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    เรื่องเล่าจากห้องเรียน

ภาคสนามชั้น๗

สยามยุทธ์

ค่ายพัฒนาตนชั้น๑๐



เรื่องเล่าจากชาวเพลิน

สืบเนื่องจาก"โรงเรียนพ่อแม่"



เรื่องเสนอแนะ 

 อาหารว่างเด็กอนุบาล

สระว่ายน้ำขุ่น

อยากให้ขยายเวลาเปิดสระ

    

   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่๒

ตรวจมะเร็งเต้านม

สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน

 

ฉบับที่ ๔ วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ ภาคฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

 จดหมายข่าวฉบับสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียนนำรายละเอียดงาน“บอกเล่า... ก้าวพอดี”  

ปีการศึกษา๒๕๕๑ที่จะมีขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนฉันทะนี้มาบอกเล่าให้ทราบกันแล้วพบกัน

ในภาคเรียนวิริยะวันจันทร์ที่๒๘กรกฎาคม๒๕๕๑นะคะ

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ 

ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์”   

ที่ plearnnews@gmail.com

 งาน“บอกเล่า...ก้าวพอดี”เป็นงานพบปะพูดคุยระหว่างคุณครูใน

แต่ละหน่วยวิชากับผู้ปกครองที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีการศึกษา

๒๕๕๑นี้โรงเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบงานของช่วงชั้นที่๑-๔มาเป็น“การพบปะ

รายครอบครัวรายหน่วยวิชา”ตามข้อเสนอแนะของผู้ปกครองจาก“แบบประเมิน

ความพึงพอใจ”ที่ทำการสำรวจไปในปลายปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งงานรูปแบบ

ใหม่นี้ท่านผู้ปกครองจะได้พูดคุยซักถามถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของลูกรวมถึง

เนื้อหาสาระและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกับคุณครูผู้สอนในหน่วยวิชา

ต่างๆได้โดยตรงขณะที่บริเวณใต้โถงอาคารเรียนของแต่ละช่วงชั้นจะมี

นิทรรศการการเรียนรู้ของนักเรียนจัดแสดงไว้ให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมระหว่าง

รอพบคุณครูในแต่ละหน่วยวิชาตามที่นัดหมายไว้ค่ะ


กำหนดการงานบอกเล่า... ก้าวพอดี ช่วงชั้นที่ ๒-๔ 

   

      ชั้น ๔     วันพุธที่ ๒๓ ก.ค.๕๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องเรียนและโถง

อาคารประถมปลาย
      ชั้น ๕ - ๖     วันพฤหัสบดีที่ ๒๔      

     ก.ค.๕๑

      ช่วงชั้นที่ ๓    วันพุธที่ ๒๓ ก.ค.๕๑
เวลา ๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องเรียนและโถง

อาคารประถมปลาย

      ช่วงชั้นที่ ๔    วันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ค.๕๑ เวลา ๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ณ อาคารสระว่ายน้ำ

... ก้าวพอดี 


บอกเล่า 

ช่วงชั้น/ระดับชั้น วันที่ เวลา-สถานที่ 

สอนคนสอนวิชาพัฒนาคุณค่าของชีวิต

www.plearnpattana.comโทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕



 สำหรับช่วงชั้นอนุบาลที่ใช้ชื่องานว่า“บอกเล่าการเรียนรู้... น้องหนูอนุบาล” จะมีนิทรรศการแสดงกิจกรรม

การเรียนรู้ของเด็กๆบริเวณโถงใต้อาคารเรียนพร้อมทั้งเชิญชวนผู้ปกครองร่วมสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกๆก่อน

จะไปพบปะพูดคุยกับคุณครูของลูกตามห้องเรียนค่ะ

   กำหนดการงานบอกเล่าการเรียนรู้... น้องหนูอนุบาล 

ช่วงชั้น/ระดับชั้น วัน-เวลา สถานที่ 



  วันพฤหัสบดีที่๒๔ก.ค.๕๑

เวลา๙.๐๐-๑๑.๓๐น.

เวลา๑๔.๐๐-๑๖.๓๐น.

       โถงชั้น๑อาคารอนุบาล

และห้องเรียนอนุบาล๒   วันพุธที่๒๓ก.ค.๕๑

เวลา๑๔.๐๐-๑๖.๓๐น.
อนุบาล๓   วันอังคารที่๒๒ก.ค.๕๑

เวลา๑๔.๐๐-๑๖.๓๐น.

