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สารจากผู้อำนวยการคนใหม่ 


เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านครับ

 นีถ่อืวา่เปน็จดหมายฉบบัแรกของผมทีถ่งึทา่นผูป้กครองทกุทา่นในฐานะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ที่รับไม้ต่อจากคุณครูก้าส่วนคุณครูก้าเองก็ขยับ

ขึน้มาชว่ยงานโรงเรยีนในฐานะรองประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีนและทีป่รกึษา

ช่วงชั้นอนุบาลและประถม

 อนัทีจ่รงิผมไมใ่ชค่นใหมส่ำหรบัโรงเรยีนเพลนิพฒันาเพราะปจัจบุนัผม

เปน็ประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีนอยูด่ว้ยซึง่เปน็มาตัง้แตป่ีพ.ศ.๒๕๔๖เพยีง

แต่ไม่ได้ลงมาในรายละเอียดของการปฎิบัติงานโรงเรียนซึ่งมีท่านผู้อำนวยการที่

ผ่านมารับผิดชอบอยู่แล้วผมมาช่วยในด้านนโยบายในภาพใหญ่ๆและช่วยใน

การบริหารจัดการในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเสียมากกว่า

 และจริงๆก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนาด้วยคนหนึ่งที่อยากจะ

ผลักดันให้ประเทศไทยมีโรงเรียนดีๆในแนวทางใหม่เกิดขึ้น

 หลังรับตำแหน่งนี้ ผมมักจะได้รับคำถามแรกๆ เลยว่า ในฐานะ 

ผูอ้ำนวยการคนใหม ่มนีโยบายหรอืมทีศิทางอะไรจะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิไหม? 

 ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงในโอกาสนี้เป็นเบื้องต้นก่อนในภาพรวมของโรงเรยีนวา่เปา้หมายในการกอ่ตัง้โรงเรยีนเพลนิพฒันา

ยงัคงเดมิไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอะไรครับเรายังต้องการให้โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนที่สามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

ให้สังคมไทยที่มีคุณสมบัติพร้อมเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งจากสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นทั้งผลกระทบจาก

ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมากเพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนของเราจะมคีวามรู้(Knowledge)มขีดีความ

สามารถ(Competencies)มีทัศนคติและค่านิยม(Values)ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จและมีบทบาทในทางสร้างสรรค์ต่อ

ประเทศไทยและสังคมโลกในอนาคต

 แล้วมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงบ้างละ? 

     รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ ๔ สี” ที่ plearnnews@gmail.com 

จดหมายข่าว   
ฉบับที่๑๒วันศุกร์ที่๒๐พฤศจิกายน๒๕๕๒ภาคจิตตะปีการศึกษา๒๕๕๒
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 เมื่อต้นปีการศึกษา๒๕๕๑ผมและคุณครูก้าได้เคย

เลา่ใหท้า่นผูป้กครองทราบในวนัปฐมนเิทศผูป้กครองในชว่ง

ชัน้ต่างๆว่าเพื่อให้เป้าหมายของการสร้างเด็กเพลินพัฒนา

ชดัเจนเปน็รปูธรรมเพิม่ขึน้และเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทกุคนที่

เกีย่วขอ้งเพือ่จะไดเ้ปน็แนวคดิในการพฒันาหลกัสตูร

กระบวนการเรยีนการสอนการตดิตามและประเมินผลใน

ช่วงถัดจากนี้โรงเรียนจึงกำหนดเป้าหมาย  “เด็กเพลิน

พัฒนา”ที่เราต้องการสร้างใหเ้กดิในตวันกัเรยีนของเราทกุ

คนโดยพฒันาแนวคดินี้ต่อยอดมาจากผลการวิจัยของ

OECD(องค์กรเพื่อความรว่มมอืและพฒันาเศรษฐกจิ)เกีย่ว

กบัคณุสมบตัขิองประชากรที่จะทำให้ประเทศต่างๆมี

เศรษฐกิจแข็งแรงและยั่งยืนผลการวิจัยนี้รายงานเมื่อเดือน

ตุลาคมพ.ศ.๒๕๔๖ประเทศชั้นนำทางการศึกษาหลาย

ประเทศก็ได้นำเอาผลงานวิจัยนี้มาปรับปรุงเป้าหมายผลสัม

ฤทธิ์ทางการศึกษาเช่นเดียวกัน

 เป้าหมาย“เด็กเพลินพัฒนา”ที่เราต้องการสร้างให้

เกิดในตัวนักเรียนทุกคนของเราคือ

 ๑.มีทักษะชีวิต (LifeSkills)คือมีความสามารถ

ในการจัดการกับชีวิตของตนได้ดีและอยู่ร่วมในสังคมได้

อย่างมีความสุขโดย

 •มีพฤติกรรมพึงประสงค์พื้นฐานที่ดี

 •มีความสามารถในการอยู่ร่วมได้ดีในสังคมที่

หลากหลายและแตกต่างทางความคิด

 •ตระหนักคุณค่าของการพัฒนาตนเองมีวุฒิ

ภาวะมีความสุข

 ๒.มีทักษะความรู้ (KnowledgeSkills)คือมี

พื้นฐานความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีและมี

ศักยภาพในการเรียนต่อได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

โดย

 •มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของแก่น

วิชาหลักที่สำคัญและสามารถนำไปใช้งานได้ดี

 •มีทักษะด้านการเรียนรู้อ่านคิดวิเคราะห์

เขียนสร้างความรู้และการจัดการความรู้มีความสามารถใน

การเรียนรู้เพิ่มเติมเองได้ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆได้ดี

 •สามารถศึกษาต่อได้ตามศักยภาพของตนเอง

(เน้นหนักชั้น๑๑และ๑๒)

 ๓.มีทักษะการทำงาน(WorkingSkills)คือมี

ความสามารถในการจัดการงานของตนได้ดีและมีทักษะที่

จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต(เน้นหนักชั้น๗ถึง

๑๐)โดย

 •ค้นพบตนเองมีแรงบันดาลใจและพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

ทำความรู้จักกับผู้อำนวยการคนใหม่  


ชื่อ    นายทนง  โชติสรยุทธ์ 

อายุ๕๖ปี



การศึกษา 



วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติสาขาไฟฟา้จากจฬุาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยัพ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๘



หน้าที่การงานปัจจุบัน     



กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหาชน)

หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่าซีเอ็ดซึ่งเป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเป็นสำนักพิมพ์

ชั้นนำรายใหญ่ของประเทศเป็นผู้จำหน่ายหนังสือรายใหญ่

ที่สุดของประเทศเป็นผู้ดำเนินงานร้านหนังสือ“ซีเอ็ด

บุ๊คเซ็นเตอร์”ซึ่งเป็นเชนร้านหนังสือที่มีจำนวนสาขาและมี

ยอดขายมากที่สุดของประเทศ(ณสิ้นปี๒๕๕๒มีสาขาที่

เปดิดำเนนิการอยูท่ัง้สิน้๓๒๔สาขาทัว่ประเทศ)และเปน็ผู้

ดำเนนิงานSE-EDLearningCenter



ประธานคณะกรรมการบรหิารและผูอ้ำนวยการโรงเรยีน

เพลนิพฒันา



ประวัติส่วนตัว 



ได้รับทุนการศึกษาSiamPostซึ่งเป็นทุนของกลุ่มวิศวกร

ทหารสหรัฐฯในไทยในขณะที่เป็นนิสิตปีที่๒ถึง๔ด้วย

เหตุผลในการขอทุนว่า“…ต้องการได้ทุนเพื่อซื้อหนังสือ

วิชาการที่ไม่ใช่หนังสือเรียนมาอ่าน…”



