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สรางคนดีของสังคมไทย ที่เปนคนเกงในสังคมโลก โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕

ฉบับที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ภาคฉันทะ ปการศึกษา ๒๕๕๓

ขาวที่นาสนใจ
- สารจากผูอำนวยการ
- โฉมใหมเรือนอาหารโรงเรียน
- ผลสอบนักเรียนชั้น ๑๒

เรื่องเลาจากหองเรียน
- หัวหนาชวงชั้นอนุบาล
- หัวหนาชวงชั้นที่
- หัวหนาชวงชั้นที่ ๒
- ครูใหญมัธยม

เรื่องเลาจากชาวเพลิน
- เมื่อตะวันตองตัดสินใจ
โดยคุณแมนองตะวัน ชั้น ๔/๑

ชุมชนแหงการเรียนรู
- เปดรับสมัครเรียนวายน้ำ
- ชื่นชมชื่นใจเด็กเกงเพลินพัฒนา
- แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชาวเพลิน

สารจากผูอำนวยการ
เรียน ทานผูปกครองทุกทานครับ
จดหมายขาวเพลินพัฒนาฉบับนี้เปนฉบับแรกของปการศึกษา ๒๕๕๓
วันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ตองเลื่อนกระเถิบมาเปนวันที่ ๒๔
พฤษภาคมนี้ จากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
มีบางคนถามผมดวยความเปนหวงวา "ในฐานะโรงเรียนเราควรมีบทบาทอยางไร หรือ
ควรสอนอะไรใหเด็กนักเรียนของเราจากเหตุการณที่ผานมานี้"
ผมเองไมใชผเู ชีย่ วชาญอะไรในเรือ่ งทำนองนี้ และไมอยากจะมากำหนดใหครูหรือใคร
ตองทำสิ่งโนนสิ่งนี้ หรือตองคิดเหมือนกันหมด เพราะผมเองก็เชื่อวาครูของเราก็มีความคิดที่
แตกตางและหลากหลายกัน มีความเชื่อบางอยางที่แตกตางกัน ซึ่งผมก็เคารพและใหเกียรติกับ
ความเชื่อที่แตกตางกัน
แตสงิ่ หนึง่ ทีค่ งบอกไดคอื เรือ่ งเปาหมายของโรงเรียนทีเ่ ราจะตองพาเด็กของเรา
กาวขามไปใหถงึ
ทานผูปกครองคงจำเรื่องผลการวิจัยที่เผยแพรในป ๒๕๔๖ ของ OECD (องคกรเพื่อ
ความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ) ที่ผมเคยใชประกอบในการปฐมนิเทศผูปกครองหลายรอบ
แลว และเคยนำลงในจดหมายขาวเพลินพัฒนาไปแลวดวย ที่วา OECD วิจัยพบวาประเทศที่มี
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และอยูด กี นิ ดีไดนนั้ มีองคประกอบของประชากรอยู ๓ ขอ ขอแรก
คือ "ประชากรของประเทศนัน้ จะตองมีความสามารถในการอยูร ว มกันไดดี ในสังคมที่
หลากหลาย และแตกตางทางความคิด" ซึ่งโรงเรียนของเราไดนำผลงานวิจัยนี้มาพัฒนาเปน
เปาหมายของโรงเรียนของเรา ที่แบงเปน ๓ ดาน คือ Life Skills, Knowledge Skills และ
Working Skills โดยขอแรกของ OECD เปนสวนหนึ่งของเปาหมาย Life Skills ของเรา

Life Skills (ทักษะชีวติ ) ตามเปาหมายของเรา คือ
นักเรียนของเรามีความสามารถในการจัดการกับชีวิตของตนไดดี
และอยูร ว มในสังคมไดอยางมีความสุข พัฒนาพฤติกรรมพึงประสงค
พื้นฐาน มีความสามารถอยูรวมไดดีในสังคมที่หลากหลายและ
แตกตางทางความคิด เห็นคุณคาของการพัฒนาตนเอง มีวฒ
ุ ภิ าวะ
มีความสุข
การอยูรวมไดดีในสังคมที่หลากหลายและแตกตางทาง
ความคิด จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อเราตองอยูบนพื้นฐานของการเคารพ
และใหเกียรติความคิดของผูอ นื่ ซึง่ อาจจะมีความคิดทีแ่ ตกตางกัน
กับเรา หรือความเชื่อที่แตกตางกันกับเรา
การจะเขาใจความคิดของเขาไดนั้น เราตองฟงเขาอยาง
แทจริง (deep listening) เราตองเขาใจวิธคี ดิ ของเขา เราตองเขาใจ
ที่ไปที่มาของความคิดของเขา ดวยการมองในมุมเชิงบวกของเขา
โดยพื้นฐานความเชื่อที่วาไมมีใครคิดหรือทำไมดีในความรูสึกของ
ตัวเขาเอง ดวยประสบการณและสภาพแวดลอมของเขา ดวยวิธี
การคิดดีแบบของเขา (ไมใชดวยวิธีคิดแบบของเรากอน) จะทำให
รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม รวมลดการใชทรัพยากรกระดาษ
๑
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เราเขาใจวาทำไมเขาจึงเชื่อแบบนี้ หรือคิดแบบนี้ หรือทำแบบนี้
เพราะทุกอยางจะมีที่ไปที่มา มีเหตุผลของตัวมันเองในระดับหนึ่ง
แมจะเปนเรื่องของอารมณและความเชื่อ ก็มีที่ไปที่มาเชนเดียวกัน
หากเราเขาใจเขาอยางแทจริงในมุมบวกของเขา เราให
เกียรติและเคารพเขาอยางแทจริง โดยเราไมเอาความโกรธหรือ
ความเกลียด หรือไมเอาความไมเขาใจของเรา หรือไมเอาวิธีคิด
ของเรา ไปจับหรือไปสรุปความคิดของเขาวาคงเปนอยางโนน
อยางนี้ในเชิงลบเสียกอน เราจะเขาใจเขามากขึ้น และสามารถ
แสวงหาวิถีชีวิตหรือขอตกลงที่จะอยูรวมกันไดอยางสันติและมี
ความสุขได
สถานการณของประเทศของเราที่ผานมาในชวงหลายป
ที่ผานมานี้ หรือแมแตขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของโลก
ตัง้ แตชมุ ชนเล็ก จนถึงชุมชนระดับประเทศ นาจะเปนบทเรียนของ
Life Skills ที่ดีในการมองปญหาและการอยูรวมกันไดเปนอยางดี
การมีสติ การใหเกียรติ และการเคารพความแตกตาง จะชวยให
เราผานพนชวงเวลาวิกฤติของสังคมไทยไปไดดีขึ้น และสามารถ
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่อยูรวมกันไดอยางมีความสุขไดใน
ที่สุด
คุณครูตน (คุณครูใหญชวงชั้นมัธยม) เคยใหความเห็น
เรื่องนี้กับผมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของชวงชั้นมัธยม ซึ่งผมคิด
วานาสนใจและมีประโยชน จึงขอตัดตอนมาเลาตอสั้นๆ ดังนี้ครับ
“…มัธยมเตรียมจะคุยกับนักเรียนในวันจันทรที่ ๒๔ นี้
คะ โชคดีที่มีชั่วโมง homeroom รวม ซึ่งเดิมเรากะวาจะเปน
ชั่วโมงคุณธรรมจริยธรรม แตเนื่องจากสถานการณทำใหเราตอง
เลื่อนเปด ชั่วโมงนี้จึงตองทำงานหลายอยาง เชน ใหเด็กเลือก
ชมรม เห็นภาพการเรียนของมัธยมในปนี้ เปนการปรับโทน สราง
บรรยากาศใหมสำหรับนักเรียนมัธยม เราจะไดโอกาสชวนเด็กๆ
คิดเรือ่ งเหลานีด้ ว ย แต…
๑.ครูจะไมตอบวา ครูเปนสีอะไร... และเราไมสนับสนุน
เพราะไมมีประโยชนถาการแบงสีจะนำไปสูความสูญเสีย
๒.เราจะชวนเด็กๆ คุยกันวา เมื่อมีความเห็นที่แตกตาง
กัน เราจะทำอะไรกันไดบาง ทำอยางไรคนที่คิดแตกตางกันจะอยู
รวมกันได หากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในชีวิตของ
นักเรียน เขาจะมีวธิ กี ารมองโลกอยางไร ซึง่ เปนการตอยอดจากเรือ่ ง
6 thinking hats ที่โรงเรียนไดจัด workshop ใหกับนักเรียนชั้น
ม.๑ และ ม.๔ สวนชั้นอื่นๆ จะใชเปนตัวอยางการมองและให
นักเรียน ม.๑ และ ๔ เปนคนชวยนำในการพูดคุยคะ

