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สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 
 กิจกรรม “วันสุนทรภู่” จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้ว   

นำรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันมาแจ้งให้ทราบกันค่ะ 

มิ.ย.๕๑

๒๓
จันทร์

“เกมเฮฮา-ภาษา-พี่น้อง”ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ 

เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ใต้โถงอาคารประถมต้น 

มิ.ย.๕๑

๒๔
อังคาร

มิ.ย.๕๑

๒๕
พุธ



มิ.ย.๕๑

๒๖
พฤหัสบดี

“การแข่งขันท่องอาขยานประกอบจังหวะ” ของนักเรียน  

ชั้น ๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ใต้โถงอาคารประถมต้น 

“การแข่งขันร้องเพลงประกอบการแสดงจากเรื่อง

พระอภัยมณี” ของนักเรียนชั้น ๓    

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ใต้โถงอาคารประถมต้น  

-ประกวดการนำเสนอบทประพันธ์จากวรรณคดี

“พจนา-อาภรณ์” (การแต่งตัวให้เป็นตัวละครนั้นๆ) ของ

นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ 

    -การโต้วาทรีะหว่างนักเรียนชั้น ๑๐ กับชั้น ๑๑ 

    - ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามยามเช้า   

ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ 

    - ประกาศผลการประกวดแต่งคำประพันธ์   

ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔  
 
เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๓๐ น. 

ณ สนามรักบี้ฟุตบอล บริเวณหน้าห้องสมุด 

จดหมายข่าวเพลินพัฒนา
www.plearnpattana.com 

สอนคน สอนวิชา พัฒนาคุณค่าชีวิต 



๒

 ในช่วงปิดภาคเรียน ส่วนพัฒนาหน่วยวิชาคณิต-  

ศาสตร์-ธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา นำโดยคุณ  

ครูนัท-อรทัย เฉลิมสินสุวรรณ หัวหน้าส่วนฯ และทีม

ครูวิชาการ ได้ร่วมกันรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล

หนังสือ สื่อซีดี ดีวีดี อุปกรณ์การเรียนการสอน ตัวอย่าง  

กิจกรรม ตัวอย่างคำถามปลายเปิด ใบงาน ฯลฯ ซึ่ง

เป็นขุมคลังความรู้ที่ครูจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอน  

หน่วยวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยวิชามานุษกับโลก และ

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ให้เด็กๆ 

ได้สนุกกับการเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับบทเรียน

ได้ดียิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ทางส่วนพัฒนาหน่วยวิชาคณิต-วิทย์ 

ยังได้จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

-วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพิ่มเติม จัดการแปลหนังสือ

และบทความวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจัดหาและแปลหนังสือ  

ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ 

เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นเรื่องเล่าเร้าพลังสร้างแรงบันดาล

ใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ และยังได้คิดค้น

และออกแบบกิจกรรม Active Learning ง่ายๆ แต่

ช่วยอธิบายเรื่องยากๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  

 เครื่องมือช่วยสอนเหล่านี้จะถูกบรรจุไว้ ใน

โปรแกรมบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลกลางของโรงเรียน 

(Key Indexes Program) ที่คุณครูทุกคนสามารถเข้า

ถึงและเลือกมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละ

หัวข้อได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จและบรรจุไว้ในโปรแกรม  

บัญชีรายชื่อฐานข้อมูลกลางให้คุณครูนำไปใช้ได้ใน

ปลายภาคเรียนฉันทะนี้ค่ะ 

 คุณครูนัทเล่าให้ฟังว่า การจัดหาเครื่องมือช่วย

สอนที่เป็นนวัตกรรม และการจัดทำ Key Indexes 

Program นี้ เพื่อช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนคณิต-  

ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และรู้สึกว่าการเรียนรู้หรือการ

ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ นั้นไม่ ใช่ เรื่องยาก 

สำหรับช่วงชั้นที่ ๔ นั้นมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การ

สอบ Admissions ในอนาคต และเพื่อให้การทำงาน

เกิดเป็นวงจรของการวิจัยและพัฒนา (R&D) คุณครู

วิชาการทุกคนในส่วนพัฒนาหน่วยวิชาคณิต-วิทย์ จะ

ต้องลงสอนร่วมกับคุณครูของช่วงชั้นในลักษณะคู่สอน 

(Buddy)เป็นการปฏิบัติบนหน้างานจริง เพื่อรับรู้ความ

สำเร็จ และข้อบกพร่องที่ต้องนำมาพัฒนาต่อไปค่ะ 

๑. ครูนัท-อรทัย เฉลิมสินสุวรรณ   

   หัวหน้าส่วนพัฒนาหน่วยวิชาฯ 

๒. ครูนุ่น-พรพิมล เกษมโอภาส   

   ครูวิชาการ (คณิตศาสตร์) 

๓. ครูภู-ภูริทัต ชัยวัฒนกุล   

   ครูวิชาการ (ฟิสิกส์) 

๔. ครูโอ๋-สุนทรี อยู่สถาน   

   ครูวิชาการ (คณิตศาสตร์) 

๕. ครูเหน่ง-กิตติพล จันทวงศาทร   

   ครูวิชาการ (ชีววิทยา) 

รูจ้ักส่วนพัฒนาหน่วยวิชาคณิตศาสตร์-ธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา

๓  ๒   ๑    ๔ 

๕ 

การพัฒนาสื่อและเครื่องมือช่วยสอนคณิต-วิทย์



๓

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นอนุบาล 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ปรับกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยวิชา ESL ค่อนข้างมาก และเมื่อดู

ผลสอบ NT และ O-NET ที่นักเรียนชั้น ๖ และชั้น ๙ สอบไปในช่วงปลายปีการศึกษา ๒๕๕๐ แล้วก็สร้างความ

มั่นใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ปรับไปได้พอสมควร เนื่องจากคะแนนสอบที่ออกมาสะท้อนให้

เห็นว่านักเรียนเพลินพัฒนาของเรามีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น ผลสอบ O-NET 

ของนักเรียนชั้น ๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษถึงร้อยละ ๗๔.๖๐ ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 