 ในช่วงชั้นที่ ๑เนื่องจากมีผู้ปกครองประสงค์จะพบปะพูดคุยกับคุณครูในแต่ละหน่วยวิชาเป็นจำนวน

มากทางช่วงชั้นจึงปรับรูปแบบมาเป็นการพบปะร่วมกันรายห้องเรียนในช่วงแรกแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้

พูดคุยซักถามเป็นรายบุคคลกับคุณครูผู้สอนในช่วงหลังณห้องอเนกประสงค์ใหม่(ใกล้อาคารสระว่ายน้ำ)โดย

มีรายละเอียดของแต่ละระดับชั้นดังนี้ค่ะ

ระดับชั้น ๑ : วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

รายละเอียด ชั้น ๑/๑ และ ๑/๓ ชั้น ๑/๒ และ ๑/๔ 
• รับฟังเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน

การสอนของหน่วยวิชาต่างๆ
    ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.         ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.

•พูดคุยซักถามเป็นรายบุคคลกับครูผู้สอน
    ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.        ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น.

๒

บอกเล่า... ก้าวพอดี 

  

รับฟังเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของหน่วยวิชาต่างๆ           ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

           ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.

ระดับชั้น ๓ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑   

พูดคุยซักถามเป็นรายบุคคลกับครูผู้สอน

ระดับชั้น ๒ : วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
หน่วยวิชา รายละเอียด เวลา 



ดนตรีชีวิต/กีฬา/แสนภาษา/

ภูมิปัญญาภาษาไทย/จินตทัศน์/

มานุษกับโลก/การงาน

รับฟังเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน

การสอนของหน่วยวิชาต่างๆ
๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

พูดคุยซักถามเป็นรายบุคคลกับ

ครูผู้สอน
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.

คณิตศาสตร์/ESL รับฟังเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน

การสอนของหน่วยวิชาต่างๆ
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

พูดคุยซักถามเป็นรายบุคคลกับ

ครูผู้สอน
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.

รายละเอียด เวลา 



๓

สุดยอดหนอนหนังสือ
       เล่าเรื่องโดย:ครูอู๋-วิมลคำบุญเรืองบรรณารักษ์


 ห้องสมุดประถมได้จัดโครงการ“สุดยอดหนอนหนังสือ”โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่มีสถิติการยืมสูงสุด

ในแต่ละช่วงชั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านรักการค้นคว้าและให้กำลังใจแก่หนอนหนังสือทั้งหลายโดยใน

ภาคเรียนฉันทะนี้น่ายินดีว่านอกจากจะมีหนอนหนังสือหน้าเก่าติดอันดับแล้วยังมีสุดยอดหนอนหนังสือหน้าใหม่เกิด

ขึ้นอีกหลายรายและในภาคเรียนวิริยะที่กำลังจะมาถึงห้องสมุดได้จัดเตรียมหนังสือใหม่ๆ

ไว้รอบริการนักอ่านเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งขยายเวลาให้บริการในช่วงเย็นไปถึงเวลา๑๘.๐๐น.

เหล่าบรรดาหนอนน้อยนักอ่านอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับ

ผลรางวัลสุดยอดหนอนหนังสือ ภาคฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

ช่วงชั้นที่ ๑ 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชั้น

    อันดับ ๑       หนอนหนังสือโอ๊ต-ด.ช.พิภู  พึ่งย้อย ชั้น ๑/๔

    อันดับ ๒       หนอนหนังสือภูภู-ด.ช.พันปี  ธรรมวิริยธร ชั้น ๒/๔

    อันดับ ๓       หนอนหนังสือแจน-ด.ญ.นันท์นภัส กุวลัยรัตน์ ชั้น ๓/๒

      หนอนหนังสือภู-ด.ช.ภาสพงษ์ รักษี ชั้น ๑/๑

  

ช่วงชั้นที่ ๒ 
รางวัล ชื่อ-สกุล ชั้น 

อันดับ๑      หนอนหนังสือปูน-ด.ญ.ปาลิน จันทร์มาลี ชั้น ๔/๒

อันดับ๒      หนอนหนังสือปีบ-ด.ญ.ปณิธาน เหลียงกอบกิจ ชั้น ๔/๑

อันดับ๓      หนอนหนังสือฟารีดา-ด.ญ.ฟ้าใส มณีวงศ์ ชั้น ๔/๓

  

ช่วงชั้นที่ ๓ 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชั้น 

อันดับ๑ หนอนหนังสือนาย-ด.ช.วิศวชิต จิตต์ไพบูลย์สุข       ชั้น ๗

อันดับ๒ หนอนหนังเอก-ด.ช.อภิเดช โพธิ์ศิริสุข      ชั้น ๗

อันดับ๓ หนอนหนังสือเบลล์-ด.ญ.ภัณฑิรา จิรการุณย์พงศ์      ชั้น ๘/๑

  