เป็นนักกีฬายิงปืนของคณะและของสโมสรนิสิตจุฬาฯ

ในขณะที่เป็นนิสิตปีที่๑ถึง๒และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยโดยไดเ้หรยีญทองแดงในการแขง่ขนัยงิปนื 

ยาวอดัลมประเภททมีชาย
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 •มีทักษะในการสื่อสารการนำเสนอและการ

ใช้ภาษาอังกฤษ

 •มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

 •มีทักษะในการจัดการและการทำงานเป็นทีม

 •มีความคิดสร้างสรรค์

 ในวันนั้นผมคุณครูก้าและคุณครูปาดได้เล่าถึง

สถานการณ์และผลลัพธ์ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเด็กของ

เราทั้งด้านความรู้ความเข้าใจในแก่นสาระวิชา(โดยเล่าผล

การสอบNTและO-NETในชั้นประถม๓ประถม๖และ

มัธยม๓สำหรับปีการศึกษา๒๕๕๐ของนักเรียนของเรา

โดยที่คุณครูของเราไม่บอกวันสอบให้นักเรียนทราบล่วงหน้า

เพื่อจะได้ทดสอบความรู้เชิงลึกในตัวเด็กของเราว่ามีอยู่มาก

เพียงใดแล้วแสดงผลเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ)และ

ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งเรายังพบว่าพฤติกรรมของ

เด็กของเราในหลายๆด้านเช่นการมีวินัยการมีความมุ่งมั่น

เป็นต้นยังต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกมาก

 นอกจากนั้นในวันนั้นผมและคุณครูก้ายังเล่าว่า

โรงเรยีนกำลงัมแีผนการพฒันาอะไรบา้งเพือ่ใหบ้รรลุ“เปา้หมาย

เด็กเพลินพัฒนา”ที่กล่าวมาแล้วผมขออนุญาตนำมาเล่าอีก

ครั้งหนึ่งดังนี้ครับ

 ๑.พัฒนากระบวนการจัดการเป็นรายบุคคลที่จะ

ทำใหแ้นใ่จไดว้า่นกัเรยีนของเราจะมสีิง่เหลา่นีเ้กดิขึน้ในตวัตน

 •มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดีอย่างที่ต้องการ

และมีการใฝ่รู้

 •มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของแก่น

วิชาที่สำคัญและนำไปใช้งานได้ดีรวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนรู้เพียงพอที่จะเดินทางสู่เป้าหมายชีวิตที่ต้องการได้(มี

ศักยภาพในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม

ได้)

 •มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา

อังกฤษในระดับที่น่าพึงพอใจ(สื่อสารได้+TOEFLไม่น้อย

กว่า๕๕๐เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ที่เปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

 ๒.รับครูที่มีศักยภาพมาเพิ่ม

 ๓.พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาเด็กมากขึ้น

 ๔.ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

เพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพมากขึ้นเช่นวิชากีฬา(พัฒนา

หลักสูตรว่ายน้ำ)ดนตรีการงานอาชีพ/กิจกรรมแนะแนว/

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เพือ่ตอบสนองการคน้พบตนเองและ

การสรา้งทกัษะการทำงานหรือWorkingSkills)

 ดังนั้นเป้าหมายของโรงเรียนเพลินพัฒนาจึงยังคง

 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมอิเล็กทรอนิกส์และเป็นบรรณาธิการ

 วารสารอเิลก็ทรอนกิส์ของชมรมอเิลก็ทรอนกิสค์ณะ

 วศิวกรรมศาสตร์จุฬาฯในขณะที่เป็นนิสิตปีที่๒และเป็น

 ประธานชมรมอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่เป็นนิสิตปีที่๓



 ในขณะที่เป็นนิสิตปีที่๓ได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดโซลิด

 ซพัพลายเซน็เตอร์เพือ่นำเขา้อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์ตอ่มา

 หนว่ยงานนีไ้ดก้ลายเปน็แผนกหนึง่ในบรษิทัซเีอด็ยเูคชัน่

 จำกดั



 ในขณะที่เป็นนิสิตปีที่๔ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น

 จำกัดขึ้นมาเพื่อผลิตวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ

 ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๗เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน



 ได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น“รางวัลกัลปพฤกษ์ทอง”

 รร.วัดราชาธิวาสประเภทนักธุรกิจประจำปี๒๕๔๙



 นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการอนุกรรมการคณะทำงานที่

 ปรึกษาและวิทยากรให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

 หลายแหง่โดยทัง้หมดเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาบคุลากรและ

 การใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชนและประชาชนทัว่ไปตวัอยา่งเชน่



  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาตั้งแต่

 พ.ศ.๒๕๕๒-ปจัจบุนั(โดยเปน็ประธานกรรมการบรหิาร

 โรงเรยีนเพลนิพัฒนามาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบัน

 ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง)

  เป็นคณะกรรมการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 

 กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๒-ปัจจุบัน

  เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือ

 กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๒-ปัจจุบัน

  เปน็คณะกรรมการทีป่รกึษาสถาบนัธรุกจิเพือ่

 สงัคม(CSRI)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี

 พ.ศ.๒๕๕๒-ปัจจุบัน

  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในคณะ  

 อนกุรรมการพจิารณากลัน่กรองคำขอรบัใบอนญุาตประกอบ

 ธรุกจิของคนตา่งดา้วกระทรวงพาณชิย์ตัง้แตป่พี.ศ.๒๕๕๑

 -ปัจจุบัน



๔

เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่กระบวนการต่างๆโดยเฉพาะที่

เกี่ยวกับนักเรียนจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามทิศทางหรือ

แนวทางที่ผมได้เคยเล่ามานี้ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงต่างๆ

หลายอย่างได้เริ่มแล้วในปีการศึกษานี้ทั้งในภาคการศึกษาที่

ผ่านมาและในภาคการศกึษานี้บางอยา่งมผีลลพัธท์ยอยออก

มาบา้งแลว้วา่เปน็อยา่งไรอกีหลายอยา่งกำลงัจะเกดิเพิม่ขึน้ใน

ปีการศึกษา๒๕๕๓

 ผมจึงขอถือโอกาสนี้มาซักซ้อมทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ๆของโรงเรียนให้ท่าน

ผูป้กครองไดร้บัทราบเปน็เบือ้งตน้อกีรอบหนึง่ถอืเปน็ภารกิจ

หลักในการเข้ามาทำหน้าที่นี้ของผมหลังจากนี้ผมจะมาทำ

หน้าที่เล่าความคืบหน้าในแต่ละเรื่องให้ท่านผู้ปกครองได้รับ

ทราบเป็นระยะๆครับถือว่าเป็นการส่งการบ้านให้ท่านผู้

ปกครองทุกท่านช่วยตรวจและช่วยให้คำแนะนำในสิ่งที่ยัง

ควรต้องทำเพิ่มเติม

 แม้“เป้าหมายเด็กเพลินพัฒนา”จะเป็นโจทย์ที่ยาก

เอาการภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดและไม่เคยมีตัวอย่างให้เห็น