๓๘.๖๗ ในขณะที่ผลการสอบของโรงเรียนคาทอลิกแห่งหนึ่งซึ่งเคยได้อันดับที่ ๑๓ ของเขตกรุงเทพฯ จากผลสอบ 

NT ม.๓ (ชั้น ๙) และสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ถึง ๒ ใน ๓ ของ

นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖๘.๔๑ ในผลสอบ NT ของระดับชั้น ๙ ก็มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม

โรงเรียนคาทอลิกค่อนข้างชัดเจน ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ นี้ ส่วนพัฒนาหน่วยวิชา ESL จึงเดินหน้าพัฒนาการจัด  

การเรียนรู้หน่วยวิชา ESL อย่างต่อเนื่องเต็มกำลังค่ะ 

แนวทางการเรียนรู้ESLปีการศึกษา๒๕๕๑

เล่าเรื่องโดย... ครูป้อม-สิรินยา ตัณฑนุช  หัวหน้าส่วนพัฒนาหน่วยวิชา ESL 

 ในช่วงชั้นอนุบาลเป็นช่วงวัยสำคัญของการ

ซึมซับเสียงภาษาต่างๆ เรายังคงใช้โปรแกรมของ 

My First English Adventure เป็นหลัก มีการนำ

นิทานคลาสสิกและนิทานอื่นๆ มาให้เด็กได้เรียนรู้ 

ผสมผสานไปกับแนวคิดหลัก (Theme) ของแต่ละ

ระดับชั้น โดยเน้นการฟังและการพูดเป็นหลัก มีการ

ใช้คำถาม-คำตอบ และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ตลอด

เวลา เพื่อให้เกิดการฟังและการโต้ตอบอย่างเป็น

ธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นฐานการสะสมคลังคำและระบบ

ไวยากรณ์ทางภาษา พร้อมไปกับสร้างเสริมทัศนคติ

ที่ดีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเด็กเล็ก 

 เป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่การอ่านเขียนอย่างเป็น

ระบบ เรายังคงใช้โปรแกรมของ My First English 

Adventure ซึ่งนักเรียนจะได้รับการทบทวนมากขึ้น 

มีการนำการเรียน Phonics ที่เป็นลักษณะ Rhyme

มาใช้ เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพื้นฐานภาษา

อังกฤษได้อย่างถูกต้อง และมีการฝึกฝนการเขียน

เสรีมากขึ้น ในระดับชั้น ๑ ในภาคการเรียนแรกจะมี

การปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนมีพื้น

ฐานที่ใกล้เคียงกันในทุกทักษะ การเรียนการสอนจะ

มีการนำเพลงพยัญชนะและนิทานมาใช้ประกอบการ

สอน และเน้นให้นักเรียนรู้จักตัวพยัญชนะทั้งตัวใหญ่

และตัวเล็กแม่นยำยิ่งขึ้น ในระดับชั้น ๒ และ ๓ จะ

มีการเรียนรู้เสียง Phonics  ที่เป็นระบบ และมีการ

ใช้หนังสือนิทานที่มีการแตกตัวของคำศัพท์ 

ไวยากรณ์ และเนื้อหาอย่างหลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียน 

APPLE

ANT
AX



๔

ช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ 

 มีการปรับกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือ

ที่มีวงคำศัพท์ ไวยากรณ์ และเนื้อหาอย่างเป็น

ระบบมากขึ้น นักเรียนจะได้อ่านหนังสือมากขึ้น 

ทั้งหนังสือที่ใช้ในห้องเรียนและหนังสืออ่านนอก

เวลา มีการทำกิจกรรมที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และพัฒนาความคิดมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้แบบ

ฝึกหัดด้านไวยากรณ์มาเป็นตัวฝึกความแม่นยำ 

และนำความแม่นยำนั้นมาขยายในการเขียนเสรี

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษของนักเรียนในช่วงชั้นที่สูงขึ้นจะเป็นการ

พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ตามความสามารถของ

แต่ละคน จนสามารถนำไปใช้ได้ตามมาตรฐานที่

กำหนดไว้   

รู้จักส่วนพัฒนาหน่วยวิชาESL

ช่วงชั้นที่ ๔ 

 ช่วงชั้นที่ ๔ นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษครบทุกด้านอย่างเข้มข้น เช่น การ

อ่านเรื่องราวที่ยากขึ้นกว่าช่วงชั้นที่ผ่านมา การฝึก

เขียนเสรีหลากหลายรูปแบบ การฝึกฝนทักษะการ

ฟังและการพูดให้มากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังจะ

ได้ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานต่างๆ อย่าง

สม่ำเสมอเป็นระยะๆ เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

ชืน่ชมชื่นใจเด็กเพลินพัฒนา

 ในวันที่ ๑๒ มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัด

ส่งตัวแทนนักเรียนจากช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ไปแข่งขัน

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดสุนทรพจน์ (Speech) 

การเขียนเรียงความ (Essay) การอ่านจับใจความ 

(Reading Comprehension) และการแข่งขันตอบ

ปัญหา (Quiz) กับกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๓ กว่า ๒๐ โรงเรียน อาทิ 

ร.ร.วัดประดู่ ในทรงธรรม ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

ร.ร.วัดนวลนรดิศ (EP) ร.ร.ปัญญาวรคุณ ฯลฯ โดยมี

นักเรียนเพลินพัฒนาไปร่วมการแข่งขัน ๑๔ คน และ

ได้รับรางวัลดังนี ้

   ๑. ครูป้อม-สิรินยา ตัณฑนุช    

      หัวหน้าส่วนพัฒนาหน่วยวิชาฯ 

   ๒. ครูเชอร์รี่-พัชดาภรณ์  ภู่ทอง       ครูวิชาการ 

   ๓. ครูเปิ้ล-จันทร์ฉวี สรรพอร่ามเดชะ   ครูวิชาการ 

๑        ๒          ๓ 



๕

การแข่งขันรักบี้ภายในครั้งที่๒

 หลังจากประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คุณครูหน่วยวิชากีฬาได้จับมือกับเพลินรักบี้คลับ   

