
ฉบับที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 
 จดหมายข่าวฉบับเปิดภาคเรียนได้แนะนำคุณครูในช่วงชั้นอนุบาล-ช่วงชั้นที่ ๔ 

ให้รู้จักกันไปแล้ว ฉบับนี้และฉบับต่อไปจะทยอยแนะนำคุณครูและบุคลากรในส่วน

สนับสนุนให้รู้จักกันเพิ่มเติมค่ะ 

กำหนดการพิธีไหว้ครู

 โรงเรียนจะจัดพิธีไหว้ครูสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๑ เพื่อ

ให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครู และครูได้ต้อนรับศิษย์

เข้ามาอยู่ในความดูแลด้วยความรักและเมตตา โดยมีกำหนดการ

พิธีไหว้ครูของแต่ละช่วงชั้นดังนี้  

 

 วันที่ ช่วงชั้น

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิ.ย.๕๑ ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิ.ย.๕๑ ช่วงชั้นที่ ๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิ.ย.๕๑ อนุบาล ๑-๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิ.ย.๕๑ เด็กเล็ก และเตรียมอนุบาล  

  

 

 คุณครูแต่ละชั้นจะให้เด็กๆ จัดพานไหว้ครูซึ่งประกอบด้วย

ดอกไม้สำหรับพิธีไหว้ครูคือ “ดอกมะเขือ” สัญลักษณ์ของความ

อ่อนน้อมถ่อมตน “หญ้าแพรก” สัญลักษณ์ของความอดทน 

งอกงามได้ทุกแห่ง และ “ดอกเข็ม” สัญลักษณ์ของสติปัญญาอัน

เฉียบแหลม ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยเตรียมดอกไม้ให้

เด็กๆ นำมาจัดพานล่วงหน้าก่อนวันงานไหว้ครู ๑ วันนะคะ 



จดหมายข่าวเพลินพัฒนา
www.plearnpattana.com 

สอนคน สอนวิชา พัฒนาคุณค่าชีวิต ภาคฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

ข่าวที่น่าสนใจ     

 กำหนดการพิธีไหว้ครู

 โครงการประกวด

 "ร้อง-แต่ง"ภาษาอังกฤษ

 ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ

 ข้อควรรู้เรื่องระบบสแกนบัตร

 รับส่งนักเรียน

	 เรื่องเล่าจากห้องเรียน	

	 ช่วงชั้นที่	๑	

 การเลือกตั้งคณะกรรมการ 

 นักเรียน

	 ช่วงชั้นที่	๑-๒	

 สัปดาห์สุนทรภู่

	 ช่วงชั้นที่	๓-๔	

 การเรียนดนตรีชีวิต

	 ชุมชนแห่งการเรียนรู้	

 บ้านใหม่ส่วนชุมชน

 งานต้อนรับน้องใหม่

 กาดดวงจำปา

 โครงการบ้าน-ร.ร.

 ร่วมพัฒนาคุณลักษณะ

 เสวนาดีๆที่เพลินพัฒนา







๒

 

 

เก็บตกจากสนทนายามเช้า

      ก่อนเปิดภาคเรียนฉันทะ ส่วนการศึกษาพิเศษ

ได้จัดโครงการเตรียมเด็กพิเศษเรียนร่วม เพื่อเตรียม

ความพร้อมของเด็กๆ ในด้านต่างๆ อาทิ การปรับ

ตัวและสร้างความคุ้นเคยในการมาโรงเรียน การปรับ

พื้นฐานด้านวิชาการ การมีทักษะทำกิจวัตรประจำวัน

ที่ โรงเรียน การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก 

เปิดโอกาสให้ครู ได้รู้ จักเด็กและประเมินความ

สามารถพื้นฐานของเด็กแต่ละคน ซึ่งผลจากการ  

เตรียมความพร้อมนี้ทำให้วันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่

รอคอยและวันแห่งความสุขของเด็กๆ ค่ะ 

      เปิดภาคเรียนมาในสัปดาห์ที่สอง ส่วนการ

ศึกษาพิเศษก็เริ่มกิจกรรม “สนทนายามเช้า” ที่เป็น

วงพบปะสนทนาระหว่างคุณครูสุขจันทร์ สุขประกอบ 

หัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ คุณครูอัญชลี บุญรักษา 

หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองของเด็กๆ 

ในโครงการฯ โดยครั้งนี้มีแขกพิเศษมาร่วมสนทนา

ด้วย คือ รศ.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผอ.ศูนย์การ

ศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

      รศ.สุวิมล เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มจัดการศึกษาและ

พัฒนาเด็กพิเศษในประเทศไทย ครั้งนี้ท่านอาจารย์

ได้มาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานพัฒนาเด็กพิเศษ

กลุ่มต่างๆ รวมทั้งเด็กที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 

ขณะเดียวกันก็ได้ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองว่า พ่อ

แม่นั้นคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาเด็ก ไม่ว่าจะ

เป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ และการให้เด็กพิเศษได้

เรียนร่วมกับเด็กปกติในวัยเดียวกันนั้นจะช่วยเหลือ

เด็กพิเศษได้มาก ขณะที่เด็กปกติก็ได้ประโยชน์ร่วม

ด้วยค่ะ 

 ปิดท้ายกันด้วยเรื่องน่ายินดี ปีการศึกษานี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ

ส่วนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้สร้าง

โครงการฝึกงานในแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 

๕ ในโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตร ๕ ปี 

(รุ่นแรก) จำนวน ๒ คน มาฝึกงานกับส่วนการศึกษา

พิเศษ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งนับ

เป็นครั้งแรกที่สถาบันผลิตครูเก่าแก่แห่งนี้ให้ความไว้

วางใจส่งนักศึกษามาฝึกงานกับโรงเรียนเอกชนค่ะ 

รู้จักส่วนการศึกษาพิเศษ

๑. ครจูนัทร-์สขุจนัทร ์สขุประกอบ หวัหนา้สว่นการศกึษาพเิศษ 

๒. ครอูญั-อญัชล ีบญุรกัษา หวัหนา้งานการศกึษาพเิศษ 

๓. ครเูดยีร-์นภสันนัท ์ลกัษณวสิษิฐ ์ ครกูารศกึษาพเิศษ 

๔. ครมูายด-์รุง่นภา สาธร เลขาฯ สว่นการศกึษาพเิศษ 

 เปิดภาคเรียนมาไม่ทันไร หน่วยวิชา ESL ก็จัดกิจกรรม

สนุกๆ ให้เด็กๆ ช่วงชั้นที่ ๑-๔ ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกัน

แล้วค่ะกับโครงการ “Sing Plearn Plearn” การแข่งขันร้อง

เพลงและแต่งเพลงภาษาอังกฤษ ด้วยว่าการเรียนรู้ผ่านบทเพลง

ช่วยให้เกิดความสุข ความคุ้นเคยกับสำนวนสำเนียงในภาษา

อย่างไม่รู้ตัว ก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดและจิตใจจากการ

ตีความเนื้อหาในบทเพลง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนการออก

โครงการประกวด“ร้อง-แต่ง”เพลงภาษาอังกฤษ

๒  ๑   ๔    ๓ 



๓

      ขอฝากเรื่องการเก็บรักษาบัตรประจำตัวผู้

ปกครองให้ดีด้วยนะคะ เพราะบัตรนี้สามารถใช้รับ

นักเรียนได้เหมือนเจ้าของบัตรมาเอง และถ้าผู้ปกครอง

ทำบัตรหายขอให้รีบแจ้งที่สำนักงานโดยเร็วที่สุด เพื่อ

ทำการปลดรหัส ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำบัตรของท่านไป

รับนักเรียนแทนค่ะ



ขอความร่วมมือผู้ปกครอง

  ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนและรับลูกแล้ว ขอความ  

  ร่วมมือผู้ปกครองไม่เข้าไปในอาคารเรียน เพื่อให้  

  คุณครูใช้เป็นพื้นที่ทำงานและจัดกิจกรรมการเรียน  

  รู้ให้กับเด็กๆ ค่ะ  




เรื่องเล่าจากห้องเรียน







การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

 สัปดาห์นี้ช่วงชั้นที่ ๑ ดูคึกคักเป็นพิเศษ เพราะ

เป็นช่วงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ

นักเรียนของช่วงชั้นเริ่มหาเสียงกันค่ะ ครั้งนี้มีนักเรียน

ชั้น ๒ และ ๓ รวมตัวกันสมัครรับเลือกตั้งถึง ๕ กลุ่ม 

๕ หมายเลขด้วยกัน โดยเริ่มแนะนำตัวผู้สมัครและจับ

หมายเลขกันไปแล้วในวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายนที่ผ่านมา 

จากนั้นคุณครูช่วงชั้นที่ ๑ ได้ร่วมกันแสดงละครเรื่อง 

“การซื้อสิทธิ-ขายเสียง” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาท

หน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

และกฎระเบียบการเลือกตั้งต่างๆ 

เสียงอย่างเป็นธรรมชาติที่สนุกสนานอีกด้วย การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น คือ ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ และ

ช่วงชั้นที่ ๓-๔ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละประเภทดังนี้ 

 การแต่งเพลงความหมายจรรโลงใจ ใช้คำสื่อความหมายได้ดี เข้าถึงจิตใจ พร้อมทั้งมีการร้องนำเสนอ  

เพลงที่แต่งขึ้น โดยอาจจะร้องเองหรือให้คนอื่นร้องก็ได้ เปิดรับผลงานถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายนนี้ค่ะ 

 การร้องเพลง รับสมัครทั้งประเภทเดี่ยวและกลุ่ม โดยผู้สมัครจะต้องออกเสียงถูกต้องชัดเจน และสื่อ

ความหมายของบทเพลงได้ ในประเภทกลุ่มจะมีคะแนนในส่วนของความพร้อมเพรียงเพิ่มเติม โดยจะแข่งขันใน

วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ อาคารประถมปลาย 

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ

 คุณครูบรรณารักษ์ห้องสมุดอาคารประถม

ฝากประชาสัมพันธ์มาว่า ปีการศึกษานี้ห้องสมุดจะ

ขยายเวลาการให้บริการสำหรับเด็กนักเรียนและผู้

ปกครองถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.  และจะเปิดเป็นพื้นที่

ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับช้าถึง

เวลา ๑๙.๐๐ น.ค่ะ 


 สัปดาห์นี้ โรงเรียนเริ่มนำ

ระบบสแกนบัตรประจำตัวมาใช้

ในการรับ-ส่งนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-

๔ แล้ วค่ ะ หากพบข้อติดขัด

ประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ 

เพราะเป็นช่วง เริ่ มต้น อาจมี

ปัญหาติดขัดบ้าง และขอแจ้งเพิ่ม

เติมสำหรับกรณีให้พี่ชั้นโตรับน้อง

แทน และกรณีผู้ปกครองลืมบัตรค่ะ 

 การให้พี่ชั้นโต (ช่วงชั้นที่ ๓-๔) รับน้อง (ชั้น 

๑-๖) แทนผู้ปกครอง ให้น้องสแกนบัตรประจำตัว

นักเรียน แล้วตามด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนของพี่ 

 กรณีที่ผู้ปกครองลืมนำบัตรประจำตัวผู้ปกครอง

มา ให้ผู้ปกครองเขียนรายละเอียดลงในใบอนุญาตรับ

นักเรียนที่ครูเวร แล้วครูเวรลงชื่อรับรอง จากนั้นสแกน

บัตรประจำตัวนักเรียน ตามด้วยครูเวรสแกนบัตรหลัก 

๒ ครั้ง เพื่ออนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านได้ 

ข้อควรรู้เรื่องระบบสแกนบัตรับ-ส่งนักเรียน

ช่วงชั้นที่ ๑ 



๔

               มารู้จักผู้สมัครและนโยบายแต่ละหมายเลขกันค่ะ  

สัปดาห์สุนทรภู่

 หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยจัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันสุนทรภู่ให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ ร่วมสนุก