ช่วงชั้นที่ ๔ 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชั้น 
อันดับ๑ หนอนหนังสือณัฐ-นายศุภณัฐ ทองอยู่เรือน      ชั้น ๑๑

อันดับ๒ หนอนหนังสือเหม่ย-น.ส.วลัยพร ศิริเอี้ยวพิกูล      ชั้น ๑๑

อันดับ๓ หนอนหนังสือนล-นายศิลา จันทร์รุจิพัฒน์      ชั้น ๑๑



เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
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๔

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์
 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนเรามีโอกาสต้อนรับMrs.HalenVeerคุณครูใหญ่ของโรงเรียน

TimuruGirls’HighSchoolที่แวะมาเยี่ยมโรงเรียนและพบปะกับผู้ปกครองและเด็กๆที่ไปเรียน

ซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมารวมทั้งได้มาแนะนำให้ข้อมูลโรงเรียนของเธอกับ

ผู้ปกครองที่สนใจจะให้ลูกไปเรียนซัมเมอร์ที่นั่นและตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ

นิวซีแลนด์ที่น่าสนใจอาทิเด็กโรงเรียนหญิงก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆเหมือนโรงเรียนชายไม่ว่า

จะเป็นกีฬาละครร้องเพลงประสานเสียงหรือวิชาชีพช่างต่างๆและเด็กนิวซีแลนด์จะต้องทำ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนในสัปดาห์ละ๑วัน

 ผู้ปกครองของเด็กๆที่ไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ที่ผ่านมาแบ่งปันความประทับใจว่าลูกๆกลับมาเล่าให้ฟัง

ว่าสนุกกับการเรียนรู้ได้มีโอกาสเผชิญโลกภายนอกด้วยตนเองได้ฝึกทักษะชีวิตในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกับ

ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์(HostFamily)และในส่วนของภาษาอังกฤษก็ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารมากขึ้นค่ะ

การให้บริการความรู้สู่สังคม
 นอกจากการจัดงานสัมมนาเวทีเพลินพัฒนาวิชาการเพื่อให้บริการความรู้แก่สังคมเป็นประจำทุกปีแล้ว

โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและองค์กรที่สนใจเรื่องการเรียนรู้และการจัดการความรู้(KM;Knowledge

Management)เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนพร้อมฟังสัมมนาเรื่องการจัดการความรู้ของโรงเรียนเพื่อบริการความรู้ที่เกิดขึ้น

ในโรงเรียนให้กับสังคมขณะเดียวกันก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของบุคคลหรือองค์กรภายนอกที่จะมี

ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนของเราด้วยค่ะ

เชิญร่วมงานKids’LearningExpo2008
 โรงเรียนจะไปร่วมออกบูธนิทรรศการและจัดกิจกรรมนำเสนอแนวคิดเรื่อง“เด็กจะเป็น

อย่างที่เราเป็นมากกว่าเป็นอย่างที่เราบอกให้เป็น”ในงานKids’LearningExpo2008ครบ

เครื่อง...เรื่องโรงเรียนลูกระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่ง

ชาติสิริกิติ์ ภายในงานยังมีการสัมมนาที่น่าสนใจหลายหัวข้ออาทิจัดการปัญหาลูกพูดอ่าน

เขียนช้าอย่างไรดีโดยผศ.สุภาพรชินชัย,เตรียมความพร้อมก่อนลูกเข้าเรียนโดยสมาคม

อนุบาลแห่งประเทศไทย,สูตรลับ...สร้างลูกเก่งรอบด้านโดยดร.วรนาทรักสกุลไทยและ

นพ.ดุสิตลิขนะพิชิตกุลรวมทั้งเกมกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าสำหรับเด็กและครอบครัวในราคาพิเศษผู้ปกครอง

ที่ไปร่วมงานอย่าลืมแวะเวียนมาร่วมชมนิทรรศการหรือพาเด็กๆมาทำกิจกรรมที่บูธของเพลินพัฒนากันนะคะพบกัน

ที่บูธS37PlenaryHall1-3ค่ะ


จากห้องเรียน  เรื่องเล่า 

ขยะสร้างคนคนสร้างขยะ-ภาคสนามชั้น๗
 เมื่อวันที่๑กรกฎาคม๒๕๕๑นักเรียนชั้น๗ได้ออกศึกษาภาคสนามในหน่วยวิชามานุษ

