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ฉบับที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

ภาควิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ข่าวที่น่าสนใจ     
 
	 การจราจรในโรงเรียน	

	 มุมภาษาอังกฤษในห้องสมุด	

	 เก็บตกจากสนทนายามเช้า



 เรื่องเล่าจากห้องเรียน
	 ร่วมให้กำลังใจแม่ครัวรุ่นเยาว์	

	 แอดมิสชั่นส์	๒๕๕๓	



	 เรื่องเล่าจากชาวเพลิน
	 “คิด	ขยาย	ขยัน”	

	 เทคนิคการทำงานของ	

	 ครอบครัว	ช.๖	



 เรื่องเสนอแนะฯ
	 ขับรถลดความเร็วกันหน่อย	

	 แต่งกายให้เหมาะสมในโรงเรียน	

	 การป้องกันและกำจัดยุง	



 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
	 ห้องเรียนพ่อแม่	ชั้น	๙

	 เสวนาแนะนำช่วงชั้นที่	๑	

	 ผ้ าป่า เพื่ อ เด็กยากไร้ ในพม่า	





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

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

 ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะเต็มอิ่มกับกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนา	

การเรียนรู้นักเรียนชั้น	 ๖	 ครั้งที่	 ๓	 ตอน	 “เพลินพัฒนา-ดนตรีชีวิต-ละครเวที	

ท่ามกลางสายฝนในวันสุริยุปราคา	 ๑	 ส.ค.๒๕๕๑”	 ที่แม้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจ	

ทำให้เราไม่ได้ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาบนท้องฟ้าทิศตะวันตกเหนือร่มไม้	

ของเพลินพัฒนาตามที่ตั้งใจไว้	 แต่เสียงดนตรีเพราะๆ	 จากเด็กๆ	 และผู้ปกครอง	

ละครเวทีแนวไซไฟเรื่อง	 “สนธยาเยือน”	 และการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์

สุริยุปราคาเต็มดวงจากประเทศจีน	ก็ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นรู้สึกสนุก

และได้ความรู้ไปไม่น้อย	ที่สำคัญคือได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของเด็กๆ	พ่อแม่	

ผู้ปกครอง	และคุณครูทุกคนที่อยู่เบื้องหลังงานในครั้งนี้	 ติดตามชมคำพูดดีๆ	 จาก

คนเบื้องหลัง	 และภาพกิจกรรมบางส่วนได้ในคอลัมน์	 “เพลินตา	 เพลินใจ”	 ท้าย

ฉบับ	และอดใจรอชมภาพแบบเต็มอิ่ม	พร้อมเรื่องเล่าดีๆ	 ได้บนบอร์ดกำแพงข่าว

เร็วๆ	นี้ค่ะ

วิริยะ... ภาคเรียนที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างบากบั่น
ผ่านกระบวนการศึกษา	ค้นคว้า	และฝึกฝนทักษะที่สำคัญจนชำนาญ

ทำให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้	ได้ทำและทำได้ดีในสิ่งที่ไม่เคยทำ	

เป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความใส่ใจและเบิกบานที่จะเรียนรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียร

๑





	 ตั้งแต่เปิดภาคเรียนวิริยะ	 ส่วนงานอาคาร

และความปลอดภัยได้ปรับผังการจราจรภายใน

โรงเรียนใหม่	 เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร

ให้กับผู้ปกครอง	คุณครู	และผู้ใช้รถใช้ถนนในโรงเรียน	

โดยงดการจอดรถบริเวณช่องจอดกลางลาน	

จอดรถ	๑	 (ลาดยาง)	ในช่วงเวลา	๗.๐๐-๙.๐๐	น.

ผลปรากฏว่าการจราจรในช่วงเช้าไหลลื่นได้ดียิ่งขึ้น		

ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วย	และใคร่ขอความร่วมมือ

ผู้ขับรถทุกท่านเอื้อเฟื้อมีน้ำใจแบ่งปันที่จอดรถ	

เคารพและรักษากติกามารยาทในการจอดรถ	

พร้อมทั้ งจอดรถเฉพาะในบริ เวณที่ โรงเรียนจัด	

เตรียมไว้ให้	 และจอดส่งนักเรียนในจุดส่งที่กำหนด	

โดยจุดส่งนักเรียนบริเวณหน้าอาคารอนุบาล

สำหรับจอดส่งนักเรียนช่วงชั้นอนุบาลเท่านั้น	 สำหรับ

พี่ๆ	 ช่วงชั้นที่	 ๑-๔	กรุณาจอดเข้าไปด้านในบริเวณริม

สนามรักบี้	 ใกล้ๆ	 สนามบาสเกตบอลนะคะ	 เพื่อให้	

รถด้านหลังสามารถต่อแถวจอดได้อีกหลายๆ	คัน	

ที่สำคัญคือ	ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ทุก

ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำหรือตักเตือนของตำรวจ

จราจร	 เจ้าหน้าที่	 รปภ.และเจ้าหน้าที่	 อป.ซึ่งเป็น	

ผู้ดูแลการจราจรในโรงเรียนด้วยนะคะ	 เพื่อความ	

เป็นระเบียบเรียบร้อย	และความปลอดภัยของผู้ใช้รถ

ใช้ถนนใน	

โรงเรียนค่ะ

 เช้านี้ไปส่งลูกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการจราจรคือห้ามจอดรถบริเวณลาน	คุณแม่ขอสนับสนุนแนว

ความคิดนี้	 ที่ผ่านมาการจราจรไม่ลื่นไหลเพราะมีผู้ปกครองจำนวนมากจอดรอเวลาเมื่อเห็นรถในบริเวณนี้จะ

ออก	ทำให้รถหลังไปไม่ได้	เกิดการจราจรติดขัดเป็นวงไปจนถึงถนนข้างนอก	(ผู้ปกครองบางท่านให้ลูกลงเดินตั้ง

แต่ยังอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย	๒	 เพราะรอรถติดไม่ไหวค่ะ)	คุณแม่เคยคิดจะเสนอความเห็นว่าใครก็ตามที่

จอดรถบริเวณนี้ในตอนเช้า	 ถ้าจอดแล้วห้ามออกก่อน	๙.๓๐	น.เพื่อไม่ให้มีการรอจอด	แต่ห้ามจอดแบบนี้ไป

เลยก็ดีค่ะ	เพราะผู้ปกครองบางท่านไม่ค่อยให้ความร่วมมือ	รปภ.ก็ไม่สามารถจัดการได้	แต่การห้ามจอดแบบนี้

ผู้ปกครองบางท่านอาจไม่พอใจ	 จึงขอเป็นกำลังใจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรของโรงเรียนค่ะ