๓.เรายึดหลักคุณธรรมอะไร กติกาแบบไหนที่เรา
จำเปนตองยึดถือรวมกัน แลววกกลับมาคุยกันเรื่องการ
ปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมสำหรับการเรียนมัธยม
๔.เราจะบอกเด็กๆ วา นักเรียนทุกคนมีความ
คาดหวังที่จะเปนคนดี มีความรู มีคุณธรรม ซึ่งเปนโอกาสที่
จะไดคุยกันเรื่อง "คุณลักษณะอันพึงประสงค" และสมรรถนะ
ของนักเรียนที่ตองสะสมในระหวางอยูมัธยมที่เพลินพัฒนา
(เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ใฝรู มุงมั่น ฯลฯ)
เราถือเอาเรื่องเหลานี้มาเปนบทเรียนสอนนักเรียนไดหลาย
เรื่องเลยคะ…”
คุณวิบลู ยศกั ดิ์ อุดมวนิช กรรมการบริหาร ร.ร.เพลินพัฒนาทานหนึ่ง เคยเลาตัวอยางการแกปญหาความขัดแยง
ชนชาติในสิงคโปรใหผมฟงอยางนาสนใจวา "เนือ่ งจากประเทศ
สิงคโปรเปนเกาะที่มีประชากรหลักมาจากตางถิ่นกันหมด
การทำใหประเทศของเขาอยูรวมกันไดอยางมีความสุข มี
สวนรวมและภูมใิ จในการเปนเจาของประเทศ เขาจึงใหเกียรติ
คนทั้ง ๔ กลุมหลักของประเทศของเขาซึ่งมีความแตกตาง
ทางดานภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเอกสารทางราชการ
ของเขาจะเขียนดวยภาษาใดใน ๔ ภาษานี้ไดหมด (ภาษา
อังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย และภาษาทมิฬ) ใน
การคิดและทำอะไร เขาจะใหเกียรติคน ๔ กลุมนี้เทาเทียมกัน
ทุกครั้ง"
นีก่ เ็ ปนตัวอยางการจัดวิถชี วี ติ แบบหนึง่ ใหอยูร ว มกัน
ไดของประเทศสิงคโปร
มีตัวอยางดีๆ อยูเยอะในการสรางสังคมที่มีหนาที่
มีความรับผิดชอบ มีความเอื้ออาทรกัน การมีสวนรวม การมี
จิตสาธารณะ การเขาใจหรือตระหนักถึงผลกระทบตอคนอื่น
การเขาใจในความ "แตกตาง" ระหวางผูคนในสภาพแวดลอม
ของตนเอง การใหความเคารพในผูอื่น ฯฯลฯ ที่ทำใหไดสังคม
ทีเ่ ขมแข็ง แข็งแรง และพึง่ พาตนเองได ทีเ่ ราจะใชเปนตัวอยาง
ใหเด็กของเราไดฝกการคิด วิเคราะห และกลายเปนสวนหนึ่ง
ที่ดีของสังคมไทย
ก็เปนหนาที่ของพวกเราทุกคนที่จะชวยกันบมเพาะ
Life Skills ลงในตัวเด็กของเราดวยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให
ไดผลลัพธสุดทายที่เราอยากใหเกิด คือ เด็กนักเรียนของเรา
จะตองมีความสามารถในการอยูรวมกันไดดี ในสังคมที่
หลากหลาย และแตกตางทางความคิด
ผมจึงขอเชิญชวนใหพวกเราทุกคน ทัง้ โรงเรียน
และผูปกครอง จะตองชวยกันพาเด็กนักเรียนของเรา
"กาวขาม" ไปถึงจุดนัน้ ใหได โดยพวกเราทุกคนจะรวมกัน
เปน "ตัวอยางที่ดี" พรอมกันไปดวย
ขอบคุณมากครับ
ทนง โชติสรยุทธ
ผูอำนวยการโรงเรียน
๒

โฉมใหมเรือนอาหารโรงเรียน
ในภาคฉันทะปการศึกษาใหมนี้ ครอบครัวเพลินพัฒนาคงไดเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรือน
อาหารโรงเรียน ทั้งในสวนของตัวอาคาร รานคา ประเภทอาหารและราคา เนื่องจากในปการศึกษานี้
โรงเรียนไดเขามาดูแลจัดการทั้งในสวนของการผลิตและจำหนายอาหารทั้งหมด เพื่อใหครอบครัว
เพลินพัฒนาไดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ทั้งในสวนของการ
เลือกวัตถุดิบที่สดใหม มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย การจัดประเภทอาหารโดยคำนึงถึงคุณคาทาง
โภชนาการ รสชาติ และความหลากหลาย การควบคุมราคาใหเหมาะสม การเลือกใชภาชนะที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และการวางระบบการซื้อขายเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งกับผูซื้อและผูจำหนาย

• อาหารที่จำหนาย
ประเภทอาหาร
อาหารเชา เชน โจก ตมเลือดหมู เกี๊ยวน้ำ
อาหารไทยประยุกต เชน ขาว+กับขาวปรุงสำเร็จ อาหารตามสั่ง
และอาหารจานเดียวปรุงสำเร็จ

