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• ชื่นใจ... ได้เรียนรู้  

• ขอบคุณผู้ปกครองอาสา 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
• จดหมายจากสวนจิตรลดา 

   ถึงเด็ก อ.๓ เพลินพัฒนา 

• จิตอาสาของชมรมศิลปะการเต้น 

• การเพิ่มจำนวนนักเรียนชั้น ๑ 

    ปีการศึกษา ๒๕๕๒  

• ภาคสนามชั้น ๖/๑ 

• รู้จักครูผู้สอนดนตรีชีวิต ชช.๓-๔ 

• จิตอาสา พัฒนาตน ชั้น ๑๐ 

• PPT Learning Camp ชั้น ๑๑ 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน
• เพราะมีคุณ ถึงมีเรา 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• สอนลูกดูดาว 

• ข่าวสารจากห้องสมุดครอบครัวฯ 

• ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ 

• มาเรียนร้องเพลงกันเถอะ 

• เพลิน... รำไทย 

• นิทรรศการศิลปะ  

ฉบับที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ 

ภาควิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก 

“จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com

ข่าวที่น่าสนใจ     สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง  

 สัปดาห์หน้าเด็กๆ แต่ละช่วงชั้นจะเริ่มทำโครงงาน “ชื่นใจ...   

ได้เรียนรู้” กันแล้ว โดยในช่วงชั้นอนุบาลจะมีนิทรรศการแสดงผลงานและ

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ ตลอด ๒ ภาคเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้ง

การนำเสนอกิจกรรมของเด็กๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่พัฒนาและเติบโตขึ้นไปตามวัยของ

เด็กแต่ละระดับชั้น ให้ผู้ปกครองได้มาร่วมชื่นชมชื่นใจ โดยงานวันชื่นใจ… 

ได้เรียนรู้ของช่วงชั้นอนุบาล จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายนนี้  

เป็นต้นไปค่ะ 

 สำหรับในช่วงชั้นที่ ๑-๓ ปีการศึกษานี้โรงเรียนกำลังพัฒนา   

“โครงงานชื่นใจ… ได้เรียนรู้” ให้นักเรียนมีการฝึกและพัฒนาขีดความ

สามารถในการเรียนรู้ ขีดความสามารถในการทำงาน ความเชี่ยวชาญใน

เนื้อหาสาระ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นลำดับ ต่อเนื่อง 

สม่ำเสมอ ซึ่งในภาคเรียนวิริยะนี้ โรงเรียนจะจัดให้นักเรียนนำเสนอโครงงาน

ชื่นใจ… ได้เรียนรู้ กับคุณครูในช่วงชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่

โครงงานชื่นใจฯ ที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น และจะได้นำเสนอให้ผู้ปกครองร่วม

ชื่นชมได้ในภาคจิตตะและวิมังสาค่ะ 

 ในภาคเรียนนี้โรงเรียนจะจัดนิทรรศการการเรียนรู้และแฟ้มสะสม

งานของนักเรียนไว้ภายในห้องเรียน ซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าชมนิทรรศการ

ได้ตามวันและเวลาที่สะดวก ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 

๑๕.๐๐–๑๗.๐๐ น. กรุณาตอบรับแจ้งความประสงค์การเข้าชมนิทรรศการ

ได้ที่คุณครูประจำชั้นค่ะ 

ขอขอบคุณผู้ปกครองอาสา   

 ภาคเรียนนี้โรงเรียนได้เริ่มเปิดรับ

สมัครนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยมี  

ผู้ปกครองอาสาซึ่งประกอบด้วย แม่ลักษณ์-คุณ

แม่น้องเท็น ชั้น ๔/๓ และน้องจิน อ.๓/๔, แม่

หวาน-คุณแม่น้องอาร์ลีน ชั้น ๒/๒ และน้องการ์

ฟิลด์ อ.๓/๒, แม่ปุ๊ก-คุณแม่น้องออม ชั้น ๑/๓,   

แม่ส้ม-คุณแม่น้องดี ชั้น ๑/๓, แม่โอ๋-คุณแม่

น้องมิจึ น้องโนบุ ชั้น ๖ และน้องมี่จัง ชั้น ๓/๓ 

และแม่ใหม่-คุณแม่น้องโจอี้ ชั้น ๖/๑ และน้อง

คิดดี้ ชั้น ๗ มาช่วยคุณครูพูดคุยต้อนรับและ

สัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนที่มาสมัคร

เรียนในปีการศึกษาหน้า เพื่อให้ข้อมูลการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ และความเป็นชุมชนเพลิน

