
- ปฏิทินการศึกษา 

- เปลี่ยนประตูทางเขา ชช.๑-๔ 

- ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ 

- หนวยงานภายนอกดูงานโรงเรียน  

- กิจกรรมสวนการศึกษาพิเศษ 

 

สาระกนครัว 
- วันน้ีคุณกินขาวเชาหรือยัง? 

 

เรื่องเลาจากหองเรียน 
- ชื่นใจ...ไดเรียนรู ชั้น ๑-๖ 

- รวมเชียรนักรักบี้เพลินพัฒนา 

- จากภาษาไทยสูภาษาทา 

- การพัฒนาการสอนฟสิกส 

 

ชุมชนแหงการเรียนรู 
- เก็บตกงานตอนรับเพื่อนใหม 

- มหกรรมหนังสือระดับชาติ 

- นิทรรศการศิลปะ 

 

เพลินตา เพลินใจ 
- ช่ืนใจ...ไดเรียนรู นองหนูอนุบาล 

  ขาวที่นาสนใจ 

 

                                   สรางคนดีของสังคมไทย ท่ีเปนคนเกงในสังคมโลก    โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 
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ฉบับที่ ๑๐ วันศุกรที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ภาควิริยะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๑ 

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
 

จดหมายขาวเพลินพัฒนาฉบับสงทายภาควิริยะ นำกำหนดการงาน  “ชื่นใจ...       

ไดเรียนรู”ของนักเรียนชั้น ๑-๖ ท่ีจะมีขึ้นในสัปดาหหนามาแจงใหทราบกัน ขอเชิญชวนทาน    

ผูปกครองมารวมชื่นชมพัฒนาการการเรียนรูและมาใหกำลังใจเด็กๆ กันนะคะ แลวพบกันใหม

ในภาคเรียนจิตตะ ซึ่งจะเปดเรียนในวันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ คะ 

การเปลี่ยนทางเขาสวนประถม-มัธยม 
 

 ในภาคเรียนจิตตะที่จะถึงนี้ โรงเรียนจะเปล่ียน

ประตูทางเขาดานในบริเวณโรงเรียน (ประถม-มัธยม)  

มาเปนประตดูานขางสนามบาสเกตบอล  (ใกลเรือนอาหาร) 

ที่เพิ่งกอสรางแลวเสร็จ พรอมทั้งปรับปรุงระบบการเขา

บริเวณดานในโรงเรียนใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน

ความปลอดภัย ซึ่งผูที่ผานเขา-ออกไดจะตองเปนนักเรียน  

ผูปกครอง  ครู และบุคลากรของโรงเรียนเทานั้น  โดยใช

บัตรประจำตัวใหมในการผานระบบรักษาความปลอดภัย

ของโรงเรยีน ซึง่โรงเรยีนจะสงบตัรใหมเพือ่ใชแทนบตัรเดมิ (ทีจ่ะมผีลยกเลกิ) ใหกบัผูปกครองทกุชวงชัน้ และนกัเรยีนชัน้ ๑-๑๒ 

ดวยวิธีการใสกระเปานักเรียน ประกอบดวย บัตรนักเรียน ๑ ใบ และบัตรผูปกครอง ๒ ใบ กอนปดภาคเรียนวิริยะน้ี และจะเริ่มใชบัตรใหม

ในการผานระบบความปลอดภัยเขาสูบริเวณโรงเรียน ตั้งแตวันเปดภาคจิตตะ วันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป 

สำหรับคุณปูคุณยา คุณตาคุณยาย และผูปกครองท่ีมารับนักเรียนแทนคุณพอคุณแม สามารถมายื่นคำรองขอทำบัตรไดที่สวน

กิจกรรมพิเศษฯ (อาคารเรือนอาหาร) ในชวงเปดภาคเรียนจิตตะน้ีคะ 

ปฏิทินการศึกษาภาควิริยะ-จิตตะ ๒๕๕๓ 

วันที ่

วันจันทรที่ ๑๑ – วันศุกรที่ ๒๒ ต.ค.๕๓ 

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

วันจันทรที่ ๔ – วันศุกรที่ ๒๒ ต.ค.๕๓ 

วันจันทรที่ ๖ ธ.ค.๕๓ 

วันศุกรที่ ๓๑ ธ.ค.๕๓ 

วันอังคารที่ ๒๖ ต.ค.๕๓ 

วันศุกรที่ ๑๐ ธ.ค.๕๓ 

วันจันทรที่ ๓ – วันศุกรที่ ๗ ม.ค.๕๔ 
วันจันทรที่ ๑๐ ม.ค.๕๔ 

วันพุธที่ ๑๗ – วันศุกรที่ ๑๙ พ.ย.๕๓ 

(เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น.) 