มาก่อนในเมืองไทยแต่ผมมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจ

และด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีมของพวกเราทุกคนทั้งคุณ

ครูทั้งผู้ปกครองและบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนมาทำงาน

ที่ท้าทายความสามารถมาทำงานนำร่องที่มีประโยชน์ต่อ

ประเทศและใช้ความพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยไม่

ยอมแพ้ง่ายๆ“เป้าหมายเด็กเพลินพัฒนา”จะเกิดผลสัมฤทธิ์

ได้ในเวลาไม่นานนัก



ขอบพระคุณมากครับ 

ทนงโชติสรยุทธ์

ผู้อำนวยการ

 เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในคณะ

กรรมการธรุกจิคา้สง่และคา้ปลกีหอการคา้ไทยตัง้แตป่ี

พ.ศ.๒๕๔๘-ปัจจุบัน

 เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา

ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบัน

 เปน็กรรมการในคณะกรรมการธรุกิจคา้สง่และคา้

ปลกีหอการคา้ไทยตัง้แตป่ีพ.ศ.๒๕๔๖-ปจัจบุนั

 เปน็ทีป่รกึษาสมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ำหนา่ยหนงัสอื

แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๗-ปัจจุบัน

 เปน็อนกุรรมการสรา้งความตระหนกัดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาติในปีพ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๑

 เปน็คณะทำงานจดัทำรา่งพ.ร.บ.สถาบนัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลายปีพ.ศ.๒๕๔๙

 เปน็ทีป่รกึษาสมาคมพฒันาเดก็ทีม่คีวามสามารถ 

พเิศษตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔

 เป็นที่ปรึกษาคณะมนตรีสหพันธ์อุตสาหกรรมการ

พิมพ์พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒

 เป็นกรรมการในคณะกรรมการหนังสือแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๔๒

 เป็นที่ปรึกษาสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศ 

ไทยระหว่างปีพ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๓

 เป็นที่ปรึกษาสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครระหว่างปี

พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๓

 เป็นกรรมการกิจการวิทยุสมัครเล่นกรมไปรษณีย์ 

โทรเลขในปีพ.ศ.๒๕๓๓

 เป็นอนุกรรมการกิจการวิทยุสมัครเล่นในคณะ

กรรมการบรหิารความถีว่ทิยแุหง่ชาติระหวา่งปีพ.ศ.๒๕๓๑-

๒๕๓๒

 ฯลฯ





๕

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 
 จดหมายข่าวฉบับนี้เปิดเรื่องด้วยคำทักทายจาก

คุณทนงโชติสรยุทธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและประธาน

กรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนาที่มาบอกเล่าถึงทิศทาง

การพัฒนาเด็กๆและชุมชนเพลินพัฒนาของเราให้ได้ทราบกัน

คุณทนงคือผู้หนึ่งที่ร่วมก่อตั้งโรงเรียนพลินพัฒนาเมื่อ๖ปีก่อน

ในนามของกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด

(มหาชน)ที่เพิ่งคว้า๒รางวัลเกียรติยศจากงานSETAwards

2009ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสาร

การเงินธนาคารคือรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น(Top

CorporateGovernanceReportAwards)และรางวัลบริษัท

จดทะเบยีนดเีดน่ดา้นCSR(CorporateSocialResponsibility

Awards)เมื่อวันที่๑๓พ.ย.๕๒ที่ผ่านมา

 นอกจากจะเปน็ผูร้ว่มกอ่ตัง้แลว้คณุทนงยงัไดท้ำงานรว่มกบัโรงเรยีนมาโดยตลอด

ทั้งในส่วนของการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการวางกรอบวิชาต่างๆด้วยเจตนารมณ์

ที่ต้องการสร้างเด็กนักเรียนของเพลินพัฒนาให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมไทยที่เป็นคนเก่ง

ของสังคมโลกต้องขอขอบคุณทุกพลังที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างให้เพลินพัฒนาก้าว

อย่างมั่นใจมาถึงปีที่๖ค่ะ

การพัฒนาการเรียนการสอน ESL 
 คุณครูสิรินยาจิรพิศิษฐ์

(ครูป้อม)หัวหน้าพัฒนาหน่วยวิชาESL

บอกเล่าความคืบหน้าในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนหน่วยวิชาESLใน

ทุกระดับชั้นว่าในปีการศึกษานี้โรงเรียน

ไดเ้ชญิดร.แฮรี่เมนอน(Dr.HeriManon)

ผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษาESI

LanguageCentersซึ่งเป็นที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับสถาบันการศึกษา

ในเอเซียหลายแห่งมาร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหน่วยวิชา

ESLของโรงเรียนพร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้กับคุณครูESLทุกช่วงชั้นในหัวข้อ

“การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการออก

ข้อสอบ”อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ภาคเรียนนี้ไปจนกระทั่งสิ้นปีการศึกษาควบคู่ไปกับการ

สาธิตการสอนภาษาอังกฤษตามแนวBalanceLiteracyและActiveLearningในห้อง

เรียนจริงให้คุณครูได้ร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้คุณครูESLได้มีโอกาสเรียนรู้และแลก

เปลี่ยนจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงทั้งในเรื่องเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการ

จัดการห้องเรียนฯลฯซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคุณครูในการออกแบบการเรียนการ

สอนการจัดการเรียนการสอนตลอดจนวิธีการประเมินผลสมรรถนะเชิงลึกของผู้เรียนซึ่ง

เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ



๖

ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๕๒ชุมชนเพลินพัฒนาจะ

ร่วมกันจัดงาน“ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”ใน

งานจะมีการเปิดตัวเครือข่ายอาชีพของผู้ปกครองด้วยการนำ

สินค้าและบริการหรือบรรดาสรรพสิ่งที่นอนนิ่งอยู่ในบ้านมา

ออกร้านสินค้ามือสอง(งดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)

รว่มกบัการออกรา้นและกจิกรรมการกศุลจากนกัเรยีนในชว่งชัน้

ตา่งๆเพือ่นำรายไดไ้ปมอบใหก้บัครอบครวัของคณุครฟูลิปินินา-

คณุครูESLชว่งชัน้ที่๒ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากพายุKetsana

ในประเทศฟลิปิปนิส์รวมถงึชว่ยเหลอืชาวใตท้ีป่ระสบอุทกภัย

อยู่ในขณะนี้

 การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นโอกาสที่พวกเราได้

เรียนรู้เรื่องของ“การให้”ที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัด

งานแล้วการเปิดตัวเครือข่ายอาชีพยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้

หลักคิดของการอยู่ร่วมกันของชาวเพลินได้มีเวทีในการปฏิบัติ

จริงนั่นคือ

 Greenคือมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการ

ไม่ใช้ถุงพลาสติก

 Goodคือมีความโปร่งใสแสดงรายได้จากผลกำไร

และนำกำไร (อย่างน้อย) ๕๐% สมทบเข้ากองทุนเพื่อนำ

ไปบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัย

 Win-Winคอืดสีำหรบัทกุคนเชน่พอ่แมไ่ดท้ำความ

รู้จักกันเพื่อจะได้เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ต่อกันเด็กๆได้มี