ด้วยความนับถือ

คุณแม่น้องเสาเอก ชั้น ๘/๑ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

ชวนชาวเพลินประหยัดน้ำมัน

การจราจรในโรงเรียนไหลลื่นดีขึ้น

 ไม่ขับก็ดับเครื่อง	 ติดเครื่องเฉยๆ	แค่	 ๕	 นาที	 สิ้นเปลืองน้ำมันถึง	

๕๐๐	ซีซี	

 ทางเดียวกัน...คันเดียวดีกว่า	 เด็กๆ	 นักเรียนหลายคนเป็นเพื่อน

บ้านกัน	 อยู่หมู่บ้านเดียวกัน หรือบางคนก็กลับบ้านทางเดียวกัน คุณ

พ่อคุณแม่ลองชักชวนกันใช้ระบบ car pool ผลัดเปลี่ยนกันรับ-ส่งลูก

และเพื่อนๆ ของลูกที่อยู่บ้านใกล้กันหรือทางเดียวกัน ก็จะช่วยประหยัด

น้ำมัน และลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ด้วยนะคะ 

๒



อ่านนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยวิชา	ESL	ช่วงชั้นที่	๑-๔	
ที่กำหนดให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือนอกเวลาภาษา

อังกฤษ	อย่างน้อยภาคเรียนละ	๒	เล่ม	โดยอาจจะเลือก

จากห้องสมุด	หรือเป็นหนังสือที่คุณพ่อคุณแม่จัดหามา

ให้ก็ได้	แล้วเขียนบันทึกสั้นๆ	ลงในสมุดบันทึกการอ่าน

การเขียนในด้านReadingPassportเช่น	ชื่อเรื่อง	ชื่อผู้

แต่ง	สิ่งที่ได้จากเรื่อง	เป็นต้น	(อีกด้านของสมุดบันทึกจะ

เป็นหัวข้อ	Write It Up	 ให้นักเรียนเขียนเรื่องอะไรก็ได้

สั้นๆ	เป็นภาษาอังกฤษ	คล้ายๆ	กับไดอารี่	

เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียน)	

คุณพ่อคุณแม่จะช่วยกัน

ส่งเสริมกิจกรรมนี้ที่บ้านเพิ่มเติม

ก็ ยิ่ ง ดี ค่ ะ	 อาจจะจั ดมุ มอ่ าน

หนังสือในบ้าน	 อ่านหนังสือร่วม

กับลูก	 แล้วพูดคุยถึงหนังสือที่

เพิ่งอ่านไป	 หรือช่วยลูกคิดคำ

ศัพท์/ประโยคใหม่ๆ	 ที่จะใช้

เขียนบันทึก	 ก็จะช่วยพัฒนา

ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษของเด็กๆ	 ได้อีก

ทางหนึ่งค่ะ

เก็บตกจากสนทนายามเช้า

	 ในวงสนทนายามเช้ าของครูสุ ขจันทร์		

สุขประกอบ	หัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ	 ครูอัญชลี	

บุญรักษา	 หัวหน้างานการศึกษาพิ เศษ	 และผู้

ปกครองของเด็กนักเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียน

ร่วมในสัปดาห์ที่ผ่านมา	 นอกจากจะมีการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกๆ	 ในช่วง	

ปิดภาคเรียน	 ปัญหาช่วงเปิดภาคเรียน	 และการ

แนะนำเทคนิควิธีต่างๆ	 ระหว่างกันแล้ว	 ในช่วงหนึ่ง

ครูสุขจันทร์ได้นำสิ่งดีๆ	 ที่ได้จากการไปร่วมสัมมนา	

ที่หน่วยจิตเวชเด็ก	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มาบอกเล่าแลกเปลี่ยน

กับผู้ปกครอง	หนึ่งในนั้นคือเรื่อง	 “ปัญหาการเรียน

ของเด็ก”	 ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองท่าน

อื่นๆ	ด้วย	 จึงเก็บใจความสำคัญมาบอกเล่าให้ทราบ

กันค่ะ	

	 ปัญหาการเรียนของเด็กนั้นเกิดขึ้นได้จาก

หลายปัจจัยร่วมกัน	 โดยสามารถแยกได้เป็น	 ๒	

ลักษณะคือ	

๑.สาเหตภุายในตวัเดก็	 เชน่	การเจรญิเตบิโต

..................................................................... ...............................

Plearnpattana School

สมุดบันทึกการอ่านน่ารักๆ 

มุมภาษาอังกฤษในห้องสมุด

	 ส่วนพัฒนาหน่วยวิชา	 ESL	

และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดอาคาร

ประถมร่ วมกันจัดมุม	 “ส่ ง เสริ ม	

การอ่านภาษาอังกฤษ”	 ขึ้นใหม่ใน

ห้องสมุด	 โดยจัดหาหนังสือภาษา

อั ง กฤษหลากหลายประ เภทให้

นักเรียนได้เลือกอ่านตามความชอบ

และความสนใจ	 เช่น	 วรรณกรรม

คลาสสิก	 นวนิยาย	 สารคดี	 การ์ตูน	

นิทาน	และหนังสือป๊อปอัพ	 (Pop-up)	

พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่หนังสือแยกเป็นช่วงชั้นที่	 ๑-๔		