รายละเอียด 

ปดภาคเรียนวิริยะของชวงชั้นอนุบาล-ชวงชั้นท่ี ๒ 

วันหยุดส้ินป 

วันเปดเรียนภาคจิตตะ ทุกชวงชั้น 

หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 

วันปดภาคเรียนจิตตะ ทุกชวงชั้น 
วันเปดเรียนภาควิมังสา ทุกชวงชั้น 

ปดภาคเรียนวิริยะของชวงชั้นท่ี ๓-๔ 

(ยกเวนนักเรียนท่ีตองสอบซอม) 

เทศกาล “ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ” 

สมัครสมาชิก “จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส ฉบับ ๔ สี” ที่ plearnnews@gmail.com 
 รักษโลก   รักษสิ่งแวดลอม   รวมลดการใชทรัพยากรกระดาษ 
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ระเบียบการใชบัตรประจำตัวผูปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร  
๑.บัตรนี้ใชไดเฉพาะผูเปนเจาของบัตรเทานั้น 

๒.บัตรนี้ใชเปนบัตรผานเขาออกบริเวณดานในโรงเรียน 

๓.กรุณาติดบัตรใหเห็นชัดเจนตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน 

๔.กรณีบัตรหาย เจาของบัตรจะตองแจงโรงเรียนทันที  โดยโรงเรียนจะลบสิทธิในการเขาบริเวณดานในโรงเรียนของบัตรที่

หายทุกใบในระหวางที่ดำเนินการจัดทำบัตรใบใหม 

๕.บัตรนี้เปนทรัพยสินของโรงเรียน เพื่อใหนักเรียน ผูปกครอง ครู และบุคลากร ใชแสดงสถานภาพ และเพ่ือสิทธิอื่นๆ 

ภายในโรงเรียน 

๖.กรณีบัตรหายหรือชำรุดจะมีคาใชจายการดำเนินการจัดการขอมูลและจัดทำบัตรใหม ๑๕๐ บาท/ใบ 

๗.นกัเรยีน ผูปกครอง ครู และบคุลากรจะตองคนืบตัรประจำตวัใหกบัโรงเรยีนเมือ่จบการศึกษา หรือลาออก หากทำหาย

ตองเสียคาบัตร ๑๕๐ บาท 

ÅÁ¢ŒÒÇàºÒ...à§Òà´×Í¹à¾çÞ 
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• ทีมงาน “รักโลก...ใหโลกรัก” ที่จะมาเปดซุมใหบริการเชา “จาน ชาม ถวย ชอน” 
สำหรับรานคาที่จำหนายอาหารในงานเทศกาล “ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ” วันท่ี ๑๗-๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ฝากประชาสัมพันธขอรับบริจาคถุงผาเหลือใช เพื่อนำมาใหบริการยืมในวันงาน

เทศกาล สำหรับผูที่ไมไดนำถุงผาหรือตะกรามาใสสินคาที่ซื้อ เพื่อลดการใชถุงพลาสติกภายในงาน 

โดยสามารถนำถุงผามาบริจาคไดที่ “กลองรับบริจาค” หนาอาคารอนุบาล ตั้งแตวันเปดภาค
จิตตะ วันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไปคะ 

• ในงานลมขาวเบาฯ ปนี้จะมีการจัดนิทรรศการเรื่อง “ขาว” ใหชุมชนเพลินพัฒนาไดเรียนรู

ถงึคณุคาของขาวทีเ่ก่ียวพนักบัวถิชีวีติของคนไทยในแงมมุตางๆ จึงใครขอเชญิชวนคณุครแูละผูปกครอง

รวมสนับสนุนอุปกรณและสิ่งของที่เก่ียวของกับขาว อาทิ ขาวเปลือก ขาวสารพันธุตางๆ แกลบ ปลาย