ราคา
๒๐-๒๕ บาท
เริ่มตนที่ ๒๕ บาท

อาหารนานาชาติ เชน ชุดอาหารเชา สเต็ก สลัด
เครื่องดื่ม เชน น้ำผลไม น้ำปน ชา กาแฟ

เริ่มตนที่ ๒๕ บาท
เริ่มตนแกวละ ๑๕ บาท

• เวลาจำหนาย รอบเชา : ๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. / รอบบาย : ๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. / เครือ่ ง
ดืม่ เปดขายตลอดวัน
• ภาชนะ
-ใชภาชนะทีไ่ มมสี ว นผสมของเมลามีน/พลาสติก เพือ่ ลดขยะถาวร ซึง่ หลังรับประทาน
เสร็จแลวใหนำภาชนะไปวางไวทจี่ ดุ รอลาง
-นำภาชนะมาใสเครื่องดื่ม ลดราคา ๑ บาท
-กรณีสั่งซื้ออาหารกลับบาน ขอความรวมมือนำภาชนะมาดวย เพื่อลดขยะที่จะเกิดขึ้น
หากไมไดนำภาชนะมา ทางโรงเรียนขอคิดคาภาชนะเพิ่ม ๕ บาท/รายการ
• ระบบการซื้อขาย
ในชวงแรกนี้ยังเปนระบบเงินสด โดยมีชองทางเขาเพื่อสั่งซื้ออาหาร แลวชำระเงินในชอง
ทางออก แตในเร็วๆ นี้จะใชระบบคูปอง (บัตรแถบแมเหล็ก) ซึ่งสามารถเติมเงินได โดยจะรับคืน
บัตรและคืนเงินคงเหลือในชวงปลายภาคเรียน
หลังจากใชบริการกันแลว ครอบครัวเพลินพัฒนาทานใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สามารถแจงไดโดยตรงที่คุณครูหนอย-ภาคิณี ชูศรีพัฒน ที่บริเวณเรือนอาหาร หรือ
comment@plearnpattana.com คะ
๓
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นายศุภณัฐ ทองอยูเรือน (ณัฐ)
• คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สอบตรง)
• คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สอบตรง)

นายวสุท นาคราชอวยผล (เคน)

นายศิลา จันทรรุจิพัฒน (นล)

นายหิรัญ ภัทรวาณิชย (แบงค)

• คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาการวิจัยทางสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สอบตรง)
• คณะมนุษยศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (แอดมิชชั่นส)

• วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สอบตรง)

• คณะวิทยาศาสตร สาขาฟสิกส
มหาวิทยาลัยมหิดล (สอบตรง)

นายฉันทพัฒน ไคยฤทธิ์ (เบนซ)
• คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวกมลลักษณ มานพสิทธิ์ (ปลา)
• สำนักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (แอดมิชชั่นส)

นายณัฏฐพงศ พงศวัชร (โดม)

นางสาวจินตจุฑา ลีละศุภสกุล (แจน)

• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สาขาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สอบตรง)
• สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (แอดมิชชั่นส)

• คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (แอดมิชชั่นส)
• คณะโบราณคดี สาขาวิชาเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)

นายนวพรรษ คิมหันตมาลย (คัง)
• คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (สอบตรง)
• คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)
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นางสาวเมริสา ยอดมณฑป (เม)

นางสาวพัฒนอาภา จันที (กานต)

• คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (แอดมิชชั่นส)
• คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)

• คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายนภธร สิทธิมณี (อารม)
นางสาวทิพรดา ตากดำรงคกุล (ไพน)
• คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (แอดมิชชั่นส)

• วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สอบตรง)

นางสาวนริสา เยาวลักษณ (ชมพู)

นางสาววลัยพร ศิริเอี้ยวพิกูล (เหมย)

• คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
หลักสูตร ๕ ป (ตรี-โท)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (แอดมิชชั่นส)
• คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวัสดุขั้นสูง
และนาโนเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)

• สาขาบริหารธุรกิจ (ญี่ปุน)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (สอบตรง)

นายสารัตถะ จึงเสถียรทรัพย (แกนสาร)
• คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (แอดมิชชั่นส)
• คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
และระบบคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)
• คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สอบตรง)

นายกองภพ พิทักษสินสุข (อะตอม)
• คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (แอดมิชชั่นส)
• คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)
• คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สอบตรง)

นางสาวสุธามาศ ชยุตสาหกิจ (พอ)
• คณะครุศาสตร สาขาวิชาศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สอบตรง)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ไดศึกษา
ตอในสาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษาทแตละคนใฝฝนไว
คะ
๕
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จดหมายขาวฉบับตอนรับปการศึกษาใหม พาไปพูดคุยกับคุณครูหัวหนาชวงชั้นถึงแผนงานในปการศึกษา
๒๕๕๓ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับนักเรียนและคุณครู เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูปกครองในการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนอยางสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียนคะ

คุณครูปทมา จงยิ่งศิริ (คุณครูแนน)
หัวหนาชวงชั้นอนุบาล
ในปการศึกษานี้ทางชวงชั้นอนุบาลยังคงมุงเนนการสรางและพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการสรางความเปนครูของครูที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาหัวหนาระดับ และการดึงศักยภาพของ
กลุมครูที่มีภาวะพรอมพัฒนาใหไดรับการพัฒนาตอยอดอยางเหมาะสม เพราะครูคือคนสำคัญที่จะชวย
สรางการเรียนรูและการพัฒนาเด็กๆ ใหเติบโตตามพัฒนาการแหงชวงวัย โดยมีแนวทางดังตอไปนี้
๑.จัดเวทีที่มีคุณครูหัวหนาชวงชั้น ทีมคุณครูวิชาการ คุณครูที่ปรึกษาชวงชั้นอนุบาล
และคุณครูผูชวยผูอำนวยการดานการจัดการความรู มารวมแลกเปลี่ยน Best practice และประสบการณ
ตางๆ ที่จะนำไปสูการแกไขปญหาไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการตอยอดเทคนิคหรือวิธีการพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพ
๒.พัฒนาทีมคุณครูหวั หนาระดับชัน้ โดยดึงศักยภาพและนำสวนทีด่ มี าพัฒนาตอยอด ขณะเดียวกันก็ไดปรับเปลีย่ น
การดำรงตำแหนงหัวหนาระดับชั้นจาก ๑ ปการศึกษา (๔ภาครียน) มาเปนวาระละ ๒ ภาคเรียนเพื่อใหโอกาสคุณครูที่มีความ
สามารถไดแสดงศักยภาพ ไดฝกงานไปบนการทำงาน ไดเรียนรูภาวะผูนำผูตาม และยังเปนการสรางขวัญกำลังใจใหกับคุณครู
ที่ทุมเทและมีศักยภาพ
๓.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคุณครูในระดับชั้นเดียวกัน รวมกับหัวหนาชวงชั้น และทีมวิชาการ โดยนำ
ประสบการณเกี่ยวกับ “ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน” มาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เชน เทคนิคในการดูแลเด็ก
เทคนิคในการแกไขปญหาตางๆ เทคนิคที่ใชแลวไมไดผล เปนตน
๔.ประชุมรวมทั้งชวงชั้นเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางคุณครูในชวงชั้นอนุบาล ที่จะนำไปสูการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีการนำความรูมาแลกเปลี่ยนกัน เชน คุณครูที่มีโอกาสไปอบรมในเรื่องตางๆ ไดนำความรูเหลานั้นมา
ถายทอดกับเพื่อนครูในชวงชั้น การมารวมกันจัดเตรียมและจัดทำสื่อการเรียนการสอน เปนตน
๕.จัดอบรมหัวขอ “รวมใจครูอนุบาล” ใหกับคุณครูที่เขามาใหม โดยมีคุณครูเกาทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงบอกเลาและ
ถายทอดวิถีปฏิบัติที่ตกลงรวมกันในรั้วเพลินพัฒนา วิธีการดูแลเด็กแตละชวงวัย เทคนิคการแกปญหาพฤติกรรมตางๆ ของเด็ก
รวมไปถึงแนวปฏิบัติกับเด็กที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเตรียมความพรอมคุณครูใหมใหพรอมสำหรับวันเปดภาคเรียน
๖.จัดวางกำลังทีมวิชาการ และคุณครูที่ปรึกษาชวงชั้นอนุบาล เขานิเทศหองเรียนและพูดคุยกับคุณครูแยกเปนระดับ
ชั้น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมีคุณครูหัวหนาชวงชั้นดูแลในภาพรวม
ขอความรวมมือผูปกครอง
• มาสงเด็กในตอนเชาไมเกินเวลา ๘.๐๐ น. เพื่อใหเด็กมีเวลาฝกประสบการณชีวิต เชน เก็บของใชสวนตัว ทำ
Sensory Integration และเลนกับเพื่อนๆ กอนสัญญาณเพลงเขาแถวจะดังขึ้นในเวลา ๘.๒๐ น.
• มารับเด็กใหตรงเวลา เด็กเล็กและเตรียมอนุบาลเลิกเรียนเวลา ๑๔.๓๐ น. (อยางชาไมเกิน ๑๕.๓๐ น.) ชั้นอนุบาล
๑-๓ เลิกเรียนเวลา ๑๕.๐๐ น. (อยางชาไมเกิน ๑๖.๐๐ น.) เพื่อใหเด็กมีเวลาอยูกับครอบครัวมากขึ้น และคุณครูจะไดมีเวลา
เตรียมกิจกรรมการสอนในวันตอไป
• หลังจากรับเด็กแลว ขอความรวมมือไมนำเด็กกลับเขามาในพื้นที่ชวงชั้นอนุบาล เพื่อความสะดวกในการดูแลความ
ปลอดภัยของเด็กๆ
• การติดตอพูดคุยกับคุณครูหัวหนาชวงชั้น ขอเปนชวงบาย เนื่องจากชวงเชาหัวหนาชวงชั้นตองเขานิเทศหองเรียน
โดยสามารถนัดหมายไดกับคุณครูเลขาชวงชั้นอนุบาล (คุณครูนก)
• ในชวงรับ-สงเด็ก ขอความรวมมือผูปกครองงดพูดคุยหารือกับคุณครูเวรเพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภัย
ของเด็กๆ และหากผูปกครองโทรศัพทมาติดตอคุณครูประจำชั้นในชวงที่มีการเรียนการสอน รบกวนฝากขอความไวกับเลขาชวง
ชั้น แลวจะใหคุณครูประจำชั้นติดตอกลับไปคะ
๖๖

คุณครูจันทนา เภกะสุต (คุณครูนอย)
หัวหนาชวงชั้นที่ ๑
สำหรับชวงชั้นที่ ๑ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ทั้งในสวนของนักเรียนและคุณครูที่จะทำในปการ
สำ
ศึกึ ษา ๒๕๕๓ ดังนี้
การพัฒนาคุณครูในชวงปดภาคเรียนที่ผานมาไดสงคุณครูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
หนางานของตนเอง เพื่อนำความรู ความเขาใจ ประสบการณ มาประยุกตใชใหสอดคลองกับพัฒนาการของ
นักเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ดังนี้
๑.การจัดการอบรมเรื่อง “ศิลปะเพื่อพัฒนาภายในครู” โดยคุณอนุพันธุ พฤกษพันธขจี (ครูมอส) นัก
ศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา สำหรับคณะครูประจำชั้น คุณครูหนวยวิชาแสนภาษา และคุณครูงานแนะแนว
๒.การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนแผนการสอนและการประเมินแบบ Active
Learning” ใหกับคุณครูทุกนวยวิชา
๓.การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูดาวเบื้องตน” และเรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู
แบบโครงงาน” ใหกับคุณครูหนวยวิชามานุษกับโลก
๔.การจัดการอบรมเรื่อง “การสรางวินัยพื้นฐานและการปรับพฤติกรรมเด็กวัย ๙-๑๒ ป” ใหกับคุณ
ครูประจำชั้น ๒ และคุณครูแนะแนว
๕.การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Music and Movement for Classroom Teachers ตาม
แนวทางของ Orff Schulwerk” โดยคุณเจเน็ต กรีน (Janet Greene) วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของออรฟ สำหรับคุณครูหนวยวิชาภูมิปญญาภาษาไทย และ ESL
การพัฒนานักเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ทางชวงชัน้ ที่ ๑ ไดจดั ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให
เกิดการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค การเสริมสรางวินัย และทักษะชีวิต ดังนี้
๑.จัดสอนวิชาลูกเสือ เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง ๘ ดาน ไดแก ๑.รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒.ซื่อสัตย สุจริต ๓.มีวินัย ๔.ใฝเรียนรู ๕.อยูอยางพอเพียง ๖.มุงมั่นในการทำงาน ๗.รักความเปนไทย ๘.มีจิต
สาธารณะ
๒.จัดสอนวิชาธรรมศึกษาชั้นตรี โดยพระสมุทศักดิ์ดา วิสุทธิญาโณ [พธ.บ., พธ.ม., D.B.A.
(Candidate)] วัดกระจัง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เนื้อหาโดยสังเขปประกอบดวย พุทธประวัติ ศาสนพิธี
เบญจศีล เบญจธรรม เปนตน
๓.จัดโครงการสงเสริมการอาน เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะ
การอานที่ถูกตองและเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนแตละชวงวัย ใหนักเรียนไดอานอยางมีความสุข ใน
บรรยากาศที่ดี มีความกระตือรือรน สูรากฐานการเรียนรูที่ดี
๔.สานตอโครงการ Survival swimming เพื่อใหนักเรียนสามารถช
วยเหลือตนเองใหปลอดภัยจาก
มารถชวยเหลอตนเองใหปลอดภยจาก
อุบัติเหตุทางน้ำ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ และกิจกรรมประจำป
จำป เชน พิธี
รับนองชั้น ๑ พิธีไหวครู กิจกรรมวันสุนทรภู ฯลฯ จึงใครขอความ
รวมมือผูปกครองทุกทานชวยดูแลและสงเสริมการเรียนรูของลูกที่
บานรวมไปกับโรงเรียนอีกทางหนึ่งดวยนะคะ