ในกิจกรรม “คำถามยามเช้า” ซึ่งเป็นคำถามที่ส่งเสริม

ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ด้านภาษาไทย และความรู้จาก

บทประพันธ์ของท่านกวีเอกสุนทรภู่ โดยคุณครูจะติด

คำถามและกล่องรับคำตอบไว้ที่บอร์ดใต้โถงอาคารเรียน 

ระดับชั้นละ ๑ คำถามต่อวัน ให้นักเรียนตอบคำถาม  

ในเวลา ๗.๓๐-๘.๐๐ น. แล้วสะสมคะแนนต่อเนื่องไป  

ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๖ มิถุนายนนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง

เบอร์๔

เบอร์
๑พรรครวมพลังเป็นหนึ่ง

สโลแกน “รวมพลังเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของชาวเพลิน” 

    สมาชิก : น้องอันอัน น้องมายด์ ๓/๑, น้องแจน 

น้องมีมี ๓/๒, น้องส้มจุก น้องสรัน ๓/๓, น้องคริสตี้ ๒/๑ 

และน้องแต๊ง ๒/๒ นโยบายเด่นคือ รณรงค์การไหว้

พรรคเด็กเพลิน สโลแกน   

     “คิดดี ทำดี พูดจริง ทำจริง” 

สมาชิก : น้องฟ้าใส น้องจูเนียร์ ๓/๑, 

น้องกานต์ น้องสิงห์ ๓/๒, น้องปลาย น้องพี

ใหญ่ ๓/๓, น้องดรีม ๒/๑ และน้องเคน ๒/๑ 

นโยบายเด่นคือ เตือนน้องให้ประหยัดพลังงาน

เบอร์๒พรรคเด็กดีไพเราะสโลแกน “พูดดี ทำดี” 

  สมาชิก: น้องพลอย น้องเธน ๓/๑, น้อง

เบสท์ น้องเซฟ ๓/๒, น้องมี่จัง น้องเน็ก ๓/๓, น้อง

แปม ๒/๓ และน้องปอ ๒/๔ นโยบายเด่นคือ จะ

เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้อง 

เบอร์
๓พรรคพลังนักเรียน  สโลแกน   

  “ช่วยนิดช่วยหน่อย พูดจากับน้องดีๆ” 

    สมาชิก : น้องกิมเล้ง น้องกาสิน ๓/๑, 

น้องกระติ๊บ น้องก้าว ๓/๒, น้องอั่นอั๊น น้อง

ซันนี่ ๓/๓, น้องปิ๊บ ๒/๑ และน้องต้นข้าว ๒/๔ 

นโยบายเด่นคือ ดูแลเก็บขยะตอนเช้า

เบอร์
๕พรรคเพลินช่วยเหลือ  สโลแกน “เพลินช่วยเหลือ  

เอื้ออาทร อ่อนน้อมถ่อมตน คนดีของเพลิน” 

 สมาชิก : น้องมายด์ น้องแน็ตตี้ ๓/๑, น้องเหวิน   

น้องไว ๓/๒, น้องพิ้งกี้ น้องปูเป้ ๓/๓, น้องบัว และน้องปันปัน  

 ๒/๑ นโยบายเด่นคือ ช่วยเหลือน้องเพื่อนและครูใน

ทุกๆครั้งที่ทำได้

นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ มาส่งลูกเช้าหน่อยนะคะ 

เพื่อให้เด็กๆ มีเวลาร่วมกิจกรรมตอบคำถามนี้ค่ะ 

      กิจกรรมคำถามยามเช้านี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน 

“วันสุนทรภู่” ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ 

๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยจะมีกิจกรรม การแข่งขัน 

และการแสดงต่างๆ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๔ ให้ได้

ชมกัน รายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบในจดหมาย

ข่าวฉบับหน้าค่ะ 

 

ช่วงชั้นที่ ๑-๒ 



๕

การเรียนดนตรีชีวิต

 ภาคเรียนนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม

ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนหน่วยวิชา

ดนตรีชีวิตให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ โดยจะ

แบ่งการเรียนรู้เป็น ๓ กลุ่มตามความถนัดและความ

สนใจของนักเรียน ดังนี้  

      ๑.ห้องเรียนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง เรียนที่

ห้องอเนกประสงค์ใหม่ (ใกล้อาคารสระว่ายน้ำ) 

      ๒.ห้องเรียนดนตรีสากลและคอนเทมโพรารี่ เรียน

ที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๕ อาคารสระว่ายน้ำ 

      ๓.ห้องเรียนการร้อง-การร้องประสานเสียง เรียนที่

ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๓ อาคารประถมปลาย 

      ทุกห้องเรียนจะจัดเป็นห้องเรียนชั้นคละ ห้องละ

ไม่เกิน ๒๐ คน โดยชั้น ๗ เรียนร่วมกับชั้น ๘ ในวัน

พฤหัสบดี และชั้น ๙-๑๑ เรียนร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 