เดินหน้าจัดการแข่งขันรักบี้ภายในต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒ ใน ๕ รุ่นการแข่งขัน คือ ช่วงชั้นที่ ๑   

ชาย-หญิง, ช่วงชั้นที่ ๒ ชาย-หญิง, ช่วงชั้นที่ ๓-๔ ชาย, ช่วงชั้นที่ ๓-๔ หญิง และรุ่นทั่วไปชาย-หญิง   

(ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร) โดยเปิดรับสมัครและเริ่มฝึกซ้อมกันแล้วในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เวลา 

๑๖.๓๐-๑๗.๒๐ น. และจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่ ๑-๘ กรกฎาคมนี้ อย่าลืมมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจ

นักกีฬาเพลินพัฒนากันนะคะ 

ชื่อ-สกุล ชั้น ผลการแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน

ด.ญ.สุทัตตา บรรหารศุภวาท (โอล่า) ๗ อันดับที่ ๑ Reading Comprehension  

ระดับชั้น ๗

ด.ญ.มินธิรา ยอดมณฑป (มิ้น) ๘/๑ อันดับที่ ๒ Reading Comprehension  

ระดับชั้น ๘

ด.ช.ฐิรวัฒน์ ประสานสรรพกิจ (เอ็ม) ๘/๑ อันดับที่ ๑ Quiz ระดับช่วงชั้นที่ ๓

ด.ช.พิริยะ แก่นทอง ( ไบร์ท) ๙ อันดับที่ ๑ Speech ระดับช่วงชั้นที่ ๓

ด.ช.ธีรเมธ เปรื่องเมธางกูร (ธีม) ๙ อันดับที่ ๑ Quiz ระดับช่วงชั้นที่ ๓

ด.ช.กสิน สุรีย์พงษ์ ( บาส) ๙ อันดับที่ ๑ Reading Comprehension  

ระดับชั้น ๙

ด.ญ.ช่อผกา อุดมวนิช (หมี่) ๑๐ อันดับที่ ๒ Reading Comprehension  

ระดับชั้น ๑๐

นายสารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์ (แก่น) ๑๑ อันดับที่ ๑ Essay ระดับช่วงชั้นที่ ๔

นางสาวเมริษา ยอดมณฑป (เม) ๑๑ อันดับที่ ๒ Reading Comprehension  

ระดับชั้น ๑๑

นางสาวทิพรดา ตากดำรงค์กุล(พาย) ๑๑ อันดับที่ ๑ Speech ระดับช่วงชั้นที่ ๔

ชื่นชมชื่นใจนักกีฬามินิรักบี้เพลินพัฒนา

 ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ นักกีฬารักบี้เพลินพัฒนาได้รับเชิญจากสมาคมรักบี้

แห่งประเทศไทยให้ไปร่วมการแข่งขันมินิรักบี้รุ่นอายุ ๑๐ ปีกับทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหา

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ เป็นคู่เปิดสนามในนัดชิงชนะเลิศการแข่งขัน “รักบี้ ๕ ชาติ โซนเอ

เซีย” ณ สนามกีฬากองทัพบก ผลปรากฏว่าทีมมินิรักบี้ของเพลินพัฒนาสามารถวางทรัยได้ถึง 

๔ ครั้ง และเอาชนะคู่แข่งไปด้วยคะแนน ๒๐ : ๐ จุด 

 ขอชื่นชมในความร่วมแรงร่วมใจของนักกีฬาทุกคนและขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และ

คุณครูทุกท่านที่ช่วยฝึกซ้อมดูแลและสนับสนุนนักเรียนตลอดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ



๖

“ ไ ผ่ ” โ ค ร ง ง า น ข อ ง อ นุ บ า ล ๓

 กระบอกข้าวหลามมาจากไหน ใบที่ใช้ห่อบ๊ะจ่าง  

คือใบอะไร รั้วไม้ริมสนามทำจากไม้อะไร แล้วหน่อไม้

แสนอร่อยนี่ล่ะมาจากไหน ภาคเรียนฉันทะนี้คุณครู

ช่วงชั้นอนุบาลจะพาเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๓ ไปหาคำ

ตอบเหล่านี้ จากการเรียนรู้ผ่านโครงงานเรื่อง “ไผ่” ที่

จะชักชวนให้เด็กๆ รู้จักชีวิตของไผ่กันอย่างรอบด้าน

และลึกซึ้ง ตั้งแต่การถือกำเนิดเกิดเป็นหน่อไม้ให้เรา

รับประทาน การเจริญเติบโตเป็นต้นไผ่ ใบเขียว

สวยงาม และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เด็กๆ 

พบเห็นในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้การเรียนรู้นี้น่า

สนใจ จับต้องได้ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้

จากของจริง ในวันศุกร์ที่ ๒๐ และวันอังคารที่ ๒๔ 

มิถุนายนนี้ คุณครูจะพาเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๓ ไปภาค

สนามเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและการเจริญเติบโตของไผ่

ชนิดต่างๆ ภายในสวนเกษตรของครอบครัวน้องนิวโม่ 

ชั้นอนุบาล ๓ ห้อง ๒ ที่เทศบาลอ้อมน้อย ใกล้ๆ 

โรงเรียนเรานี่เอง ขอขอบคุณครอบครัวน้องนิวโม่ที่เปิด

สวนเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ เพลินพัฒนา

มาโดยตลอดค่ะ

ชว่งชั้นที่๑กีฬาพัฒนาคุณธรรม

 “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคน

ให้เป็นคน” ประโยคคุ้นหูที่ทุกคนต่างพยักหน้าเห็น

ด้วย โดยเฉพาะนักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา 

และด้วยคุณค่าของกีฬานี่เอง คุณครูแล้มป์-พิทยากร  

พันธุ์เพชรายุธ และคุณครูนิต-นิตยา  อินเทศ คุณครู

กีฬาช่วงชั้นที่ ๑ จึงได้จัดโครงการ “กีฬาพัฒนาคุณ

ธรรม” โดยชักชวนเด็กๆ ชั้น ๑-๓ ที่สนใจและมีใจรัก

ในการเล่นรักบี้ มาร่วมฝึกซ้อมทักษะกีฬารักบี้กันเป็น

ประจำทุกวันอังคารและวันพุธช่วงหลังเลิกเรียน เพื่อ

ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนการเล่นรักบี้อย่างถูกวิธี 

เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และเรียนรู้คุณธรรม

ต่างๆ ที่แฝงฝังอยู่ในกีฬารักบี้ ทั้งความร่วมแรงร่วมใจ 

ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการ

เคารพกฎกติกา โดยมีคุณครูกีฬาช่วงชั้นต่างๆ และ

คุณพ่อแสวง มกรแก้วเกยูร คุณพ่อน้องฟอน ชั้น ๕/๑ 

มาช่วยฝึกซ้อมให้กับเด็กๆ ค่ะ 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน - ช่วงชั้นอนุบาล 