ประสบการณ์พบเห็นอาชีพที่หลากหลายของลุงป้าน้าอา

เด็กมัธยมปลายได้สถานที่ฝึกงานตอนปิดภาคเรียนเพื่อ

ค้นหาความถนัดความชอบในสายอาชีพของตนคณุครไูด้

ขอ้มลูของวทิยากรและแหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลายฯลฯ

 Diversityคือเปิดให้มีความหลากหลายของสินค้า

บริการและกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมตามกำลังศรัทธา

 Learningคือก่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกๆเรื่องตามที่

ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

 เด็กๆคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจจะร่วมออกร้าน

และกิจกรรมเพื่อการกุศลในครั้งนี้ขอรับใบสมัครการออก

ร้าน-การแสดงได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร (กลุ่มอาคาร

สำนักงานด้านหน้าโรงเรียน) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 

ต่อ ๓๑๐๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ย.-๑๑ ธ.ค.๕๒ ค่ะ 

คณะกรรมการแดงชาด 
 วันที่๙พ.ย.๕๒ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะครูที่รับผิดชอบ

งานแดงชาดซึ่งมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานได้มีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการแดงชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒เพื่อทำ

หน้าที่ในการบริหารและจัดการการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนตลอดปี

การศกึษานี้ประกอบดว้ยงานกฬีาแดงชาดการจดัสง่ทมีนกักฬีาของ

โรงเรียนไปร่วมการแข่งขันรายการต่างๆและการเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆโดยมีรายชื่อคณะกรรมการทั้ง๕คนดังนี้





๗

 ภารกิจกิจแรกของคณะ

กรรมการแดงชาดชุดนี้คือการจัดงาน

กฬีาแดงชาดประจำปกีารศกึษา๒๕๕๒

ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่๒๒ม.ค.๕๓ซึ่ง

นอกจากคณะกรรมฯทั้ง๕คนข้างต้น

แล้วได้มีการแต่งตั้งนักเรียนเพิ่มเติม

อกี๔คนเพือ่มารว่มทำงานในตำแหนง่

คณะกรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ดังนี้

 กีฬาแดงชาดรอบคัดเลือกได้เริ่มเปิดสนามแข่งขันกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารที่๑๗

พ.ย.๕๒ที่ผ่านมาโดยจะทยอยแข่งขันกีฬาแต่ละรายการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียน

จนกระทั่งถึงวันแดงชาดขอเชิญชวนเด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง มาเกาะขอบสนามให้กำลังใจ

นักกีฬาแต่ละหมู่กันได้ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไปค่ะ 

คณะกรรมการแดงชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

ชื่อ-สกุล 

นายพิริยะแก่นทอง(ไบรท์)

ด.ช.ศิลป์ชัยอัครพัทธางกูร(ต๊ะ)

ด.ช.รพีพิมพ์ทอง(จูเนียร์)

นายนวพรรษคิมหันตมาลย์(คัง)

ด.ช.ธนดลสังกรณีย์(ท็อป)

ชั้น 

๑๐

๙

๙

๑๒

๙

ตำแหน่ง 

ประธานกรรมการแดงชาด

กรรมการแดงชาด

(ผู้แทนหมู่นกเงือก)

กรรมการแดงชาด

(ผู้แทนหมู่มด)

กรรมการแดงชาด

(ผู้แทนหมู่ภูเขา)

กรรมการแดงชาด

(ผู้แทนหมู่ดอกไม้)

ชื่อ-สกุล 

นายพิริยะแก่นทอง(ไบรท์)

ด.ช.ศิลป์ชัยอัครพัทธางกูร(ต๊ะ)

ด.ช.รพีพิมพ์ทอง(จูเนียร์)

นายนวพรรษคิมหันตมาลย์(คัง)

ด.ช.ธนดลสังกรณีย์(ท็อป)

นายปฐมธารอาศัยธรรมกุล(ต้นน้ำ)

น.ส.วริยากีรติวรสกุล(ไนซ์)

น.ส.ธนัญญาเหล่าวณิชย์วิทย์(เฟิร์น)

ด.ญ.ปณิตาสถีระศรินทร์(ม้อนท์)

ชั้น 

๑๐

๙

๙

๑๒

๙

๑๑

๑๑

๑๐

๘

ตำแหน่ง 

ประธานกรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

กรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

ฝ่ายประเมินผล

กรรมการจัดงานกีฬาแดงชาดด้าน

ฝ่ายกีฬา

กรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

ฝ่ายสวัสดิการ

กรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

ฝ่ายสถานที่

กรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

ฝ่ายที่ปรึกษาประธานฯ

กรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

ฝ่ายพิธีการ

กรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด

ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลการแข่งขัน

คณะกรรมการจัดงานกีฬาแดงชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 



๘

 ในทันทีที่ฉันแจกกระดาษA4ให้เด็กๆทำงานตอน

นั้นห้องเรียนเงียบมากความสนใจของเด็กๆทุกคนอยู่ที่งาน

ของตนเองฉันจึงเป็นผู้เฝ้าดูอยู่เงียบๆและนึกแปลกใจกับสิ่ง

ที่เห็นอยู่ในขณะนั้นเกิดคำถามในหัว“เด็กๆกำลังถูกมนต์

สะกดจากอะไรอยูห่รอืเปลา่”ในคาบเรยีนนัน้จงึเปน็บรรยากาศ

ที่สงบเด็กๆบางคนที่ทำงานเสร็จแล้วเริ่มทยอยมาส่งและ

เมื่อหมดเวลาเด็กๆทุกคนก็ทำงานเสร็จเรียบร้อย

 เย็นวันนั้นเจอครูเหล่นพอดีครูเหล่นถามว่า”เป็นยัง

ไงบ้างห้องเรียนงามหรือยัง”ฉันก็รีบเล่าให้ครูเหล่นฟังถึง

บรรยากาศในคาบเรียนวันนั้นด้วยความตื่นเต้นว่าฉันทำให้

ห้องเรียนสวย(ในความคิดของฉันหมายถึงมีดอกไม้มาจัด

วางให้สวยงาม)แล้วครูเหล่นก็ถามคำถามเดิมว่า

 “ที่นี้รู้หรือยังว่าเวลาเราจัดเรียงข้าวของต่างๆ 

อยู่นั้น สิ่งของเหล่านั้นได้จัดอะไรกับเรา”

 อ๋อ!มันจัดใจเรานี่เองเมื่อใจเราถูกจัดวางให้นิ่งอยู่

กับตัวเราเองแล้วเราจะเกิดภาวะพร้อมที่จะสอนและเมื่อเรา

พรอ้มสอนเดก็กพ็รอ้มทีจ่ะเรยีนไปกบัเราเชน่กนัฉนัไดค้น้พบ

วา่ภาวะพรอ้มสอนของครคูอืภาวะพรอ้มเรยีนรูข้องเดก็นัน่เอง

ในคาบเรียนนั้นไม่ใช่เพียงเพราะดอกไม้สดสวยผ้าคลุมหลาก

สีสันแต่หมายรวมถึงทุกส่วนที่สัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน

ก่อเกิดความงอกงามในห้องเรียนจนติดตาของฉันซึ่งจะให้

เล่าอีกกี่ครั้งก็ยังเล่าได้

ภาวะพร้อมสอนของครู 
คือภาวะพร้อมเรียนรู้ของเด็ก 

 คุณครูเหล่น-จันทร์ทิพย์ทิพย์ปิยะวรธรรมเคยถาม

คำถามกับครูน้องๆค้างไว้ว่า“เวลาเราจัดเรียงข้าวของต่างๆ

ก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างเรากำลังจัดอะไรกับตัวเราอยู่

หรือเปล่า”ซึ่งเป็นคำถามที่ได้ยินตอนนั้นก็รู้สึกงงแล้วคำถาม

นั้นก็ผ่านไป...

 ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๒ของช่วงชั้น

ที่๑บรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้ชวนให้ซาบซึ้งถึง

ความรักและความอบอุ่นที่ศิษย์และครูมีต่อกันเมื่อเสร็จพิธี

ไหว้ครูแล้วฉันก็ขึ้นมาชั้น๓เพื่อเตรียมตัวสอนวิชามานุษกับ

โลกห้อง๓/๔เมื่อเดินเข้าห้องพักครูก็เห็นดอกไม้หลายชนิด

วางอยู่บนโต๊ะในห้องพักครูส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วห้อง

 เป้าหมายของการสอนในครั้งนั้นเป็นคาบที่ครูจะ

ต้องชวนเด็กสรุปด้วยการทำAAR(AfterActionReview)

ฉันได้เตรียมสื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการสอนทั้งหมดไว้ยังมี

เวลาก่อนเริ่มสอนประมาณ๑๐นาทีฉันจึงเดินกลับไปที่ห้อง

พกัครหูยบิผา้สตีา่งๆมาวางคลมุโตะ๊กอ่นทีจ่ะวางสือ่อปุกรณ์

ลงไปและจัดวางเป็นกลุ่มสิ่งของที่ใช้ในกิจกรรมเดียวกันแล้ว

เดินกลับไปหยิบดอกไม้จากห้องพักครูอีก๓-๔ชนิด(พอจำ

ได้ว่าเป็นดอกเข็มและดอกกล้วยไม้เป็นส่วนใหญ่)มาวาง

ตกแต่งข้างสื่ออุปกรณ์เหล่านั้น

 เมื่อถึงเวลาเริ่มเรียนฉันให้เด็กๆหลับตาฉันก้าวเท้า

เดนิวนรอบเดก็และพดูทบทวนกจิกรรมตัง้แตต่น้จนถงึกจิกรรม

สุดท้ายร้อยเรียงเป็นเรื่องราวจนจบแล้วให้เด็กๆลืมตาฉัน

กำหนดให้เด็กเลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบมา๑กิจกรรมแล้ว

เขียนAARสิ่งที่ตนเองได้รู้เรียนจากกิจกรรมนั้นโดยเขียน

บรรยายเป็นความเรียง

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 


 ตอนปิดภาควิริยะคุณครูใหม่-วิมลศรีศุษิลวรณ์ผู้ช่วย

ผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ได้ชักชวนให้เพื่อนครูเขียนเรื่องเล่า

ความสำเร็จของแต่ละคนเพื่อทบทวนเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในครึ่งภาค

การศึกษาที่ผ่านมาคุณครูแหม็ก - มารศรี ธรรมวิเศษคุณครูผู้

สอนวิชามานุษกับโลกช่วงชั้นที่๑ได้เขียนเรื่อง“ภาวะพร้อมสอน

ของครูคือภาวะพร้อมเรียนรู้ของเด็ก”มาเล่าสู่กันฟังดังนี้



๙

 

วันที่ 

วันที่๑๖-๑๘พ.ย.๕๒

วันที่๒๐พ.ย.๕๒

วันที่๒๔-๒๗พ.ย.๕๒

(ไปวันละ๑ห้อง)

วันที่๒๖-๒๗พ.ย.๕๒

วันที่๒-๔ธ.ค.๕๒ 



วันที่๑๔-๑๗ธ.ค.๕๒

(ไปวันละ๑ห้อง)

ชั้น 

๗

๙

อ.๓

๖/๒

๖/๓

๕/๑

๕/๒

อ.๑

รายละเอียด 

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา

เรื่อง“สำรวจวิถีแห่งดวงดาว พิเคราะห์เหตุแห่งความก้าวหน้า บ่ม 

  เพาะคุณค่าภูมิปัญญาไทย”ณดอนหอยหลอดและชุมชนอัมพวา

จ.สมุทรสงคราม,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยามจ.นครปฐม,พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์รังสิต

หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา

เรื่อง“ย้อนรอยถนนราชดำเนิน ภาพสะท้อนความเจริญร่วมสมัยของ 

  เมืองกรุง”ณถนนราชดำเนิน,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,อนุสรณ์สถาน

๑๔ตุลา๑๖และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย,รัฐสภา,พระที่นั่งอนันตสมาคม

และลานพระบรมรูปทรงม้า

เรื่อง“เรียนรู้โลกกว้างกับการรีไซเคิล”

ณพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา

เรื่อง“ประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมืองของอาณาจักรไทยใน 

  ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง”ณพื้นที่รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา

เรื่อง“เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิต”ณศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุล

ไร่ทักสมอ.องครักษ์จ.นครนายก

เรื่อง“เสริมประสบการณ์”

ณลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพรานจ.นครปฐม

กำหนดการภาคสนาม 



๑๐

ชื่นชมชื่นใจศิลปินน้อย 
 ขอแสดงความยินดีกับศิลปินคนเก่งของเพลินพัฒนาน้องเติม-ด.ญ.เติมรัก

ชัยวัฒน์ชั้น๕/๓ที่ผลงานศิลปะหัวข้อ“INTHEJUNGLE”ได้รับรางวัลSilverAward

จากโครงการThe39thInternationalChildren’sArtExhibitionJapan2009โดยใน

ปีนี้มีเด็กๆจาก๓๘ประเทศทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง

๗๐,๐๐๐ชิน้และผลงานทกุชิน้ทีไ่ดร้บัรางวลัจะถกูนำไป

จัดแสดงยังประเทศต่างๆทั่วโลกตลอดปีนี้รวมทั้ง

ประเทศไทยที่มีการจัดแสดงนิทรรศการและมอบรางวัล

ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๕พ.ย.๕๒ที่ผ่านมา



คณิตคิดเร็ว ชช.๒-๔ 
 หลังจากประสบความสำเร็จใน

การจัดโครงการคณิตคิดในเร็วเพื่อกระตุ้น

การเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนช่วงชั้น

ที่๑ในภาคเรียนที่ผ่านมาภาคเรียนนี้คุณ

ครูสุมนาแทนบุญช่วย(ครูโน้ต)คุณครู

วิชาการหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่๑-

๓จับมือกับคุณครูหน่วยวิชาคณิตศาสตร์

ช่วงชั้นที่๒-๔ขยายโครงการต่อเนื่องไปยัง

ช่วงชั้นที่๒,๓และ๔เพื่อกระตุ้นความสน

ใจและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในช่วงชั้น

ดังกล่าวโดยมีผลการแข่งขันดังนี้ค่ะ



ช่วงชั้นที่ ๒ 

ผลการแข่งขัน 

ชนะเลิศ

อันดับ๒

อันดับ๓

ชนะเลิศ

อันดับ๒

อันดับ๓

ชนะเลิศ

อันดับ๒

อันดับ๓

ชื่อ-สกุล 

ด.ช.ฐานธัชติระตระกูลเสรี(พี)