๗

๗

คุณครูปรางอุษา ตันติอนันทกุล (คุณครูปราง)
หัวหหนาชวงชั้นที่ ๒
แผนงานของชวงชั้นที่ ๒ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ นอกจากจะเปนการสานตองานตางๆ
จากป
จา การศึกษาที่ผานมา ยังมีประเด็นหลักที่นาสนใจ ดังนี้
สรางวิถีชีวิตสูวินัย
ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ชวงชั้นที่ ๒ ตองการเนนเรื่องของ วินัย
คือการรูจักควบคุมกำกับตนเอง ไมวาจะทางจิตใจ อารมณ และสงผลให
แสดงออกอย
างที่เหมาะสม เชน รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิด
แส
ชอบ
ชอ ยอมรับกฎเกณฑของสังคม อันเปนพื้นฐานในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนชวงวัยนี้ตอไป โดยทางชวงชั้น
จะเริ
จะ ่มจากการสรางวิถีชีวิต หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม วิถีปฏิบัติ ใน
แต
แตละวันของเด็กใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและมีทวงทำนองที่เปน
กิจวัตรประจำ ซึ่งจะชวยสรางความมั่นคงในจิตใจ สรางอุปนิสัยที่ดี และ
วินัยพื้นฐานใหแกเด็กได
นอกจากนีใ้ นชวงปดเทอมทีผ่ า นมา ทางชวงชัน้ มีการอบรมครูในเรือ่ งการจัดปรับพฤติกรรมทีน่ า เปนหวง
อาทิ พฤติกรรมที่รบกวนหองเรียน พฤติกรรมไมเหมาะสมตางๆ และพฤติกรรมที่มีแนวโนมไปสูความรุนแรง
ใหเปนแนวทางปฏิบัติใหกับครูผูปฏิบัติหนาที่ และย้ำถึงทักษะในการสืบสาวราวเรื่อง โดยเริ่มจากการวางใจของ
ครูใหเปนกลางในการรับฟงเรื่องราวที่เด็กไดคิดและกระทำลงไป การชวยเหลือใหเด็กไตรตรองถึงความเหมาะควร
ในการกระทำนั้นๆ ใหเขาใจและเห็นถึงผลจากการกระทำของตน การชวยหาทางแกไขหรือบรรเทาผลนั้น รวมถึง
การชวยแนะใหเด็กสามารถกำหนดโทษของตนอยางเหมาะสม เพื่อเปนการชวยเตือนและตั้งใจมั่นในการกำกับ
ตนเองตอไป
เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
เมื่อเด็กมีฐานของวิถีชีวิตและวินัยที่มั่นคง (ทั้งเวลาที่อยูที่บานและที่โรงเรียน) แลว ไมยากเลยที่จะเสริม
สรางศักยภาพทางวิชาการ ทางชวงชั้น ๒ จะเริ่มจากการเสริมนิสัยรักการอาน อันเปนพื้นฐานของการเรียนรูให
กับเด็กทุกคน โดยมีเปาหมายใหเด็กรักการอานและพัฒนาความสามารถในการอาน อันหมายรวมตั้งแต การจดจำ
คำศัพท การเขาใจเนื้อหา การวิเคราะห การเขาใจสรุปภาพรวม การคาดคะเน การจินตนาการ จนถึงความสามารถ
ในการวินิจฉัยถูกผิดได ทั้งยังกอใหเกิดพลังความคิด และการสรางความรูใหมดวยตนเอง ความสามารถในการ
อานนี้จะเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติเมื่อเด็กไดอานหนังสือ ชวงชั้นที่ ๒ จึงจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมรักการอานขึ้น
โดยขอความรวมมือจากผูปกครองใหเด็กๆ จัดหาและนำหนังสือ (ใหเด็กเลือกเรื่องที่สนใจ อยากอาน ผูปกครอง
แนะนำเลมที่ใชภาษาเขียนที่สละสลวย ซึ่งจะชวยเรื่องการคิดและจินตนาการไดดี) มาใชในกิจกรรมรักการอานที่
โรงเรียนอยางนอยคนละหนึ่งเลม และขอเชิญชวนใหสงบุตรหลานใหมาโรงเรียนแตเชา เพราะมีกิจกรรมรักการอาน
ดีๆ ตั้งแต ๗.๓๐
การควบคุมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู (ตอเนื่องจากภาคเรียนวิมังสา ปการศึกษา ๒๕๕๒) ตามนโยบาย
ของโรงเรียน ทางชวงชั้นดำเนินการสานในขั้นปฏิบัติในการควบคุมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู โดยมีรายละเอียดขั้น
ตอนพอสังเขป คือ เมื่อนักเรียนขาดการสงงาน ขาดสอบหรือสอบไมผานในครั้งใด ครูเจาของวิชาและครูประจำชั้น
จะติดตามกับนักเรียนในเบื้องตน แตหากยังไมสงงาน มาสอบหรือสอบซอม ก็จะไมมีคะแนนใหในสวนนั้น โดยครู
จะใสเครื่องหมาย ”ป” ซึ่งหมายถึงปรับปรุงไวในผลการเรียนไว จนกวาจะมีการมาแกไข หากไมมีการแกไขจนถึง
ปลายภาคการศึกษานั้น นักเรียนจะตองยื่นคำรองตอหัวหนาชวงชั้น ๒ เพื่อแจงความจำนงที่จะแกไขตนเองใหพน
จากการติด “ป” ซึ่งทางชวงชั้นจะแจงผูปกครองใหรับทราบและรวมมือกันในการหาสาเหตุและวิธีแกไขรวมกัน
ในเรื่องการเรียนรูนี้ ทางผูปกครองสามารถดูแลบุตรหลานในขั้นตนไดอยางงายๆ เชน พูดคุยติดตามการ
เรียนรูของลูกเปนประจำ ตรวจสอบสมุดจดการบานทุกวัน ถามถึงเอกสารจากทางโรงเรียนตางๆ ซึ่งอาจติดอยูใน
กระเปานักเรียน โดยเฉพาะวันศุกรซึ่งทางชวงชั้นมักมีเอกสารถึงผูปกครอง แจงครูประจำชั้นใหทราบถึงสภาวะของ
เด็กในบางชวงบางเวลาซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการเรียนรู
๘๘