ให้เห็นอย่างชัดเจน	 เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือก

หนังสืออ่านได้สอดคล้องกับวัย	 หรือถ้าเด็กคนใดมี

ความรู้ภาษาอังกฤษโดดเด่น	 ก็สามารถเลือกอ่าน

หนังสือที่ยากกว่าระดับชั้นของตัวเองได้ค่ะ	 	

	 นอกจากจะเปิดกว้างให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ

การอ่านภาษาอังกฤษ	และเปิดโลกทัศน์จากการอ่าน

หนังสือดีๆ	ที่คุณครูเลือกสรรมาให้แล้ว	 มุมส่งเสริมการ

ทางสมองช้า	มีความผิดปกติทางสมองที่ทำให้มีขีด

จำกัดในวิธีการเรียนรู้บางอย่าง	 เช่น	มีความลำบาก

ในการพูด	การสะกดคำ	การอ่าน	การเขียน	การคิด

คำนวณ	หรือมีระดับเชาวน์ปัญญาสูงกว่าปกติมาก	

สมาธิสั้น	 สุขภาพไม่แข็งแรง	 มีความผิดปกติทาง

สายตา	 การได้ยิน	 หรือมีความพิการที่ทำให้เกิด

อุปสรรคต่อการเรียน	

ครูจันทร์ เล่าว่า	 ในกลุ่มเด็กที่มีสภาวะ

บกพร่องในระดับ	 “เบา”	 ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้

ด้วยตาเปล่าหรือใช้กล้องจุลทัศน์ส่องดูได้	 แต่ผู้ใหญ่

ต้องมองเด็กด้วย	 “ใจ”	 เนื่องจากเด็กดูปกติ	 ดูฉลาด	

แต่ทำไมมีผลการเรียนต่ำ	 จากประสบการณ์ไม่ว่า

เด็กจะมีปัญหาอุปสรรคในระดับใดก็ตามก็ต้องการ

การช่วยเหลือพิเศษทั้งนั้น	 ซึ่งควรรีบแก้ไขตั้งแต่ยัง

เดก็	อยา่รอใหป้ญัหา	“บาน”	จนแกไ้ขไดย้าก

๒.สาเหตุภายนอกตัวเด็ก	เช่น	พ่อแม่แยก

กันอยู่	 มีการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว	 การ

เลี้ยงดูไม่เหมาะสม	 ครอบครัวประสบปัญหาด้าน

การเงิน	 บรรยากาศในโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้	

๓



เป็นต้น	

	 เด็กที่มีปัญหาในการเรียนอาจต้องการ

ความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย	 เช่น	 พ่อ	 แม่	 ครู	

และทีมแพทย์	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ

ปัญหา	 แต่พ่อแม่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ

อย่างมาก	 โดยสามารถให้ความช่วยเหลือได้

หลายวิธี	เช่น	ทำความเข้าใจปัญหา	หาสาเหตุให้

พบ	 แล้วแก้ไขให้ตรงจุด	 โดยอาจขอความช่วย

	 ขอแสดงความยินดีกับทีมซุปเปอร์จิ๋ วที่

ประกอบด้วย	น้องมินนี่	 ชั้น	๔/๒	น้องจีจี้	 ชั้น	๔/๑	น้อง

แนน	ชั้น	๔/๑	และทีม	 JSP	อร่อยดีมีประโยชน์ของ

น้องเจียเจีย	 น้องส้ม	 และน้องพรีม	 ชั้น	๔/๒	ที่ผ่านเข้า	

สู่รอบ	๒	 ของโครงการJunior	 Champion	 Chef การ	

แข่งขันปรุงอาหารถูกหลักโภชนาการ	 ชิงรางวัลทุนการ

ศึกษาพร้อมโล่ห์เกียรติยศ	 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน		

๕	 ส่วนคือ	 คุณค่าทางโภชนาการ	 ทักษะในการปรุง	

คุณลักษณะทางกายภาพของอาหาร	 สุขลักษณะผู้ปรุง	

และการสร้างสรรค์ชื่ออาหารที่สอดคล้องกับเมนู	

ใ น รอบแรกที่

ผ่ านมา เมื่ อ วั นที่	 ๒๗	

กรกฎาคม	 ๒๕๕๑	 นั้น	

ที ม	 J SP	 อ ร่ อ ยดี มี

ประโยชน์ เอาชนะใจ

กรรมการด้วยเมนู	Micky

chicky	 milk	 (พาสต้า

ซอสครีมไก่ )	 และทีม

ซุปเปอร์จิ๋วกับเมนูข้าว

หอมสีนิลเริงระบำใน	

ฟรุตสลัด	 (ข้าวผัดรวม

มิตรผัก	 ผลไม้	 ไข่	 และ

เ บ ค อ น )	 ที่ น อ ก จ า ก	

จะมีคุณค่าทางโภชนา-	

การ	 สีสันน่ารับประทาน	

และรสชาติอร่อยแล้ว	

คณะกรรมการยังชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ในการ	

ตั้งชื่ออาหาร	 และความสามัคคีขณะปรุงอาหารของ

เด็กๆ	 ในทีมที่แบ่งหน้าที่กันทำงานได้ดี	 มีการอธิบาย

ให้ข้อมูลความรู้กับผู้ชม	 ทำให้บรรยากาศการทำ

อาหารเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและมีความสุข	 เด็กๆ	

เองก็ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานผ่านประสบการณ์ใน

ครั้งนี้	 ใครสนใจอยากได้สูตรไปทำรับประทานที่บ้าน	

สอบถามจากเด็กๆ	ทั้งหกคนดูได้ค่ะ	

การแข่งขันรอบที่	 ๒	 จะมีขึ้นในวันที่	 ๒๔	

สิงหาคมนี้	ณ	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล	ปิ่นเกล้า	 โดยมี

โจทย์ให้ผู้ เข้าแข่งขันปรุง	 “เมนูอาหารจานเดียว

สำหรับเด็กอ้วน” ขณะนี้เด็กๆ	ทั้ง	๖	คนกำลังคิดเมนู

และหารือกันว่าจะลองเปลี่ยนหน้าที่กันทำงานดูบ้าง	

พร้อมทั้งฝากบอกมายังคุณพ่อ	คุณแม่	ผู้ปกครอง	และ

เด็กเพลินพัฒนาให้ช่วยคิดเมนูด้วยค่ะ	 ใครมีเมนู

เด็ดๆ	สำหรับเด็กอ้วน	 แนะนำกันมาได้จนกว่าจะถึง

วันแข่งขันค่ะ	


จากห้องเรียน  เรื่องเล่า 

ร่วมให้กำลังใจแม่ครัวรุ่นเยาว์

ช่วงชั้นที่	๒	

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

เหลือจากครูหรือแพทย์เพิ่มเติม	มีความคาดหวังต่อการ

เรียนของเด็กให้สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริง	

และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อ	 แม่	 ลูก	 เช่น	 ไม่

สื่อสารแบบตำหนิ	 ให้อิสระในเรื่องส่วนตัวพอควร	 เพื่อ

เปิดโอกาสให้เด็กคิดและตัดสินใจ	 จัดสิ่งแวดล้อมให้

เหมาะสมต่อการเรียนรู้	 และส่งเสริมความสามารถด้าน

อื่นตามความสนใจของเด็ก	 เช่น	 งานประดิษฐ์	 ดนตรี	

กีฬา	ศิลปะ	ก็จะช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาได้ค่ะ	

๔



แอดมิสชั่นส์ปี๒๕๕๓

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกเข้าศึกษา

ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง	หรือแอดมิสชั่นส์	 (Admissions)	ปีการศึกษา	๒๕๕๓	ออกมาแล้ว	ซึ่ง

เป็นรูปแบบใหม่ที่จะไม่มีการสอบ	A-NET	 เหมือนที่ผ่านมา	แต่เปลี่ยนเป็นการสอบ	GAT	และ	PAT	แทน	โดยรูปแบบ

