


ฉบับที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

ภาควิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

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

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง  

	 เปิดภาคเรียนมาเพียง	 	๔	สัปดาห์	 โรงเรียนของเราก็มีกิจกรรมการเรียนรู้และการกิจกรรมดีๆ	

เกิดขึ้นมากมาย	ทั้งกิจกรรมของนักเรียน	คุณครู	 และกิจกรรมของผู้ปกครอง	ติดตามได้ในจดหมาย

ข่าวเพลินพัฒนาฉบับนี้ค่ะ	

๑

  ข่าวที่น่าสนใจ 

•	การพัฒนาการเรียนรู้คณิต-	

			วิทย์-ESL	

•	เล่มนี้...	ดีนะเพื่อน	

•	การแข่งขันเล่านิทานชาดก	

•	สัปดาห์วิทยาศาสตร์	

•	การส่งเสริมการอ่าน-เขียน	

			ภาษาอังกฤษ	

•	การแข่งขันฟุตบอลภายใน	

	 	

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
•	สานสัมพันธ์...	วันครอบครัว	

•	โครงการขยะ	ช.ช.๑	

•	ภาคสนามชั้น	๖	

•	ต้นกล้าแห่งจิตตปัญญา	

•	แอดมิสชั่นส์ปี	๒๕๕๓	

	

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน
•	“นักกีฬาคนเก่ง”	

				โดย	:	คุณแม่น้องภูหิน	ชั้น	๒/๒	

	

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
•	ชวนชมหุ่นละครเล็ก	

•	ข่าวสารจากห้องสมุดครอบครัวฯ	

	

เพลินตาเพลินใจ
•	บัวลอยฝีมือหนู	

การพัฒนาการเรียนรู้คณิต-วิทย์-ESL

	 วันที่	 ๗	สิงหาคมที่ผ่านมา	ผู้บริหาร	ทีมคุณครูวิชาการ	และคุณครู

หน่วยวิชาคณิตศาสตร์	 หน่วยวิชามานุษกับโลก	หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษา

และประยุกต์วิทยา	 และหน่วยวิชา	 ESL	 ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผน

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหน่วยวิชาดังกล่าวให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	

ซึ่งการประชุมในวันนั้นได้ข้อสรุปถึงแนวทางที่จะพัฒนา	๕	 เรื่องหลัก	 คือ	

หนังสือและสื่อการเรียนรู้หลัก	มาตรฐานการจัดการชั้นเรียน	การซ่อมเสริม

และการส่งเสริม	 การทดสอบและการวัดมาตรฐาน	 และการจัด	Working	

Skills	 ให้สอดคล้องกับวิชาการ	 โดยมีคุณครูในแต่ละหน่วยวิชาอาสาเป็นทีม

งานนำแต่ละหัวข้อมาศึกษาและพัฒนาต่อ	 ซึ่งได้มีการนัดประชุมทำงานเป็น

ประจำทุกสัปดาห์ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน	มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วจะนำ

มาแจ้งให้ทราบในจดหมายข่าวฉบับต่อๆ	ไปค่ะ	

เล่มนี้...ดีนะเพื่อน

	 หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย

ร่วมกับชมรมเล่านิทาน	และส่วนงานห้อง

สมุด	 จัดโครงการส่งเสริมการอ่านในชื่อ	

“เล่มนี้... ดีนะเพื่อน”	 เชิญชวนเด็กๆ	มา

เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านหนังสือดีๆ	 จำนวน

มากที่คุณครูบรรณารักษ์ร่วมกันจัดหามา

ไว้บริการในห้องสมุด	 โดยบันทึกชื่ อ

หนังสือ	ผู้แต่ง	 เรื่องย่อ	ข้อคิดที่ได้จากการ

อ่าน	และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	ลง

ใน	 “สมุดบันทึกรักการอ่าน”	 ที่ขอรับได้

จากคุณครูบรรณารักษ์	 แล้วนำมาประทับ

ตราสะสมคะแนนการอ่าน	 เพื่อรับรางวัล

ในปลายภาคเรียนค่ะ	

สอนคน  สอนวิชา  พัฒนาคุณค่าของชีวิต 
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	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรยาศแห่งการอ่าน	

ทางห้องสมุดได้จัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการแนะนำ

หนังสือดีน่าอ่านไว้สำหรับให้นักอ่านแต่ละคนนำ

หนังสือที่ตนเองประทับใจมาบอกเล่าแนะนำให้คน

การแข่งขันเล่านิทานชาดก
 วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคมที่ผ่านมา คุณครูหน่วย

วิชาภูมิปัญญาภาษาไทยพานักเรียนชั้น ๑-๔ ไปร่วมการ

ประกวดเล่านิทานชาดก (พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ) รอบคัด