๗

 “อัตราส่ วนและร้อยละ” เป็น เนื้ อหาวิชา

คณิตศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ เพราะเราคง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในกิจวัตรประจำวันของเรา โดยส่วน

ใหญ่จะพบว่ามีการนำอัตราส่วนและร้อยละไปใช้กัน

มากในเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อ การขาย การเงิน การ

ธนาคาร การติดป้ายลดราคาสินค้า การคิดกำไรหรือ

ขาดทุน รวมถึงการคิดอัตราดอกเบี้ยต่างๆ 

 ในภาคฉันทะนี้ เนื้ อหาแรกในหน่วยวิชา

คณิตศาสตร์ที่นักเรียนชั้น ๘ ได้เรียนรู้ คือ เรื่อง 

“อัตราส่วนและร้อยละ” เริ่มจากการเรียนรู้อัตราส่วน

และอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยให้นักเรียนสังเกตจาก

ข้อความที่เขียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบที่เป็นอัตรา 

เช่น สบู่ ๔ ก้อน ๕๐ บาท จนกระทั่งนำความรู้เรื่อง

สัดส่วนมาใช้คำนวณหาอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ 

 เมื่อนักเรียนสามารถหาค่าจากสัดส่วนได้คล่อง

แล้ว ครูได้นำเข้าบทเรียนโดยเปรียบเทียบจำนวนใด

จำนวนหนึ่ งกับ ๑๐๐ นั่นคือคำว่า ร้อยละหรือ

เปอร์เซ็นต์นั่นเอง การเรียนการสอนเรื่องร้อยละนี้

นักเรียนจะได้คำนวณการลดราคาจากแผ่นโฆษณา

ตามห้างสรรพสินค้า 

 เมื่อครบทุกกระบวนการแล้วก็มาถึงกิจกรรม

สุดท้าย คือ “โรงเรียนขนมไทย” นักเรียนได้แบ่งกลุ่ม 

๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๗ คน เพื่อทำขนมฝอยทอง ทุกอย่าง

จะเกิดขึ้นจากนักเรียนทุกขั้นตอน ครูโน้ตมีหน้าที่เพียง

หาสูตรการทำฝอยทอง (สูตรจากคุณแม่ครูโน้ตเอง ซึ่ง

สืบทอดกันมากว่า ๖๐ ปีตั้งแต่รุ่นคุณยาย รับประกัน

ความอร่อยค่ะ) แนะนำอุปกรณ์ และช่วยคาดคะเน

จำนวนผู้ซื้อเท่านั้น ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้อง

นำความรู้เรื่องอัตราส่วนมาช่วยกันคำนวณว่ากลุ่มของ

ตนต้องเตรียมวัตถุดิบเท่าไร วางแผนและจัดการเรื่อง

ต้นทุน ออกแบบใบโฆษณาเชิญชวนลูกค้า ตั้งราคา

ขายและจัดโปรโมชั่นลดเปอร์เซ็นต์เมื่อลูกค้าซื้อใน

จำนวนมาก 

 ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายนที่ผ่ านมา 

นักเรียนแต่ละกลุ่มต่างช่วยกันทำฝอยทองอย่าง

สนุกสนาน และตั้งใจ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจากฝอยทองสูตร

เดียวกันจะทำให้ได้ฝอยทองที่แตกต่างกันถึง ๔ ชนิด 

ทั้งฝอยทองสีเหลืองอมส้มจากไข่เป็ด ฝอยทองสีเหลือง

นวลจากไข่ไก่ ฝอยทองสีเหลืองอมน้ำตาลจากการใช้

น้ำตาลไม่ฟอกสี และฝอยทองราดซอสช็อกโกแลต 

เมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มก็นำฝอยทองใน

กระทงใบตองมาจำหน่ายตามราคาและโปรโมชั่นที่

โฆษณาไว้ ซึ่งก็ขายหมดอย่างรวดเร็ว 

ชว่งชั้นที่๓คณิตศาสตร์ในอาหาร
  เล่าเรื่องโดย... ครูโน้ต-สุมนา แทนบุญช่วย ครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓  

 หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำรายได้มา

คำนวณว่าได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ ในส่วน

กำไรที่ได้จะนำไปซื้อของตกแต่งห้องเรียนชั้น ๘ ต่อ

ไป เรียกว่าได้ทั้งห้องเรียนสวยงาม ได้รับประทานทาน

ฝอยทองอร่อยๆ ฝีมือตนเอง และยังเป็นการนำเรื่อง

อัตราส่วนและร้อยละมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะ 



๘

 จากเด็กที่ตื่นสายเป็นประจำ แต่ยอมตื่นขึ้นมา

พร้อมกับเพลงหนังการ์ตูนในสมัยเรียนประถม และเจ้า

พ่อเซี่ยงไฮ้ในสมัยเรียนมัธยม และต้องมาเรียนวิชา

สุนทรียศาสตร์กับครูมัทนี รัตนิน เมื่อมาเรียนการ

ละครที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ความสนใจใน

เรื่องดนตรีที่แม้แต่เจ้าตัวเองยังมองว่า “เป็นเรื่องไร้

สาระ” กลายมาเป็นสาระชีวิตของบรรณาธิการหน้า

บันเทิงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และนักวิจารณ์เพลงชื่อ