ใหม่นี้จะนำมาใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาปีการศึกษา	๒๕๕๓	ซึ่งเป็นปีที่นักเรียนชั้น	๑๑	ของเพลินพัฒนาจะเริ่มสอบ

แอดมิสชั่นส์เป็นรุ่นแรก	 จึงนำรายละเอียดจากเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การ

มหาชน)	หรือ	สทศ.	ที่เป็นผู้จัดสอบมาบอกเล่าให้ผู้ปกครองได้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมกันค่ะ	 (ข้อมูลแอดมิสชั่นส์	

ปีการศึกษา	๒๕๕๓	นี้มีอยู่ในห้องแนะแนวของช่วงชั้นที่	๔	นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามกับคุณครูแนะแนวได้)	

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแอดมิสชั่นส์	ปีการศึกษา	๒๕๕๓	ประกอบด้วย	๔	ส่วนคือ	

๑.คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมปลาย	(GPAX) ๒๐%

๒.คะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๘	กลุ่มสาระการเรียนรู้	(O-NET)	๓๐%	

๓.การทดสอบศักยภาพทั่วไป	(GAT	;	General	Aptitude	Test)			๑๐-๕๐%

๔.การทดสอบศักยภาพทางวิชาชีพ	(PAT	;	Professional	Aptitude	Test)			๐-๔๐%

	 ทั้งนี้ค่าน้ำหนักของ	GAT	 และ	PAT	 จะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา	 ซึ่งจะนำมาแจ้งให้ทราบใน

จดหมายข่าวฉบับต่อไป	หรือผู้ปกครองจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ	สทศ.www.niets.or.th	ก็ได้ค่ะ	



รายละเอียดเกี่ยวกับ	GAT	

ด้านที่วัด - การอ่านเชิงวิเคราะห์  การเขียนเชิงวิเคราะห์  การคิดเชิงวิเคราะห์ 

และการแก้โจทย์ปัญหา ๕๐% 

- การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ๕๐%
ลักษณะข้อสอบ - ข้อสอบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน 

- ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง

ผู้เข้าสอบ - เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ข้ึนไป นักเรียนต้องสมัครสอบด้วยตนเอง

การจัดสอบ - ปีละ ๓ ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม พฤษภาคม ธันวาคม

(กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

- คะแนนของการสอบแต่ละครั้งมีอายุความ ๒ ปี (นับจากวันสอบ)

รายละเอียดเกี่ยวกับ	PAT	

ด้านที่วัด การวัดเนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อร่วมกัน การวัดศักยภาพในแต่

ละวิชาชีพมี ๗ PAT ดังนี้ (อาจมีการเพิ่มเติมอีก) 

PAT ๑ : วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์  

PAT ๒ : วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร 

PAT ๓ : วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร ์

PAT ๔ : วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์

PAT ๕ : วัดศักยภาพทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร ์

PAT ๖ : วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์  

PAT ๗ : วัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น 

จีน บาลี และอาหรับ) 

ช่วงชั้นที่	๔	

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

๕



ลักษณะข้อสอบ - ข้อสอบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน 

- ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง

ผู้เข้าสอบ - เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ข้ึนไป นักเรียนต้องสมัครสอบด้วยตนเอง

การจัดสอบ - ปีละ ๓ ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม พฤษภาคม ธันวาคม

(กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

- นักเรียนจะสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้ เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด 

- คะแนนของการสอบแต่ละครั้งมีอายุความ ๒ ปี (นับจากวันสอบ)



กำหนดการสอบ	GAT	และ	PAT	
ระยะเวลา การดำเนินการ

๑-๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ รับสมัครทาง Website

๗-๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ ชำระเงินผ่านธนาคาร

๑๖-๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ

ตารางสอบ GAT และ PAT ๑, ๒ และ ๓

วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๒

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

GAT 

PAT ๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

PAT ๒ 

PAT ๓

๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกาศผลสอบ











“คิดขยายขยัน”

เทคนิคการทำงานของครอบครัวชั้น๖
	 	 	 	 	 	 	 เล่าเรื่องโดย	:	คุณพิชิต	อิทธิศานต์	คุณพ่อน้องพิม	ชั้น	๖/๑	


จากชาวเพลิน เรื่องเล่า 

ผมมองพัฒนาการของกิจกรรมครอบครัวชั้น	 ๖

ในปีนี้ด้วยความรู้สึกเต็มตื้นในหัวใจ	 นับตั้งแต่ระฆังยก

แรกที่คุณทนง	ประกาศวิสัยทัศน์	 (Vision)	 ในที่ประชุม

ปฐมนิเทศเรื่องของ	 ๓	 ทักษะ	 พ่อแม่มองหน้ากันอย่าง

เข้าใจ	และพร้อมใจกันเดินทางไปตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว	

หากย้อนไปนิด	 พวกเราได้วอร์มอัพกันตั้งแต่ปลายภาค

การศึกษาที่แล้ว	 เป็นการตีฆ้องร้องป่าวว่า	 ตื่นเถิดชาว

เพลิน...	

เสียงระฆังของคุณทนงยังไม่จางหาย	ตัวแทนผู้

ปกครองได้เข้าพบผู้บริหารที่มีส่วนกำหนดอนาคตของ

โรงเรียน	พูดคุยกันอย่างชัดเจนถึงแนวคิดเรื่องการทำการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาเด็ก	สะท้อนภาพความเข้าใจในมุม

มองที่แตกต่างกันในฟากโรงเรียนและบ้าน		

จากนั้นกระบวนการ	Deep	 listening	ออกแบบ

โดยแม่อุ๊ยและพ่อศุภชัย	 ที่สละเวลาหนึ่งวันเต็ม	 ทำให้

พวกเราได้ย้อนกลับไปวันวานในวัยเยาว์ทั้งของตัวเรา

และของลูก	 บางคนกลั้นน้ำตาแห่งความปิติสุขเอาไว้ไม่

ได้	เป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจ	เป็นสัญญาใจที่ให้ต่อกันว่า	

พวกเราจะฟังกันมากขึ้น	และฟังลูกมากขึ้น	หลังกิจกรรม

ผมมองเห็นหน้าตาของพ่อแม่บางท่านเปลี่ยนไป	 ดูมี

ความสุขและสดชื่นขึ้น	 ผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า	 การ