เลือกรอบแรก ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่า

วาสุกรี โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวด ๖ คน 

คือ 

 ด.ญ.ณฤดี  สีวิภาพงษ์ (พิงค์) ชั้น ๑/๓  

    เรื่องหนูตายนำโชค 

 ด.ญ.กมลลักษณ์  แย้มหรั่งทรัพย์ (บัว) 

     ชั้น ๒/๑ เรื่องความเพียรของพ่อค้าเกวียน 

 ด.ช.ชยุต  ศรีอุฬารพงศ์ (แต๊ง) ชั้น ๒/๒      

    เรื่องกวางสองพี่น้อง 

 ด.ญ.เติมรัก  ชัยวัฒน์ (เติม) ชั้น ๔/๓     

    เรื่องถาดทองคำ 

 ด.ญ.นัทธมน  ธนวิวัฒน์ (นัท) ชั้น ๔/๓    

     เรื่องหนูตายนำโชค 

 ด.ญ.ศศิรัศมิ์  ดูพอนท์  เศวตามร์  (ซาร่า)   

        ชั้น ๔/๑  เรื่องรักต่างวรรณะ 

ก่อนไปร่วมการประกวด คุณครูส่วนพัฒนา

หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยได้ช่วยนักเรียนเตรียมตัว

และฝึกซ้อมการเล่านิทานเป็นประจำทุกเย็นวันอังคาร

และวันพฤหัสบดี ทั้งการถ่ายทอดเนื้อหาที่สนุกสนานแต่

แฝงไว้ด้วยคุณธรรมของชาดก และการใช้ท่าทาง

ประกอบการเล่าเพื่อเสริมสร้างอรรถรสของนิทานให้น่า

สนใจยิ่งขึ้น ซึ่งผลปรากฏว่าน้องบัว-ด.ญ.กมลลักษณ์  

แย้มหรั่งทรัพย์ ชั้น ๒/๑ ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และ

จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานมหกรรมหนังสือระดับ

ชาติ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องบัวกันนะ

คะ 

ขอชื่นชมนักเรียนทั้ง ๖ คนที่ขยันมาฝึกซ้อมเล่า

นิทานกับคุณครูอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อถึงวันประกวดก็

สามารถเอาชนะความกดดัน และเล่านิทานได้อย่าง

มั่นใจ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้

เพื่อเติบโตต่อไปในวันข้างหน้าค่ะ 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 ทีมคุณครูหน่วยวิชามานุษกับโลก และหน่วยวิชาธรรมชาติ

ศึกษาและประยุกต์วิทยา ช่วงชั้นที่ ๑-๔ ร่วมกันจัดกิจกรรม “สัปดาห์

วิทยาศาสตร์” ขึ้นระหว่างวันที่ ๔–๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพื่อสร้าง

เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมบรรยากาศการเรียน

รู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น ผ่านเกมการตอบ

คำถาม และกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนท้าทายให้นักเรียนได้ร่วมสนุก 

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ ช่วงคือ การร่วมสนุกตอบปัญหา

อื่นๆ	 ได้อ่านบ้าง	 โดยแบ่งบอร์ดนิทรรศการเป็น	๒	 ส่วน	

คือ	บอร์ดสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่	๑-๒	และบอร์ดสำหรับ

ช่วงชั้นที่	๓-๔	และบุคคลทั่วไป	 ใครมีเล่มโปรดเล่มไหนที่

อยากบอกต่อให้คนอื่นๆ	ได้อ่าน	มาแนะนำกันได้ค่ะ	

น้องบัว 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 



๓

วิทยาศาสตร์สะสมคะแนนในแต่ละระดับชั้น ระหว่างวัน

ที่ ๔–๑๔ ส.ค.๕๑ และวันที่ ๑๘ ส.ค.ซึ่งเป็นวันวิทยา-  

ศาสตร์นั้น คุณครูได้จัดเตรียมเกมการทดลองที่ท้าทายให้

นักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะ อาทิ การแข่งขันไข่ตกไม่แตก 

กิจกรรมหอคอยสูงสุด และการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์

ของเด็กๆ ชมรมนักประดิษฐ์ช่วงชั้นที่ ๒    

 กิจกรรมที่ดูจะได้รับความสนใจจากนักวิทยา-  

ศาสตร์รุ่นเยาว์ผู้ชอบความท้าทายต้องยกให้การแข่งขัน

ไข่ตกไม่แตก และกิจกรรมหอคอยสูงสุด ที่นักเรียนต้องใช้

ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยขบคิดเพื่อ

สร้างเกราะป้องกันให้ไข่ไก่สดของกลุ่มตัวเองสามารถ

ลอยละลิ่วจากชั้น ๓ ลงมาชั้นล่างของอาคารประถม

ปลายอย่างปลอดภัย ไม่แตกไปเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ

ห่อหุ้มไข่ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลากหลายชั้น การทำ

การส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
 

 

 