ขาว รำขาว (ปริมาณ ๑ ชามกวยเต๋ียว) อุปกรณที่เกี่ยวกับการทำนาและการสีขาว เชน กระบุงใสขาว 

กระดงฝดขาว หุนไลกา ลอมฟาง ฯลฯ เพ่ือนำมาประกอบการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ทานใดประสงค
จะรวมสนับสนุนหรือใหยืมสิ่งของในการจัดนิทรรศการ สามารถนำมาฝากไวไดที่สวนกิจกรรม

พิเศษฯ (อาคารเรือนอาหาร) หรือสวนสื่อสารองคกร (ดานหนาโรงเรียน) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดที่ครูเป ครูน้ำฝน ครูออม โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๒-๓๑๐๔ คะ 
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Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 

“ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก” สนใจโครงการเด็กเรียนรวม 
  

เดือนสิงหาคมที่ผานมา คุณพยงคศรี ขันธิกุล และคณะวิจัยจากมูลนิธิศูนย

พทิกัษสทิธเิดก็ ไดมาสมัภาษณคณุครสูขุจนัทร สขุประกอบ (ครจูนัทร) หวัหนาสวนการศกึษา

พเิศษ ถงึการจดัการศกึษาในโครงการเดก็เรียนรวมของเพลินพฒันา เชน การจดัทำแผนการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP-Individual Education Plan) รูปแบบการเรียนการสอน การ

ประเมนิผล การตดิตามผล และตวัช้ีวดัความสำเรจ็จากการดำเนนิโครงการฯ โดยคณะวจิยั

ไดนัดหมายจะมาทำการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) รวมกับสวนงานอื่นท่ี

เกี่ยวของในภายหลัง เพ่ือนำไปเปนขอมูลประกอบการวิจัย ภายใตการสนับสนุนของ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

OKMD พาครูเรียนรูเรื่อง BBL 
 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

หรือ OKMD นำคณะครูระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ ๖ กวา ๔๐ 

คน ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 

จากโรงเรียนนำรอง ๑๒ แหงทั่วประเทศ ภายใตโครงการการจัดการ

เรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning : BBL ) 

เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ร.ร. เพลินพัฒนา โดยรวมพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ (ครูใหม) ผูชวย         

ผูอำนวยการดานการจัดการความรู ในหัวขอความสำคัญของ BBL 

และการจัดการเรียนรูตามหลัก BBL ของโรงเรียน 

กิจกรรมดีๆ ของสวนการศึกษาพิเศษ 
 

 ในชวงปดภาคเรยีนเดอืนตุลาคมนี ้คณุครสูขุจนัทร 

สุขประกอบ (ครูจันทร) หัวหนาสวนการศึกษาพิเศษ จัด

โครงการ “ที่นี่...มีสุข” พาเด็กๆ และผูปกครองในโครงการ

เด็กเรียนรวม พรอมดวยคุณครูสวนการศึกษาพิเศษและคุณ

ครทูีส่นใจ ไปรวมฟงบรรยายของแมชศีนัสนยี เสถยีรสตุ ใน

หวัขอ “เลี้ยงลูกดวยสติ” พรอมทั้งทำกิจกรรมรวมกัน เพื่อ

สรางความรูความเขาใจในการอบรมเลีย้งดเูดก็อยางถกูตอง

เหมาะสม และสรางความสัมพันธระหวางกัน ในวันอังคารที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพลคะ 

 
วันนี้คุณกินขาวเชาหรือยัง? 

ทราบ

หรือไมวาทุกคน

ตองกินอาหารเชา

ใหไดมากท่ีสุดเทา

ที่จะมากไดและ

หลากหลาย เพราะ

เม่ือไมมีพลังงาน

จากอาหารเชาไป

ใช รางกายจะดึง

สารอาหารจาก

อวัยวะสวนอื่นออกมา (ไมใชไขมัน ไขมันยังอยูเหมือนเดิม) และ

ภายใตกระบวนการนี้จะเกิดกรดชนิดหนึ่งออกมาดวย ดังนั้นการท่ี

เราบอกวาไมกนิขาวเชาก็ยงัทำงานไดเปนปกตมิาตัง้หลายปแลว นัน่

หมายถึงวารางกายไดนำเอากรดท่ีเกิดขึ้นมาใชแทนพลังงานทุกวัน 

และการที่รางกายตองผลิตกรดออกมาบอยๆ นี้เองท่ีเปนสาเหตุ

ของโรคตางๆ ตอนเราอายุมากขึ้น  
 โดยปกติแลวรางกายของมนุษยผลิตสารพิษอยูภายใน

รางกายตลอดเวลา  เหมือนรถท่ีเมื่อเติมน้ำมันเขาไปแลวก็จะมี

ควันออกมา ภาษาทางการแพทยเรียกขยะในรางกายนี้วา สาร
อนุมูลอิสระ (Oxidant) เกิดจากการสันดาปพลังงานของราง