ลอกคราบตัวเอง	

บอกเล่า... ก้าวพอดี 

๖



ต่อมาเราวอร์มอัพกันอีกครั้งด้วยการชวนไปดู

หนัง	๓	มิติ	Sea	monster	 เหมือนเป็นการเช็คเรทติ้งว่า	

แนวคิดเรายังฮอตฮิตติดชาร์ตอยู่หรือไม่	 พ่อแม่อาสาได้

ยืดเส้นยืดสาย	 ลองผิดลองถูกเหมือนกับกำลังเตรียมไว้

เพื่องานใหญ่ที่จะตามมา	

และไม่ทันตั้งตัว	 งานท้องฟ้าจำลองรังสิต	 ก็เข้า

มา	และถูกขยายผลให้ตัวกิจกรรมมีความลุ่มลึก	และเป็น

กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่น่าสนใจ	พ่อแม่อาสา

ส่วนใหญ่บอกว่าเหนื่อยแต่ก็มีความสุข	 แม้จะทุกข์บ้าง	

ไม่เข้าใจบ้าง	ก็ถือว่าได้ฝึกตนฝนปัญญา	 เสียงจากพ่อแม่

แนวร่วมในช่วงชั้นอื่นที่เราเชิญมาร่วมงานเพื่อขยายผล

ต่อ	 ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 เป็นงานที่อบอุ่นมาก	

เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่		

และบททดสอบที่ท้ าทายชิ้นล่ าสุดคืองาน	

“สุริยุปราคา	 โอลิมปิก	 ๑	 ส.ค.๒๕๕๑”	 เป็นการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์กับศิลป์	 บ้านกับ

โรงเรียน	 แรกเริ่มก็ทำท่าว่าจะไม่ชัดเจน	แต่ทำไปทำมา	

กลับชัดเจน	 และดูท่าว่าจะสำเร็จอย่างดีเลิศ	 ความจริง

ความสำเร็จมีให้เราได้เห็นระหว่างทางของการทำงานทุก

ขณะเลยจริงๆ	

หากมีเวลาคงได้ถอดรูปแบบการทำงานออกมา

ในเชิงวิเคราะห์วิจัย	 จะได้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่รักยิ่ง

ของเราต่อไป	 แต่ในเวลานี้ผมได้มองเห็นหัวใจความ

สำเร็จของพ่อแม่ชั้น	 ๖	 จึงอยากบอกกล่าวออกไปทันที

เพื่อขยายผล	ผมมองว่าพวกเราได้ทำตามกระบวนการที่

เรียกว่า	“คิด	ขยาย	ขยัน”	ในทุกกิจกรรมที่ผ่านมา

เริ่มจากการนั่งคุยกัน	 โทรคุยกัน	 เขียนเมล์ส่งกัน	

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 เกิดความคิดดีๆ	 มากมาย	 จน

ความคิดตกผลึก	พวกเราไม่สามารถนั่งทำ	KM	 รวบรวม

ความคิดกันอย่างเป็นระบบ	เพราะทุกคนมีภาระและเวลา

ที่ไม่ตรงกัน	แต่แม้เพียงความคิดดีๆ	 ซึ่งอาจไม่ดีที่สุด	แต่

ที่สำคัญเมื่อความคิดนั้นถูกโยนเข้ามากลางชุมชน	

เหมือนเมล็ดพันธุ์ได้ดินอุดม	ความคิดถูกขยายผลอย่าง

งอกงาม	กลไกตรงนี้น่าสนใจ	แต่ที่น่าสนใจมากๆ	และน่า

ประทับใจอย่างที่สุดก็คือบรรดามือขยันทั้งหลาย	 ที่ไม่ว่า

จะหยิบจับอะไร	 งานจากมือแม่และมือพ่อ	ถ้ารู้ว่างานดัง

กล่าวมีผลกับพัฒนาการของลูก	 มีผลต่อการสร้างชุมชน

ให้ดียิ่งๆ	ขึ้น	งานอะไรจะสำคัญเท่างานการเลี้ยงดูลูก		

ขอบคุณน้ำใจของพ่อแม่ที่อาสาเข้ามาเป็นมือ

ขยัน	 ยอมทำงานหนักกว่างานปกติ	 แม้ว่าในชีวิตจริงทุก

ท่านอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของกิจการ	 เป็นผู้บริหารที่อยู่ใน

ระดับสั่งงานทั้งสิ้น	แต่เมื่อยื่นมือเข้ามา	ก็ถอดหัวโขนเป็น

ทุกคน	นี่ละครับ	Working	Skill	พันธุ์แท้	 เด็กที่ได้เห็นพ่อ

แม่ทำก็ได้รับทักษะการทำงานจากหลายองค์กรหลาย

บริษัทไปในคราวเดียวกัน	สำหรับผมนี่คือชั่วโมงการงานที่

เป็นอุดมคติเลยครับ	

ความจริงยังมีกิจกรรมสนทนาพ่อแม่ที่พวก

เราทำให้กับพ่อแม่ทุกท่านที่สนใจโดยไม่เลือกช่วงชั้น 

และทุกอย่างนี้ “คิด ขยาย ขยัน” กันในช่วง ๙ 

สัปดาห์ของภาคฉันทะเท่านั้นเอง....เชื่อแล้วว่า พลัง

ความคิดดีๆ เป็นไปได้ หากทุกคนมีความเชื่อมั่น

และศรัทธา 

ขับรถลดความเร็วกันหน่อย
 เสนอแนะ	 :	 ท่านผู้ปกครองเสนอแนะมาว่า	 พบเห็นผู้ปกครองบางท่านขับรถเร็วใน

บริเวณโรงเรียน	และถอยรถอย่างรวดเร็ว	 ไม่ระมัดระวัง	 เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กๆ	จึงอยาก

ให้โรงเรียนช่วยดูแล	

 ตอบ	 :	 โรงเรียนได้แจ้งเจ้าหน้าที่	 อป.ที่ดูแลการจราจรให้ดูแล	 และขอความร่วมมือผู้

ปกครองทุกท่านที่ขับรถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน	ช่วยลดความเร็วและถอยรถอย่างระมัดระวังมาก

ขึ้นด้วยนะคะ	หรือถ้าผู้ปกครองท่านใดพบเห็นการขับรถเร็วในบริเวณโรงเรียน		

ฝากช่วยกันเตือนอีกแรง	เพื่อความปลอดภัยของลูกๆ	ของพวกเราค่ะ


เรื่อง  

เสนอแนะ กัลยาณมิตร คิดสร้างทํา 

A

Q

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน+เรื่องเสนอแนะ... 