๑๔ .๒๐ -๑๖ .๑๐ น . โดยมี อาจารย์ จากวิทยาลั ย  

ดุริยางคศิลป์ เป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนทั้ งสาม

ห้องเรียนค่ะ  

เที่ยวสนุกคลุกโคลนที่เมือง๓น้ำ

 เล่าเรื่องโดย... คุณแม่น้องก้าว ชั้น ๓/๒ 

 กลายเป็นความคาดหวังและรอคอยสำหรับ

เด็กๆ ห้อง ๓/๒ ว่าปิดเทอมใหญ่จะได้ไปเที่ยวที่ไหน

ด้วยกัน หลังจากพ่อๆ แม่ๆ ได้ทำความรู้จักและคุ้นเคย

      การเรียนรู้หน่วยวิชาดนตรีชีวิตนี้มีวัตถุประสงค์

ให้นักเรียนได้ ใช้จิตวิญญาณทางดนตรีอย่างเต็มที่ 

ควบคู่ ไปกับการเรียนทฤษฎีดนตรีบนเงื่อนไขที่ครู

กำหนดให้ ซึ่งไม่ใช่การเรียนตามหนังสือ แต่เรียนด้วย

แรงบันดาลใจ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้าน

ดนตรีสามารถเรียนรู้และสนุกกับดนตรีได้ ส่วนเด็กที่มี

พื้นฐานทางดนตรีที่ดีอยู่แล้วก็สามารถต่อยอดได้ โดยใน

ช่วง ๒ สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคเรียน คุณครูได้ ให้

นักเรียนชมภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวของดนตรี เช่น 

โหมโรง และ The Chorus (Les Choristes) เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจด้านดนตรี ก่อนจะตัดสินใจเลือกเรียน

ดนตรีในสาขาที่ตนถนัดและสนใจ โดยสัปดาห์นี้เด็กๆ 

เริ่มแยกเรียนตามห้องเรียนที่เลือกกันแล้วค่ะ อยากรู้ว่า

ลูกเลือกเรียนสาขาไหน ได้ เรียนรู้อะไรบ้าง และ

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไร ลองสอบถาม

กันดูได้นะคะ 

    

ช่วงชั้นที่ ๓-๔ 

เรื่องเล่า
จากชาว

เพลิน
 มากขึ้นเป็นลำดับ นับจากวันเที่ยวท้องฟ้าจำลอง (ชั้น 

๑) ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลมข้าวเบาของโรงเรียน 

และไปเที่ยวสวนศิลป์บ้านดินที่ราชบุรี (ชั้น ๒) คนจัด

โปรแกรมไม่ใช่ใครที่ไหน พ่อต้นและแม่ทิพย์ของน้อง

กระติ๊บ ซึ่งผลงานการันตีความเพลิดเพลินควบคู่กับ

ความรู้สำหรับเด็กๆ 

      ปิดเทอมใหญ่ที่ผ่านมา พ่อต้นและแม่ทิพย์อาสา

อีกครั้งพาพวกเรา ๑๒ ครอบครัวรวม ๓๔ คน ไปเที่ยว

ป่าชายเลนที่ ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม แบบค้างคืน 

พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการทำ

น้ำตาลมะพร้าว การทำประมงพื้นถิ่น เช่น ถีบกระดาน

เลนเก็บหอยแครง การเลี้ยงหอยแมลงภู่และหอยนางรม 

และเที่ยวตลาดน้ำของชุมชนท่าคา 



๖

     เด็กๆ และผู้ปกครองเปิดโลกทัศน์ในตอน

สายของวันแรกด้วยการฟังบรรยายจากคุณสุรจิต  

ชิรเวทย์ สมาชิกวุฒิสภา จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้เห็น

ภาพความเป็นมาของชุมชนชาวแม่กลองที่มีวิถีชีวิต

เกี่ยวพันกับสามน้ำคือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย 

อย่างแยกไม่ออกจากธรรมชาติทั้งสภาวะน้ำทะเล 

และอิทธิพลของดวงจันทร์  

      จากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาค

ประชาชน และเก็บข้อมูลจากภูมิปัญญาของคนใน

พื้นที่มาเป็นเวลานาน คุณสุรจิตสามารถทำให้เราคิด

และคล้อยตาม เห็นความแตกต่างของการเจริญ

เติบ โตระหว่ าง เมืองฝาแฝดคือสมุทรสาครกับ

สมุทรสงคราม ตลอดจนเห็นคุณค่าของผลผลิตจาก

ธรรมชาติและการเกษตรที่พะยี่ห้อแม่กลอง เช่น ปลา

ทูแม่กลองจากอ่าวไทย ลิ้นจี่ที่รสชาติอร่อยกว่าที่ใด 

เพราะได้สารอาหารอันอุดมสมบูรณ์หลังฤดูน้ำหลาก 

และดอกเกลือสมุทร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตผลที่เกิด

จากการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศที่มี

ความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองปากแม่น้ำเช่นนี้ 

      หลังจากรับประทานอาหารกลางวันบนกระเตง

หอยกลางทะเลแล้ว เวลาที่สนุกที่สุดของเด็กๆ ก็มา

ถึง คือการได้นั่งกระดานเลนไปปลูกป่าชายเลน และ

เล่นสกีกระดานเลน งานนี้นอกจากเด็กๆ จะได้เนื้อตัว

เปื้อนโคลนสนุกสมใจอยาก ยังได้พ่อแม่เป็นแรงเสริม

ทั้งที่นั่งดูอยู่ในเรือและลงไปอำนวยความสะดวก เช่น

ช่วยผลักกระดานเลน (ซึ่งหนักมากเมื่อจมโคลน)  