กาย แลวคายของเสียออกมาทำลายเซลลเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะ

กอใหเกิดโรครายตามมา ดังนั้นเพื่อหลีกเล่ียงภาวะเสี่ยงตอโรค

ราย เราจึงควรปฏิบัติตนดังนี้  

       • ทานอาหารเชาแบบราชา อาหารกลางวันพอ

ประมาณ และอาหารเย็นแบบยาจก หลีกเล่ียงไขมันและของ

หวาน ออกกำลังกายใหไดวันละอยางนอย ๒๐-๔๐ นาที (๒๐ 

นาทีแรกรางกายเผาผลาญคารโบไฮเดรต อีก ๑๐-๒๐ นาที

ตอมารางกายจึงจะเผาผลาญไขมัน)   

    • นอนหลับใหเพียงพอ เพื่อใหรางกายสรางสารตอ
ตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 
      • รับแสงแดด ชวง ๘.๐๐-๙.๐๐ น. ซึ่งมีรังสี

อัลตราไวโอเลต (UV) ท่ีเปนประโยชน  

     • พยายามเริ่มตนวันใหมดวยการหัวเราะขำขัน 

แลวชีวีจะเปนสุข  

ขอมูล : นพ.พันธุศักด์ิ ศุกระฤกษ 
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กำหนดการงาน “ช่ืนใจ...ไดเรียนรู” ชั้น ๑-๖ 

ระดับชั้น การนำเสนอ วัน-เวลา สถานที่ 
๑ การเผยตน (นำเสนอส่ิงที่ตนสนใจ) วันท่ี ๖ ต.ค.๕๓ 

เวลา ๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

หองอเนกประสงคใหญ 

(บริเวณลานหินกรวด) 

๒ การเผยตน + หาคำตอบจากส่ิงท่ีตนสนใจ

จากการไปภาคสนาม 

วันท่ี ๗ ต.ค.๕๓ 

เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

หองเรียน 

อาคารประถมตน 

๓ การเผยตน +หาคำตอบจากส่ิงท่ีตนสนใจ

จากการไปภาคสนาม 

วันท่ี ๘ ต.ค.๕๓ 

เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

หองเรียน 

อาคารประถมตน 

๔ การเสวนาและนิทรรศการในหัวขอ 

“ปจจัย ๔ กับชีวิตประจำวัน” 
วันท่ี ๘ ต.ค.๕๓ 

เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

หองอเนกประสงคใหญ 

(บริเวณลานหินกรวด) 

๕ ละครขุนชางขุนแผนทะลุมิติ ภายใตมโน

ทัศน “เรียนรูวิถีชีวิตบนความแตกตาง” 
วันท่ี ๗ ต.ค.๕๓ 

เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ลานหูกระจง 

๖ ละครเวทีเรื่องรามเกียรติ์ ภายใตมโนทัศน  

“การปรับตัวสูการเปล่ียนแปลงเพื่อการ 

อยูรวมกันอยางสมดุล” 

วันท่ี ๗ ต.ค.๕๓ 

เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

โถงชั้น ๑ 

อาคารประถมปลาย 

รวมเชียรนักรักบี้เพลินพัฒนา 
 
 วันเสารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ นี้ ทีมรักบี้เพลินพัฒนาจะไปแขงขันรักบี้กระชับมิตร ตาม