๗



ขอเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กเดินจากรถไปอาคารเรียน

 เสนอแนะ	:	คุณแม่น้องเจอาร์	ชั้น	๑/๑	เสนอแนะว่า	เห็นด้วยกับนโยบายห้ามจอดรถในตอน

เช้า	 แต่เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กๆ	 ช่วงชั้นที่	 ๑	 ที่ผู้ปกครองมาส่งในช่วงเช้า	๗.๐๐-๗.๓๐	น.	

เพราะยังไม่มี	 อป.ดูแล	จึงอยากให้โรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่หรือคุณครูมาช่วยดูแลเด็กระหว่างเดินบนทาง

เท้าไปยังอาคารเรียนด้วยค่ะ	

 

 ตอบ	 :	 ส่วนงานอาคาร	 สถานที่	 และความปลอดภัยในโรงเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่	 รปภ.ของ

โรงเรียนมาช่วยดูแลเด็กๆ	ตามที่คุณแม่เสนอแนะมา	 ในเวลา	๗.๐๐-๗.๓๐	น.	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่	

อป.จะมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ







แต่งกายให้เหมาะสมในโรงเรียน

 เสนอแนะ	 :ท่านผู้ปกครองเสนอแนะมาว่า	พบเห็นผู้ปกครองแต่งกายค่อนข้างโป๊	 เช่น	 นุ่ง

กระโปรงสั้นมาก	 ใส่เสื้อสายเดี่ยว	ดูค่อนข้างไม่เหมาะสมที่จะแต่งกายมาในโรงเรียน	อยากให้ช่วยดู

ความเหมาะสม	โดยอาจมีเสื้อคลุมหรือผ้าคลุมไหล่สักนิด	เพราะเกรงจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็ก	

 

 ตอบ	:	ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง	คุณครู	และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน	แต่งกายสุภาพ	

สะอาดเรียบร้อย	 เหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ	 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ	 ของเรา	 เพราะ

เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น	มากกว่าเป็นอย่างที่เราสอนหรือบอกให้เขาเป็นค่ะ	







การป้องกันและกำจัดยุง

 เสนอแนะ :คุณนัยนา	คุณแม่น้องเธน	ชั้น	๓/๑	 เสนอแนะมาว่า	 อยากให้ติดมุ้งลวดที่ห้อง

พยาบาลเพื่อป้องกันยุงและงู	พร้อมทั้งหาวิธีกำจัดยุงลายและยุงก้นปล่องซึ่งกำลังระบาดในช่วงนี้	

 

 ตอบ	 : โรงเรียนได้แจ้งให้หน่วยงานราชการมากำจัดยุงในโรงเรียนเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ	 โดย

เจ้าหน้าที่จะมาฉีดยุงในวันหยุดเพื่อให้แม่บ้านมีเวลาทำความสะอาดก่อนวันเปิดเรียน	พร้อมทั้งได้ติด

มุ้งลวดที่ห้องพยาบาลตามคำเสนอแนะของคุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะ	

   

   

  

ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะดีๆ ที่จะช่วยปรับปรุง 

และพัฒนาโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ 
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เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
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ห้องเรียนพ่อแม่ชั้น๙
 วันที่	๒๙	กรกฎาคมที่ผ่าน	ผู้ปกครองชั้น	๙	รวม

ตัวกันจัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่เรื่อง	 “My Learning

Journey,	 What’s	 Happening	 Next?”	 ชักชวนคุณ

พ่อคุณแม่และนักเรียนชั้น	 ๙-ชั้น	 ๑๑	 มาร่วมพูดคุยถึง

การเตรียมตัวและแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับสูง

ขึ้นไป	 ทั้งในและต่างประเทศ	 รวมถึงการสอบชิงทุนการ

ศึกษาของหน่วยงานต่างๆ	 โดยมีน้องโอ๊ต-อานนท์	 ธนา

พันธ์สิน	 นักเรียนทุน	 ดร.ป๋วย	 อึ้งภากรณ์	 ปัจจุบันศึกษา

อยู่ ที่ คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด	

สหรัฐอเมริกา	 นำประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองมา

ร่วมพูดคุย	

	 น้องโอ๊ตเล่าว่าสมัยเรียนมัธยมที่จิตรลดาและ	

เตรียมอุดมนั้นตนเองไม่ใช่เด็กที่โดดเด่นด้านการเรียน	

เช่น	 คณิตศาสตร์สมัยมัธยมปลายก็ได้ เกรด	 ๒	 แต่	

ถึงกระนั้นก็ไม่เคยคิดจะเรียนพิเศษเพิ่มเติม	 เพราะรู้ว่าตัว

เองมีศักยภาพมากกว่านั้น	 และคิดว่าข้อสอบไม่ใช่ตัว

ตัดสินศักยภาพทั้งหมดของคนเรา	 พร้อมทั้งฝากบอก

น้องๆ	 วัยมัธยมว่า	 อย่าให้เกรดมาตัดสินหรือตีกรอบ

ศักยภาพของตนเอง	แต่ให้เชื่อมั่นว่าเราทุกคนมีศักยภาพ

มากกว่านั้น	 แล้วมุ่งมั่นเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจในแนวทาง	

ที่ถนัด	

	 จากประสบการณ์การสอบผ่านเป็นนักเรียนทุน	

ดร.ป๋วย	 อึ้งภากรณ์	 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในต่าง

ประเทศ	 และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อทั้งจาก

ฮาร์วาร์ด	 สแตนฟอร์ด	 พรินซ์ตัน	 โคลัมเบีย	 เยล	 และ

คอร์แนล	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของ	

อเมริกา	 น้องโอ๊ตสรุปถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตนเอง	

ผ่านการคัดเลือกไว้	๓	ส่วนคือ	

	 ๑ .กา ร เ รี ยน รู้ ที่ เ น้ นกา รคิ ด วิ เ ค ร าะห์	 คิ ด


แห่งการเรียนรู้ ชุมชน 

My	Learning	Journey,	What’s	Happening	Next?	