ดานนักเรียน
๑.นักเรียนชั้น ๗-๑๒ แบงการเรียนรูเปน ๒ ภาค
เรียน/ปการศึกษา ในแตละภาคเรียนจะมีการสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค
๒.เด็กจะเรียนรูด ว ยกระบวนการทีห่ ลากหลายตาม
แนวทางของโรงเรียน เพือ่ ใหเด็กมีความรูท เี่ กิดจากการปฏิบตั ิ
ไมใชการจำ
๓.นักเรียนชั้น ๗-๙ (มัธยมตน) จะถูกฝกใหตั้ง
คำถาม ฝกทำวิจัยยอยตามความสนใจในลักษณะของโครง
งาน ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาหที่ ๔-๕ แลวนำเสนอในสัปดาหที่
๑๐ โดยมีคุณครูทำหนาที่เปนที่ปรึกษาและโคช เพื่อกระตุน
ใหนักเรียนคนหาตัวเอง รูความถนัดและความตองการของตัว
เอง และกลาที่จะศึกษาหรือทำโครงงานในหัวขอแปลกใหมที่
ตนสนใจ
๔.นักเรียนชั้น ๑๐-๑๒ (มัธยมปลาย) จะไดทำงาน
วิจัยตามความสนใจของตัวเอง เพื่อสรางความมั่นใจในสาย
วิชาหรือเสนทางที่นักเรียนเลือกเรียน ทั้งยังเปนสวนหนึ่งของ
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่นักเรียนจะนำไปใชประกอบ
การสมัครสอบเรียนตอในระดับอุดมศึกษาตอไป
๕.สรางคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สำคัญของ
นักเรียนมัธยม หรือ “กฎเหล็กมัธยมเพลินพัฒนา” คือ ทำงาน
สงตรงเวลาและมีคุณภาพ มีความสามารถในการทำงาน
เดี่ยวและการทำงานเปนทีม มีความกลาหาญทางจริยธรรม
และมีจิตอาสา
๖.เดินหนาสานตอคณะกรรมการนักเรียนมัธยม
เพลินพัฒนา รุนที่ ๒ โดยมีนักเรียนชั้น ๑๒ ซึ่งเปนคณะ
กรรมการนักเรียนในปการศึกษาที่แลวทำหนาที่เปนแกนนำ
ขอความรวมมือผูปกครอง
• ชวยฝกลูกใหดูแลชวยเหลือตัวเอง พรอมเผชิญ
โลกกวาง
• รวมดูแลและสงเสริมวินัยของลูกที่บานควบคูไป
กับทางโรงเรียน
• คุณครูจะจัดกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจในการ
เรียนรูเรื่องอาชีพที่นักเรียนสนใจ จึงใครขอความรวมมือผู
ปกครองในแวดวงสาขาอาชีพตางๆ มาเปนวิทยากรพูดคุยกับ
นักเรียนในเรื่องดังกลาว
• ในชวงวันหยุดหรือวันปดภาคเรียน ขอความ
รวมมือผูปกครองพานักเรียนไปเรียนรูและสัมผัสอาชีพที่
หลากหลาย เพื่อสรางแรงบันดาลใจ เชน การไปสัมภาษณพูดคุยกับบุคคลในวิชาชีพนั้นๆ การไปศึกษาดูงานหรือฝกงาน
ตามหนวยงานที่นักเรียนสนใจ

ดร
ดร.บงกช
เศวตามร (คุณครูตน)
ครูใหญมัธยม (ชวงชั้นที่ ๓-๔)
ในปการศึกษา ๒๕๕๓ จะเนน
การปรับฐานและเตรียมความพรอมของ
กา
นักเรียน ทั้งเชิงวิชาการและลักษณะนิสัยที่
จำเปนตอการเรียนของนักเรียนมัธยม เชน
จำ
ความตรงตอเวลา การสงงาน การสรางแรงจูงใจในการเรียน
การกำกับตนเองใหสามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง การ
สื่อสารและการนำเสนอ การวางแผนและการประเมินตนเอง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เปนตน โดยในชวงกอนเปดภาค
เรียน ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ทางชวงชั้นมัธยมไดจัดการเรียน
ปรับฐาน และการจัดคาย “งอกงามอยางเพลินฯ” เพื่อเตรียม
ความพรอมทัง้ ในดานวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนเรียนรูว ถิ ชี วี ติ ในรัว้ เพลินพัฒนา ใหกบั นักเรียนชัน้ ๗
ชัน้ ๑๐ และนักเรียนใหมในชวงชั้นมัธยม
สำหรับแผนงานตางๆ จะเปนการสานตองานจาก
ภาคจิตตะและภาควิมังสาในปการศึกษาที่ผานมา ดังนี้
ดานคุณครู
๑.การสอนแบบลงสอนเปนทีม (Team Teaching)
เพื่อเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน ซึ่งเริ่มทดลองในปลายปการ
ศึกษาที่ผานมา และพบวาประสบผลสำเร็จเปนอยางดีทั้งใน
ดานการเรียนรูของนักเรียน และประสิทธิภาพในการสอนของ
คุณครู
๒.การพัฒนาคุณครูในลักษณะของการฝกอบรม
ภายในระหวางคุณครูภายในชวงชั้น โดยจัดวงประชุมยอยให
คุณครูที่มีโอกาสไปอบรมในหัวขอตางๆ อาทิ Critical
Thinking Creative Thinking การจัดการพฤติกรรมเด็ก
เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน แลวนำสิ่งที่ไดเรียนรู
มาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในปที่แลว ผานการวิจัย
และพัฒนา จนเกิดเปนองคความรู มาอบรมแลกเปลี่ยนกับ
คุณครูในชวงชั้น
๓.คณะกรรมการมัธยม ซึ่งประกอบดวยคุณครูจาก
หลากหลายสาขาวิชา ยังคงสานตองานดานวิชาการอยางตอ
เนื่อง โดยในปการศึกษานี้จะเนนใหคุณครูทำงานบูรณาการ
มากขึ้น และมีการทำงานขามสายวิชา โดยมีสาระวิชาภาษา
ไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรเปนวิชาแกน
๔.คุณครูจะเนนเรื่องการสรางวินัยในนักเรียน เชน
การใชสัญญาณที่นักเรียนและครูเขาใจตรงกันแทนการพูด
การพูดคุยกติกาในหองเรียนตั้งแตวันแรกของการเปดภาค
เรียน และมีการทบทวนเปนระยะ
๕.คุณครูประจำชั้นมีเวลาพูดคุยกับนักเรียนมากขึ้น
โดยเพิ่มเวลาโฮมรูมในชวงเย็น เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนตัว
เองในแตละวัน และตั้งเปาหมายของวันตอไป

๙๙

àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡ªÒÇà¾ÅÔ¹..
ในชวงปดภาคเรียน คุณแมนองตะวัน-ด.ช.ตะวัน วิจันทรตา ชั้น ๔/๑ เขียนมาบอกเลา
ประสบการณการพานองตะวัน (ชั้น ๓/๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒) ไปสอบเรียนตอชั้นประถมปลายที่
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ขอนำเรื่องราวนารักๆ ของนองตะวันมาแบงปนใหอานกันคะ