พัฒนา ก่อนจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ใน

ครอบครัวเดียวกัน 

 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่

สละเวลามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

เลือกสรรครอบครัวเพลินพัฒนา เพื่อร่วม

ถักทอก่อร่างสร้างชุมชนเพลินพัฒนาให้

ค่อยๆ เติบโตต่อไปค่ะ 

สอนคน  สอนวิชา  พัฒนาคุณค่าของชีวิต 

  www.plearnpattana.com  โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 

จดหมายข่าวเพลินพัฒนา





    น้องเอิร์ธ น้องเอมี่ น้องต๊ะ อ.๓/๑ : ขอพระราชินีอยู่กับเรานานๆ 

น้องเพ่ย เพ่ย  น้องมายด์ อ.๓/๒ : อยากให้พระราชินีพักผ่อนเยอะๆ 

น้องพรีม น้องแพรวา น้องม่าณฟ้า อ.๓/๓ : ขอให้พระราชินีรักเรา 

น้องเชอรี่ น้องออม อ.๓/๔ : ขอให้อยู่บนโลกตลอดไป 

 

ครูบีและครูนุ่นได้ส่งภาพวาดของเด็กๆ พร้อมกับจด

หมายไปยังจุดหมายปลายทางเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๕๑ และวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ก็มีจดหมายจากราช

เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถมาถึงเด็กๆ 

ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนเพลินพัฒนา สร้างความตื่นเต้นดีใจ

ให้กับเด็กๆ และสร้างความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณแก่คุณครูทุกคนมากค่ะ 

คุณครูบี ได้ เชิญจดหมายในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ มาจัดแสดงร่วมกับเรื่องเล่าเบื้องหลัง

กิจกรรม ข้อความถวายพระพรจากใจของเด็กๆ และภาพ

บรรยากาศการทำงานของเดก็ๆ ในครัง้นีไ้วบ้รเิวณหนา้ประต ู 

ทางเข้าอาคารอนุบาล แวะไปร่วมชื่นชมชื่นใจกันได้นะคะ 

๒

ช่วงชั้นอนุบาล

   
 ที่ รล 0010.1 / 8471 

       สำนักราชเลขาธิการ 

       สวนจิตรลดา กทม. 10303 

     3 กันยายน 2551 

 เรื่อง เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ 

 ถึง นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเพลินพัฒนา 

   ตามที่ได้ส่งการ์ดฝีมือวาดเขียนของเด็กอนุบาล 3 เพื่อขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล   

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2551 นั้น 

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสทรงขอบใจและทรงซาบซึ้งในน้ำใจของนักเรียนทั้งหลาย   

 ทรงพระกรุณาพระราชทานพรให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากภยันตรายมาแผ้วพาน และปรารถนาสิ่งใดจงลุล่วงดั่งใจทุกประการจงตลอดไป 

 

     ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์  วณิกกุล 

    ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

จดหมายข้างต้นส่งมาถึงเด็กๆ อนุบาล ๓ ในสัปดาห์ที่

ผ่านมา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรมน่ารักๆ ในห้องเรียน

ศิลปะของเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๓ เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ที่มีครูบี-

กิตติมา เก่งเขตรกิจ และครูนุ่น-สุนิสา จันทร์ดี คุณครูศิลปะ

ช่วงชั้นอนุบาล เป็นผู้ริเริ่มชักชวนเด็กๆ ทำกิจกรรมนี้ขึ้น โดย

คุณครูบีเล่าให้ฟังว่า 

“ท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ได้ให้คำ

แนะนำคุณครูเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้

ตระหนักถึงพระคุณของบุพการี และรู้จักแสดงความเคารพต่อ

ผู้มีพระคุณ ผ่านภาษาหลายด้าน ได้แก่ ภาษาพูด ภาษากาย 

ภาษาเขียน และภาษาศิลปกรรม ซึ่งปีนี้เด็กๆ ในชั้นอนุบาล ๓ 

เริ่มต้นภาคเรียนที่ ๒ ด้วยการเรียนเรื่อง “การสื่อสาร” และ

ตรงกับช่วงวันแม่แห่งชาติ คุณครูจึงจัดให้มีกิจกรรมศิลปะที่

เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยให้เด็กๆ ส่งจดหมาย

แสดงความรู้สึกที่ดีให้กับคุณแม่” 

“ขณะเดียวกันก็ได้เรียนถามท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี ถึง

วิธีการแสดงความรักและความเคารพที่มีต่อแม่แห่งแผ่นดิน

ของเรา ท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี ได้เสนอแนะว่า ให้ลองส่ง

จดหมายถึงพระราชินี คุณครูจึงชักชวนเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๓ 

วาดภาพประกอบคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

โดยบอกเด็กๆ ด้วยคำสั่งที่เข้าใจอย่างง่ายที่สุดว่า “เราจะส่ง

จดหมายถึงพระราชินี เพื่ออวยพรวันเกิดให้พระองค์

ท่าน” 

เด็กๆ หลายคนถามคุณครูว่า “เราจะส่งไปจริงๆ หรือ” เมื่อ

ได้รับคำยืนยันจนมั่นใจ เด็กๆ ทุกคนก็ตั้งใจวาดภาพระบายสี 

และเขียนจดหมายตามความคิดความรู้สึกของตนเอง และนี่

คือตัวอย่างคำถวายพระพรจากใจของเด็กๆ อนุบาล ๓ ค่ะ  

เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ห้ อ ง เ รี ย น 	

จดหมายจากสวนจิตรลดา ถึงเด็กๆ อนุบาล ๓ เพลินพัฒนา 



๓



	 ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่จะถึงนี้ โรงเรียนมีนโยบาย

ขยายโอกาสทางการศึกษาในแนวทางของโรงเรียนเพิ่มขึ้น โดย

เปิดรับนักเรียนในระดับชั้น ๑ เพิ่มขึ้นจากเดิมห้องละ ๒๕ คน 

เป็นห้องละ ๓๐ คน โดยจะเพิ่มคุณครูประจำชั้นจากห้องละ ๒ 

คน เป็นห้องละ ๓ คน ซึ่งคุณครูประจำชั้นที่เพิ่มขึ้นนี้จะคอยดูแล

พัฒนาการชีวิตของนักเรียนในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน 

ทั้งดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน ช่วยดูแลการจัดการห้อง  

เรียนให้ดำเนินไปด้วยดี ในขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่เป็นครูช่วย

สอนควบคู่กับคุณครูในแต่ละหน่วยวิชาด้วย และเมื่อนักเรียน

เลื่อนระดับชั้น คุณครูท่านนี้ก็จะตามขึ้นไปดูแลและพัฒนา

นักเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบช่วงชั้นที่ ๑ ค่ะ 

ขณะนี้โรงเรียนได้เปิดรับสมัครคุณครูใหม่ ๔ คน ที่จะมา

ทำหน้าที่เป็นคุณครูประจำชั้นในระดับชั้น ๑ ในปีการศึกษาหน้านี้

แล้ว โดยคุณครูทั้ง ๔ คนจะมาเริ่มทำงานร่วมกับคุณครูในชั้น

อนุบาล ๓ ก่อน ตั้งแต่ภาคเรียนจิตตะนี้เป็นต้นไป เพื่อทำความ

รู้จักเด็กแต่ละคนที่จะเติบโตไปเป็นนักเรียนชั้น ๑ ซึ่งจะช่วยให้

คุณครูรู้จักเด็กและสามารถดูแลพัฒนาเด็กๆ ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อขึ้นชั้น 

๑ ปีการศึกษาหน้าค่ะ 

การปรับเพิ่มจำนวนนักเรียนในระดับชั้น ๑ นี้ เป็น

โครงการวิจัยและพัฒนาของโรงเรียนที่จะดำเนินการในช่วงชั้นที่ 

๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยจะยังคงจัดการเรียนรู้

ตามแนวทางของโรงเรียนที่ให้เด็กได้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ

เฉพาะตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็น

กระบวนการที่ทำได้กับกลุ่มนักเรียนจำนวนไม่เกิน ๓๕ คน และ

เชื่อว่าคุณครูประจำชั้นที่เพิ่มขึ้นห้องละ ๑ คนนี้จะช่วยพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขณะเดียวกันขนาดของห้องเรียนในปัจจุบันก็มีขนาดใหญ่กว่า

มาตรฐาน สามารถรองรับเด็กนักเรียนได้ถึง ๓๕ คน ได้อย่าง

สบายๆ ค่ะ 

ช่วงชั้นที่๑


จิตอาสาของเด็กๆ ชมรมศิลปะการเต้น 

จำนวนนักเรียนชั้น ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายนที่ผ่านมา 

คุณครูช่วงชั้นที่ ๑ ได้พาเด็กๆ ชมรมศิลปะการเต้นไป

ทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างความสนุกสนานให้กับคุณ

ยายคุณย่าที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี 

(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทั้ง

การเต้นประกอบเพลง และการร้องประสานเสียงเพลง

พระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” ขณะเดียวกันก็ร่วมเล่นเกม

สนุกๆ กับคุณย่าคุณยายอย่างสนุกสนาน 

ติดตามชมภาพการทำกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้

ของเด็กๆ กันได้ในรายการ “พูดคุยประสาเด็ก” 

ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ ไทยพีบี เอส 

(ThaiPBS) วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา 

๘.๐๐-๘.๓๐ น.ค่ะ 



๔

รู้จักครูผู้สอนดนตรีชีวิต ช่วงชั้นที่ ๓-๔ 

 ดังที่เคยแจ้งให้ทราบในจดหมายข่าวฉบับก่อนหน้านี้ว่า ปีการ

ศึกษา ๒๕๕๑ นี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน

หน่วยวิชาดนตรีชีวิตให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ พร้อมทั้งคัดเลือก

อาจารย์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๓ ท่าน มาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้

กับนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนฉันทะที่ผ่านมา จดหมายข่าวฉบับนี้ขอแนะนำ

อาจารย์ทั้ง ๓ ท่านให้รู้จักกันค่ะ 

 หอ้งเรยีนดนตรไีทยและดนตรพีืน้เมอืง - อ.ถริวฒุ ิธรีรตันางกรู 

จบปริญญาแขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก จากมหาวิทยาลัย

มหิดล โดยเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนดนตรีไทยสายอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร 

ลูกศิษย์ของคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ใช้แนวทางการ

สอนแบบกลอนเพลงและมือฝึก 

 ห้องเรียนดนตรีสากลและคอนเทมโพรารี ่ - อ.ทวีศักดิ ์  

บูรณพานิชพันธุ ์นักแซ็กโซโฟนแจ๊ส จบปริญญาตรีด้านดนตรีแจ๊ส และ

ปริญญาโทด้าน Performance Art จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีความถนัด

แซ็กโซโฟน และเครื่องเป่า ขณะเดียวกันก็มีพื้นฐานด้านดนตรีไทย โดยเล่น

ขลุ่ยมาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนดนตรีแจ๊ส และ Ear Training 

สำหรับเด็กระดับเตรียมอุดมศึกษา (Pre-College) ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

 

 ห้องเรียนการขับร้อง-การร้องประสานเสียง - อ.สิริวรัญญา 

สุปราณี จบปริญญาตรีเอกวิชาขับร้อง จากมหาวิทยาลัยพายัพ ปริญญาโท

สาขา Voice Performance ที่คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยมี

ผลงานร่วมร้องคอรัสในการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบันเป็นครูสอนร้องเพลงที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสถาบันสอนดนตรี 

MIFA 



อ.ถิรวุฒิ ธีรรัตนางกูร 

“ไฟฟ้าเพื่อชีวิต” 

ภาคสนามชั้น ๖/๑ 

วันที่ ๑๐-๑๒ ก.ย.๕๑ ที่ผ่านมา เด็กๆ ชั้น ๖/๑ ไป

ศึกษาภาคสนามของหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์

วิทยา เรื่อง “ไฟฟ้าเพื่อชีวิต” ที่เขื่อนศรีนครินทร์ และบ้านเขา

แก่งเรียง จ.กาญจนบุรี กันมาค่ะ 

ภาคสนามครั้งนี้เด็กๆ ได้ไปศึกษาวิธีการผลิตไฟฟ้า

พลังน้ำ ชมโรงผลิตไฟฟ้า และศึกษาแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้องกับ

เขื่อนศรีนครินทร์ ก่อนจะเชื่อมโยงไปยังชุมชนรายรอบที่ได้รับ

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้า ศึกษาการจัดการ

พลังงานและทรัพยากรของชุมชนบ้านเขาแก่งเรียง ซึ่งเป็น

ชุมชนที่มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง มีการใช้ไฟฟ้าอย่างจำกัด 

เนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ไม่สามารถตั้งเสาไฟฟ้าได้ จึงต้อง

ใช้ไฟฟ้าจากแผงเซลล์สุริยะ (Solar Cell) นักเรียนจึงได้ศึกษา

การผลิตไฟฟ้าในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านแผงเซลล์สุริยะ และเรียน

รู้วิธีการจัดการน้ำโดยไม่ใช้ไฟฟ้าของชุมชน เพื่อให้ไฟฟ้าที่ผลิต

ได้จากแผงเซลล์สุริยะเพียงพอกับความต้องการของชุมชน นับ

เป็นวิถีชีวิตที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและพึ่งพิงธรรมชาติได้