และสังคมศึกษาเรื่อง“ขยะสร้างคน คนสร้างขยะ” เพื่อเรียนรู้เรื่องขยะที่สัมพันธ์กับชีวิตของคน

ทั้งในแง่ของการสร้างขยะและการสร้างคุณค่าให้กับขยะที่สถานีขนถ่ายขยะและชุมชนกองขยะ

หนองแขมโดยเริ่มต้นจากการเข้าดูงานและสังเกตการณ์ในสถานีขนถ่ายขยะที่แสดงให้เห็นขยะ

จำนวนมหาศาลที่คนเราสร้างขึ้นในแต่ละวันก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนกองขยะหนองแขมเพื่อ

ศึกษาเรื่องการแยกประเภทและแปรรูปขยะซึ่งสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชาวชุมชนแห่งนี้

 นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องการสร้างคุณค่าให้กับขยะแล้วก่อนเดินทางไปภาคสนามในครั้งนี้
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

นักเรียนและคุณครูชั้น๗ได้ร่วมกันจัดโครงการรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆและ

เยาวชนในชุมชนกองขยะหนองแขมซึ่งได้รับน้ำใจจากชาวเพลินพัฒนานำหนังสือและสื่อมาบริจาคเป็นจำนวนมากโดย

มีรายการบริจาคดังนี้ค่ะ
   ประเภทหนังสือ จำนวน (เล่ม) 

 ๑๑๘ 

 ๑๐๖ 
 ๓๓ 
 ๑๓๓ 
 ๔๘ 
 ๔๔ 

 ๓๐ 
 ๒๙ 
  ๓๕ ชิ้น 

 ขอขอบคุณเด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียน  

ชั้น ๗ นำไปมอบให้กับเด็กๆ ในชุมชนกองขยะหนองแขมได้เรียนรู้กันค่ะ 



สยามยุทธ์
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนช่วงชั้นที่๓ทั้ง๑๖คนที่ผ่านการ

ทดสอบจนได้รับการยอมรับเป็นศิษย์สยามยุทธ์ของรศ.ชัยสวัสดิ์เทียนวิบูลย์

ครูผู้ก่อตั้งสำนักวิชาและให้กำเนิดเพลงมวยสยามยุทธ์ซึ่งได้มาสอนเพลงมวย

สยามยุทธ์ให้กับนักเรียนเพลินพัฒนาตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๐ต่อเนื่องมาถึง

ปีการศึกษา๒๕๕๑นี้

 รศ.ชัยสวัสดิ์กล่าวถึงการทดสอบเพื่อรับเป็นศิษย์สำนักวิชาเพลงมวย

สยามยุทธ์ว่าจะต้องทดสอบทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจโดยสภาพร่างกายนั้นจะดูจากความแข็งแรงขณะฝึกซ้อม

ส่วนสภาพจิตใจนั้นจะสังเกตจากอุปนิสัยของนักเรียนตั้งแต่เริ่มมาเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตรอาทิความมุ่งมั่นตั้งใจ

ความพยายามการมีสัมมาคารวะความมีน้ำใจและความเป็นผู้นำเนื่องจากเพลงมวยสยามยุทธ์นั้นเป็นวิชาป้องกันตัว

ผู้ที่มาเรียนจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำวิชานี้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่ทำร้ายผู้อื่นซึ่งนักเรียนทั้ง๑๖คนของ

เพลินพัฒนาผ่านการทดสอบในด้านจิตใจนี้อย่างครบถ้วนส่วนด้านร่างกายนั้นยังมีนักเรียนบางคนที่จะต้องปรับสภาพ

ร่างกายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยค่ะ

ท่านผู้ปกครองใหม่อาจจะยังไม่รู้จักศิลปะป้องกันตัว“สยามยุทธ์”ขอให้ข้อมูลคร่าวๆค่ะ

 เพลงมวย“สยามยุทธ์”เป็นศิลปะการป้องกันตัวของไทยมีที่มาจากมวยไทยโบราณ

โดยดัดแปลงเพลงมวยล้านนาและเพลงมวยไชยารวมกับแนวคิดของศิลปะการป้องกันตัวไอ

กิโดของญี่ปุ่นด้านการใช้แรงของคู่ต่อสู้เพื่อล้มคู่ต่อสู้เองข้อดีของศิลปะการป้องกันตัว“สยาม

ยุทธ์”คือการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าที่ผสานคุณความดีของศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย

และแบบญี่ปุ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนซึ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถฝึกจนถึงขั้นเชี่ยวชาญ

ได้โรงเรียนเพลินพัฒนาจึงได้นำเพลงมวยสยามยุทธ์นี้มาให้นักเรียนช่วงชั้นที่๓และผู้

ปกครองที่สนใจได้เรียนรู้ในช่วงชั่วโมงชมรม(เย็นวันจันทร์)โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่

ภาคเรียนวิริยะปีการศึกษา๒๕๕๐เป็นต้นมาค่ะ

แบบเรียน

เสริมทักษะ

ความรู้ทั่วไป

นิทาน(ภาษาไทย)

นิทาน(ภาษาอังกฤษ)

การ์ตูน

เรื่องสั้นวรรณกรรม

ธรรมะข้อคิดดีๆ

เกมส์สื่อเสริมทักษะ
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“ขบวนการสานฝันให้วัยใส”
ค่ายพัฒนาตนชั้น๑๐

 ในช่วงปิดภาคเรียนฉันทะระหว่างวันที่๒๒-๒๕กรกฎาคมนี้นักเรียนชั้น๑๐จะไปเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

พัฒนาตนในโครงการ“ขบวนการสานฝนัใหว้ยัใส”ท่ีบ้านสวนชลัมภ์จังหวัดอุทัยธานีซ่ึงเป็นค่ายท่ีนำกระบวนการ

ต่างๆมาเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวตนด้านในอย่างสร้างสรรค์อาทิละครสรา้งสรรค์ที่จะ

นำพาไปสู่โลกของจินตนาการและเปิดประตู่สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขั้นพื้นฐานการสื่อสารกับผู้อื่นตลอดจน

การทำความเข้าใจพฤติกรรมของตนและผู้อื่นศลิปะบำบดัที่จะนำพานักเรียนสัมผัสและมองเห็นความงามของ

โลกรอบตัวและการฟืน้ฟสูมาธ ิซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้เด็กวัยรุ่นสามารถทำงานและเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อเนื่องและยังช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงสู่จิตใต้สำนึกเพื่อฟื้นฟูและดูแลโลกภายในของตนต่อไปค่ะ





      

 สืบเนื่องจาก“โรงเรียนพ่อแม่”
      เล่าเรื่องโดย:แม่จั่น-คุณแม่น้องหนูดีชั้น๑/๔และน้องปันอ.๒/๒

 โชคดีที่มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในโครงการ“โรงเรียนพ่อแม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนชุมชนฯเมื่อวันที่๑-๓
กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าร่วมก็ต้องใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานพอสมควรนึกไม่ออกว่าบรรดา“กระบวนกร”จะ
มีอะไรมาเล่าให้เราฟังตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็นเป็นเวลาถึง๓วันแต่ทนเสียงร่ำร้องในใจลึกๆของตัวเองไม่ได้
 เอ!น่ีตัวเราร่ำเรียนมาก็มากมายแต่เหมือนบางคร้ังไม่รูจั้กลกูไม่รูจั้กสามีไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาเหล่าน้ัน
จึงทำอะไรที่ไม่เข้าท่าและไม่ได้ดังใจเรา
 พวกเราเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมและพวกเราเคยเปิดใจรับฟังพวกเขาเหล่านั้นบ้างไหมฟังโดยไม่ตัดสินฟัง
แบบ“Deeplistening”ฟังเพื่อจะได้เข้าใจพวกเขาจริงๆและท้ายที่สุดแล้วพวกเราเคยฟังเสียงของอีกคนหนึ่งที่แอบ
ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองบ้างไหมนานแค่ไหนแล้วที่เราหลงลืมวัยเยาว์ของเราลองย้อนกลับไปเมื่ออายุ๕ขวบดูสิ
เราเป็นอย่างไรและทำอะไรอยู่ภาพความทรงจำตรงนั้นบอกอะไรแก่เราได้บ้าง
 พวกเราไม่ได้ฉีดวัคซีนกันนานแค่ไหนแล้วการได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เหมือนได้ไปรับวัคซีนป้องกันโรค
“พ่อแม่รังแกฉัน”และ“สามีภรรยา(เมีย)ละเหี่ยใจ”พร้อมๆกันบอกกับตัวเองว่าจะพยายามให้ภูมิคุ้มกันนี้อยู่ใน
ใจเราตลอดไป
 หลายคนถามว่า“แม่จั่นเข้าอบรมโรงเรียนพ่อแม่ด้วยเหรอเป็นอย่างไรบ้างดีหรือเปล่า”ความจริงแล้วมีผู้
เข้าร่วมอีก๓๙คนลองถามพวกเขาดูสิคะแล้วจะได้คำตอบแต่ถ้าพวกเขาเล่าอะไรให้ฟังอย่าลืม“Deeplistening”นะคะ
 แว่วๆมาว่าภาคเรียนหน้าจะมีการจัดโรงเรียนพ่อแม่อีกเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมคนข้างๆตัวคุณไว้