ด.ญ.สลิลรดาประชานิมิตชัย(ซิน)

ด.ช.ศุภกิจเชยกลิ่นเทศ(พี)

ด.ช.เจฏภัทรธาราทรัพย์(ก้อง)

ด.ช.พศุตม์พิพิธเดชา(แพน)

ด.ช.สาริศจตุรภุชพรพงศ์(ทิกเกอร์)

ด.ญ.กัญจน์ธิดาฉัตรไมตรี(มี่มี่)

ด.ช.ปารย์ตั้งสกุล(หมีพูห์)

ด.ช.พิทักษ์ศรีลำภูทอง(พี)

ชั้น 

๔/๑

๔/๓

๔/๓

๕/๑

๕/๑

๕/๒

๖/๑

๖/๒

๖/๑

ระดับชั้น 

๔

๕

๖

ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ 

ผลการแข่งขัน 

ชนะเลิศ

อันดับ๑

อันดับ๒

อันดับ๓

อันดับ๔

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชื่อ-สกุล 

นายชัตต์วานิจจะกูล(ติม)

ด.ช.รพีพิมพ์ทอง(จูเนียร์)

นายเสาเอกขันติกิตติกุล(ปั้น)

นายวศินสิริปัญญากุล(วิน)

นายนวพรรษคิมหันตมาลย์(คัง)

น.ส.นริสายาวลักษณ์(ชมพู่)

นายนภนต์เยาวลักษณ์(จิงโจ้)

นายปฐมธารอาศัยธรรมกุล(ต้นน้ำ)

นางสาววริยากีรติวรสกุล(ไนซ์)

ด.ญ.สุทัตตาบรรหารศุภวาท(โอล่า)

ชั้น 

๑๐

๙

๙

๑๐

๑๒

๑๒

๙

๑๑

๑๑

๘



๑๑

ชั้น ๗ เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน 


คณุแมน่ศุรามเีสนคณุแมน่อ้งกา้ว

ชั้น๔/๒ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท

โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษาและการ

พัฒนาสังคมและคุณเอมีอาร์เกนอล

นักศึกษาปริญญาโทโครงการสิทธิ

มนุษยชนศึกษา(โครงการนานาชาติ)

มหาวทิยาลยัมหดิลไดม้าจดัโครงการการ

เรยีนรูร้ว่มฝกึปฏบิตัิด้านการศึกษาสิทธิ

มนุษยชน(HumanRightsEducation

Workshop)ให้กับนักเรียนชั้น๗ใน

ชั่วโมงแนะแนวระหว่างเดือนสิงหาคม-

ธันวาคม๒๕๕๒เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียน

ได้เรียนรู้สิทธิของตนเองรวมทั้งรู้จักและ

เข้าใจสิทธิของผู้อื่นตลอดจนเรียนรู้และ

ยอมรับความแตกต่างที่ผู้อื่นมีอันจะนำไป

สู่การสร้างบรรยากาศแห่งการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติโดยเริ่มต้นจากสังคมเล็กๆ

อย่างโรงเรียน

 การเรียนรู้ในแต่ละครั้งคุณ

แม่นุศราและคุณเอมีจะนำกิจกรรมละคร

และศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กๆได้ทำความ

เขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและความหมาย

ของสทิธมินษุยชนโดยเริ่มจากการ

ผลการสอบตรงของนักเรียนชั้น ๑๒ 

 จดหมายขา่วฉบบัทีแ่ลว้ไดเ้ลา่ถงึนกัเรยีนชัน้๑๒ทีส่อบผา่นการคดัเลอืก(สอบตรง)เขา้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ธนบุรีและมหาวิทยาลัยศิลปากรกันแล้วฉบับนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น๑๒ทั้ง๕คนที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒคะ่ขณะนีเ้ดก็ๆอยูร่ะหวา่งเตรยีมรอสอบสมัภาษณ์ซึง่จะรูผ้ลราวปลาย

เดอืนพฤศจกิายนน้ีมาร่วมกันให้กำลังใจนักเรียนทั้ง๕คนรวมไปถึงนักเรียนทุกคนที่กำลังรอไปสอบและรอลุ้นผลสอบในมหา

วิทยาลัยอื่นๆด้วยค่ะ

ทำความรู้จักตัวเองแล้วขยายไปสู่การรู้

จักเพื่อนๆเพือ่เรยีนรูว้า่คนเรานัน้มคีวาม

แตกตา่งกนัทัง้ในดา้นรปูลกัษณ์ความคิด

ความรู้สึกแล้วนักเรียนจะมีวิธีการอยู่ร่วม

กับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างนี้อย่างไร

รวมทั้งใช้กระบวนการสนทนาและ

กระบวนการกลุ่มที่จะทำให้เด็กๆได้แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนสร้างข้อถก

เถียงในกลุ่มทั้งจากหัวข้อที่กระบวนกร

เป็นผู้เตรียมมาเช่นการนิยามความ

หมายของสิทธิมนุษยชนจากความเข้าใจ

ของนักเรียนการแลกเปลี่ยนความเห็นใน

วงสนทนากลุ่มใหญ่ในเรื่องสิทธิและ

หน้าที่ของนักเรียนทุกคนต่อ“ความ

ปลอดภัย”ในห้องเรียนการเรียนรู้เรื่อง

สันติภาพความรุนแรงความขัดแย้งและ

หัวข้อที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนเช่นการพูดคุยเรื่องสิทธิ

ของคนชายขอบภายหลังการออกภาค

สนามเรื่อง“พลิกฟื้นคุณค่าหาความ

หมายให้ขยะและคนชายขอบ”ที่วัดสวน

แก้วเป็นต้น

 ขอขอบคณุคณุแมน่ศุรา มเีสน 

และคุณเอมี อาร์เกนอล ที่มาร่วม

สร้างการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้

เด็กๆ ได้รู้จักแนวคิดในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสร้างสรรค์ สันติ และมีความสุข

ค่ะ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

๑.นายก้องภพพิทักษ์สินสุข(อะตอม) คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒.นายนภธรสิทธิมณี(อาร์ม)

๑.น.ส.สุธามาศชยุตสาหกิจ(พอ)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์และสื่อ

ดิจิตอล:การแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์และสื่อ

ดิจิตอล:การแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ

คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร

๓.นายศิลาจันทร์รุจิพัฒน์(นล)

 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(ภาคภาษาอังกฤษ)
๔.นายหิรัญภัทรวาณิชย์(แบ๊งค์)