กิจกรรมอ่านเขียนนอกห้องเรียนในหน่วยวิชา 

ESL ได้เริ่มขึ้นแล้วในสัปดาห์ที่ ๓ ที่ผ่านมา นักเรียนตั้ง

แต่ชั้น ๑-๑๑ เริ่มเลือกหนังสือภาษาอังกฤษจากห้องสมุด

มาอ่านกันแล้ว หรือใครสะดวกจะเลือกหนังสือจากนอก

ห้องสมุดมาอ่านก็ได้ค่ะ อ่านเสร็จแล้วก็บันทึกเล็กๆ 

น้อยๆ ลงในสมุดบันทึกการอ่านหน้า Reading Passport 

ที่จะใช้ตลอดทั้งปีการศึกษา 

ด้านคุณครูก็จะพยายามช่วยกระตุ้นและลุ้นให้

นักเรียนอ่านอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ เล่ม พร้อมทั้งหมั่น

ตรวจสมุดบันทึกเล่มนี้เป็นระยะ เพื่อเก็บเป็นคะแนนการ

อ่านของหน่วยวิชา ESL แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือ

การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ก่อเกิดในตัวเด็ก เพราะเรา

เชื่อว่า การอ่านเป็นสิ่งที่พัฒนาความคิดอ่าน ซึมซับ  

สุนทรียะ และเมื่อฝึกฝนจนคล่องแคล่วก็จะใช้ทักษะการ

อ่านนี้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ค่ะ 

 อีกด้านหนึ่งของสมุดคือหน้าการเขียน Write it 

up! ต้องยอมรับว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ไม่ง่ายค่ะ 

ยิ่งเด็กๆ ของเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษา

อังกฤษด้วยแล้ว เรายิ่งต้องส่งเสริมให้เขาพยายามใช้

ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด สัมผัสบ่อยๆ แต่ก็ต้องไม่กดดัน

จนเกินไป ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นนี้เราจะให้นักเรียนเขียน

บันทึกอะไรก็ได้เป็นประจำทุกวัน อาจจะแค่ประโยคง่ายๆ 

หนึ่งหรือสองประโยคที่เด็กอยากเขียน โดยไม่ต้องกังวล

ว่าจะถูกหรือผิด เพราะเป้าหมายของการเขียนแบบอิสระ 

หรือ Free writing นั้น คือการให้เด็กฝึกเขียนบ่อยๆ 

สม่ำเสมอ เน้นการถ่ายทอดความคิดอย่างลื่นไหล มีชีวิต

ชีวา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความถูกผิดที่จะปิดกั้น

จินตนาการและความอยากเขียน ซึ่งถ้าเด็กได้ฝึกเขียน

บ่อยๆ เขาจะค่อยๆ พัฒนาทักษะการเขียนได้รวดเร็วและ

คล่องแคล่วในที่สุดค่ะ ส่วนเรื่องความถูกต้องของการ

สะกดและไวยากรณ์นั้น คุณครูจะตรวจและแนะนำ

นักเรียนกับงานเขียนในวิชาเรียนอยู่แล้ว คุณพ่อคุณแม่

ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะ 

ร่มเพื่อต้านแรงโน้มถ่วง หรือการช่วยกันสร้างหอคอยจาก

ไม้เสียบลูกชิ้นและยางรัดของในจำนวนที่เท่ากัน เพื่อให้

ได้หอคอยที่ทั้งสูงและแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักถุง

ทรายถุงละ ๕๐๐ กรัมได้ จากการสังเกตดูผลงานของ

แต่ละกลุ่มแล้ว ดูเหมือนโรงเรียนเราจะมีวิศวกรน้อย  

หลายคนนะคะ 

เล่าเรื่องโดย... ครูป้อม-สิรินยา ตัณฑนุช  

หัวหน้าส่วนพัฒนาหน่วยวิชา ESLDuck..
 camera.. apple

tree..


Onemonkey.
..

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 




จากห้องเรียน  เรื่องเล่า 

ช่วงชั้นอนุบาล

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

๔

การแข่งขันฟุตบอลภายใน

 โครงการ “การแข่งขันฟุตบอลภายใน” ของ

เพลินพัฒนาเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคมที่ผ่านมา 

โดยมีทีมผู้ปกครอง-ทีมคุณครูและบุคลากร ลงสนามแข่ง

ขันเป็นคู่เปิดสนาม ผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของ

ทีมคุณครูและบุคลากรด้วยสกอร์ ๓ - ๑ ค่ะ 

การแข่งขันฟุตบอลภายในครั้งนี้ก่อเกิดขึ้นจาก

ความร่วมมือของคุณครูหน่วยวิชากีฬา ที่มุ่งหวังให้ชาว

เพลินพัฒนาได้มาร่วมเล่นกีฬากันอย่างสนุกสาน สร้าง

ความแข็งแรงให้กับร่างกาย และสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ขณะเดียวกันยังเป็น