ให้พร้อมจะได้ระลึกรู้ด้วยตัวเองว่า“Class”นี้มันดีอย่างไร

 ถาม:ผู้ปกครองอนุบาลเสนอแนะมาว่าอยากให้โรงเรียนปรับเปลี่ยน

อาหารว่างของเด็กอนุบาลเช่นน้ำสมุนไพรขนมไทยซึ่งเด็กไม่ชอบและบางครั้งพบ

ขนมปังแข็งอยากให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนถึงมือเด็กค่ะ

 ตอบ:โรงเรียนนำน้ำสมุนไพรมาให้เด็กรับประทานเพราะเห็นว่ามี

ประโยชน์โดยเลือกสมุนไพรที่รับประทานง่ายเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยน้ำใบเตย

น้ำเก๊กฮวยเด็กๆน่าจะทานกันได้นะคะส่วนขนมไทยนั้นเพราะอยากให้เด็กรู้จักและ

ได้ทานขนมไทยซึ่งโรงเรียนจะจัดสรรให้หลากหลายขึ้นค่ะ

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน+เรื่องเสนอแนะ 

อาหารว่างของเด็กอนุบาล


จากชาวเพลิน เรื่องเล่า 


เรื่อง  

เสนอแนะ กัลยาณมิตร คิดสร้างทํา 

Q

A
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 อาหารกลางวันและอาหารว่างของเด็กนั้นจะมีแม่บ้านลำเลียงมาจากโรงครัวใน

ภาชนะปิดผนึกเมื่อมาถึงห้องเรียนคุณครูจะจัดใส่ภาชนะแล้วมีผ้าขาวบางสะอาดคลุมไว้

ก่อนเด็กจะมารับประทานเพื่อรักษาความสะอาดและคงคุณภาพของอาหารค่ะ

สระว่ายน้ำขุ่น
 ถาม:น้องเล่าให้คุณแม่ฟังหลังเรียนว่ายน้ำว่าช่วงนี้สระน้ำขุ่นมากทำให้ไม่

อยากลงเล่นน้ำขอให้โรงเรียนช่วยดูแลเรื่องความสะอาดของสระน้ำมากขึ้นเนื่องจากช่วง

นี้เป็นหน้าฝนอาจต้องทำงานหนักเป็นพิเศษค่ะ

 ตอบ:ส่วนสื่อสารองค์กรได้แจ้งเรื่องไปยังส่วนงานที่ดูแลสระว่ายน้ำแล้วขณะนี้

อยู่ระหว่างการทำความสะอาดสระและต่อไปจะดูแลเรื่องความสะอาดของสระบ่อยขึ้น

ตามที่คุณแม่เสนอแนะมาค่ะ

อยากให้ขยายเวลาเปิดสระ
 ถาม:คุณแม่น้องออมสินอ.๒/๓เสนอแนะให้โรงเรียนเปิดบริการสระว่ายน้ำใน

ช่วงเย็นเร็วขึ้นจากเวลา๑๗.๐๐น.เป็น๑๖.๐๐น.เพื่อให้น้องๆอนุบาลที่เลิกเรียนก่อน

ตั้งแต่๑๕.๐๐น.ได้มาฝึกว่ายน้ำหรือออกกำลังกายค่ะ

 ตอบ:โรงเรียนกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ตามที่คุณแม่เสนอแนะมาได้ข้อ

สรุปอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

   

  

ขอขอบคุณทุกคำถามที่เสนอแนะกันเข้ามา   

เพื่อร่วมกันดูแลโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ค่ะ 

โรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่๒
 โครงการโรงเรียนพ่อแม่… การเลี้ยงลูกรักด้วยจิตที่ตื่นรู้ ที่จัดไปเมื่อวันที่๑-๓ก.ค.

ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกันเป็นจำนวนมาก

จนมีหลายท่านพลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากรับจำนวนจำกัดเพียง๔๐ท่านส่วนชุมชน

แห่งการเรียนรู้ฯที่เป็นแม่งานจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นจึงเดินหน้าจัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่ ๒ 

ในวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา  ๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.โดยกระบวนกรชุดเดิมคืออาจารย์

ณัฐฬสวังวิญญูประธานมูลนิธิสังคมวิวัฒน์ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านTransformative

Learningมากว่า๗ปีอาจารย์อังคณามาศรังสรรค์ผู้อำนวยการสถาบันSMART&SMILEและ

ทีมงาน

 ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพ่อแม่… การเลี้ยงลูก

รักด้วยจิตที่ตื่นรู้ ครั้งที่ ๒เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวตนภายในอันจะนำไปสู่ความเข้าใจในตนเอง

และลูกตลอดจนบุคคลในครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณครูแพทส่วนชุมชนแห่ง

การเรียนรู้โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐ต่อ๖๑๐๑ค่ะ


แห่งการเรียนรู้ ชุมชน 
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๘

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 



โครงการวิจัยและพัฒนานักเรียนชั้น๖
 สนุกสนานบันเทิงและได้สาระความรู้กันไป

เพียบในโครงการKaluoka‘hinaStarSearchชมภาพ

ยนตร์เอนิเมชั่นเรื่องใหม่Kaluoka‘hinaTheEnchanted

Reefผู้พิทักษ์ท้องทะเลที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ

ศึกษารังสิตโดยมีคุณสุรนันท์ศุภวรรณกิจผู้อำนวย

การศูนย์ฯและอ.ปัญญาศรีกระจ่าง

ครูผู้ชำนาญการให้การต้อนรับและ

อำนวยความสะดวกอย่างดีคุณพ่อคุณ

แม่และเด็กๆที่สนใจจะชมภาพยนตร์

เรื่องนี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.rscience.net

 ดร.ธรณ์  ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ผู้

เชี่ยวชาญด้านทะเลคนหนึ่งของไทยชักชวนเด็กๆให้

ตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลการอนุรักษ์

ปะการังและทรัพยากรทางทะเลไว้ให้ยั่งยืนต่อไป

 นิทานดาว เรื่องขับขานตำนานดวงดาว

นิทานปรัมปราของกรีกด้วยน้ำเสียงชวนฟังของคุณ

วิษณุเอื้อชูเกียรติก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของ

เด็กๆมากเพราะสามารถสะกดเด็กๆให้นั่งฟังกันได้

อย่างเงียบกริบและคงจำกันได้ไม่ลืมเลยสำหรับดาว

นายพรานดาวส้วมและดาวอึของจีนฟังนิทานสนุกๆ

กันได้ต่อที่www.khaikhan.in.thนะคะ

 งานนี้เด็กๆเพลิน

พัฒนาอาทิน้องพิมน้อง

แจ๊ปน้องแธนน้องมี่จังน้อง

นินีน้องเอฟได้แสดงความ

สามารถทางดนตรีทั้งการ

เล่นไวโอลินเปียโนไฟฟ้า

แซกโซโฟนเมโลเดียนฯลฯ

และฝีมือเพลงไทยเดิมที่

บรรเลงด้วยซออู้ของคุณแม่

น้องสิงโตและน้องโลมาก็ไพเราะอย่างยิ่งค่ะหลายคน

บอกว่าติดใจกับวงดนตรีอาสาเฉพาะกิจวง“TheOld

ManBrothers”และนักดนตรีอาสาอีกหลายๆท่านที่ไม่

ได้เอ่ยนามงานหน้าขอเชิญอีกนะคะ

 ภาพครอบครัวเพลินพัฒนาที่เปรียบเสมือน

ครอบครัวพี่น้องขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นศิษย์เก่านักเรียน

ปัจจุบันและนักเรียนใหม่ในปีนี้ล้วนสนิทสนมกลม

เกลียวกันเป็นภาพแห่งความสุขของพวกเราผนวกกับ

ความชื่นใจที่เห็นเด็กๆเติบโตเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบการ

งานได้อย่างดียิ่งอย่างที่คุณครูปาดเชิญให้เด็กๆชั้น๖

ทั้งหมดลุกขึ้นยืนพร้อมให้ทุกคนปรบมือให้อย่างกึกก้อง

และกล่าวในงานครั้งนี้ว่า"คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องขอ

ปรบมือให้ในครั้งนี้ก็คือเด็กๆชั้น๖นั่นเอง"

ต่อเนื่องกันด้วยโครงการวิจัยฯครั้งที่๓กับ

งาน“ลูกชั้น ๖ ชวนดูสุริยุปราคา” ในวันศุกร์ที่ ๑ 

ส.ค.นี้ เวลา๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น.บริเวณสนามรักบี้