เมื่อตะวันตองตัดสินใจ...จะอยูหรือจะไป
เลาเรื่องโดย : คุณแมนองตะวัน ชั้น ๔/๑
ด.ช.ตะวันเปนนักเรียนรุนแรกตั้งแตเริ่มเขาอนุบาล ผานมือแรกโดยคุณครูหนึ่ง และมือลาสุดก็ตอง
เปนคุณครูศัย เด็กชายผูหลงรักเพลินพัฒนา สไตลเพลินๆ มากมายซะขนาดนี้ แตสิ่งที่ลูกไดรับการพัฒนาจน
ปจจุบันทำใหคุณแมภูมิใจอยางนาอัศจรรยจากบทเรียนครั้งนี้คะ... ลูกสอบเขา ร.ร.วชิราวุธได (ยังงัยเนี่ย)
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ คุณแมทราบขาววา ร.ร.วชิราวุธกำลังเปดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.๔ ไชโย
รีบโทรไปถาม “กำลังจะปดขายใบสมัครแลวคะคุณแม” งานนี้รีบไปซื้อใบสมัคร เลยเอาตะวันไปดวย คุณครู
ขารูไหมคะวา ด.ช.ตะวันเขาบอกอาจารยที่ขายใบสมัครวา "ตะวันไมอยากเรียนครับ" เดือดรอนเลยคะ "คุณ
แมขา คุยกับนองอีกทีดีไหมคะ จะไดไมตองเสียเงินซื้อใบสมัคร (ตั้ง ๑,๕๐๐ บาท)" คุณแมรีบจายเงินรับใบ
สมัครมาแทบไมทัน ฤกษไมดีซะตั้งแตซื้อใบสมัครแลวเนี่ย
เวลาผานไป มกราคม ๒๕๕๓ เขาเว็บดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณรอบแรก "ด.ช.
ตะวัน วิจันทรตา" เปนรายชื่อสุดทายของผูมีสิทธิสอบสัมภาษณในวันนั้น
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ วันนั้นไปนั่งรอคิวสุดทายเพื่อสัมภาษณ ไดพบพี่ชั้น ๔ ร.ร.เพลินฯ บอกวามา
สมัครเขา ป.๔ ยอมซ้ำชั้น ขนาดนี้เลยหรือเนี่ย เลยใหกำลังใจซึ่งกันและกัน สูสูคะ
คุณครูขา ร.ร.เพลินฯ ดังนะคะ
"แหมชุดนักเรียนสวยจัง"
"โรงเรียนออกจะดี ทำไมถึงอยากจะมาเรียนที่วชิราวุธ"
งานนี้คุณแมตองเตรียมตะวันใหตอบแตคำตอบที่เปนบวกคะ กลัวหลุดออกมาอีกวา "ตะวันไม
อยากเรียนครับ แมบังคับมา" โดยขอรางวัลเปนหนังสือการตูน Bug Bug ๑ ชุด เอาไปเลยถาสัมภาษณผาน
เขาเรียกวาติดสินบนใชไหมคะ ยอมทั้งนั้นคะ เพราะสัมภาษณมันขึ้นอยูกับปากจริงๆ กลัวปากพาจน "ตะวัน
ไมเรียน ตะวันไมเรียน" ทองอยูไดคำนี้ ตะวันจะอยูเพลินฯ" โอโห นี่ถาคุณครูใหญไดยินคงไดรางวัลนักเรียนดี
เดนผูจงรักภักดีตอโรงเรียนเปนแนแทคะ
ประกาศผลสอบสัมภาษณรอบแรก "ด.ช.ตะวัน วิจันทรตา" มีชื่อเปนผูมีสิทธิเขาสอบขอเขียน เย เย
พอถึงกำหนดวันสอบขอเขียน เราแมลูกไปกันแบบ มาแตตัวกับหัวใจเลยละ หากลูกเพลินฯ เกงจริง ตองสอบ
ไดสิ คุณแมแอบคิดคนเดียว ไมมีติว ไมมีอาน ไมมีเครียด เราจูงมือกันไปแบบเพลินๆ สงลูกเขาหอง พอออก
มาจากหองสอบ โอโหคุยฟุงไปทั่ว “ตะวันทำไดตั้งหลายขอครับ” เออแน ทำเราอุนใจ เพราะระหวางนั่งรอ นั่ง
ฟงบรรดาคุณพอคุณแมทั้งหลายเลาวาพาลูกไปติวเตรียมสอบสารพัด คอแมตกเลยละแตก็คิดวา “ไมเครียด
ไดเทาไหนเอาเทานั้น” (แตแอบหวังลึกๆ ถึงกนบึ้งหัวใจก็ยังหวังคะ)
ศุกรที่ ๑๖ มีนาคม ๕๓ เปนวันที่ประกาศผลสอบขอเขียน คุณแมก็ตองมายุงเรื่องเสื้อแดง ตองไป
ดูแลพนักงานที่หาง ฯลฯ สารพัดจะยุง จนตอนสายคุณยายโทรมาถามวารูผลสอบลูกหรือยัง คุณยายภูหิน
โทรมาแสดงความยินดีแลวนะ เออ ลืมไปเลย ไมเชื่อ ตองเห็นดวยตา รีบบอกลูกนองใหเขาเว็บใหพี่ที
"วชิราวุธ" นะ เดี๋ยวพี่ดูดวยตาตัวเอง ในที่สุดก็ไดเห็นชื่อเจาลูกชาย "ด.ช.ตะวัน วิจันทรตา" ผานขอเขียน แม
ดีใจจนทำงานไมไดเลย ดีใจสุดสุดจริงๆ ในที่สุดลูกแมก็จะไดเปนนักเรียนวชิราวุธสมใจ (แม) แลว

๑๐

จนมาถึงวันที่ตองตัดสินใจ พอ-แม-ลูก จูงมือกันเขาสัมภาษณกับผูบังคับการโรงเรียน
"ตะวันแนะนำตัวเองใหครูฟงซิ"
"ตะวันทำคะแนนไดดีมาก (คุณครูบอกวาอยูในระดับคะแนนตนๆ คะ ๘๖%) เกงนะเนี่ย อยู
โรงเรียนอะไรครับ"
"ตะวัน ตกลงครูรับเขาเรียนที่นี่แลว อยากเรียนที่วชิราวุธไหม"
(พอไดยินวารับเขาเรียนเทานั้นแหละ) "ก็ไมคอยอยากครับ"
เฮอ... นี่เปนเสียงตอบมาจากไหนนะ ลูกแมเหรอเนี่ย
"เด็กๆ ที่มาวันนี้สอบผานแลวทุกคน ไหนบอกครูอีกทีซิวาอยากเรียนที่วชิราวุธไหม"
"ไมอยากครับ แมบังคับมา ตะวันอยากอยูเพลินฯ"
โอยจะเปนลม... ก็แมสอนวาไมใหพูดโกหก ????
"คุณแมครับ ผมรับเขาแลวนะ แตเขาไมอยากเรียนที่วชิราวุธ อยางไรผมอยากใหคุณแมคุยกับ
ตะวันอีกครั้ง แลวชวยโทรมายืนยันกับผมในวันพรุงนี้อีกครั้งนะครับ"
พอจะเดาคำตอบของเจาลูกชายไดแลวใชไหมคะ
มั่นใจไดเลยคะ ตะวันจะอยูคูเพลินพัฒนาอยางแนนอน เพราะเขาบอกเลยวา ตะวันจะเรียนที่
เพลินจนจบเลยนะครับแม เอา อีก ๑ ประสบการณของตะวันกับการออกไปหาโอกาสขางนอก ก็พิสูจน
ไดแลวใชไหมคะวา นักเรียนเพลินฯ สูเขาไดสบายมาก
คุณแมของ ด.ช.ตะวัน ผูจงรักภักดีตอ ร.ร.เพลินฯ คะ
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เ ป ด รั บ ส มั ค ร เ รี ย น ว า ย น้ำ
สวนสับสนุนและพัฒนากิจกรรมพิเศษขอเชิญชวนนักเรียนอายุ ๔ ปขึ้นไป สมัครเรียนวายน้ำในชวง
หลังเลิกเรียนและวันเสาร ณ สระวายน้ำของโรงเรียน (ชั้น ๒ อาคารมัธยม) จัดสอนโดยทีมคุณครูหนวยวิชากีฬา
ในรอบเวลาเรียนดังนี้ วันธรรมดา : เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. วันเสาร : เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. / ๙.๐๐๑๐.๐๐ น. / ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ / ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
จำนวนผูเรียน
กลุม ๒ คน
กลุม ๓ คน
กลุม ๔ คน
กลุม ๕-๖ คน