อย่างสมดุล ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ 

ช่วงชั้นที่๒

ช่วงชั้นที่๓

อ.ทวีศักดิ์ บูรณพานิชพันธุ์ 

อ.สิริวรัญญา สุปราณี





๕

จิตอาสา พัฒนาตน 

 ในช่วงปิดภาคเรียนวิริยะในเดือนตุลาคมนี้นักเรียน  

ชั้น ๑๐ จะไปทำกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาตน” เพื่อ  

เ รียนรู้ทักษะชีวิต พัฒนาทักษะการทำงาน และการมี  

จิตอาสา มองเห็นคุณค่าของการทำความดีเพื่อผู้อื่นและสังคม 

โดยจะไปเป็นอาสาสมัครตามหน่วยงานต่างๆ ที่นักเรียนเลือก

ตามความสมัครใจ ๕ แห่ง คือ บ้านพักคนชรา บางแค, 

โรงเรียนสอนคนตาบอด ราชวิถี, สถานสงเคราะห์เด็กพิการ

ทางสมองและปัญญา, โรงพยาบาลเด็กราชวิถี และสวนเจียม

ตน ของลุงชวน ชูจันทร์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๑ ค่ะ 

 คุณครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ขอเชิญชวนเด็กๆ  

คุณครู และผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อให้นักเรียน  

นำไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ในวันที่จะไปทำงานอาสา

สมัครโดยสามารถบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาค บริเวณทาง

เข้าอาคารประถมต้น และที่ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ 

 

PPT	Learning	Camp	
ค่ายเตรียมความพร้อมของชั้น ๑๑ 

 การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ ๔ ได้วางโครงสร้าง

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล และให้ความ

สำคัญกับการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง ค้นพบเป้าหมายใน

การเรียนและการศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งในปีการศึกษา 

๒๕๕๑ นี้ นักเรียนชั้น ๑๑ แต่ละคนต่างมีเป้าหมายอาชีพใน

อนาคตของตัวเองชัดเจนแล้ว คุณครูในช่วงชั้นที่ ๔ จึงได้จัด

โครงการ “PTT Learning Camp” ขึ้นเป็นระยะเวลา ๕ วัน ตั้ง

แต่วันที่ ๖-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ อาคารสระว่ายน้ำ เพื่อให้

นักเรียนชั้น ๑๑ ได้สรุปสาระความรู้ที่ ได้ เรียนมา และมี

ประสบการณ์การทำข้อสอบแข่งขันจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ

สาระวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่นักเรียนสนใจต่อไปค่ะ 

เพราะมีคุณ ถึงมีเรา  ในงานรักลูกอวอร์ด ครั้งที่ ๕ 

 วันนี้ส่งข่าวมาหา เพราะต้องการจะฝากขอบคุณนักๆ ไปยังคุณพ่อคุณแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายๆ ท่าน  

ในห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนา ที่ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมดีๆ ตลอดมา เป็นการจุดประกายเล็กๆ เพื่อสัมพันธ์ที่ดีภายใน

ครอบครัว ดังเช่นปีที่ผ่านมา ห้องสมุดได้จัดกิจกรรม “นิทานทำมือ” ขึ้น และได้เชิญนักวาดภาพประกอบนิทานมาเป็น

วิทยากร พร้อมกับแนะนำให้วาดรูปเล่นกับลูก แล้วใช้สีผสมอาหารมาระบาย 

 จากจุดนี้เอง แม่นัยได้กลับมาทำนิทานทำมือกับลูกๆ ที่บ้าน ๒ เล่มแน่ะ พอดีกับที่บริษัทรักลูกจัดประกวดนิทาน

ทำมือขึ้น แม่นัยเลยลองส่งเข้าประกวด ซึ่งคณะกรรมการมีผลการตัดสินออกมาว่า 

 “สำหรับหนังสือทำมือที่มีการจัดประกวดเป็นปีแรกนั้น ปรากฏว่าคณะกรรมการเทใจให้กับทุกผลงานที่เข้ารอบ

ทั้งหมด ๒๔ ชิ้น ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พ่อแม่ทุกคนทำหนังสือขึ้นมาให้ลูกด้วยความรัก จึงยากที่จะตัดสินให้

รางวัลเล่มใดเล่มหนึ่ง จึงขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกผลงานที่ถ่ายทอดออกมาด้วยความตั้งใจ” 

 เพราะเหตุนี้ แม่นัยจึงได้รับรางวัลนี้มาอย่างภาคภูมิใจ 

 สุดท้ายนี้แม่นัยหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆ จากห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนา มาให้พ่อแม่และเด็กๆ ได้ร่วมอย่างต่อ

เนื่อง และแม่นัยยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยงานกิจกรรมของห้องสมุด แม้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนมาจะมีภารกิจ ไม่ค่อยได้ไปช่วย 