ดังอย่างคุณต่อพงษ์ เศวตามร์ ซึ่งไม่ใช่ใครอื่นไกล แต่

เป็นคุณน้าของน้องซาร่า ชั้น ๔/๑ นี่เองค่ะ 

 ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายนที่ผ่านมา คุณต่อพงษ์

ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้น ๑๐ และ

ชั้น ๑๑ ฟังถึงการฟังดนตรีคลาสสิกที่ไม่ได้ “ฟังยาก” 

อย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะดนตรีนั้นไม่มีพรมแดน 

ไม่ว่าจะเรื่องของชาติ ภาษา หรือวัฒนธรรม โดยยก

ตัวอย่างการฟังเพลงร็อก (Rock) ที่ ไม่ว่าจะเป็น

ชนชาติใด เมื่อฟังเพลงร็อกแล้วทุกคนจะต้องโยกหัว 

กำหนดการภาคสนามช่วงชั้นที่๓

มิ.ย.๕๑

๑๘
พุธ หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา 

เรื่อง “เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี”

ณ บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

มิ.ย.๕๑

๒๔
อังคาร

มิ.ย.๕๑

๒๔
อังคาร

หน่วยวิชามานุษและสังคม 

เรื่อง “พลิกฟื้นคุณค่าหาความหมายให้คนชายขอบ”

ณ ชุมชนกองขยะ หนองแขม 

ชั้น

๘/๒

ชั้น

๗

ชั้น

๙

มิ.ย.๕๑

๒๕
พุธ หน่วยวิชามานุษและสังคม 

เรื่อง “ความผูกพันของสายน้ำกับตัวเรา”

ณ ชุมชนศรีประวัติ และการประปามหาสวัสดิ์ 

ชั้น

๘/๑

หรือถ้าดูจากวัยรุ่นไทยยุคนี้ที่กำลังนิยมฟังเพลงเกาหลี 

แม้จะฟังภาษาเกาหลีไม่ออก ไม่เข้าใจ แต่ทำไมจึงเกิด

ความซาบซึ้งใจ ประหนึ่งรู้ภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี นั่น

เพราะภาษาของดนตรีนั้นเป็นภาษาสากล กรณีเพลง

คลาสสิกก็เช่นเดียวกัน 

 นอกจากเป็นนักวิจารณ์เพลงแล้ว คุณต่อพงษ์ยัง

เป็นผู้จัดรายการวิทยุด้วย ทำให้บรรยากาศการ

บรรยายในวันนั้นทั้งสนุกสนาน และช่วยเปิดโลกการ

ฟังดนตรี ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ไม่น้อยค่ะ 

(ติดตามอ่านเรื่องเล่าฉบับเต็มได้ในเว็บไซต์ โรงเรียน 

www.plearnpattana.com) 

ชว่งชั้นที่๔ฟังเพลงจากนักวิจารณ์

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษา 

เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการใช้ประโยชน์”

ณ อาศรมพลังงาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 



๙

 ปิดเทอมช่วงปลายมีนาคมที่ผ่านมา ชั้น ๔ - ชุมชนนี้มีแต่รัก (ตอนนี ้ 

เป็นชั้น ๕ แล้วค่ะ) ได้รวมตัวกัน ๙๓ ชีวิต ไปเที่ยวทะเลที่บ้านกรูด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน โดยมีเบื้องหลังมาจากบทสนทนา

สั้นๆ ระหว่างแม่ลูกคู่หนึ่งว่า 

 ลูกสาว: ม้าคะ หนูอยากไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนบ้างจังเลย   

          เราไม่ค่อยได้ไปไหนกับเพื่อนเลยนะคะ 

 ม้า:     ขอคิดดูก่อนนะ ไม่รู้จะสนุกหรือเปล่า หนูอยากไปมาก 

          ไหมลูก 

 ลูกสาว: อยากสิคะ ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ สนุกจะตาย ได้เล่นน้ำ   

          ดำน้ำ ดูปะการังด้วย 

 ม้า:     งั้นก็ได้ ทำเพื่อหนูนะเนี่ย 

 ลูกสาว: เย้ ดีใจจัง (ในใจคิดว่า หนูก็ทำเพื่อแม่นะ  

               แม่จะได้ไปเจอเพื่อนใหม่ด้วยงัย)  

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน 
การเดินทางของ"ชุมชนนี้มีแต่รัก"
  เล่าเรื่องโดย... แม่ตุ๊ก-คุณแม่น้องออม ชั้น ๕/๒  

