑๕.๐๐	

น.	ณ	ห้องเรียน	รร.เพลินพัฒนา	ค่าลงทะเบียนคนละ	๔,๐๐๐	

บาท	(รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)		

 ผู้ ปกครองท่ านใดสนใจจะสมัครค่ ายให้ลู กๆ 

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คุณครูนุช ส่วนชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๒ ตั้งแต่วันที่ 

๒๓ ก.พ.-๔ มี.ค.๕๒ ค่ะ 

ค่ายดีๆช่วงปิดภาคเรียน

ชวนให้กำลังใจนักกีฬารักบี้

	 หลังจบงานกีฬาแดงชาด	นักกีฬารักบี้เพลินพัฒนาก็เริ่มฝึกซ้อมกันอย่างแข็งขัน

เป็นประจำทุกเย็นหลังเลิกเรียน	 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใหญ่ครั้งสุดท้ายของ

ปีการศึกษา	 ในรายการแข่งขัน	 “มินิรักบี้”	 และ	 “รักบี้ยุวชน”	 วันที่	 ๒๑-๒๒	ก.พ.๕๒	ณ	

สนามกีฬาโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา	 โดยครั้งนี้โรงเรียนของเราส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขัน	๕	ทีม	คือ	รุ่นอายุ	๘	ปี,	๙	ปี,	๑๐	ปี,	๑๒	ปี	และรุ่นอายุ	๑๔	ปี	ขอเชิญ

ชวนเด็กๆ	 คุณครู	 และผู้ปกครองร่วมไปให้กำลังใจนักกีฬารักบี้ของเรากันได้	 ตั้งแต่เวลา	

๗.๓๐-๑๓.๐๐	น.	ณ	รร.นานาชาติบางกอกพัฒนา	ซอยลาซาล	(สุขุมวิท	๑๐๕)	ค่ะ



ค่ายเรียนรู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
	 ค่ายเรียนรู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

เบื้องต้น	 ไม่ว่าจะมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมา

ก่อนหรือๆไม่ก็สามารถร่วมเรียนรู้ได้อย่าง

เข้าใจ	 ในวันที่	๑๖	มี.ค.-๓	 เม.ย.	และ	วันที่	

๒๐	เม.ย.-๗	พ.ค.๕๒	(รวม	๒๘	วัน	หยุดวันนักขัตฤกษ์)	แบ่ง

เป็น	๒	กลุ่มการเรียนรู้ดังนี้	 กลุ่ม	๑	ชั้น	๔-๖	 เวลา	๑๓.๐๐-

๑๔.๓๐	น.	/	กลุ่ม	๒	ชั้น	๗-๑๑	เวลา	๑๔.๔๕-๑๖.๑๕	น.	ณ	

ห้องเรียน	รร.เพลินพัฒนา	ค่าลงทะเบียนคนละ	๔,๕๐๐	บาท	

(รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)	 สนใจสอบถามราย

ละเอียดและสมัครได้ที่คุณครูนุช	 ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ		

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	 ต่อ	 ๖๑๐๒	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๓	 ก.พ.-	

๔	มี.ค.๕๒	ค่ะ




ค่ายศิลปะฤดูร้อน

 ศิลปะวัยอนุบาล	 เน้นกระบวนการสร้างสรรค์

จินตนาการ	 และสนุกตื่นเต้นกับเทคนิคหลากหลายในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของน้องหนูวัยอนุบาล	 วันที่ ๒๓-๒๗ 

มี.ค.๕๒ (รวม ๕ วัน)	 เวลา	 ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐	 น.	 ณ	 ห้อง

อเนกประสงค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 ค่าลงทะเบียนคนละ	

๒,๑๐๐	บาท	(รวมอุปกรณ์การเรียน)	

 ศิลปะช่วงชั้นที่ ๑	 สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ	 ตลอดจนใช้ความคิดเชื่อมโยงด้วยการทดลองใช้วัสดุ