แต่จะพยายามหาเวลาไปร่วมด้วยช่วยกันทำงานนะคะ 

ช่วงชั้นที่๔

เล่าเรื่องโดย : แม่นัย คุณแม่น้องเธน ชั้น ๓/๑

เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ช า ว เ พ ลิ น 	



๖

สอนลูกดูดาว 

การเรียนขลุ่ยของชั้น ๘ 

 เสนอแนะ : คุณแม่น้องเสาเอก ชั้น ๙ เสนอแนะ

มาว่า ห้องเรียนห้องรวมวงดนตรีสากลในหน่วยวิชา

ดนตรีชีวิต ชั้น ๘ คุณครูให้นักเรียนเรียนขลุ่ยทุกคน 

น่าจะให้นักเรียนได้เรียนเครื่องดนตรีที่แต่ละคนชอบ

หรือถนัดมากกว่า 

 

ตอบ : การเรียนดนตรีชีวิตของชั้น ๘ ในห้องรวมวง

ดนตรีสากลในภาคเรียนวิริยะนี้ คุณครูเห็นว่าเด็กๆ 

ยังมีพื้นฐานทางดนตรีไม่มากนัก และมีพื้นฐานที่ไม่

เท่ากัน ดังนั้นคุณครูจึงต้องการปูพื้นฐานทางดนตรีที่

มั่นคง ด้วยการให้เด็กๆ ใช้เครื่องดนตรีชนิดเดียวกัน 

คือ ขลุ่ย เพื่อให้เกิดความแม่นยำในเสียงและโน้ต

ดนตรี หลังจากปรับพื้นฐานแล้วขณะนี้คุณครูได้

กลับมาให้นักเรียนได้เรียนเครื่องดนตรีที่แต่ละคน

ถนัดแล้วค่ะ 

Q

A

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะดีๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ 

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายนที่ผ่านมา คุณพ่อพิชิต อิทธิศานต์ คุณพ่อน้องพิม ชั้น ๖/๑ 

คุณพ่อสุวิทย์-คุณแม่สุรดา ศุภผลถาวร คุณพ่อคุณแม่น้องส้ม ชั้น ๔/๒ มาร่วมกันจัด

กิจกรรม “สอนลูกดูดาว” สอนคุณพ่อคุณแม่ดูดาวโดยใช้อวัยวะในร่างกาย จากปลายนิ้ว

กลางไปถึงใต้รักแร้ ซึ่งเป็นตำแหน่งและระยะห่างของดาวพุธจนถึงเนปจูนที่ใกล้เคียงกับ

ระยะจริงในห้วงอวกาศ ให้พ่อแม่นำไปใช้เป็นบทเรียนเรียนเริ่มต้นในการชักชวนลูกๆ สนุก

กับการดูดาว ให้เด็กๆ ได้รู้ว่าเรื่องของดวงดาวที่ดูเหมือนไกลนั้น แท้จริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัว

ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายคนเรานี่เอง 

นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่วิทยากรทั้งสามท่านยังได้นำโปสเตอร์และซอฟต์แวร์

ดาราศาสตร์จากศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) มามอบให้กับผู้ปกครอง พร้อมทั้งสอนวิธีการใช้ เพื่อให้

คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้สอนลูกๆ ให้สนุกกับการเรียนรู้เรื่องดวงดาวที่บ้านได้ค่ะ 

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณพ่อพิชิตยังได้สละเวลามาพูดคุยกับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่

กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกในขณะนี้ นั่นคือ การทดลองตามทฤษฎี “บิ๊กแบง” (Big Bang) ขององค์กรความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในทวีปยุโรปเพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์ (European Center for Nuclear Research) หรือชื่อย่อตามภาษา

ฝรั่งเศสที่รู้จักกันดีว่า “เซิร์น” (CERN) เพื่อค้นหาว่า “จักรวาลประกอบขึ้นจากอะไร” โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคแอลเอชซี (Large 

Hadron Collider: LHC) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ฝังอยู่ใต้พื้นแผ่นดินสวิส-ฝรั่งเศส ซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง ๑๙ ปี และเริ่ม

ทดลองเดินเครื่องเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนตื่นตัวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ 

ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการทดลองดังกล่าว จนสามารถติดตามข่าวสารโครงการทดลองนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่าง

เข้าใจ 

ขอขอบคุณคุณพ่อพิชิต คุณพ่อสุวิทย์ และคุณแม่สุรดา เป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมกันเปิดโลกวิทยาศาสตร์ให้กับ

เด็กๆ และผู้ปกครองเพลินพัฒนาในครั้งนี้ค่ะ 

Q

A

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ฯ 	

การแก้ไขเรื่องกระจกห้องเรียน 

เสนอแนะ : คุณแม่เสนอแนะให้ติดฟิล์มที่กระจก

ห้องเรียน หรือเปลี่ยนจากกระจกธรรมดาเป็นแผ่น  

อะคลิลิก เพราะกังวลเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ 

  