รักโลก...ให้โลกรัก 
ตอน มาร่วมกันลดขยะแก้วน้ำ 

เล่าเรื่องโดย:คุณหมอจั่น-คุณแม่น้องหนูดีชั้น๒/๔



 วันนี้มีโจทย์มาชวนพวกเราลองคิดเลขสนุกๆกัน

เกี่ยวกับปริมาณเม็ดเงินที่สูญเสียไปในแต่ละปีค่ะ(จริงๆแล้ว

แม่ต่าย-คุณแม่น้องแก่นชั้น๑๒เป็นคนต้นคิดแต่ไม่มีเวลา

เขียนคุณแม่เลยเขียนแทน)

 ป้าตุ๊ร้านน้ำปั่นที่โรงเรียนเล่าให้ฟังว่าในแต่ละวัน

จะขายนำ้ไดป้ระมาณ๒๐๐ถว้ย(เปน็ขอ้มลูจากงานวจิยัของ

เด็กชั้น๙ในปีที่ผ่านมา)ราคาถ้วยพลาสติกรวมฝา๑ชุด

ประมาณ๑บาทในแต่ละวันเราจ่ายเงินค่าถ้วยแล้วมันจะ

กลายเปน็ขยะจำนวน๒๐๐บาทในแตล่ะปเีดก็ๆมาโรงเรยีน

๔๐สัปดาห์สัปดาห์ละ๕วันรวมแล้วเด็กๆมาโรงเรียน

๒๐๐วันในหนึ่งปีการศึกษาเมื่อนำจำนวนวันมาคูณกับค่า

ถ้วยพลาสติกจะพบว่ารวมแล้วในแต่ละปีเราต้องจ่ายเงินค่า

ถ้วยพลาสติกที่จะกลายเป็นขยะถึง๔๐,๐๐๐บาทยังไม่รวม

ค่าการจัดการขยะที่ต้องเกิดขึ้นอีกในทางกลับกันถ้าพวกเรา

ช่วยกันเตรียมกระป๋องน้ำมาเองป้าตุ๊จะลดค่าน้ำให้๑บาท

นอกจากขยะถว้ยพลาสตกิจำนวน๔๐,๐๐๐ใบจะหายไปแลว้

ถ้านำเงินส่วนนี้ไป

บริจาคเราจะได้เงิน

ไปทำบุญร่วมกันถึงปี

ละ๔๐,๐๐๐บาท

 รู้อย่างนี้

แล้ว พวกเราคิด

อย่างไรกันคะ? 



น้ำใจครอบครัวเพลินพัฒนา 
เสนอแนะ:คุณพ่อน้องมิกกี้ตอ.๔แจ้งข้อมูลมาว่าในช่วงงาน

ลมขา้วเบาผูป้กครองชัน้เตรยีมอนบุาลหอ้ง๔ไดไ้ปนัง่เลน่บรเิวณ

สนามเด็กเล่นของเด็กโตตลอดทั้งสามวันซึ่งเป็นประสบการณ์

ครั้งแรกของครอบครัวที่ร่วมงานเทศกาลของโรงเรียนโดยรวม

ประทับใจและชอบบรรยากาศแบบนี้ครับเด็กๆชื่นชอบกันมาก

เด็กๆได้เล่นบ่อทรายและเครื่องเล่นของเด็กโตสิ่งที่ได้เห็นและ

เป็นห่วงคือเครื่องเล่นปีนป่ายที่มีสไลเดอร์นั้นไม้กลึงกลมสำหรับ

ปีน๑ชิ้นชำรุดหายไปและเครื่องเล่นชุดใหญ่ที่มีสะพานเชือก

แผ่นไม้มีด้านหนึ่งที่ช่องว่างระหว่างแผ่นไม้ดูห่างน่ากลัวสำหรับ

เด็กตัวเล็กๆที่อาจเดินพลาดตกลงช่องว่างได้จึงได้ให้ลูกน้องทำ

ไม้ทั้งสองส่วนนี้มาให้โดยทำแผ่นไม้กลึงกลมและไม้แผ่นพื้น

พร้อมทำสีเรียบร้อยแล้ว(เป็นสีรักษาเนื้อไม้และไม่เป็นอันตราย

ต่อเด็ก-BegerWoodstainสูตรน้ำ)คงต้องรบกวนโรงเรียนจัดหา

ช่างนำเข้าไปติดตั้งถ้าขาดเหลือเรื่องน็อตหรือตัวยึดชิ้นงานช่วย

แจ้งขนาดและจำนวนด้วยผมจะจัดหาและเตรียมไปให้

 

ตอบ :โรงเรียนโชคดีจริงๆที่มีผู้ปกครองสนับสนุนโรงเรียนอย่าง

นี้และตอ้งขออภยัในความไมเ่รยีบรอ้ยไว้ณทีน่ีด้ว้ยคะ่ขณะนี้

โรงเรยีนไดต้ดิตอ่กลับไปยังคุณพ่อและนำอุปกรณ์มาปรับปรุง

เครื่องเล่นเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณคุณพ่อน้องมิกกี้มากค่ะ



งดสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
เสนอแนะ:คุณแม่น้องใจกว้างตอ.๓เสนอแนะมาว่าพบผู้

ปกครองบางท่านสูบบุหรี่ขณะเดินมารับลูกจึงอยากขอความ

ร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านงดสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียนเพื่อไม่

สร้างมลพิษให้กับบุคคลอื่นและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

เด็กๆของเราด้วยค่ะ



ตอบ:ร่วมกันคนละไม้ละมือเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ร่วม

กันด้วยการงดสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียนกันนะคะ



 การสือ่สารจากโรงเรยีนไปยงัทา่นผูป้กครองมี๕ชอ่งทาง

คือจดหมายจากโรงเรียน/จดหมายข่าวเพลินพัฒนา/บอร์ด

กำแพงข่าว/เว็บไซต์โรงเรียนwww.plearnpattana.com/การ

แจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ(SMS)ในกรณีเป็นเรื่องแจ้ง

ที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิด

 การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียนเลือกสื่อสาร

กันได้ตามความสะดวกผ่าน๕ช่องทางคือ

 ๑.เขยีนเรือ่งเสนอแนะหยอ่นลงในกลอ่งรบัเรือ่งเสนอแนะ

๓จุดคือบริเวณทางเข้าอาคารประถม/หน้าห้องประชุมส่วนชุม

ชนแห่งการเรียนรู้ฯ/หน้าห้องสมุดประถม

 ๒.โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร(ครูปราณี

เชาว์ชัยพร-ครูณี)โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ต่อ๓๑๐๒

 ๓.แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร

กลุ่มอาคารสำนักงาน

 ๔.แจ้งผ่านE-mailที่comment@plearnpattana.com

 ๕.แจ้งผ่านครู/บุคลากร/สภาครอบครัวเพลินพัฒนา

เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

๑๒

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน.. 





ห้องเรียนพ่อแม่คืออะไรทำไมต้องมี

ห้องเรียนพ่อแม่มีแล้วดีอย่างไรในวันที่๑๑พ.ย.๕๒ที่ผ่าน

มาคณะกรรมการบริหารสภาฯได้จัดกิจกรรม“เรื่องเล่าชาว

เพลนิพฒัน”์เชญิชวนตวัแทนผูป้กครองแตล่ะหอ้งเรยีน(ส.ส.)