ทางศิลปะในรูปแบบและวิธีการที่แปลกใหม่	 วันที่ ๑๖-๒๐ 

มี.ค.๕๒ (รวม ๕ วัน) เวลา	 ๙.๐๐-๑๖.๐๐	 น.	 ณ	 ห้อง

อเนกประสงค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 ค่าลงทะเบียนคนละ	

๓,๘๐๐	 บาท	 (รวมค่าอุปกรณ์	 อาหารว่าง	 และอาหารกลาง

วัน)	

 ศิลปะช่วงชั้นที่ ๒-๓	สนุกกับการค้นคว้าหาแนวทาง

สร้างสรรค์ศิลปะในแบบฉบับของตนเอง	 ด้วยการเรียนรู้	

ทดลอง	และทดสอบ	วันที่ ๒๗ เม.ย. - ๑ พ.ค.๕๒ (รวม ๕ 

วัน)	 เวลา	๙.๐๐-๑๖.๐๐	น.	ณ	ห้องอเนกประสงค์ชุมชนแห่ง

การเรียนรู้	ค่าลงทะเบียนคนละ	๓,๘๐๐	บาท	(รวมค่าอุปกรณ์	

อาหารว่าง	และอาหารกลางวัน)	

	 ค่ายศิลปะทั้ง	 ๓	

ค่าย	สอนโดยคุณพ่อสุขสันต์ 

ช่วยนุ่ม	 คุณพ่อน้องซอและ

น้องซึง		

 สนใจสอบถามราย

ละเอียดและสมัครได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.พ.-๔ 

มี.ค.๕๒ ค่ะ 



๗

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โรงเรียนเพลินพัฒนาร่วมกับศูนย์สร้างคนเก่ง	

ซีเอ็ด	 (SE-ED	Learning	Center)	 จัดค่ายฤดูร้อนให้นักเรียน

เพลินพัฒนาที่สนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้สนุกกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติใน	 ๓	

ค่าย	๓	รูปแบบดังนี้	

 ค่าย KIDDY ROVER

 รถมหัศจรรย์ไม่มีวันชน

			เด็กๆ	จะได้ทำความเข้าใจอุปกรณ์แต่ละ

ชิ้น	 และประกอบอุปกรณ์แต่ละชิ้นให้

ทำงานผสานกันอย่างลงตัว	 พร้อมเปิด

โอกาสให้แสดงความคิดเห็น	 คาดการณ์ผลลัพธ์จากการ

ประกอบชิ้นส่วน	 แล้วพิสูจน์ผลจากการทดลองประกอบชุด

อุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์	 โดยเปิดรับ

สมัครเด็กอายุ	 ๘-๑๕	 ปี	 เข้าร่วมค่ายในวันที่ ๒๖-๒๗ 

มี.ค.๕๒ (รวม ๒ วัน)	 เวลา	 ๙.๐๐-๑๖.๐๐	 น.	 ณ	 ห้อง

อเนกประสงค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 ค่าลงทะเบียนคนละ	

๓,๒๐๐	บาท	(รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)	

 

ค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

    เรียนรู้หลักการกลไกการสร้าง	

หุ่นยนต์	 Humanoid	 พื้นฐาน	 และ

ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมการเบื้อง

ต้น	 พร้อมนำหุ่นยนต์กลับไปต่อย

อดการเรียนรู้ที่บ้าน	 โดยเปิดรับสมัครเด็กอายุ	 ๑๐-๑๕	 ปี	

เข้าร่วมค่ายในวันที่ ๒๘-๓๐ เม.ย.๕๒ (รวม ๓ วัน) เวลา	

๙.๐๐-๑๖.๐๐	น.	ณ	ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น	๔	อาคารประถม

ปลาย	 ค่าลงทะเบียนคนละ	 ๕,๖๐๐	 บาท	 (รวมอาหารว่าง

และอาหารกลางวัน)	

 