คำเชิญของสโมสรบางกอกไลออนรักบ้ีคลับ (Bangkok Lion Rugby Club) ณ สนามรักบีฟ้ตุบอล 

โรงเรยีนนานาชาตบิางกอกพัฒนา สุขมุวทิ ๑๐๕ (ซอยลาซาล) เวลา ๗.๐๐-๑๓.๐๐ น.อยาลืมตาม

ไปใหกำลังใจนักรักบ้ีเพลินพัฒนาของเรากันนะคะ 

จากภาษาไทยสูภาษาทา 
การเรียนรูภูมิปญญาภาษาไทยชั้น ๖ 
 
 การเรยีนรูในหนวยวชิาภมูปิญญาภาษาไทย ระดบัชัน้ ๖ ภาคเรยีนน้ีเด็กๆ เรียนเร่ืองรามเกียรติ ์

วรรณคดีไทยที่มีความงดงามทางดานภาษาและมีคติสอนใจ ท้ังยังเปนวรรณดคีที่ใชในการแสดงโขน 

ซึ่งมีทารำที่งดงาม คุณครูออ-วนิดา สายทองอินทร และคุณครูจี-จีระพันธ ไชยชนะ จึงบูรณาการ

ระหวางภูมิภาษาไทยกับภูมิปญญาไทยที่งดงามดานาฏศิลป พานักเรียนเรียนรูบทกลอนในเร่ือง 

รามเกียรติ์ แลวเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูทารำแมบทและภาษาทาตางๆ ในทางละคร โดยมีคุณครู

หญงิ-ศภุดา บวัผนั เจาหนาทีส่ารสนเทศงานทะเบยีน ซ่ึงมีความรูดานนาฏศลิปไทยมาชวยสอนทารำ 

๔ 

๑

๒

๓

๔

๕

๖



๕

 คุณครูอออธิบายวา การท่ีเด็กไดเรียนรู

ภาษาทารำและฝกฝนการรำนาฏศิลปนี้ ไมเพียง

จะไดซึมซับความงดงามของนาฏศิลปไทย

เทานั้น แตเด็กๆ ยังไดฝกสมาธิและฝกจัด

ระเบียบรางกายอีกดวย ซ่ึงหลังจากเรียนรูกลอน

บทละครเรื่องรามเกียรต์ิและภาษาทารำตางๆ 

จนเขาใจดีแลว คุณครูใหนักเรียนรวมกลุม กลุม

ละ ๗-๘ คน แลวรวมกันแตงกลอนบทละครที่ขึ้น

ตนวา “มาจะกลาวบทไป...” กลุมละ ๑ เร่ือง โดยจะเปนเรื่องราวการชมธรรมชาติ การสูรบ การเกี้ยวพาราสี หรือเรื่อง

อะไรก็ได พรอมทั้งนำทารำแมบท (ใชในสวนบรรยาย) และภาษาทา (ใชสื่อความหมาย อารมณ ความรูสึก) ท่ีไดเรียน

ไปมาใชแสดงประกอบบทละครท่ีแตงข้ึน 

 “เด็กๆ จะไดประยุกตใชสิ่งที่เรียนรู ทั้งในสวนของทักษะภาษาในการแตงกลอนบทละครใหมีความไพเราะ 

สามารถเลือกใชคำทีส่ือ่ความหมายไดด ีและทกัษะดานนาฏศลิป เชน ทารำสวยงาม มคีวามพรอมเพรยีง และส่ือความ

หมายไดตรงตามภาษาทา ขณะเดียวกันก็ไดฝกฝนการทำงานกลุม เชน การแบงงานกันทำ การชวยเหลือกัน ความ 

รับผิดชอบ และวินัย ซ่ึงจากงานท่ีออกมาก็นาช่ืนใจวาเด็กๆ ทำไดดีและมีความต้ังใจมาก” ครูออ กลาว 

นอกจากนีค้ณุครอูอและคณุครจูยีงัชกัชวนเดก็ๆ ทำหนังสือนทิานเรือ่งรามเกียรติ ์(Big Book) 