มารว่มเรยีนรูถ้งึการจดักจิกรรมหอ้งเรยีนพอ่แม่ซึง่เปน็กจิกรรม

ที่พ่อแม่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกๆหรือให้

กับพ่อแม่และบางครั้งอาจเป็นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้ร่วม

กันระหว่างพ่อแม่ลูกในห้องเรียนเดียวกันต่างห้องเรียนรวม

ไปถงึสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งครอบครวัทีม่าทำกจิกรรม

ร่วมกันโดยมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันมาบอกเล่าประสบการณ์ในการจัดห้องเรียนพ่อแม่ที่ผ่าน

มาซึ่งมีกันหลายขนาดและหลากรูปแบบตัวอย่างเช่น

 กิจกรรมขนาดเล็ก-การนัดผู้ปกครองในห้องมาปู

เสื่อล้อมวงชมตะวันยามเย็นบริเวณริมสนามหลังเลิกเรียน

ขณะที่เด็กๆวิ่งเล่นกันพ่อแม่ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิควิธี

การจัดการกับพฤติกรรมของลูกหรือการปูเสื่อริมสนามยาม

เย็นวันศุกร์แล้วชวนเด็กๆเรียนรู้การทำของเล่นง่ายๆใน

ราคาย่อมเยาว์โดยมีพ่ออ๊อด-คุณพ่อน้องปันปันอ.๓/๑นำ

วิชาการทำของเล่นในวัยเด็กมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆค่ะ

 กิจกรรมขนาดกลาง–การจัดกิจกรรมพาพ่อแม่

ลูกในห้องเรียนเดียวกันไปเรียนรู้การทำการเกษตรเช่นการ

จับปลาการดำนาการฝัดข้าวการเก็บผักและผลไม้ที่ไร่

นาสวนผสมของพ่อสอง-คุณพ่อน้องนิวโม่ชั้น๑/๓โดยมี

เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่จากห้องอื่นมาร่วมด้วย

 กิจกรรมขนาดใหญ่–การพาลูกๆในระดับชั้น

เดียวกันนั่งรถไฟไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมร่วมกันที่จังหวัด

กาญจนบุรีโดยมีพ่อแม่อาสาแบ่งกันทำหน้าที่ต่างๆตาม

ความถนัดของแต่ละคนตั้งแต่การเตรียมงานก่อนเดินทาง

ขณะเดินทางจนกระทั่งหลังจบกิจกรรมแล้วที่มีการรวบรวม

ภาพถ่ายและการตัดต่อวิดีโอการเดินทางครั้งนี้ไว้เป็นความ

ทรงจำแห่งความประทับใจที่ดูได้ไม่รู้เบื่อ

เ รื่ อ ง เ ล่ า ช า ว เ พ ลิ น พั ฒ น์ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมห้อง

เรียนพ่อแม่อีกหลากหลายรูปแบบที่

สามารถจัดได้ขึ้นอยู่กับความสนใจ

และความถนัดของพ่อแม่แต่ละกลุ่ม

เช่นพ่อแม่กลุ่มหนึ่งสนใจเกี่ยวกับการ

ปรับพฤติกรรมลูกวัยประถมก็อาจจะ

รวมตัวกันแล้วเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ในเรื่องดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้

ครอบครัวที่มีสวนเกษตรโรงงานหรือ

กิจการที่อยากให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอาชีพ

ก็อาจจะจัดกิจกรรมพาเด็กๆและครอบครัวไปศึกษาเรียนรู้ใน

สถานประกอบการดังกล่าวเป็นต้น



 สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ที่

ผ่านมา 

 “ธรรมชาติของคนชอบอยู่เป็นสังคมพอได้มาทำ

กิจกรรมร่วมกันมิตรภาพก็เกิดขึ้นแล้วยังเป็นโอกาสให้พ่อ

แม่ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกด้วย”พ่ออ๊อด-คุณพ่อ

น้องปันปันอ.๓/๑

 “เราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนบางครั้งเราเจอพ่อแม่ใน

โรงเรียนบ่อยกว่าเจอญาติบางคนเสียอีกการสร้างความ

สัมพันธ์จะทำให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”แม่หมี-คุณแม่

น้องใบเตยอ.๑/๔

 “บางสิ่งบางอย่างเด็กเขาแค่ไม่เคยเจอเราเพียงเปิด

โอกาสให้เขาได้เจอได้มีประสบการณ์แล้วเขาจะเรียนรู้อย่าง

สนุกสนาน”พ่อสอง-คุณพ่อน้องนิวโม่ชั้น๑/๓

 “การได้มาจัดห้องเรียนพ่อแม่ทำให้เราเรียนรู้ว่า

การจะทำอะไรนั้นเราต้องเผื่อแผ่คนอื่นด้วยแทนที่เราจะจัด

กิจกรรมไปเที่ยวกันเฉพาะครอบครัวเราหรือครอบครัวที่สนิท

เราก็ชวนคนอื่นๆในห้องลูกมาร่วมด้วย”พ่อเมธ-คุณพ่อน้อง

คีนชั้น๔/๑

 “ห้องเรียนพ่อแม่นั้นสำคัญมากเพราะการเรียนรู้ใน

โรงเรียนเพลินพัฒนาเราต้องใช้ชุมชนเป็นตัวเสริมในการ

สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ”พ่อโอ-คุณพ่อน้องเอิร์ธชั้น๕/๓

 “ความสนิทสนมของครอบครัวต่างๆทำให้เกิดการ

ชว่ยเหลอืและพึง่พาซึง่กนัและกนั”แมป่อ้-คณุแมน่อ้งเตมิ

ชัน้๕/๓



๑๓



๑๔

ชวนเที่ยวจิมทอมป์สันฟาร์ม 
 ผู้ปกครองส่งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนครอบครัวเพลินพัฒนาพาลูกหลาน

ไปเที่ยวกันที่“จิมทอมป์สันฟาร์ม”ณต.ตะขบอ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมาซึ่งเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีจ่ะเปดิใหบ้คุคลทัว่ไปเขา้ชมปลีะครัง้เพือ่เรยีนรูว้งจรชวีติ

ของหนอนไหมชมแปลงพืชผักและดอกไม้นานาชนิดเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและ

ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษพร้อมทั้งเยี่ยมชม“หมู่บ้านอีสาน”และ“หมู่บ้านโคราช”

ที่สร้างตามสถาปัตยกรรมไทยอีสานบนเนื้อที่๑๐ไร่ภายในหมู่บ้านมีการจำลองวิถีชีวิตของชาวอีสานในอดีต

ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายโดยปีนี้ทางฟาร์มจะเปิดให้เข้าชมตั้งแตว่ันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๒ ถึง ๑๐ ม.ค.๕๓ 

เวลา๙.๐๐-๑๗.๐๐น.ค่าเข้าชมเด็ก๓๐บาทผู้ใหญ่๕๐บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองบริการทัวร์ได้ที่

โทร.๐๘๕-๖๖๐-๗๓๓๖,๐-๒๗๖๒-๒๕๖๖หรือfarmtour@jimthompson.comค่ะ

เพลินตา เพลินใจ  
ค่ายลูกเสืือ - เนตรนารี ชั้น ๔ 

วันที่ ๒-๓ พ.ย. ๕๒ ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพฯ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กรโทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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