น้องโอ๊ต-อานนท์ธนาพันธ์สินนักเรียนทุนดร.ป๋วยอึ้งภากรณ์

สังเคราะห์	 และคิดเชื่อมโยง	 โดยดูจากแนวข้อสอบทั้งที่

เป็นข้อเขียนและการสัมภาษณ์	 ที่ไม่ได้เน้นเรื่องความจำ	

แต่เน้นให้เราคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และคิดเชื่อมโยง

องค์ความรู้ต่างๆ	 รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง

ราวหรือสถานการณ์ต่างๆ	รอบตัวด้วย	

๒.การทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือการเรียน	 โดย

น้องโอ๊ตเล่นไวโอลิน	 เทนนิส	 และเขียนภาพสีน้ำมันมา	

ตั้งแต่เด็ก	 แล้วเก็บผลงานหรือการทำกิจกรรมเหล่านี้ไว้

เป็น	 Portfolio	 แนบไปพร้อมกับการสมัครสอบต่างๆ	 ซึ่ง

กิจกรรมเหล่านี้จะบ่งบอกตัวตนของคนเราได้มากกว่า	

แค่ผลการสอบหรือผลการเรียน	

 ๓.การเขียนบทความภาษาอังกฤษ	 (Essay)	 ที่

จะแสดงความคิดและทัศนคติของตัวเราได้ดี	 โดยแนะนำ

เทคนิคการเขียน	 Essay	 ไว้ว่า	 ให้หมั่นอ่านบทความ	

ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบ่อยๆ	 จนเป็นนิสัย	 อ่าน	

ด้วยความสนุก	 อย่าอ่านด้วยความรู้สึกว่าต้องอ่าน	 แล้ว

ฝึกเขียน	 Essay	 บ่อยๆ	 พยายามเขียนแสดงความคิด	

ของเราออกมาให้ได้มากที่สุด	 อย่ากังวลเรื่องไวยากรณ์

หรือให้ไวยากรณ์มาเป็นตัวปิดกั้นการแสดงความคิด	

ของเรา	

	 ก่อนจบการเสวนา	 คุณแม่ท่านหนึ่งถามว่า		

“น้องโอ๊ตทำอย่างไรถึงดูไม่เคร่งเครียด	และสนุกกับการ

เรียน”	 ก็ได้คำตอบว่า	 การค้นพบว่าเราชอบอะไร	 แล้ว	

ได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เราชอบ	 จะทำให้เราสนุก

และมีความสุขกับการเรียนรู้	 พร้อมทั้งแนะนำการเลือก

ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่	 ๓		

และ	๔	ของเพลินพัฒนาว่า“อยากให้น้องๆ	เลือกในสิ่ง

ที่ตัวเองอยากเรียน	 แทนที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเอง	

ควรเรียน”

การค้นพบว่าเราชอบอะไรแล้วได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เราชอบจะทำให้

เราสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

๙



โรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่๒

โครงการ	 โรงเรียนพ่อแม่…	 การเลี้ยงลูกรักด้วยจิตที่ตื่นรู้ ที่จัดไปเมื่อวันที่	 ๑-๓	 ก.ค.ที่ผ่านมา	

ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกันเป็นจำนวนมาก	จนมีหลายท่านพลาดโอกาส	

เข้าร่วมกิจกรรม	 เนื่องจากรับจำนวนจำกัดเพียง	๔๐	ท่าน	ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ	 ที่เป็นแม่งานจัดกิจกรรมดีๆ		

นี้ขึ้น	จึงเดินหน้าจัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่	๒	ในวันที่	๒๗-๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๑	เวลา	๙.๐๐-๑๘.๐๐	น.

โดยกระบวนกรชุดเดิม	 คือ	 อาจารย์ณัฐฬส	 วังวิญญู	 ประธานมูลนิธิสังคมวิวัฒน์	 ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้าน	

Transformative	Learning	มากว่า	๗	ปี	อาจารย์อังคณา	มาศรังสรรค์	ผู้อำนวยการสถาบัน	SMART	&	SMILE	และ

ทีมงาน	

ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	โรงเรียนพ่อแม่…		

การเลี้ยงลูกรักด้วยจิตที่ตื่นรู้	ครั้งที่	๒	เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวตนภายใน	อันจะนำไป	

สู่ความเข้าใจในตนเองและลูกตลอดจนบุคคลในครอบครัว	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	

ได้ที่คุณครูแพท	ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้	โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐	ต่อ	๖๑๐๑	ค่ะ

โครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษาของเด็กยากไร้ ในพม่า

	 ท่านทราบหรือไม่ว่าเด็กพม่าส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ำมาก	 เด็กจำนวนไม่น้อยไม่มีแม้แต่โอกาส	

เข้าเรียน	 เนื่องด้วยรัฐจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาต่ำมาก	 ขณะที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพยากจน	 และ	

มีจำนวนไม่น้อยเป็นเด็กกำพร้า	 เนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตในสงครามระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อย	ท่ามกลางสภาวะ

ยากไร้นี้ได้มีพระสงฆ์จำนวนมากเข้ามาช่วยเหลือ	 โดยการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดเพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่	

เด็กยากจน	 รวมทั้งรับเด็กกำพร้ามาอุปการะเลี้ยงดูในวัด	 แต่วัดมิได้มีรายได้ทางอื่นนอกจากการบริจาค	 และ

เศรษฐกิจของพม่าอยู่ในภาวะฝืดเคือง	 ขณะที่เด็กยากจนและเด็กกำพร้าที่เข้ามาพึ่งพาวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน	

ทำให้วัดต่างๆ	 ประสบปัญหาด้านเงินทุน	 และยิ่งเลวร้ายลงเมื่อเกิดมหาวาตภัยเมื่อเดือนพฤษภาคม	 ๒๕๕๑		

ที่ผ่านมา	 เครือข่ายพุทธิกาและองค์กรด้านเด็กในประเทศไทย	 (๑๘	 องค์กร)	 รวมถึงภาคีอื่นๆ	 จึงได้จัดทำ	

โครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษาของเด็กยากไร้ในพม่า

ผู้ปกครองที่มีจิตศรัทธาจะช่วยเหลือเด็กพม่า	 สามารถนำปัจจัยมาร่วมทอดผ้าป่าได้ ในวันอาทิตย์ที่		

๒๔	สิงหาคมนี้	ณ	ศาลาธรรมุเทศ	วัดทองนพคุณ	(ซ.สมเด็จเจ้าพระยา	๑๗	เขตคลองสาน)	โดยจะทำพิธีถวายผ้าป่า

เวลา	๑๐.๓๐	น.	หรือบริจาคผ่าน	๒	ช่องทางคือ	ธนาณัติในนาม	มูลนิธิเด็ก	 สั่งจ่าย	ปณ.กระทุ่มล้ม	๗๓๒๒๐	

หรือ	 โอนเงินเข้า	 ธ.ไทยพาณิชย์	 สาขาเพชรเกษม	ซอย	 ๑๑๔	บัญชีออมทรัพย์	 ในนาม	มูลนิธิเด็ก	 เลขที่

บัญชี	๑๑๕-๒-๑๔๗๓๓-๐	

โอนเงินแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่สำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็กด้วยทุกครั้ง	 (ระบุบริจาคโครงการ

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาของเด็กยากไร้ในพม่า)	ทางโทรสาร	 (Fax)	๐-๒๘๑๔-๐๓๖๙	หรือแจ้งทางโทรศัพท์	๐-๒๘๑๔-