ขอเชิญชวนครอบครัวเพลินพัฒนาทุกชั้นตระเตรียม

อุปกรณ์ดูสุริยุปราคา(กระจกเงาส่องหน้าบานเล็ก)

เครื่องดนตรีที่อยากแสดงพร้อมนำอาหารเย็นมารับ

ประทานร่วมกันคลอด้วยเสียงดนตรีในสวนค่ะ

ผลงานของด.ญ.ปติมาจงยิ่งศิริชั้น๖/๒



๙

 ภาพและความประทับใจที่อยากเล่าสู่กันฟัง 

 "ทุกอย่างที่มีอยู่ล้วนสัมพันธ์กันแม้ดวงดาวที่ไกลออกไปจากโลกเช่นดวงจันทร์ก็ก่อ

เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกได้คนที่อยู่ใกล้พ่อแม่เพื่อนคุณครูที่ใกล้กันเสียยิ่งกว่าดวงจันทร์

นั้นสัมพันธ์กันยิ่งกว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญสามารถก่อการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างเรา

ควรเห็นค่าและรักษาสิ่งนี้ไว้แล้วพลังจะอยู่กับเราตลอดไป"

      ครูแป๊ะ - สรนัย  คุณครูประจำชั้น ๖/๒  

  

 

 “ดนตรีในสวนย้อนยุคสนุกมากนักดนตรีมืออาชีพพร้อมมากคุณพ่อคุณแม่อาสาสุดยอดจัดกิจกรรม

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ครบสมบูรณ์เด็กๆเก่งมากตระเตรียมให้ความร่วมมืออย่างดีทำให้กระบวนการ

เรียนรู้แบบเพลินฯสมบูรณ์ค่ะ”         

        แม่ตา แม่น้องทิกเกอร์ ชั้น ๔ 



ตรวจมะเร็งเต้านมกับมูลนิธิถันยรักษ์
 มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงพยาบาลศิริราชจะนำรถเอกซเรย์

เคลื่อนที่MobileUnitมาให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องDigitalMammogramและเครื่องDigitalUltrasound

RealTime4DVolusonที่ทันสมัยซึ่งสามารถวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นในวันจันทร์ที่ 

๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณห้องอเนกประสงค์ใหม่ใกล้อาคารสระว่ายน้ำผู้ปกครองและ

คุณครูที่ประสงค์จะตรวจมะเร็งเต้านมกรุณาลงทะเบียนและชำระเงิน(อัตราค่าตรวจท่านละ๑,๘๐๐บาท)ได้ที่คุณ

ครูแพทส่วนงานชุมชนแห่งการเรียนรู้โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ต่อ๖๑๐๑ตั้งแต่วันนี้-วันพุธที่๓๐ก.ค.๕๑รีบ

หน่อยนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง๕๐ท่านเท่านั้นค่ะ



สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน
 นิตยสารMother&Careขอเชิญชวนเด็กๆอายุ๔-๙ปีที่มีความสามารถในการเล่านิทานเข้าร่วมโครงการ

ลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๓ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช-

สุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า๓แสนบาทโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น๓ประเภทคือ

ประเภทเดี่ยวรุ่นอายุ๔-๖ปีและ๖-๙ปีประเภททีมโรงเรียน(ทีมละ๓-๕คน)รุ่นอายุ๔-๖ปีและ๖-๙ปีและ

ประเภทครอบครัว(จำกัดอายุลูกไม่เกิน๙ปี)สนใจสมัครได้ที่www.motherandcare.in.th,www.thpark.or.thหรือ

โทร.๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ต่อ๓๒๒,๓๒๔,๓๔๑รับสมัครถึงวันที่๓๑สิงหาคม๒๕๕๑ค่ะ




ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 



๑๐

ร่วมถักทอชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร
โทร๐๒๘๘๕๒๖๗๐-๕ต่อ๓๑๐๓

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

เพลินใจ 

พิธีหล่อเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าเพลินพัฒนา 

วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

คุณภวศุ-คุณสุดาทิพย์ คล้ายอ่ำ คุณพ่อคุณ

แม่ของน้องมังกร อ.๒/๒ มอบพระพุทธรูปให้

โรงเรียนนำไปถวายที่วัดสนามใน 

ขอขอบคุณชาวเพลินพัฒนาทุกท่านที่มาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ 

โรงเรียนจะนำเทียนพรรษา และเงินทอดผ้าป่าไปถวาย  

ที่วัดสนามใน ในวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

เพลินตาเพลินใจ 



เพลินตา 