 เราปิดท้ายของวันแรกด้วยการเดินดูหิ่งห้อยที่

ต้นลำพูในสวนของชาวบ้านพร้อมๆ กับชมการสาธิต

วิธีทำน้ำตาลมะพร้าว สำหรับคนที่เคยมาเที่ยวอัมพวา 

หากได้มาครั้งนี้กับเราคงจะรู้สึกดี ใจที่ ไม่ ได้มีส่วน

ทำลายความสงบของชุมชนริมน้ำจากการนั่งเรือหาง

ยาวชมหิ่งห้อย เล่ากันว่าชาวบ้านบางพื้นที่ยอมตัดต้น

ลำพูริมคลองหน้าบ้านเพื่อที่เรือหางยาวจะได้ไม่แล่น

ผ่าน แต่นั่นย่อมหมายความว่าประชากรหิ่งห้อยอาจ

ต้องลดตามไปด้วย จากการท่องเที่ยวที่ไม่สมดุล 

  กิจกรรมวันรุ่งขึ้นเราไปเที่ยวตลาดน้ำท่าคา 

ซึ่งยังคงเป็นการค้าขายของชุมชนจริงๆ มะนาวลูก

โตๆ มะม่วงกวนจากสวน และกล้วยหวีงามๆ มีอยู่ที่

นี่ ต่อด้วยเรียนรู้การปฏิบัติจริงด้วยการขึ้นตาล

มะพร้าวสาธิต ฝึกหยอดน้ำตาลมะพร้าวใส่แม่พิมพ์ 

ปิดท้ายของวันบางส่วนแยกไปเยี่ยมชมบ้านที่ทำเครื่อง

เบญจรงค์ และ “ตลาดเสี่ยงตาย” ริมทางรถไฟ แอบ

ลุ้นกันว่าแม่ค้าจะเก็บทุเรียนหลบรถไฟหรือไม่ (ลอง

ทายสิคะ) พร้อมกับซื้ออาหารทะเลสด-แห้งกลับบ้าน 

      เที่ยวครั้งนี้ ความทรงจำสำหรับเด็กๆ ห้อง ๓/๒ 

ก็คือความสนุกสนานกับการได้จับต้องสัมผัสเครื่องไม้

เครื่องมือในการประกอบอาชีพของชุมชนพื้นบ้าน แต่

สำหรับพ่อและแม่นี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้

ไปพร้อมๆ กับลูก ได้ทำความ “เข้าใจ” เกี่ยวกับการ

ต่อสู้และการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อที่จะเก็บรักษา

รากเหง้าและภูมิปัญญาไว้ พร้อมๆ กับรักษาทรัพยากร  

ธรรมชาติที่มีอยู่ ให้ยั่งยืน เราคงได้มี โอกาสหยิบยก

ประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งนี้ขึ้นมาพูดคุยกับลูกๆ อีก

ในโอกาสต่อไป ที่สำคัญเราหวังว่าจะได้เพื่อนสมาชิก

ใหม่จากต่างห้องหรือต่างชั้นไปเที่ยวด้วยกันปิดเทอม

หน้าค่ะ 

   

 คุณแม่น้องก้าวจัดทำกำหนดการเดินทางและกิจกรรมต่างๆ เบอร์โทรติดต่อ ตลอดจนการเตรียมตัว

ก่อนเดินทาง “Tip of the Trip” ไว้อย่างละเอียด แต่ด้วยพื้นที่จำกัด จึงไม่สามารถนำมาลง ณ ที่นี้ได้ ผู้

ปกครองท่านใดสนใจจะพาลูกๆ ไปเรียนรู้ที่ตำบลคลองโคลนเช่นนี้บ้าง สามารถดูข้อมูลได้ที่ส่วนชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ฯ ค่ะ 



๗

อาหารที่จำหน่ายในเรือนอาหาร

ถาม: ท่านผู้ปกครองเสนอแนะ  

มาว่า อยากให้ปรับเปลี่ยน  

ประเภทอาหารที่จำหน่ายใน  

เรือนอาหารกลางมาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 

เช่น อาหารจำพวกธัญพืช 

ตอบ: โรงเรียนได้แจ้งทางร้านค้าให้เพิ่มอาหาร

ที่มีประโยชน์มากขึ้นแล้วค่ะ ขณะเดียวกันใน

ทุกเย็นวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

โรงเรียนจะมีงาน “กาดดวงจำปา” ตลาดนัด

จำหน่ายผักปลอดสารพิษและอาหารเพื่อ

สุขภาพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้รัก

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะ 

 

เบอร์โทรห้องเรียนอนุบาล

ถาม: ผู้ปกครองชั้นอนุบาล ๓ เสนอแนะเรื่อง

ความไม่สะดวกในการโทรศัพท์ติดต่อคุณครู

ประจำชั้นเรียนของลูก 

ตอบ: ในช่วงเปิดภาคเรียนอาจมีปัญหา

ขลุกขลักเรื่องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทร

ห้องเรียนแต่ละห้องของช่วงชั้นอนุบาล ต้อง

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ ขณะนี้คุณครู

ทราบเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละห้องเรียนแล้ว ผู้

ปกครองสามาถโทรพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น

ของลูกได้ในเวลาหลังเลิกเรียน จะได้มีเวลาพูด

คุยกับคุณครูได้เต็มที่ ส่วนช่วงเวลาอื่นๆ ขอให้

ผู้ปกครองฝากเรื่องไว้ เพราะคุณครูอยู่ใน

ระหว่างการสอน โดยฝากเรื่องไว้ได้ที่คุณครูนก 

เลขาช่วงชั้นอนุบาล หรือคุณครูธุรการส่วน

กลาง แล้วคุณครูจะประสานไปยังคุณครูประจำ

ชั้นของนักเรียนต่อไปค่ะ 

 

ห้องเรียนลูกแดดร้อน

ถาม: คุณแม่น้องเจนนี่ อ.๓/๒ เสนอแนะมา

ว่าระเบียงห้องเรียนที่ลูกนั่งรับประทานอาหารมี

แดดส่องทำให้ร้อน และฝนสาด อยากให้

โรงเรียนติดมู่ลี่ หรือกันสาดกันฝน 

ตอบ: ส่วนสื่อสารฯ ได้สอบถามยังช่วงชั้น

อนุบาลและมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจุดที่

ไม่โดนแดดและฝนโดยตรงค่ะ แต่อย่างไร

ก็ตามมีโครงการจะติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมอยู่แล้ว

ค่ะ 

 

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ถาม: ผู้ปกครองชั้น ๑ เสนอแนะมาว่าหนังสือ  