โอกาสให้เด็กๆ ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้ฝึกฝนและ

พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลอีกด้วยค่ะ 

การแข่งขันครั้งนี้มีทีมนักเรียน คุณครู และผู้

เวลาเปิด-ปิดประตูริมอาคารสระว่ายน้ำ

 ส่วนงานอาคาร สถานที่ และความปลอดภัย ฝากประชาสัมพันธ์มาว่า โรงเรียนจะเปิด

ประตูบริเวณทางเข้าริมอาคารสระว่ายน้ำ (หน้าห้องวิชาการ) ในเวลา ๗.๐๐-๑๕.๐๐ น. หลังจากนั้น

จะปิดล็อกกุญแจ เพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนช่วงหลังเลิกเรียน และขอ

ความร่วมมือทุกท่านใช้ประตูเข้า-ออก บริเวณทางเข้าอาคารประถมต้นแทนนะคะ   

สานสัมพันธ์...วันครอบครัว

 ย้ำเตือนกันอีกครั้งกับงาน “สานสัมพันธ์… วัน

ครอบครัว” ของเด็กๆ คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองช่วง

ชั้นอนุบาล ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคมนี้ เวลา 

๑๔.๐๐–๑๙.๓๐ น. บริ เวณสนามรักบี้ฟุตบอล 

ระเบียงอาคารประถม สนามบาสเกตบอล และห้อง

อเนกประสงค์ใหม่ (ใกล้อาคารสระว่ายน้ำ) 

 งานประเพณีนี้ทางคณะกรรมการบริหารสภาค

รอบครัวเพลินพัฒนาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กๆ คุณพ่อ คุณแม่ และผู้



ปกครอง ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันถึง ๑๖ 

ทีม ใน ๕ รุ่นคือ รุ่นระดับชั้น ๑, ระดับชั้น ๒-๓, ระดับช่วง

ชั้นที่ ๒, ระดับมัธยมทั่วไป และรุ่นบุคคลทั่วไป โดยจะ

ทำการแข่งขันเป็นประจำทุกเย็นหลังเลิกเรียน ตั้งแต่วัน

ที่ ๑๘–๒๗ ส.ค.๕๑ แล้วจะทำการแข่งขันคู่ชิงชนะ

เลิศของแต่ละรุ่นในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ ส.ค.๕๑ ค่ะ 

บรรดากองเชียร์อย่าลืมมาให้กำลังใจนักกีฬากันนะคะ 

 

ปกครองในช่วงชั้น ไม่ว่าจะระดับชั้นเดียวกันหรือต่าง

ระดับชั้น ห้องเดียวกันหรือต่างห้อง ก็จะได้พบปะและ

ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น โดยในงานจะมีกิจกรรม

มากมายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ได้ร่วมสนุกกันค่ะ อาทิ 

เกมตักไข่ เกมเตะบอลย้อนยุค เกมโยนห่วงพิลึก ฯลฯ 

พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศปูเสื่อ

ล้อมวงสังสรรค์ฉันท์กัลยาณมิตร ผู้ปกครองและเด็กๆ 

ช่วงชั้นอนุบาลอย่าลืมเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม 

เพื่อมาร่วมงานกันอย่างสดชื่นแจ่มใสนะคะ 



เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

๕

รายชื่อ การสนับสนุน
แม่หนู น้ำสมุนไพร, ขนมปัง

แม่หลิง, แม่ตูน ไอศกรีมกะทิ, โคน

แม่พลอย ข้าวเหนียวนึ่ง

แม่ตา น้ำดื่มสิงห์, แก้วพลาสติก

แม่หญิง สระน้ำ, ลูกโป่งแฟนซี

แม่อุ๋ย ช่วยทำแป้งโดว์สีสวยๆ

แม่อุ๊บอิ๊บ ดูแลนิทานมีชีวิต

พ่อเทพ ข้าวหน้าไก่

แม่เป สนับสนุนการจัดงาน ๑,๐๐๐ บาท

แม่ส้มโอ, แม่ง้อ เครื่องและน้ำยาทำบับเบิ้ล

แม่หรั่ง วุ้นกะทิ

แม่น้องอุ้ม ป้ายประชาสัมพันธ์

แม่น้องพีท ขนมไทย

แม่น้องกั๊ตจัง วีซีดีคิตตี้

แม่ปรินดา โจ๊ก

พ่ออ๊อด ถุงผ้า (ของรางวัล)

แม่น้องสุพรรณ-สรัล เค้ก ๓๐๐ ชิ้น

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การ

สนับสนุนกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ ซึ่งยังมีอีกหลายท่าน

ที่อาจไม่ได้กล่าวถึง ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ 

โครงการเก็บขยะสะสมแต้ม

 คณะกรรมการนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และคุณครู

ระดับชั้น ๓ ร่วมกันจัดโครงการ “เก็บขยะสะสมแต้ม” 