๑๔๘๑-๗	เพื่อที่มูลนิธิฯ	จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับท่านค่ะ

เชิญร่วมงานแนะนำการเรียนรู้ช่วงชั้น๑

	 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองชั้นอนุบาล	๓	ร่วมงานเสวนา	“เรียนรู้...	รู้เรียน	แบบเพลินพัฒนา”	เพื่อพูดคุยทำความ

เข้าใจในแนวการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงชั้นที่	๑	และเตรียมพร้อมการเป็นพ่อแม่ของลูกๆ	ชั้น	๑	ในปี

การศึกษาหน้า	ในวันพุธที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๑	เวลา	๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	ณ	ห้องอเนกประสงค์ใหม่	(ใกล้อาคาร

สระว่ายน้ำ)	ผู้ปกครองชั้นอนุบาล	๓	ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน	อย่าลืมส่งใบตอบรับที่คุณครูประจำชั้น	หรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร	โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐	ต่อ	๑๑๑,	๒๒๒	และ	๓๑๐๓	ค่ะ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

๑๐



“ดีใจที่เด็กๆ	 กระตือรือร้นในการทำงานครั้งนี้มาก	 มีการ

มาถามไถ่และรายงานความคืบหน้าของงานตลอด	 แล้ว

ครูเหล่นสอนเด็กๆ	กลุ่มนี้มาตั้งแต่เขาอยู่ชั้น	๑	พอได้มา

ทำงานร่วมกันตอนเขาอยู่ชั้น	 ๖	 เห็นเลยว่าเขาเติบโตขึ้น

มาก	และก็ได้เรียนรู้ว่า	 เด็กในวัยชั้น	๖	นี้เราต้องมีเวทีให้

เขา	 เวทีแบบนี้ที่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงศักยภาพที่

พัฒนามาเรื่อยๆ	ตั้งแต่ชั้นเล็กๆ	 ให้เขาได้ค้นหาศักยภาพ	

ความถนัด	และความชอบของเขาเอง”	



“ครูเหล่น”	 จันทร์ทิพย์	 ปิยะวรธรรม	หัวหน้าวิชาการ

และการจัดการความรู้	ชช.๒	ซึ่งเป็นผู้กำกับละครเวที

ในครั้งนี้

“พลงักลุม่ชา่งยิง่ใหญ	่ดจุเดยีวกบัขอ้ความในบทที	่๓		:มิตรภาพและทรรศนะของชีวิตช่วงวัยยุวชน	 ของบทสนทนายุวชนที่ว่า	 “ไม่มีสิ่งใดที่จะงดงามยิ่งไปกว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบุคคล	ซึ่งท้าทายตนเองและส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน	 ในการทำให้จุดมุ่งหมายของพวกเขาเป็นจริงขึ้นมา	ความสัมพันธ์เช่นนั้นจะงดงามยิ่งกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร	สามีภรรยา	หรือคนรัก	มิตรภาพที่ลึกซึ้งเช่นนี้เป็นสิ่งที่สูงสุด	และเป็นเปลวไฟแห่งมนุษยชาติ”		
   
คุณสุนีย์	 บันโนะ	 คุณแม่น้องมิจึ	 น้องโนบุ	 ชั้น	 ๖	และน้องมี่จัง	ชั้น	๓/๓

โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ชั้น๖ครั้งที่๓
ตอน	“เพลินพัฒนา-ดนตรีชีวิต-ละครเวที	ท่ามกลางสายฝนในวันสุริยุปราคา	๑	ส.ค.๒๕๕๑”	

						วันศุกร์ที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๑	ณ	ลานนาฬิกาแดด	และสนามรักบี้ฟุตบอล


เพลินใจ เพลิน 

ตา 

“ความสำเร็จ
ของละครเรื่อ

งนี้ไม่ได้เกิดข
ึ้นในวันเปิดกา

ร

แสดง	แต่เราไ
ด้เห็นความสำ

เร็จมากมายบ
นรายทางแห่ง

การละคร	 ล
ู กๆ	 ได้ เห็ นก

ารทำงานร่ ว
มกันอย่ า ง

กัลยาณมิตรร
ะหว่างคุณคร

ูและพ่อแม่	 ร
ะหว่างพ่อแม

่

ด้วยกัน	และร
ะหว่างลูกๆ	ก

ับพ่อแม่อาสา
	ตลอดอาทิตย

์	

นี่คือความสำ
เร็จที่จับต้องไ

ด้	 และอาจเป
็นตัวอย่างหน

ึ่ง

ของการบูรณา
การทักษะตาม

แนวทางแบบ
เพลินพัฒนา”

		



จากบทความเ
รื่อง	“เล่นละค

รสอนชีวิตและ
การทำงาน”		

โดยคุณพิชิต	อิทธิศา
นต์	คุณพ่อน้องพิม	ช

ั้น	๖/๑

“ผมรับหน้าที่ทำฉากร่วมกับเจเจและมิจึ	 ตอนแรกก็ร่างโครงฉากขึ้นมาก่อน	แล้วให้เด็กสองคนออกความเห็นว่าจะใช้สีอะไร	 เจเจเสนอว่าสีขาว	 ซึ่งก็พอดีกับฉากวิหาร	 ส่วนมิจึ เขาจะใช้สีน้ำตาลสำหรับฉากมหาวิทยาลัย	 ผมก็เห็นด้วย	 แล้วแบ่งงานให้ไปทำ	 ซึ่งเขากระตือรือร้นกันมาก	จากการทำงานครั้งนี้ผมรู้สึกยินดีที่ เด็กๆ	 มีความคิด	 มีความตั้งใจที่จะทำงาน	 ก็หวังว่าเขาจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ	ผมเองก็ยินดีสนับสนุนเสมอ”	

คณุปยิะ	จริะศริโิสภณ	คณุพอ่นอ้งฝา้ย	ชัน้	๖/๑และน้องฟองชั้น	๕/๒

เพลินตา เพลินใจ 

๑๑



เบื้องหลังฉากสวยๆ	เอ้า!ร่วมด้วย	ช่วยกัน	

ร่วมถักทอชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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

เบื้องหลังดนตรีประกอบละคร	

พลังกลุ่มช่างยิ่งใ
หญ่	

เด็กๆ	และผู้ปกครองลองใช้กล้องสุริยะวิถี	

สนธยาเยือน	

เบื้องหลังการแสดง	

สนธยาเยือน	

ดนตรีในสวนก่อนเริ่มงาน	

เพลินตา เพลินใจ 

๑๒