อัตราคาเรียน
คนละ ๒,๕๐๐ บาท / ๘ ครั้ง
คนละ ๒,๐๐๐ บาท / ๘ ครั้ง
คนละ ๑,๘๐๐ บาท / ๘ ครั้ง
คนละ ๑,๓๐๐ บาท / ๘ ครั้ง

ผูป กครองทีส่ นใจสามารถสอบถามเพิม่ เติมและสมัครไดที่ สวนสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมพิเศษ
(คุณครูแพท, คุณครูเก) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๒ คะ

ชื่นชมชื่นใจ… เด็กเกงเพลินพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับนองพิม-ด.ญ.ญาดา อิทธิศานต ที่ไดรับรางวัล
เหรียญทอง ประเภทไวโอลิน รุนอายุ ๑๖ ปขึ้นไป จากการแขงขันทักษะดนตรี
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (นองพิมเปนตัวแทนร.ร.ดนตรีเอื้อมอารีย) ที่สำนัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจัดขึ้น ในวันที่ ๒๗-๒๘
เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีนักไวโอลินเขารวมการแขงขันในรุนเดียวกันนี้ถึง ๓๐ คน

๑๒

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ...

ªÒÇà¾ÅÔ¹

จากวิกฤติสถานการณบานเมืองที่เพิ่งผานพนไป
ในใจใครหลายคนคงเกิดคำถามและความคิดความเห็นตอ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ หลากหลายแตกตางกันไป ขอนำ
บางสวนเสี้ยวความคิดของชาวเพลินพัฒนาตอสถานการณ
ในครั้งนี้มาแลกเปลี่ยนกันคะ
ทำอยางไรเราจะพาลูกๆ ของเราขามไปใหพนสี เพื่อให
เห็นถึงดานอื่นๆ ของสังคมที่ยังมีผูคนอีกมากที่แตกตาง
และหลากหลาย มีคนจน มีคนชนบท มีชนกลุมนอย มี
คนไรบา น และยังมีอกี หลายเรือ่ งราว มีปญ
 หาทีด่ นิ ทำกิน
มีความเหลื่อมล้ำ ปญหาสิ่งแวดลอม ซุกอยูใตพรมของ
ความขัดแยงทางการเมือง และรอคอยการแกไขดวยความ
เขาใจ ความคิด และปญญา นี่เปนเรื่องที่ทาทายมาก

จากนี้ไปฉันเองจะริ่มเขมขนเรื่องการพัฒนาชีวิต... อยางไทย
อยางสยามเมืองยิ้มละมุน...
ดวยกาย วาจา และใจที่อบอุนอยางไทย...
อยางเคารพและเขาใจตอทุกชีวิต...
ฉันเชื่อวา... สันติภาพและความผาสุกของแผนดินไทยนั้นจะ
เริ่มที่จิตใจของฉันเชนนี้...
ปรารถนาอยากจะแผรัศมีแหงความงามสูสังคมรอบตัวฉัน...
เยี่ยงนี้
รวมเดินทางกับพี่นองไทยผูซึ่งมีความหวังตอแผนดินไทย
จากนี้ไป...

มีคณ
ุ ลักษณะหลายประการทีเ่ ราตางมีหนาทีท่ ตี่ อ งปลูกฝง
ลูกๆ ของเราเพื่อไปสูการรับมือและรวมแกปญหาสังคม
ในอนาคต เริ่มจากหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเอง
ตอครอบครัว และชุมชนโรงเรียน เขาใจในความ "แตก
ตาง" ระหวางเพื่อนและผูคนในสภาพแวดลอมของตัว
เอง รวมถึงการใหความเคารพในผูอื่น ฯลฯ
เปนกำลังใจใหทุกทานคะ

ที่บานแมโอ... แมโอก็จะสอนสั่งเรื่องราวเหลานี้ โดยขามพน
เรื่องสี
แตสอนเรื่องของความจริง ความเที่ยงธรรม ความเขาใจ และ
สำคัญที่สุดคือ...ความหวัง

คุณแมตู-นุศรา มีเสน คุณแมนองกาว ชั้น ๕/๒

คุณแมโอ-สุนีย บันโนะ
คุณแมโนบุ, มิจึ ชั้น ๘ และนองมี่จัง ชั้น ๕/๒
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ในปการศึกษานี้ทางสวนสื่อสารองคกรจะปรับเปลี่ยนการสงจดหมายขาวเพลินพัฒนาใหกับผูปกครอง โดย
จะงดการสงฉบับกระดาษ เพื่อลดการใชทรัพยากรกระดาษจำนวนมาก แลวเปลี่ยนมาสงเปนไฟลจดหมายขาว
ผานทางอีเมล (E-mail address) ที่ผูปกครองแจงไวแทน หากผูปกครองทานใดไมสะดวกรับจดหมายขาวทางอีเมล
และตองการรับเปนฉบับกระดาษเชนเดิม ขอใหแจงความประสงคไดที่ สวนสื่อสารองคกร (กลุมอาคารสำนักงานดาน
หนาโรงเรียน) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓ หรือ nantiya_t@plearnpattana.com (อยาลืมระบุชื่อ-ชั้นเรียนของ
ลูกมาดวย) ภายในวันศุกรที่ ๑๘ มิ.ย.๕๓ โดยจะเริ่มงดการพิมพจดหมายขาวฉบับกระดาษ และสงเปนไฟลผานทาง
อีเมลตั้งแตฉบับที่ ๓ (ฉบับวันศุกรที่ ๒๕ มิ.ย.๕๒) เปนตนไปคะ

๑๓
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ฉันทะ... ภาคเรียนแหงศรัทธา แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ

สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่สวนสื่อสารองคกร
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓E-mail : school@plearnpattana.com / www.plearnpattana.com
๑๔