 แล้วความร่วมมือของพ่อแม่ทุกคนที่มีจิตอาสาก็

เริ่มขึ้น ต่างฝ่ายต่างแบ่งหน้าที่กันทำงาน จัดกระบวน-  

การบริหารจัดการคล้ายๆ กับเวลาโรงเรียนพาลูกไป

ภาคสนาม เช่น ไปสำรวจสถานที่ มีฝ่ายต่างๆ เกิดชึ้น 

เช่น ฝ่ายกิจกรรม จนกระทั่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไป

ด้วยดีจนถึงวันเดินทางจริง 

 เราจัดให้เด็กๆ นั่งรถไปคนละคันกับคุณพ่อคุณ

แม่ โดยมีพ่อแม่อาสาผลัดกันไปดูแลลูกทำกิจกรรมบน

รถทุก ๑๐๐ กิโลเมตร ขอขอบคุณแม่ต๋อยที่อิมพอรต์

คุณครูจากแคนาดามาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ บนรถ

ตลอดการเดินทาง พอถึงที่หมายก็มีกิจกรรมฐานต่างๆ 

ที่พ่อแม่ฝ่ายกิจกรรมจัดเตรียมไว้ เช่น กล้วยตาก

สามัคคี สร้างบ้านทางมะพร้าว ธนาคารปูกับลุงจาง 

เล่นน้ำทะเล รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในยามค่ำคืน 

เ รี ย ก ได้ ว่ า ทั้ ง สนุ ก และ ได้ ค ว ามรู้ ไ ปพร้ อมกั น   

 ในวันที่สองเราได้ไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะทะลุ

ที่สวยงามมาก เด็กๆ เล่นน้ำกันแบบไม่มีแบตหมดเลย

ค่ะ พอกลับมายังมาว่ายน้ำในสระกันต่อ ทำเอาพ่อแม่

ถึงกับหมดแรง 

 วันสุดท้ายเราก็ ไม่ปล่อยเวลาทองให้ผ่านไป

อย่างสูญเปล่า โดยพาเด็กๆ ไปดูสวนยาง ดูการกรีด

ยาง ศึกษาวิธีการทำน้ำยางให้เป็นแผ่นยางดิบ และดู

ลิงกังปีนเก็บมะพร้าวอย่างตื่นตาตื่นใจ โดยมีพ่อแดง

เป็นไกด์ทัวร์ที่มากด้วยความรู้และชำนาญสถานที่ ขอ

ขอบคุณพ่อแดงด้วยค่ะ 

 สรุปว่าการเที่ยวครั้งนี้ทุกคนได้รับความรัก 

ความรู้ ความสนุกสนานและความประทับใจกันไป

ถ้วนหน้า ซึ่งจะบันทึกไว้เป็นหนังสั้นแห่งความประทับ

ใจของ “ชุมชนนี้มีแต่รัก” ต่อไป 

 ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณยายและลูกๆที่

น่ารักของพวกเราที่ช่วยกันทำให้ทริปนี้สมบูรณ์และมี

ความหมายที่น่าจดจำไปอีกนานเท่านานค่ะ

  



๑๐

การรับลูกในช่วงเย็น

 คุณครูเวรที่ดูแลการรับนักเรียนในช่วงเย็นฝาก

ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ปกครองว่า เมื่อมารับลูก

แล้วให้พาลูกมาสแกนบัตรพร้อมกับผู้ปกครองก่อน 

แล้วค่อยกลับเข้ าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนต่อ

เนื่องจากหลังเวลา ๑๗.๐๐ น. จะไม่สามารถรับ

นักเรียนด้วยระบบสแกนบัตรได้ และจะต้องเซ็นชื่อรับ

ลูกแทนค่ะ 

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง
 ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา ๑๕.๔๕ 

น.เป็นต้นไป ขอให้ท่านผู้ปกครองรอรับนักเรียนบริเวณ

ด้านหน้าอาคารเรียน หรือม้าหินที่ทางโรงเรียนจัด

เตรียมไว้ให้ และขอความกรุณางดเข้าอาคารเรียนหรือ

ขึ้นบนอาคาร เพราะพื้นที่ดังกล่าวทางคณะครูและ

นักเรียนมีความจำเป็นจะต้องใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 

ตลอดจนสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักเรียน

อย่างทั่วถึง ยกเว้นในกรณีวันฝนตกที่จะให้เข้าอาคาร

เรียนได้ ขอให้รักษาความสะอาด และช่วยกันดูแล

ความปลอดภัยร่ วมกันกับคุณครู ช่ ว งชั้ นนะคะ  


ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

      การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี ๕ ช่องทางคือ จดหมายจากโรงเรียน/จดหมายข่าวเพลินพัฒนา

/บอร์ดกําแพงข่าว/เว็บไซต์โรงเรียนwww.plearnpattana.com/การแจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ(SMS) 

ในกรณีเป็นเรื่องแจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

 การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน เลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน ๕ ช่องทาง คือ 

 ๑. เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ ๓ จุด คือ บริเวณทางเข้าอาคารประถม / หน้าห้อง 

ประชุมส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ / หน้าห้องสมุดประถม  

 ๒. โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร (ครูปราณี เชาว์ชัยพร-ครูณี) โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

 ๓. แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสํานักงาน 

 ๔. แจ้งผ่าน E-mail ที่ comment@plearnpattana.com 

 ๕. แจ้งผ่านครู /บุคลากร / สภาครอบครัวเพลินพัฒนา เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดําเนินการต่อไป 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทํา 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ข่าวจากห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนา

 ห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนาเริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุดครอบครัวฯ  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ครอบครัวใดสนใจจะร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุดฯ มีกติกาง่ายๆ เพียงนำหนังสือ

ดีมีคุณค่าน่าอ่านที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจำนวน ๓ เล่ม มาร่วมแบ่งปันให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้

ยืมอ่าน และสามารถยืมกลับบ้านได้ โดยสมัครได้ที่ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ค่ะ 



๑๑

เรื่องของSelf-esteem

 ก่อนจะเริ่มโครงการ “ครอบครัวนำร่อง ๒”

ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ได้เชิญอาจารย์ศศิธร ไพธี

กุล นักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลศิริราช และคุณ

เกียรติยง ประวีณวรกุล นักจิตวิทยาคลินิก มาเป็น

วิทยากรอบรมในโครงการ “Super Coach” ให้กับ

คุณครูหัวหน้าช่วงชั้น คุณครูวิชาการช่วงชั้น และ

คุณครูแนะแนว เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษา

ให้กับคุณครูประจำชั้นที่ผู้ปกครองในห้องเรียนสมัคร

เข้าร่วมโครงการ โดยหัวข้อการอบรมครั้งแรกนี้เป็น

เรื่อง Self-esteem ขอนำสาระบางส่วนมาบอกเล่าสู่

กันฟังค่ะ 

 - Self-esteem ถ้าจะแปลง่ายๆ ก็คือความคิด

เห็นเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่การอวดตัวว่า

ฉันเก่งในเรื่องไหนบ้าง หรือคิดว่าฉันเป็นคนที่สมบูรณ์

แบบ แต่เป็นความรู้สึกภายในว่า “ฉันเป็นมนุษย์ที่มี

คุณค่าในแบบของฉัน ซึ่งสมควรจะเป็นที่รักและ

ยอมรับของคนอื่น”   

 - คนที่มีความสุขจริงๆ มักจะได้รับการพัฒนา 

Self-esteem มาตั้งแต่เด็กๆ โดยการสะสมความรู้สึก

ว่า “ฉันทำอะไรสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ มาตลอด” เด็กจึง

จะเชื่อว่าเขาทำได้ และสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่คนอื่น