โดยให้เพื่อนๆ และน้องๆ ในช่วงชั้นที่ ๑ นำขยะที่แยก

ประเภทแล้ว เช่น กระดาษ กล่องนม เศษพลาสติก นำมา

ส่งให้กับคุณครูหรือคณะกรรมการนักเรียน เพื่อสะสม

แต้มเป็นคะแนนของแต่ละคน และคะแนนรวมห้องเรียน 

โดยคะแนนสูงสุดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ 

สำหรับขยะที่ได้มานี้ คณะกรรมการนักเรียนจะ

นำมาแยกประเภทอีกครั้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือ

รีไซเคิลต่อไป เช่น อาจจะนำมาทำปุ๋ย หรือส่งให้หน่วย

งานที่รับขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะ

ช่วยลดปริมาณขยะ และทำให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ มอง

เห็นคุณค่าของขยะมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ขอ

ชื่นชมเด็กๆ คณะกรรมการนักเรียนและคุณครูทุกคนที่

ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นค่ะ 


ช่วงชั้นที่๑


ช่วงชั้นที่๒

ภาคสนามชั้น๖

 วันที่ ๑๓ และ ๑๔ 

สิงหาคมที่ผ่านมา คุณครู

ห น่ ว ย วิ ช า ม า นุ ษ แ ล ะ

สังคมศึกษาช่วงชั้นที่ ๒ พา

นักเรียนชั้น ๖/๒ ออกศึกษา

ภ า ค ส น า ม เ รื่ อ ง “ เ ก า ะ

รัตนโกสินทร์ : แหล่งเรียน

รู้ทางประวัติศาสตร์ ไทย” บริ เวณพื้นที่ รอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของ

สังคมไทยในยุคสมัยกรุงธนุบรีที่สืบเนื่องมาถึงสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน 

 วันแรก คุณครูพานักเรียนนั่งรถรางเพื่อสังเกต

วิถีชีวิตของผู้คนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะชุมชน

ท่าช้างและท่าเตียนที่อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี 

ชมอาคารและตึกแถวที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ศึกษา

ภูมิทัศน์และความเป็นมาของคลองคูเมืองเดิม จากนั้น

แวะเข้าไปศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองผ่าน

ประวัติของพระที่นั่งต่างๆ ภายในพระบรมมหาราชวัง 

ศึกษาประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญสมัยรัตน  

โกสินทร์ที่พระราชวังบวรสถานมงคล พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติพระนคร ก่อนจะเดินทางกลับโรงเรียน 

วันที่สอง นักเรียนเดินทางไปศึกษายังอาราม

หลวง ๔ แห่ง คือ วัดพระเชตุพนวิมงมังคลาราม วัด

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม และวัด

สระเกศ ในแง่มุมที่สัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์แต่ละ

พระองค์และความสำคัญต่อการปกครองในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ รวมไปถึงการศึกษาสถาปัตยกรรม และ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถแต่ละแห่ง 

ในครั้งนี้นักเรียนและคุณครูเดินทางจากโรงเรียน

ไปยังบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยรถเมล์ปรับอากาศ

ของ ขสมก. เนื่องจากพื้นที่ที่จะเดินทางไปไม่ไกลจาก

โรงเรียนมากนัก แล้วทาง ขสมก.ได้มีบริการรถเมล์ปรับ

อากาศที่สภาพรถดี คนขับไว้ใจได้ ในราคาไม่แพง 

โรงเรียนจึงได้ติดต่อมาใช้ในการเดินทางออกภาคสนาม

ในครั้งนี้ค่ะ 

รายชื่อผู้ปกครองที่ร่วมสนับสนุนงาน  
“สานสัมพันธ์… วันครอบครัว”  



๖

ต้นกล้าแห่งจิตตปัญญา













 วันที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านมา คุณครูช่วงชั้นที่ ๓ 

ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาตนให้กับนักเรียนชั้น ๘ ใน

หัวข้อ “ต้นกล้าแห่งจิตตปัญญา” เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผ่าน

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีสติ สมาธิ เข้าใจ

พฤติกรรมและความต้องการของตนเอง รวมถึงเข้าใจ

และเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น มีระเบียบวินัย 

สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้ เป็นผู้มีสัมมา

คารวะ รู้จักการแสดงออกต่อครูด้วยความนอบน้อม และ

มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนในทุกๆ ด้าน โดยคุณครูในช่วง

ชั้นได้ร่วมมือกันจัดการตารางเรียนในแต่ละหน่วยวิชา 

เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดวันค่ะ 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
 


ช่วงชั้นที่๓

“ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น” 

“ได้ทบทวนตัวเอง มองเห็น

และรู้จักตัวเองมากขึ้น” 

“ได้รู้จักคุณครูมากขึ้น”

“มองเห็นความเหมือนและความ

ต่างในตัวเพื่อนแต่ละคน”

“ได้รู้จักเพื่อนในมุมมองใหม่”