เรียนคณิตศาสตร์ของลูกชั้น ๑ มีขนาดเล็กและ

กระดาษบางมาก เวลาเขียนจะเป็นรอยไป

หลายหน้า หรือลบแล้วทำให้กระดาษขาด 

ตอบ: หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ๑ ที่ใช้

อยู่ในปัจจุบันเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ที่น่า

เชื่อถือ และมีคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ 

จุฬาฯ เป็นผู้ร่วมผลิตค่ะ อีกทั้งยังเป็นหนังสือ

เรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอน

ของโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาในแนวทาง Brain-

Based Learning โดยมีรูปเล่มกะทัดรัด น้ำ

หนักเบา และสีกระดาษถนอมสายตา คุณครู  

จึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอน 

สำหรับเนื้อกระดาษที่บางนั้น ช่วงแรกเด็กๆ 

อาจยังกะน้ำหนักมือไม่ถูก จึงเขียนหรือลบ

หนักมือไป คาดว่าต่อไปจะดีขึ้นค่ะ 
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ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่แบ่งปันเรื่องเล่าดีๆในครั้งนี้ผู้ปกครองหรือ

นักเรียนคนใดมีเรื่องดีๆที่อยากบอกเล่าสู่กันส่งเรื่องและรูปมาได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐ต่อ๓๑๐๓หรือplearnnews@gmail.comค่ะ

เรื่องเสนอแนะ...
กัลยาณมิตร
คิดสร้างทำ




ร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร



 ในปีการศึกษานี้เรามีนักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชนเพลินพัฒนาเพิ่ม

ขึ้น อาจจะทำให้การจราจรภายในโรงเรียนติดขัดไปบ้าง โดยเฉพาะจุดรับ-ส่งเด็กนักเรียน จึงขอความ

ร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อให้การจราจรในโรงเรียนลื่นไหลขึ้น อาทิ  

 การจอดรถส่งเด็กในจุดรับ-ส่งเด็ก (Drop Zone) ที่โรงเรียนจัดไว้ โดยเด็กอนุบาลขอให้จอดส่ง

ที่จุดเดิมด้านหน้าอาคารอนุบาล ส่วนเด็กช่วงชั้นที่ ๑-๔ ขอความกรุณาขับเลยขึ้นไปจอดยังจุดใหม่ที่ริม

ทางเดินขนานกับสนามรักบี้ฟุตบอล (ทางไปสนามบาสเกตบอล) นะคะ 

 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยเตรียมตัวลูกๆ ให้พร้อมลงจากรถตั้งแต่ก่อนถึงโรงเรียน เช่น 

สะพายกระเป๋า กระติกน้ำ หรืออุปกรณ์การเรียนอื่นๆ รอไว้ เมื่อรถจอดแล้วเด็กๆ ก็พร้อมจะลงจากรถ

ได้ทันที จะช่วยให้การจราจรในเวลารับ-ส่งเด็กนักเรียนสะดวกยิ่งขึ้นค่ะ 

 ท่านผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หรือคาดว่าจะจอดรถเป็นเวลานาน ขอให้นำรถ

ไปจอดที่ลานจอดรถด้านใน ข้างอาคารสระว่ายน้ำ ส่วนลานจอดรถข้างเรือนอาหารและอาคารชุมชนฯ 

เป็นลานจอดรถชั่วคราวสำหรับผู้ปกครองที่มาจอดรับ-ส่งนักเรียน หรือมาติดต่อโรงเรียนระยะเวลาไม่

นาน ร่วมกันคนละไม้ละมือเพื่อความสะดวกในการจราจรและการใช้พื้นที่จอดรถร่วมกันค่ะ 

 ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะดีๆที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

ผลคะแนนของลูก

ถาม: ผู้ปกครองชั้น ๒/๒ เสนอแนะมาว่า ผล

คะแนนของนักเรียนชั้น ๒ ในปีการศึกษา 

๒๕๕๐ มีความผิดพลาด อยากให้โรงเรียนเร่ง

แก้ไข เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองว่าผล

คะแนนที่ได้รับนั้นถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ตอบ: ความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจาก

ความไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมประมวลผล 

โรงเรียนต้องขออภัยท่านผู้ปกครองด้วยค่ะ 

ขณะนี้ทางส่วนไอทีได้ปรับปรุงโปรแกรมให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีการตรวจสอบคะแนนของ

นักเรียนทุกคนอีกครั้งแล้ว โดยในอนาคตจะมี

มาตรการตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนน

ในหลายๆ ด้าน อาทิ การสุ่มตรวจโดยวิชาการ

ช่วงชั้นและเลขาช่วงชั้น เพื่อตรวจทานการ

ทำงานของโปรแกรม และจะมีการพัฒนา

โปรแกรมให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติให้

เรียบร้อยก่อนจะพิมพ์รายงานผลออกมาค่ะ 

ผลสอบNTและPre-NT

ถาม: ผู้ปกครองเสนอแนะว่าอยากให้โรงเรียน

แจ้งผลสอบ Pre-NT ของนักเรียนชั้น ๒ ปีการ

ศึกษา ๒๕๕๐ ให้ทราบด้วย 

ตอบ: การสอบ Pre-NT เป็นการจัดสอบของ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่

ต้องการให้โรงเรียนนำผลที่ได้มาใช้ในงานวิจัย

และพัฒนาของโรงเรียนแต่ละแห่ง ไม่ได้

เป็นการสอบเพื่อวัดมาตรฐานกลางของการ

เรียนรู้ เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีการลำดับ

เนื้อหาการเรียนการสอนภายในช่วงชั้นต่างกัน 

และเด็กๆ ยังเรียนเนื้อหาในช่วงชั้นไม่ครบถ้วน 

โรงเรียนจึงขอสงวนผลสอบมาใช้เฉพาะ

ประโยชน์เพื่อการวิจัยของโรงเรียนเท่านั้นค่ะ 

สำหรับผลสอบ NT ของนักเรียนชั้น ๓ และชั้น 

๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ผู้ปกครองสามารถดูได้

ในรายงานพัฒนาการนักเรียนทางเว็บไซต์ของ

โรงเรียนค่ะ 
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บ้านใหม่ของส่วนชุมชนฯ

 ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้และการจัดการ

ความรู้ชุมชน ย้ายบ้านใหม่แล้วค่ะ โดยย้ายมาอยู่ใน

บรเิวณเดยีวกบัเรอืนอาหาร เพือ่ให้ใกลช้ดิกบัผูป้กครอง  

ยิ่งขึ้น รวมทั้ง “ห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนา” ก็ได้

ย้ายมาอยู่ ในบริเวณเดียวกันด้วย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่

ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ ส่งข่าวมาว่า ขณะนี้เปิดให้

บริการหยิบยืมหนังสือมานั่งอ่านกันเพลินๆ แล้ว แต่

ยังไม่พร้อมสำหรับการยืมกลับบ้านค่ะ 

      ขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดครอบครัวเพลิน

พัฒนาให้สมาชิกใหม่รับทราบกันสักเล็กน้อย ห้องสมุด

แห่งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้ปกครองที่อยากส่ง

เสริมการอ่าน และกระจายหนังสือให้กับสมาชิก

ครอบครัวเพลินพัฒนาได้อ่านกัน หนังสือส่วนใหญ่ได้

รับบริจาคจากผู้ปกครองที่อยากแบ่งปันหนังสือดี มี

ประโยชน์ ให้เพื่อนๆ และลูกๆ ของเพื่อน ได้อ่านและ

ยังสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้ด้วย จึงอยากเชิญ

ชวนผู้ปกครองและเด็กๆ มาร่วมเป็นสมาชิกกันมากๆ 

โดยดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกและการให้บริการ

ได้ที่ห้องสมุดครอบครัวฯ บริเวณอาคารชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ฯ ค่ะ 

      คุณพ่อคุณแม่ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ ฝาก

ขอบคุณพ่อต้อมที่เอื้อเฟื้อพัดลมแขวนผนังติดตั้งใน

ห้องสมุด และขอบคุณน้องตะวัน ชั้น ๒/๓ และผู้

ปกครองทุกท่านที่มาช่วยกันจัดห้องสมุดค่ะ 

ต้อนรับเพื่อนใหม่สู่รั้วเพลินพัฒนา

 คณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนาขอเชิญผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ร่วมงาน 

“ต้อนรับเพื่อนใหม่” เพื่อทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองใหม่กับผู้แทนผู้ปกครอง ทั้ง  

ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสภาฯ และผู้แทนห้องเรียน (ส.ส.) ในวันอังคารที่๑๗และพุธที่๑๘มิถุนายน

นี้เวลา๘.๓๐-๑๒.๐๐น.ณห้องอเนกประสงค์ใหม่ใกล้อาคารสระว่ายน้ำค่ะ 

กาดดวงจำปา...กลับมาแล้ว

      กลับมาอีกครั้งกับ “กาดดวงจำปา” ตลาดขนาดกะทัดรัดของชุมชนเพลินพัฒนาที่จำหน่ายผักปลอดสาร

พิษและอาหารเพื่อสุขภาพที่มั่นใจได้ถึงความสด สะอาด และปลอดภัย โดยในปีนี้มีร้าน

ค้ามาร่วมจำหน่ายหลายร้านค่ะ อาทิ ผักปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรกรเขตทวีวัฒนา 

ผักปลอดภัยและขนมไทยจากร้านลุงชวน ร้านไข่ชีวภาพ ร้านอาหารมังสวิรัติ และร้าน

อาหารทะเลสดๆ โดยจะมีมาให้จับจ่ายซื้อหากันเป็นประจำทุกวันศุกร์ตลอดภาคเรียน

ฉันทะนี้ เวลา๑๕.๐๐-๑๘.๐๐น.ณลานลั่นทมหน้าอาคารอนุบาล แล้ว  

อย่าลืมหิ้วถุงผ้า ตะกร้า หรือถุงอื่นๆ จากบ้านมาใส่ของที่ซื้อหากันด้วยนะคะ สำหรับ  

ผู้ที่ประสงค์จะซื้ออาหารทะเลสด ขอให้นำกล่องหรือภาชนะมาใส่ด้วย ร่วมกันคนละไม้

ละมือเพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกนะคะ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้


๙



โครงการบ้านและโรงเรียนร่วมมือพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์

      หลังจากดำเนินโครงการ “ครอบครัวนำร่อง” 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองให้สามารถส่งเสริม

พฤติกรรมด้านบวก และปรับปรุงพฤติกรรมที่ ไม่

สร้างสรรค์ของลูกไปเมื่อปลายภาควิมังสาที่ผ่านมา 

โดยจัดกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ๖-๘ 

ครั้ง ให้กับผู้ปกครองอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

นำร่องจำนวน ๔๐ ครอบครัว ซึ่งได้มาประชุมทุกครั้ง

และบันทึกพฤติกรรมของลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการวิจัยและพัฒนา  

      เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา ครอบครัว

นำร่องได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ ง เพื่อบอกเล่า  

ประสบการณ์ในช่วงปิดเทอม  และได้ข้อสรุปร่วมกัน

ว่าครอบครัวที่นำความรู้และเทคนิควิธีการไปใช้กับลูก

อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใดล้วน

ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ ทำให้บรรยากาศ

และการสื่อสารภายในบ้านมีความสงบสุข และได้เปิด

เผยให้เห็นศักยภาพของลูกเด่นชัดขึ้น โดยจะมีการ

ติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 สำหรับโครงการในระยะที่ ๒ จากเดิมที่ตั้งใจ

ว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อเปิดภาคเรียนที่ ๒  แต่มีผู้