ตอบ : ที่ผ่านมาโรงเรียนได้พยายามหาข้อมูลเรื่องการ

แก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอยู่ โดยได้ปรึกษา

หารือกับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ

เราเอง ได้ข้อสรุปว่าการติดฟิล์มที่กระจก

ก็ไม่ได้เป็นวิธีที่ดีในการแก้ปัญหา ดังนั้น

ในปัจจุบันโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการจัด

เฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนเพื่อให้อยู่ใน

ตำแหน่งที่ตรงกับกระจก ทำให้เด็กๆ ไม่

สามารถเข้าถึงกระจกได้ และกระจกใน

ทุกห้องเรียนได้มีการวาดภาพ เพื่อให้

เป็นที่สังเกตได้ง่ายด้วยค่ะ 



ข่าวสารจากห้องสมุดครอบครัว 

          เล่าเรื่องโดย : พ่อแม่อาสา ชมรมห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนา

 ผ่านไปแล้วอย่างมีสาระกับกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ ๓ ตอน 

“วิทยาศาสตร์แสนสนุก” ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ ขอขอบพระคุณคุณครูนัท 

คุณครูเล็ก และคุณครูเอิ้น เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความรู้คู่ความบันเทิงกับเด็กๆ ทำ

ให้เด็กๆ รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องแสนสนุก ดูจากแววตาและความกระตือรือร้น

ของเด็กๆ แล้ว คิดว่าอนาคตเราคงมีนักวิทยาศาสตร์ที่ดีและเก่งหลายคนเชียวค่ะ 

 ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการต่อยอดความรู้ หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ 

กับลูกๆ ขอเชิญชวนให้ไปหยิบยืมหนังสือ “สนุกกับวิทยาศาสตร์” ซึ่งมีบริการอยู่ในห้องสมุด

ครอบครัวฯ แล้วจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว และไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ 

 ในภาคเรียนจิตตะที่จะมาถึงในอีก

ไม่นาน ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ ได้เตรียม

กิจกรรมดีๆ มีสาระไว้ให้พวกเราชาวเพลินได้

ร่วมสนุกแบบได้ประโยชน์อีกเช่นเคย แต่จะ

เป็นอะไรนั้นขออุบไว้ก่อน คอยติดตามนะคะ 

๗

ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ 

 เทศกาล “ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ”   

งานประเพณีที่ชาวเพลินพัฒนารอคอยกลับมาแล้ว  

ค่ะ ในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. ส่วนชุมชนแห่งการ  

เรียนรู้ฯ ที่เป็นแม่งานในครั้งนี้ฝากเชิญชวนเด็กๆ   

ผู้ปกครอง และคุณครูที่สนใจร่วมออกร้านจำหน่าย  

สินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือร่วม  

ส่งกิจกรรมการสาธิต การแสดง การละเล่นที่ส่งเสริม  

ศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงามและสร้างสรรค์ในวันงาน   

มาขอรับใบโครงการและเอกสารการจองร้านค้าหรือ  

การแสดงได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้   

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ย.-๓ ต.ค.๕๑ โดยจะประกาศผลร้านค้า  

และการแสดง/การละเล่น ในวันพุธที่ ๒๒ ต.ค.๕๑ และ  

นัดประชุมร้านค้าในวันที่ ๔ พ.ย.๕๑ ค่ะ 



๘

 ขอเชิญชวนผู้ที่รักในงานศิลปะร่วมชมนิทรรศการ “สืบสาย

ใยศิลป์ ครู-ศิษย์ ครั้งที่ ๗” นิทรรศการศิลปะของศิลปินกลุ่มหกจุดซึ่ง

ก่อตั้งและนำทีมโดย อ.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินแห่งชาติ และ

บรรดาลูกศิษย์ของศิลปินที่มาจากหลายสาขาอาชีพ เช่น หมอ 

พยาบาล แอร์โฮสเตส แม่บ้านชาวญี่ปุ่น รวมถึงเด็กๆ และผู้ปกครอง

เพลินพัฒนาของเราด้วยค่ะ เช่น ภาพ “ในหลวงกับคุณทองแดง” 

ของน้องหนูดี ชั้น ๑/๔, ภาพ “ความทรงจำ” ของน้องดี ชั้น ๑/๓, 

ภาพ “Alien” ผลงานร่วมกันของคุณแม่ตวงพรและน้องออม ชั้น ๑/

๓, ภาพ “ความผูกพัน” ของน้องซอ ชั้น ๔/๑ และภาพ “ตาหวาน” 