“ได้รู้จักคุณครูมากขึ้น”

“ได้พูดในสิ่งที่อยากพูด 

รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อย”

บางส่วนเสี้ยวคำบอกเล่าของนักเรียนชั้น ๘ ถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากกิจกรรม  

“ต้นกล้าแห่งจิตตปัญญา” 

บรรยากาศในวันนั้นอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและ

เสียงหัวเราะ นักเรียนแต่ละคนกระตือรือร้นที่จะมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างสุขใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม 

“ส่งน้ำแห่งสติ” กิจกรรมแรกที่ช่วยสร้างสติ เตรียมความ

พร้อม น้อมนำให้นักเรียนมีความนอบน้อมและให้เกียรติ

ผู้อื่น กิจกรรม “บอกกล่าวเล่าความรู้สึก” ที่เปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ตรวจสอบตนเอง ถ่ายทอดความรู้สึก และฝึก

การเป็นผู้ฟังที่ดี 

กิจกรรม “พรหมลิขิตชักพา” ให้นักเรียนแบ่ง

กลุ่มตามวันเกิด ราศี เกิด และลำดับการเป็นลูกใน

ครอบครัว (ลูกคนโต ลูกคนกลาง ลูกคนเล็ก และลูกคน

เดียว) แล้วพูดคุยถึงความเหมือนของนิสัย พฤติกรรม 

และอารมณ์ของทุกคนภายในกลุ่ม ก่อนจะนำมาบอกเล่า

แลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่นว่ากลุ่มของตนมีความ

เหมือนกันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันมาก

ขึ้น ยอมรับในความเหมือน-ความต่าง และเปิดใจรับ

เพื่อนทุกคนด้วยใจเปิดกว้าง 

กิจกรรม “บัดดี้พาเดิน” ที่ฝึกความไว้วางใจ 

และการดูแลผู้อื่นให้เกิดความเชื่อใจ โดยการให้นักเรียน

จับคู่แล้วพาเพื่อนคนที่ถูกปิดตาเดินไปในที่ต่างๆ กิจกรรม 

“ตัวต่อสามัคคี” ให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ เข้าใจ

บทบาทของแต่ละคน ซื่อสัตย์ รักษากฎกติกา ก่อนจะปิด

ท้ายวันด้วยกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อเติบโต” ชักชวนกัน

ทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งวัน แล้วเปิด

โอกาสให้นักเรียนนำดอกไม้มามอบให้เพื่อนหรือครูที่

อยากกล่าว “ขอบคุณ” หรือ “ขอโทษ” เป็นการสรุป

กิจกรรมอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยมิตรภาพค่ะ 



เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

๗

แอดมิสชั่นส์ปี๒๕๕๓

ในจดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับก่อนหน้านี้ไดใ้ห้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก

ของระบบแอดมิสชั่นส์ (Admissions) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย๔ ส่วนคือ 

๑.คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมปลาย (GPAX)  ๒๐% 

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

๓.การทดสอบศักยภาพทั่วไป (GAT)    ๑๐-๕๐% 

๔.การทดสอบศักยภาพทางวิชาชีพ (PAT)   ๐-๔๐% 

ฉบับนี้นำรายละเอียดค่าน้ำหนักของ GAT และ PAT ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาหรือคณะที่

นักเรียนจะเลือกเรียนมาแจ้งให้ทราบกัน

 


ช่วงชั้นที่๔

กลุ่มสาขาวิชา GAT
PAT

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

๑.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
๑.๑ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
เทคนิคการแพทย์   วิทยาศาสตร์การกีฬา 
พลศึกษาและสุขศึกษา
๑.๒ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

๒๐

๓๐

๓๐

๒๐

๒.กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐ ๑๐ ๓๐

๓.กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ๑๕ ๑๕ ๒๐

๔.กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑๐ ๔๐

๕.กลุ่มเกษตรศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร 
วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

๒๐ ๑๐ ๒๐

๖.กลุ่มบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชี  
๖.๑ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี 
เศรษฐศาสตร์  
๖.๒ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
       ๖.๒.๑ แบบที่ ๑ 
       ๖.๒.๒ แบบที่ ๒

๓๐

๕๐
๔๐

๒๐

๑๐

๗.กลุ่มครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ๒๐ ๓๐

๘.กลุ่มศิลปกรรมดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์ 
วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ 
และนาฏยศิลป์

๑๐ ๔๐

๙.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
รูปแบบที่ ๑ พื้นฐานวิทยาศาสตร์  
รูปแบบที่ ๒ พื้นฐานศิลปศาสตร์  
                  ๒.๑ รูปแบบที่ ๑ 
                  ๒.๒ รูปแบบที่ ๒

๔๐

๕๐
๔๐

๑๐

๑๐

ข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th



นักกีฬาคนเก่ง

   