ยอมรับโดยเฉพาะจากคนในครอบครัว ซึ่งเป็นคนที่เขา

รักที่สุด นั่นคือ รับรู้ว่าตนเองเป็นที่รักและได้รับการ

ยอมรับ 

 - เด็กที่ Self-esteem ต่ำ จำเป็นต้องได้รับการ

ช่วยเหลือจากครูเพื่อพัฒนา Self-esteem 

 - สำหรับคุณครูในทุกช่วงชั้น การส่งเสริมให้

พัฒนา Self-esteem จากวันนี้เป็นต้นไป น่าจะง่าย

กว่าการย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาของเขาตั้งแต่วัยเด็ก 

การจะช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงในจิตใจจนเกิด

ความรักตัวเองอย่างที่เป็น ใช้ความพยายามอย่างเต็ม

ความสามารถ ล้มแล้วลุกขึ้นได้ ไม่ย่อท้อ ไม่รังเกียจ

ตัวเองจนต้องไปหาสิ่งอื่นมาทดแทน ฯลฯ เหล่านี้  

ล้วนเป็นผลมาจากการสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กรู้สึก

ปลอดภัย ช่วยให้เขาได้รู้สึกว่า “ฉันทำได้” (รวม  

ทั้งการชนะเป็น แพ้เป็น) ขณะเดียวกันความเข้าใจ

เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยก็จะช่วยให้ครูตระหนักว่า 

ความต้องการของเด็กแต่ละวัยคืออะไร เพื่อจะได้ให้

แรงเสริมและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กได้อย่าง  

เหมาะสม 

โครงการบ้านและโรงเรียนร่วมมือพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์

 ขอเชิญชวนเด็กๆ วัย ๑๒-๑๘ ปี มาร่วมค่าย 

“ขบวนการสานฝันให้วัยใส” เพื่อค้นหาตัวตนบนพื้นที่

แห่งการเรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านกระบวนต่างๆ 

อาทิ “ละครสร้ างสรรค์ ” ที่ จะนำพาสู่ โลกของ

จินตนาการ และเปิดประตูสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการเข้าใจในพฤติกรรมของตนเอง

และผู้อื่น “ศิลปะบำบัด” ที่เปลี่ยนมุมมองของความ

งามต่อโลก และ “การฟื้นฟูสมาธิ” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ

ค่ายปิดภาคเรียน“ขบวนการสานฝันให้วัยใส”

ที่ช่วยให้เด็กวัยนี้สามารถทำงานและเรียนรู้ได้อย่างต่อ

เนื่อง มีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงสู่

จิตใต้สำนึก โดยจะจัดเป็นค่ายพักค้างแรม๔ วัน๓

คืนณบ้านสวนชลัมภ์จ.อุทัยธานีระหว่างวันที่๒๒-

๒๕ กรกฎาคม๒๕๕๑ นักเรียนคนใดสนใจสามารถ

สมัครได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ค่า

เข้าร่วมโครงการคนละ ๕,๓๐๐ บาท รับจำนวนจำกัด

เพียง ๔๐ คนเท่านั้นค่ะ 



 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายนที่ผ่านมา  คุณพ่อ  

คุณแม่ชั้น ๖ ชวนลูกๆ มาทำกิจกรรมที่โรงเรียน เพื่อ

เตรียมพร้อมพ่อแม่ลูกเข้าสู่ โครงการวิจัยและพัฒนา  

การเรียนรู้ชั้น ๖ ร่วมกับโรงเรียน โดยมีแม่โอ๋-คุณแม่

น้องมิจึ ชั้น ๖/๑ น้องโนบุ ชั้น ๖/๒ น้องมี่จังชั้น ๓/๓ 

และพ่อพิชิต-คุณพ่อน้องพิม ชั้น ๖/๑ เป็นแกนนำ มี

แม่อุ๊ยกับพ่อศุภชัย คุณแม่คุณพ่อน้องนินี ชั้น ๖/๑ มา

เป็นกระบวนกร และมีคุณครูช่วงชั้นที่ ๒ มาร่วมด้วย 

คือ ครูโอ่ง ครูติ๊ก ครูแป๊ะ และครูเอ   

 ในช่วงเช้าแยกกิจกรรมออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

กลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กมีแม่โอ๋เป็นผู้นำ

การแลกเปลี่ยนกันกับเด็กๆ  เนื้อหาหลักคือการสร้าง

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีให้แก่กันและกัน ทั้งใน

ห้องเรียน นอกห้องเรียน และบรรยากาศภายในโรงเรียน  

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ปลูกฝังการให้

กำลังใจกับเพื่อนๆ โดยการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ให้

กำลังใจด้วยคำพูดดีๆ และท่าทีสร้างสรรค์ โดยเด็กๆ 

มีกติการ่วมกันว่า “อย่าดับฝันเพื่อนด้วยคำพูดง่ายๆ 

ของตัวเอง”  

 จากนั้นแม่โอก๋็ชวนกันเล่าว่าเด็กๆ อยากจะเป็น

อะไร โดยไม่ต้องนึกถึงอาชีพที่คนอื่นอยากให้เป็น 

พร้อมบอกเหตุผล และแนวทางที่จะทำให้ฝันเป็นจริง 

ต่อจากนั้นก็ให้แต่ละคนเล่าเรื่องงานอดิเรกของตัวเอง 

ซึ่งเด็กๆ ต่างเล่าอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ หลาย

คนหิ้วกระเป๋าใส่อุปกรณ์งานอดิเรกของตัวเองมาให้

เพื่อนดู พูดถึงงานอดิเรกของตนเองอย่างตั้งใจ และ

แสดงความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ท่ามกลางการให้

กำลังใจของเพื่อนๆ ที่จะได้ยินเสียงคำพูดที่ ว่ า 

“พยายามเข้านะ” ดังขึ้นเป็นระยะๆ 

 ส่วนกลุ่มพ่อแม่นั้นดำเนินการโดยแม่อุ๊ยและพ่อ

ศุภชัย จนจบวัน คุณพ่อคุณแม่แต่ละคนเกิดความตั้งใจ  

ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อลูก และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า 

“มีความสุขมากที่ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้” โดยเฉพาะผู้