ผลงานร่วมกันของพ่อสุขสันต์และน้องซึง อ.๓/๔ ไปร่วมชื่นชม  

ผลงานของชาวเพลินพัฒนา และผลงานศิลปะอื่นๆ อีกมากได้ที่   

แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ท่าน้ำสี่พระยา ระหว่างวัน

ที่ ๑๐-๒๐ กันยายนนี้ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.ค่ะ 

 เพลิน... รำไทย 
 ขอเชิญชวนเด็กๆ อายุตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปที่ชื่นชอบนาฏศิลป์ไทยมาร่วมเรียนหลักสูตร “เพลิน... รำไทย” โดยครูผู้

สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งจะมาสอนทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ถูกต้อง ควบคู่

ไปกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพ กิริยามารยาทที่งดงาม และความกล้าแสดงออก อันเป็นผลพลอยได้จากการเรียนรำไทย 

โดยจะเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๘-๑๐ คน เป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ รวม ๘ 

ครั้ง ครั้งละ ๙๐ นาที ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๓ อาคารประถมปลาย ค่าใช้จ่ายท่านละ ๑,๘๐๐ บาท/๘ ครั้ง 

 ผู้ที่สนใจสมัครเรียนในสองหลักสูตรนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คุณครูแพท ส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 



นิทรรศการศิลปะ “สืบสายใยศิลป์ ครู-ศิษย์” 

หลักสูตรการเรียนรู้ที่เพลินพัฒนา 
มาเรียนร้องเพลงกันเถอะ 

ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจอยากเรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงอย่างมืออาชีพ  

โอกาสมาถึงแล้วค่ะ ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้จะเปิดหลักสูตรการเรียน 

ร้องเพลง โดยอาจารย์ผู้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงดนตรีมานานอย่าง  

รศ.ดวงใจ อมาตยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ (ตะวันตก)  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๒, ๒๔, ๒๙, 

 ๓๑ ตุลาคม และวันที่ ๕, ๗, ๑๒, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 (รวม ๘ ครั้ง ครั้งละ ๓ ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายท่านละ ๒,๙๐๐ บาท  

              ใครสนใจรีบหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๕ ท่านเท่าน้ันค่ะ รศ.ดวงใจ อมาตยกุล 





๙



มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย  

เชียงใหม่ จัดนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ (A World United through   

Art ) ครั้งที่ ๑๒ ด้วยความตั้งใจในการรวมโลกให้มีแต่ “เรา” และลบเส้นแบ่ง

ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และโอกาสที่แตกต่างท่ามกลางความขัด

แย้งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน โดยจะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะเด็กกว่า 

๑,๗๐๐ ชิ้น จาก ๓๓ ประเทศทั่วโลก อาทิ เวียดนาม เนปาล อียิปต์ สวีเดน 

บัลแกเรีย แคนาดา บราซิล เป็นต้น ภายใต้แนวคิด “หลากสี ร้อยดินแดน” 

(Colors from Many Lands) ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ย.-๓ พ.ย.๕๑ ณ หอศิลป์  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า   

สอบถาม โทร.๐-๒๒๘๑-๕๓๖๐-๑ ต่อ ๕๐๗ ค่ะ 

 นิทรรศการ “ศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒”  

บรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ปกครองเพลินพัฒนา 

ห้องเรียนโยคะ โดยคุณครูสอนโยคะมือใหม่ 

คุณแม่รัตนวลี  ติระตระกูลเสรี 

คุณแม่น้องพี ชั้น ๓/๓

ห้องเรียนสีน้ำ โดยคุณครูศิลปะที่คุ้นเคยกันดี

ของชาวเพลินพัฒนา คุณพ่อสุขสันต์ ช่วยนุ่ม 

คุณพ่อน้องซึง อ.๓/๔ และน้องซอ ชั้น ๔/๑

ห้องเรียนแกะสลักผักผลไม้ 

ที่ได้คุณแม่สุชาดา สุขแซม 

คุณแม่น้องริวโก้ อ.๒/๓ เป็นวิทยากร

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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

ถ้อยคำชวนคิด 

"เราสามารถเปลี่ยนเด็กที่มีปัญหาได้ 

ถ้าเข้าถึงหัวใจของการศึกษาและการ

เรียนรู้ก็จะเข้าถึงหัวใจเด็ก"  
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ 

ให้สัมภาษณ์ไว้ในวารสาร “ทอฝัน ปันรัก” 

ฉบับที่ ๖๒ เดือน ก.ค.-ส.ค.๒๕๕๑ 

เ พ ลิ น ต า   เ พ ลิ น ใ จ 