 ขอแสดงความยินดีกับ

น้องภูหิน-ด.ช.กันตภณ โรจน

สิต ชั้น ๒/๒ ที่ชนะเลิศได้รับ

เหรียญทองจากการแข่งขัน  

“ K . G . T A E K W O N D O 

CHAMPIONSHIPS 2008” ใน

รุ่ น ยุ ว ช น ช า ย อ า ยุ ๗ - ๘ ปี 

CLASS B ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา 

มีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมีนายวิชาญ 

มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 

ในการแข่งขันคู่แรกนั้น น้องภูหินอาศัยการต่อสู้

ที่เฉียบคมดักจังหวะทำคะแนนนำคู่ต่อสู้มาโดยตลอด 

น้องภูหินจึงชนะ RSC คู่ต่อสู้ ไปในยกที่สอง ด้วยคะแนน 

๙ ต่อ ๒ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ น้องภูหินยังคงรักษา

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน+เรื่องเสนอแนะ 

๘


จากชาวเพลิน เรื่องเล่า 

เล่าเรื่องโดย : คุณแม่น้องภูหิน ชั้น ๒/๒ 

แผนการเล่นได้ดี โชว์ลีลาการเล่นที่เหนือชั้นทำคะแนนนำ

คู่ต่อสู้ และชนะ RSC ไปในยกที่สองอีกครั้ง ด้วยคะแนน 

๗ ต่อ ๐ เป็นที่ประทับใจกรรมการ กองเชียร์ เพื่อนร่วมทีม

และผู้ชมการแข่งขันบนอัฒจันทร์รอบสนามกีฬากว่าพัน

คนซึ่งปรบมือแสดงความยินดีไปทั่วบริเวณ 

ผลสำเร็จที่น้องภูหินได้จากการแข่งขันกีฬาใน

ครั้งนี้ มาจากความวิริยะ  

ฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม  

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

มีจิตใจมุ่งมั่นกล้าหาญ  

มีสมาธิและการวางแผน 

การเล่นที่ดี และข้อสำคัญคือ 

การเป็นนักกีฬาที่ดี  

“รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ค่ะ 


เรื่อง  

เสนอแนะ กัลยาณมิตร คิดสร้างทํา 

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะดีๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ 

Q

A

เสนอแนะ : ผู้ปกครองชั้น ๑ แจ้งว่า ผู้ปกครองที่มาถึงก่อนชอบจอดรถส่งลูกใกล้ประตูทางเข้า

อาคารประถม แทนที่จะขับลึกเข้าไปด้านในชิดสนามบาส เพื่อให้รถคันหลังมาจอดต่อได้ จึงขอเสนอ

ให้มีมาตรการเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนไม่ถูกต้อง เช่น นำหมายเลขทะเบียนรถขึ้นบอร์ดประกาศ เพื่อ

รณรงค์ให้ทุกคนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อกันค่ะ 

 

ตอบ : ผู้ปกครองที่จอดรถส่งลูกใกล้ประตูทางเข้าอาจจะไม่อยากให้ลูกเดินไกล เพราะห่วงเรื่องความ

ปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลเด็กๆ ในบริเวณดังกล่าวอยู่แล้วค่ะ โดยช่วง

เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น. รปภ.จะเป็นผู้ดูแล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ อป.จะมาดูแลต่อ และในสัปดาห์นี้

โรงเรียนได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ อป. เพื่อดูแลเด็กได้รอบคอบยิ่งขึ้น ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเรื่อง

ความปลอดภัยนะคะ ถ้ามาถึงก่อน ขับรถเข้าไปยังจุดส่งนักเรียนชิดริมสนามบาสเลยค่ะ 

 ขณะนี้โรงเรียนกำลังพิจารณาเรื่องการทำบอร์ดประกาศเตือนผู้ไม่ปฏิบัติตตามกฎจราจร

ตามที่คุณแม่เสนอแนะมา ถ้ามีความคืบหน้าแล้วจะแจ้งให้ทราบค่ะ 



ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

๙


แห่งการเรียนรู้ ชุมชน 

ถ่ายภาพอย่างไรให้มีชีวิต
บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนาเรื่อง “ถ่ายภาพอย่างไร

ให้มีชีวิต” พร้อมเปิดตัวหนังสือ “Basic DRAMATIC Photo for Beginner   

พื้นฐานการถ่ายภาพมีชีวิตเชิงปฏิบัติ” เล่มแรกของเมืองไทย ที่ถ่ายทอดความ

รู้จากประสบการณ์อันยาวนานของคุณสุรเชษฐ์ น้ำทิพย์ เจ้าของนามปากกา “ไม้

หลัก” ช่างภาพและกูรูผู้รอบรู้ด้านการถ่ายภาพแนว Dramatic ชั้นแนวหน้าของ

เมืองไทย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมาก เช่น สาธิตการแต่งหน้านางแบบเพื่อ  

การถ่ายภาพ  สนุกกับการถ่ายภาพนางแบบที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้รับมือช่างภาพที่จะไปร่วมงาน ร่วม