    ค่ายวิทยาศาสตร์การบิน

	 	 	 ร่วมเรียนรู้และหาคำตอบกับ

คำถามท้าทายว่า	 “ทำไมเครื่องบิน

ถึงบินได้”	 โดยการทดลองเรื่อง

จุดศูนย์ถ่ วงและลงมือประกอบ

เครื่องบินบังคับไฟฟ้าด้วยคลื่นวิทยุ	 ตลอดจนการฝึกบังคับ

เครื่องด้วยตัวเอง	 และนำเครื่องบินกลับไปเรียนรู้ต่อที่บ้าน	

เปิดรับสมัครเด็กอายุ	 ๑๐-๑๕	 ปี	 เข้าร่วมค่ายในวันที่ ๔-๖ 

พ.ค.๕๒ (รวม ๓ วัน) เวลา	 ๙.๐๐-๑๖.๐๐	 น.	 ณ	 ห้อง

อเนกประสงค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 ค่าลงทะเบียนคนละ	

๔,๕๐๐	บาท	(รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)	

*สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ถึงวันที่๔ มี.ค.๕๒ ค่ะ 







	 	 	 	

  ถาม : ผู้ปกครองแจ้งมาว่า	พบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในโรงเรียนแล้วพูดโทรศัพท์มือถือกับปลายสายถึง	

 														รายละเอียดของโรงเรียน	เช่น	มียามกี่คน	มีทางเข้า-ออกกี่ทาง	เด็กโตต้องแลกบัตร	เด็กเลิกกี่โมง	ฯลฯ		

	 	 	 	จากนั้นก็เดินไปขึ้นรถแท็กซี่นอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับนักเรียนคนใดออกไปทั้งที่เป็นเวลาเย็นแล้ว	จึง	

	 	 	 	สงสัยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือแก๊งลักขโมยเด็ก	

   ตอบ :	โรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือคุณครู	บุคลากร	และผู้ปกครองทุกท่าน	ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องระวัง	

	 			 	บุคคลน่าสงสัยที่เข้ามาปะปนในโรงเรียน	และขอความร่วมมือทุกท่านดังนี้	

	 	 				ติดบัตรประจำตัวผู้ปกครองให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน	

	 	 				ติดเครื่องหมายโรงเรียน	(แผ่นสุญญากาศ)	บริเวณกระจกรถยนต์ด้านหน้าซ้ายมือของผู้ขับ	ท่านใด	

	 	 				ยังไม่มีเครื่องหมายติดรถยนต์นี้	สามารถมารับได้ฟรีที่ส่วนสำนักงาน	

	 	 				ประตูเข้า-ออกสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน	ขอให้ใช้ประตูบริเวณทางเข้าอาคารประถมต้น	

	 	 				ซึ่งเป็นจุดสแกนบัตร	และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเท่านั้น	

	 	 				ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำ	และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษา	

	 	 				ความปลอดภัยของโรงเรียน	

   ร่วมกันคนละไม้ละมือเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเรา และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ช่วย 

    เป็นหูเป็นตา และแจ้งข่าวสารมาค่ะ 

Q
A

เชิญร่วมบริจาคโลหิต
	 ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	 ขอเชิญชวนคุณครูและผู้ปกครองเพลินพัฒนาร่วมบริจาคโลหิต

กับสภากาชาดไทยเพื่อเป็นคลังโลหิตสำหรับผู้ป่วยหรือบาดเจ็บที่จำเป็นต้องใช้	 โดยสภากาชาดจะมา

รับบริจาคที่โรงเรียนเพลินพัฒนาในวันจันทร์ที่	 ๒	 มีนาคม	 ๒๕๕๒	 เวลา	๙.๐๐-๑๒.๐๐	 น.	ณ	 ห้อง

อเนกประสงค์ใหม่	ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคกรุณาลงชื่อล่วงหน้าที่คุณครูแพท	ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	ต่อ	๖๑๐๑	ภายในวันจันทร์ที่	๑๖	กุมภาพันธ์นี้ค่ะ

๘

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

เ รื่ อ ง เ ส น อ แ น ะ...  กั ล ย า ณ มิ ต ร คิ ด ส ร้ า ง ทำ  

ข่าวจากชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ
	 	 เล่าเรื่องโดย	:	พ่อแม่อาสาชมรมห้องสมุด