ปกครองใหม่ เพราะกระบวนการนี้ทำให้พ่อแม่รู้สึก

เป็นมิตรต่อกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น เข้าใจ  

และให้กำลังใจระหว่างกัน  

 (ทั้ง ๒ หัวข้อนี้ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีก

มาก ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ ในเว็บไซต์ โรงเรียน

www.plearnpattana.com)

 

เรียนรู้รู้เรียน..แบบเพลินพัฒนา

 โรงเรียนจะจัดงาน “เรียนรู้รู้เรียน...แบบเพลินพัฒนา” เพื่อให้ข้อมูลการจัดการเรียนรู้ใน

ช่วงชั้นอนุบาล ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพลินพัฒนาให้กับผู้ปกครอง

ภายนอกที่สนใจ ในวันศุกร์ที่๔กรกฎาคม๒๕๕๑เวลา๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 

อาคารเตรียมอนุบาล ผู้ปกครองท่านใดมีญาติหรือเพื่อนที่กำลังมองหาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก 

แนะนำบอกต่อให้มาร่วมงานกันได้ค่ะ โดยโทรสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร โทร.  

๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐ ต่อ ๑๑๑ และ ๒๒๒ 

หอกระจายข่าว 

๑๒

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี



ชวนชมวีดิทัศน์ในเว็บไซต์โรงเรียน

 ขณะนี้เว็บไซต์ของโรงเรียนมีการปรับเพิ่มเนื้อหาในหลายส่วน ล่าสุดที่อยากแนะนำให้ผู้ปกครองลอง

คลิกเข้าไปชมกันคือ คลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียน รวมทั้งเทป

บันทึกภาพกิจกรรมเด็กเพลินพัฒนาที่ออกอากาศในรายการโทรทัศน์ต่างๆ อาทิ 

  - วิดีโอแนะนำการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น 

  - ไฮไลท์จากงานเวทีเพลินพัฒนาวิชาการครั้งที่ ๒ เรื่อง “เด็กไทย คิดดี คิดได้ คิดเป็น” 

  - โครงการน้องเดือนเพื่อนรัก ชั้น ๑ ในรายการทำดี ทำได้ ทางช่อง ๙ 

  - กิจกรรมเด็กเพลินพัฒนาร่วมวาดรูปรักษ์โลก ในรายการข่าวผู้เยาว์ ช่อง ๗ 

  - กิจกรรม Mathematic & Science Camp ช่วงชั้นอนุบาล   

    ในรายการโลกมหัศจรรย์ ช่อง ๙ 

 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปชมกันได้ที่ www.plearnpattana.com ในหัวข้อ “วีดิทัศน์” 

บริเวณมุมบนด้านขวามือในหน้าแรกของเว็บไซต์ค่ะ 

 บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ร่วมกับบริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด จัดโครงการ

ประกวดผลงานทางจินตนาการ Honda ASIMO Super Idea Contest ปีที่ ๔ ในหัวข้อ 

“พลังฝันสู่สิ่งประดิษฐ์ในอนาคต” โดยให้นักเรียนในระดับประถมต้น และประถมปลาย วาด

สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ มีประโยชน์ต่อสังคม และยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ลง

ในกระดาษขนาดเอสี่ พร้อมเขียนชื่อผลงาน คำอธิบายแนวความคิด กระบวนการทำงาน 

ประโยชน์ของผลงาน และข้อมูลส่วนตัว แล้วส่งไปที่รายการซูเปอร์จิ๋ว ๒๓๐ อาคารทศพล

แลนด์ ๒ ชั้น ๑๑ ถ.รัชดาถิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ เปิดรับ

ผลงานถึงวันที่๑๕กรกฎาคม๒๕๕๑ ค่ะ 

ประกวดผลงาน“พลังฝันสู่สิ่งประดิษฐ์ในอนาคต”

ประกวดเรียงความ

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมการประกวดเรียงความ

เรื่อง “ชีวิตดีเพราะมีวินัย...แรงบันดาลใจจากคำพ่อสอน” ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา-ตัดสิน คือ เนื้อหา รูปแบบ/แบบแผน การใช้ภาษา การแฝงปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และความซาบซึ้ง นักเรียนที่สนใจให้เขียนเรียงความ ความยาว ๑ หน้ากระดาษ 

พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ แล้วส่งไปที่ตู้ ปณ.๙ 

ปณฝ.เสนานิคม กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๒ หรือทางโทรสาร ๐-๒๙๔๐-๙๙๔๖ ต่อ ๑๑ ภายในวันที่๓๑

กรกฎาคม๒๕๕๑ประกาศผลระหว่างวันที่ ๙-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ทางโทรศัพท์/จดหมาย และเว็บไซต์  

www.8kondee.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอภิดล ๐๘๑-๘๑๐-๒๕๑๐ ค่ะ 

๑๓



ร่วมส่งข่าวสาร เรื่องเล่า และสาระดีๆ มาได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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

กิจกรรมดีๆของห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนา

          "ห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ ๑ ตอน การเดินทางของด้วง"

 ฤดูกาลนี้เป็นช่วงที่ด้วงจะพาเหรดออกมาให้เราเห็นหน้าค่าตากันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่   

“บ้านผางามรีสอร์ท“ ของคุณณกรณ์-คุณพ่อน้องอุ่น อ.๒/๒ คุณพ่อณกรณ์จึงนำด้วงตัวเป็นๆ มาให้เด็กๆ รู้จัก 

และพาเด็กๆ ไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของด้วงผ่านหนังสือหลากหลายเล่ม 

ขอขอบคุณ...พ่อณกรณ์-คุณพ่อน้องอุ่นอ.๒/๒ที่สละเวลาพาเด
็กๆไป

รู้จักชีวิตของด้วงแม่อุ๋ย-คุณแม่น้องปอนด์อ.๓/๓มาร่วมเล่านิท
านเรื่อง

ด้วงและพ่อสุขสันต์-คุณพ่อน้องซึงอ.๓/๔มาสอนเด็กๆวาดรูปด้วง

ช่วยให้ห้องสมุดมีชีวิต(ชีวา)ขึ้นมา
จริงๆค่ะ

เพลินตา เพลินใจ 