ปกครองแสดงความสนใจเป็นจำนวนมาก ทีมงานฯ 

นำโดยแม่ต้น-ดร.บงกช เศวตามร์ กรรมการบริหาร

โรงเรียน จึงเห็นว่าจะทดลองปฏิบัติการ “นำร่องชุด  

๒” ไปก่อน โดยจะรับสมัครครอบครัวที่สนใจในทุก

ระดับชั้น  และจะเริ่มโครงการจากห้องเรียนที่มีผู้

ปกครองแสดงความสนใจถึง ๘๐% ของจำนวน

นักเรียนในห้อง โดยจะจัดให้มีการอบรมผู้ปกครอง

และครูประจำชั้นในห้องนั้นๆ เพื่อเข้าใจแนวทาง และ

มีวิธีการทำงานร่วมกัน  

เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ

   ๑.เข้าร่วมการอบรมเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม และ

การจัดการพฤติกรรมเด็กประมาณ ๓ ครั้ง ได้ 

   ๒.นำเครื่องมือที่เตรียมให้ไปใช้ และใช้ตามขั้น

ตอน   

   ๓.ทำงานกับลูกๆ ที่บ้านตามคำแนะนำอย่างต่อ

เนื่อง และสม่ำเสมอ 

   ๔.ทำการบันทึกความเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ  

(ผ่าน web page) 

   ๕.สื่อสารกับครูประจำชั้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ 

ครั้ง (ตามช่องทางที่สะดวก เช่น จดหมาย อีเมล์)   

      ผู้ปกครองที่สนใจร่วมโครงการนำร่องนี้สามารถ

ลงชื่อได้ที่ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึง

วันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ค่าใช้จ่ายสมทบการ

จัดกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ บาท/ครอบครัว ตลอด

โครงการ (รวมค่าอาหารว่าง เอกสาร และวิทยากร)  

 ขณะที่ผู้ปกครองชั้น ๖ (รุ่นแรกของเพลิน

พัฒนา ) ก็ ร่ วมกันทำกิ จกรรมวิ จั ยและพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง

กับเป้าหมายของโรงเรียนเช่นกัน โดยในวันที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๑ นี้ จะเริ่มด้วยกิจกรรมเวิร์กชอป  

กับเด็กๆ และผู้ปกครองชั้น ๖ เพื่อเตรียมพร้อมลูก

และผู้ปกครองสู่การเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตาม

ระบบการศึกษาแนวใหม่ มีข่าวคราวคืบหน้าอย่างไร

จะรายงานให้ทราบค่ะ 

๑๐



 เสวนาดีๆที่เพลินพัฒนา

 ปั้นลูกวัยอนุบาลให้บ้านสงบ โดยวิทยากร คุณเกียรติยง ประวีณวรกุล (คุณพบ) นักจิตวิทยาคลินิก ผู้

ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ ในวันที่๒๐มิถุนายน๒๕๕๑เวลา๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ ห้องอเนกประสงค์ใหม่ ใกล้

อาคารสระว่ายน้ำ สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่าสนับสนุนกิจกรรมท่านละ ๑๐๐ บาท ได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชน

แห่งการเรียนรู้ฯ โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐ ต่อ ๖๑๐๑ 

 การเรียนรู้ โดยใช้หัวใจเป็นฐาน(HeartBasedLearning) โดยวิทยากร อาจารย์ณัฐฬส วังวิญญู 

ประธานมูลนิธิสังคมวิวัฒน์ ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้าน Transformative Learning มากว่า ๗ ปี ในวันที่

๓๐มิถุนายน๒๕๕๑เวลา๙.๐๐-๑๑.๐๐น. ณ ห้องอเนกประสงค์ใหม่ ใกล้อาคารสระว่ายน้ำ สำรองที่นั่งพร้อม

ชำระค่าสนับสนุนกิจกรรมท่านละ ๑๐๐ บาท ได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

 โรงเรียนพ่อแม่...การเลี้ยงลูกรักด้วยจิตที่ตื่นรู้ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาตัวตน

ภายใน เพื่อการเข้าใจตนเองในความเป็นพ่อแม่ และการเข้าใจธรรมชาติของความเป็นลูก มาร่วมเรียนรู้และ

สัมผัสประสบการณ์อันน่าทึ่งของการเลี้ยงลูกด้วยจิตที่ตื่นรู้ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรงเรียนพ่อแม่...

การเลี้ยงลูกรักด้วยจิตที่ตื่นรู้” โดยกระบวนกร อาจารย์ณัฐฬส วังวิญญู และอาจารย์อังคณา มาศรังสรรค์ ผู้

อำนวยการสถาบัน SMART & SMILE ในวันที่๑-๓กรกฎาคม๒๕๕๑เวลา๙.๐๐-๑๘.๐๐น. ผู้ปกครองที่สนใจ

สามารถสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๘๐๐ บาท ได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

ภายในวันที่ ๙ มิถุนายนนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ ท่านเท่านั้นค่ะ  

 

ชื่นชม
ชื่นใจ...
ผลงานเด็ก


เจ้าของผลงาน : น้องแพน ชั้น ๒ ห้อง ๑ 

เจ้าของผลงาน : น้องแม็กซ์ ชั้น ๒ ห้อง ๒ 

เจ้าของผลงาน : น้องดล ชั้น ๒ ห้อง ๑ 
ผลงานจากหัวข้อ "คุณค่าในตนเองของฉัน"   
ในวิชาแนะแนว ชั้น ๒ 

๑๑



๑๒

ร่วมส่งข่าวสารเรื่องเล่าและสาระดีๆมาได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร
โทร๐๒๘๘๕๒๖๗๐-๕ต่อ๓๑๐๓

E-mail:plearnnews@gmail.com/school@plearnpattana.com





เพลินตา
เพลินใจ


 

พิธีไหว้ครูช่วงชั้นที่๒-๔ปีการศึกษา๒๕๕๑

คำปฏิญาณนักเรียน

๑.ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตั้งใจเรียน มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นใฝ่หาความรู้ 

๒.ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความใส่ใจ 

ประณีต สะอาด เรียบร้อย มีกริยามารยาทที่ดี เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๓.ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 

๔.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักและเมตตา 