ครอบครัวเพลินพัฒนา	

	 	 	 	 กิจกรรมห้องสมุดครอบครัวฯ	 ครั้งแรกและครั้งเดียว

สำหรับภาคเรียนวิมังสานี้	 ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครอง

ร่วมสืบสานงานฝีมือของไทย	 มาเรียนรู้การพับใบตองเป็น

บายศรี	 และตัดกระดาษเป็นพวงมโหตร	 (อ่านว่า	 พวงมะ

โหด)	กับคุณยายพรจิตร์	คุณยายน้องมิว	ชั้น	อ.	๓/๓	และ

แม่นิ่ม	 คุณแม่น้องเพื่อน	 ชั้น	 อ.๒/๑	 ในวันพุธที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ์นี้ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ลานใต้อาคาร

ประถมต้น แล้วพบกันนะคะ

การอบรม“นำพาลูกสู่จุดหมายอย่างมีความสุข”

	 ขอเชิญผู้ปกครองช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔	 เข้าร่วม	

การอบรมเรื่อง	 “นำพาลูกสู่จุดหมายอย่างมีความสุข”	 โดยมี

คุณเกียรติยง	 ประวีณวรกุล	 (คุณพบ)	 เป็นวิทยากร	 ใน	

วันพุธที่ ๑๘, ๒๕ ก.พ. และ ๔ มี.ค.๕๒ เวลา ๙.๐๐-

๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชุมชนฯ	 สอบถาม	

รายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่คุณครูแพท	 ส่วนชุมชน	

แห่งการเรียนรู้ฯ	โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	ต่อ	๖๑๐๑	ค่าเข้า

ร่วมการอบรมท่านละ	 ๖๐๐	 บาท	 รับจำนวนจำกัดเพียง	 ๒๐	

ท่านเท่านั้นค่ะ











๘ ๙

เทศกาลรักดีดนตรีสร้างสุข
   วันหยุดสุดสัปดาห์นี้	
ใครยังไม่มีแผนจะเดินทาง

ไปไหน	 อยากชักชวน	

จูงมือลูกๆ	 ไปร่วมงาน

เทศกาล	 “รักดี”	 ดนตรี

สร้างสุข	 กิจกรรมดนตรี

และศิลปะสำหรับทุกคน	

ด้วยแนวคิด	 “ร้อง	 เล่น	

เต้น	 แต่ง	 แบ่งปันสร้างสุข	

ปลอดทุกข์น้ำเมา”	 ณ	 สวนสันติชัยปราการ	 ถนนพระอาทิตย์	

ในวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์นี้ เวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๓๐ น.

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆ	 และครอบครัวได้ร่วม

สนุก	อาทิ	ซุ้มศิลปะนานาสารพัน	เข็มกลัดทำมือ	กระถางเพาะ

รัก	 ปั้นดินจินตนาการ	 สมุดทำมือรีไซเคิล	 ดนตรียิ้มละไม	

มหัศจรรย์หุ่นเงาปักษ์ใต้	 ตอกตุงทำโคมล้านนา	 ผู้เฒ่าอีสาน

สอนลูกหลานทำของเล่น	 และ	 “ลานดนตรีไม่มีจำกัด”	 พื้นที่

เปิดกว้างสำหรับคนรุ่นใหม่หัวใจมีเพลง	 ไม่ว่าจะเป็นวง	 หรือ

ศิลปินเดี่ยว	 มาร่วมเปิดหมวกบรรเลงดวลเพลงริมน้ำ	 แต่งเอง

เล่นเองร้องเองกับซุ้มเพลงทำมือ	 เสร็จแล้วสามารถอัดเพลง

สดๆ	เอาผลงานกลับบ้านได้เลย	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เวลา วันที่๑๓ก.พ.๕๒ วันที่๑๔ก.พ.๕๒ วันที่๑๕ก.พ.๕๒