สนุกส่งภาพประกวด “ถ่ายภาพถูกใจนางแบบ” เพื่อลุ้นรับรางวัล และสาธิตวิธีการถ่ายปกหนังสือพร้อมการ

รีทัชเบื้องต้น ใครที่สนใจเรื่องการถ่ายภาพสามารถไปร่วมงานกันได้ในวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมบริเวณลิฟต์แก้ว อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑ ค่ะ 

ข่าวสารจากห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนา
               เล่าเรื่องโดย : พ่อแม่อาสา ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ 

 ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 

๒ ตอน “บัวลอยฝีมือหนู” เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคมที่ผ่านมา 

หาทานที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะ รสชาติเค็มๆ มันๆ แบบ

นี้ ถ้าใครพลาดกิจกรรมครั้งนี้ ครั้งต่อไปอย่าพลาดนะคะ 

เพราะ “พี่ด้วงสามขา” จากบ้านผางามรีสอร์ทเขาบอกว่า

ชอบเด็กๆ ที่เพลินพัฒนามาก จึงขอกลับมาอีกครั้ง คราว

นี้ไม่ได้มาตัวเดียว แต่ชวนเพื่อนๆ ด้วงต่างสายพันธุ์มา

ร่วมด้วย จะเป็นด้วงอะไรบ้างนั้น เด็กๆ ต้องมาสัมผัสด้วย

ตัวเองที่ลานอเนกประสงค์ ในเรือนอาหารบ้านชุมชน วัน

พุธที่ ๒๗ สิงหาคมนี้ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดย

วิทยากรท่านเดิม พ่อบี-ณกรณ์ คุณพ่อของน้องอุ่น อ.๒/๒ 

รับประกันคุณภาพค่ะ 

 ขอฝากสักนิดสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และเด็กๆ ทุกคนที่มาใช้บริการห้องสมุดครอบครัวฯ   

ถ้าหยิบหนังสือออกมาอ่านแล้ว กรุณาเก็บเข้าชั้นตามสี  

สติ๊กเกอร์บนสันหนังสือด้วยนะคะ เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยค่ะ ส่วนใครที่ต้องการยืมหนังสือกลับบ้าน ต้อง

มาเป็นสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะ โดยนำหนังสือดี  

ที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆ อ่านจำนวน ๓ เล่ม เขียนชื่อ-ชั้น

ของลูก แล้วนำไปฝากไว้กับคุณครูแพท ส่วนชุมชน  

แห่งการเรียนรู้ฯ ทางห้องสมุดฯ จะรีบทำบัตรสมาชิกฝาก

ใส่กระเป๋านักเรียนไปให้ใช้กันโดยเร็วค่ะ 

ชวนชมหุ่นละครเล็ก

ขอเชิญชวนชาวเพลินพัฒนาร่วมชมการแสดง

หุ่นละครเล็กของคณะหุ่นละครเล็กนาฏยศาลา (โจหลุยส์) 

ชุด กำเนิดพระคเณศ มหาเทพแห่งความสำเร็จ ซึ่ง

เป็นชุดการแสดงที่ได้รับรางวัล “การแสดงยอดเยี่ยมทาง

วัฒนธรรม” (THE BEST PERFORMANCE AWARD 

2008) อันเป็นรางวัลสูงสุดจากการประกวดหุ่นโลก ณ 

กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก 

ผู้ปกครองท่านใดสนใจจะพาเด็กๆ หรือญาติ  

มิตรไปร่วมชมหุ่นละครเล็กตอนใหม่นี้ สามารถติดต่อซื้อ

บัตรได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ โทร.๐-

๒๘๘๕-๒๖๗๐ ต่อ ๖๑๐๑ ในราคาลดพิเศษเหลือ ๒๐๐ 

บาท จากปกติ ๔๐๐ บาท โดยจะเปิดแสดงทุกวัน รอบ

เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๑๕ น. ณ สวนลุมไนท์บาร์ซาร์ (บัตร

มีอายุการใช้งาน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ) 




เพลินใจ เพลิน 

ตา 

เพลินตา เพลินใจ 

๑๐

บัวลอยฝีมือหนู... เอากลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ 

ห้องสมุดมีชีวิต 
ตอน

  บัวลอยฝีมือหนู   
ณ ห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนา วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

เด็กๆ และคุณแม่สนุกกับการ

ปั้นบัวลอยสารพัดสี 

สีเหลืองจากฟักทอง สีเขียวจาก 

ใบเตย สีส้มจากแครอท และสี

ม่วงอมฟ้าจากดอกอัญชัน 

น้องปริมและหมอจั่นช่วยกันเล่านิทานเรื่อง “บัวลอย” 

ปั้นเสร็จแล้วเอาแป้งบัวลอยไปให้คุณแม่ช่วยต้มในน้ำกะทิ 

ร่วมถักทอชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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