๑๖.๐๐	 กลองสะบัดไชย	เชียงใหม่	 รำโส้ทั่งบั้ง	สกลนคร	
ดนตรีละอ่อนดอย	สมาคมม้ง	

ประเทศไทย	

๑๖.๓๐	 ดนตรียิ้มละไม	
การแสดงละครเพลง	

รร.บรรหาร-แจ่มใส	๗	

การแสดงของกลุ่มสายลม	

แสงแดด	ระยอง	

๑๗.๐๐	 สมาคมครูดนตรีฯ	 ดนตรีปลอดเหล้า	 ดนตรีปลอดเหล้า	

๑๗.๓๐	
เยาวชนค่ายเพลงสร้างสุข	

อมรสตูดิโอ	

ดุริยางค์	รร.เตรียมอุดมดนตรี	

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	

ชมรมเลิฟคลับ	/	คาเรน	คล่อง	

ตรวจโรค	

๑๘.๐๐	 เยาวชนชมรมเกสรลำพู	
เยาวชนค่ายเพลงสร้างสุข	

อมรสตูดิโอ	
เครือข่ายสมัชชาศิลปิน	

สมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง	

มูลนิธิ	อ.สุกรี	เจริญสุข	และ	

สดใส	รุ่งโพธิ์ทอง	๑๘.๓๐	 พิธีเปิด	
กลุ่มรักยิ้ม	/	พจนาถ	พจนา	

พิทักษ์	

๑๙.๐๐	
เยาวชนกอดทะเลด้วยเสียงเพลง	

/	โฮป	แฟมีลี่	

เยาวชนดนตรีสร้างสุขจอมทอง	/	
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เครือข่ายเยาวชนดนตรีสร้าง	

สุขอีสาน	/	ศุ	บุญเลี้ยง	

๒๐.๐๐	 ดนตรีล้านนา	 ดนตรีปกากะญอ	-	ชิ	สุวิชาน	 เยาวชนชมรมเกสรลำพู	

๒๐.๓๐	
เยาวชนดนตรีสร้างสุขภูเก็ต	/	

	โป่ง	หิน	เหล็ก	ไฟ	

โคตรอินดี	/	สุกัญญา	มิเกล	/	

	เท็ดดี	สกา	แบนด์	

กลุ่มคนดนตรีสีขาว/	

	PARADOX	

รายการแสดงบนเวที 

เสวนา“พูดและฟังให้หัวใจแช่มชื่น”

	 ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองร่วมเรียน

รู้ วิ ธี ก า รสื่ อ ส า ร ระหว่ า งสมาชิ กภาย ในครอบครั ว		

ในการเสวนาเรื่อง	 “พูดและฟังให้หัวใจแช่มชื่น”	 กับ

อาจารย์อังคณา	 มาศรังสรรค์	 วิทยากรและกระบวนกร	

ที่เคยมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรงเรียนพ่อแม่ให้กับผู้

ปกครองเพลินพัฒนาหลายต่อหลายครั้ง	 ในครั้งนี้	

อ.อังคณาจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่เรียนรู้วิธีการฟังอย่างลึก

ซึ้งที่ทำให้ลูกและผู้คนรอบข้างปรารถนาที่จะพูดคุยกับคุณ

มากขึ้น	 ตลอดจนเรียนรู้วิธีการพูดที่จะไม่พลั้งเผลอทำร้าย

ลูกหรือคนรอบข้าง	 ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์นี้ เวลา 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ณ	ห้องอเนกประสงค์ใหม่		

ผู้ปกครองที่สนใจสำรองที่นั่งได้ที่คุณครูแพท	 ส่วนชุมชน

แห่งการเรียนรู้ฯ	 โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕	 ต่อ	 ๖๑๐๑	

ภายในวันที่ ๒๐ ก.พ.๕๒

ค่าสนับสนุนกิจกรรม	

คนละ	๗๐	บาทค่ะ



๑๐

เ พ ลิ น ต า    เ พ ลิ น ใ จ  

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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

โครงการวิ่ง
สะสมไมล์ปี

๓