โดยใหนักเรียนเลือกรามเกียรติ์ตอนท่ีสนใจคนละ ๑ ตอน ซ่ึงไมซ้ำกับที่ครู

เลือกมาใหเรียนรู (ในภาควิริยะ-จิตตะ) และไมซ้ำกับเพื่อน

ในหอง แลวนำมาเรียบเรียงเขียนเปนนิทานเลมใหญใหนอง

อนุบาลและนองชั้น ๑ ไดอาน ซึ่งประกอบดวยเรื่องยอหรือ

การถอดความเรื่องรามเกียรติ์ตอนท่ีเลือกมา เหตุผลท่ีเลือก

ตอนน้ี วรรคทองจากตอนทีเ่ลอืก เหตผุลในการเลอืกวรรคตอน 

และคตสิอนใจจากตอนทีเ่ลอืกมา พรอมท้ังจัดทำภาพประกอบ

และรูปเลมใหสวยงามนาอาน 

“งานชิ้นน้ีจะทำใหเด็กไดเรียนรูคำศัพทที่ใชในการแตง

กลอนบทละครเพือ่ทำความเขาใจและเรยีบเรยีงออกมาเปนนทิาน 

การพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะหเขียน โดยอธิบายเหตุผลวา

ทำไมถึงเลือกตอนน้ีมานำเสนอ มีความนาประทับใจและมคีติ

สอนใจอยางไรบาง การใชความคิดสรางสรรค และการรูจักวาง

แผนการทำงานชิน้ใหญทีต่องใชระยะเวลาในการทำถงึ ๕ 

สปัดาห (สปัดาหที ่๒-๗) โดยครชูวยแนะนำใหนกัเรยีนทำตาราง

การทำงาน แลวรายงานความคบืหนากบัครทูกุสปัดาห เพือ่ท่ี

ครจูะไดชวยชีแ้นะไดเปนระยะๆ” ครูออกลาว 

กิจกรรมนี้ไมเพียงจะทำใหนักเรียนไดขยายการ

เรียนรูเรื่องรามเกียรติ์ ท้ังจากตอนที่ตัวเองเลือก และการ

อานนิทานของเพื่อนๆ เทานั้น แตยังจะเชื่อมโยงไปสูการ

เรียนรูเรื่องรามเกียรติ์ที่เด็กๆ จะไดเรียนอีก ๒ ตอนในภาคจิตตะ 

และการออกภาคสนามไปศึกษาจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระแกวในภาคเรียน

หนาเชนกันคะ 

ท

น

เลื

สอนใจอ

แผนการ

สปัดาห

การทำ

ครจูะ

เรีย

อาน

เรียนรูเรื่องร

และการออกภาคสนามไปศึกษาจติ

หนาเชนกันคะ

นอกจากนคณุครูออและคณุครูจยงชกช

โดยใหนักเรียนเลือกร

เลือ

ในห

อนุบ

การถ

ตอนนี

และค

และรูป

กลอนบทกลอนบท

การพัฒน

ทำไมถึงเ

ใ

๕ 



๖

การพัฒนาการสอนฟสิกส 
 

ในภาคฉันทะ-วิริยะที่ผานมา ชวงช้ันมัธยมเพลินพัฒนาไดรวมมือกับสถาบันกวดวชิาออนดีมานด (OnDemand) 

มาทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนฟสิกสที่ทำใหผูเรียนเขาใจไดงาย มองเห็นความเชื่อมโยงของศาสตร

ฟสิกสกับสิ่งตางๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนฟสิกส โดยมีคุณครูโหนง-สุธี อัศววิมล ติวเตอรฟสิกส ขวัญใจนักเรียน

มัธยม เปนผูนำทีมการวิจัยในครั้งนี ้

คุณครูตน-ดร.บงกช เศวตามร ครูใหญมัธยม บอกเลาถึงโครงการความรวมมือในครั้งนี้วา ครูโหนงและทีมออน

ดีมานด ซึ่งเปนสถาบันกวดวิชาที่มีการออกแบบหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีนาสนใจ กอตั้งและ

ดำเนินการสอนโดยบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กำลังทำวิจัยเพื่อหา Best Practice ในการ

สอนฟสิกสใหสนุกและเขาใจงาย ขณะที่ทีมครูมัธยมของเพลินพัฒนาก็กำลังพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ฟสิกสในแนวทางนี้เชนกัน เราจึงรวมมือกันทำโครงการวิจัยเปนเวลา ๑ ปการศึกษา โดยครูโหนงและทีมไดมาศึกษาแนว

การจัดการเรียนการสอนของเพลินพัฒนา นำประวัติของนักเรียนชั้น ๙ ซึ่งเปนชั้นท่ีจะสอนไปศึกษาเปนรายบุคคล เพ่ือออก

แบบแผนการสอน 

ครูโหนงและทีมที่ประกอบดวยฝายสนับสนุนขอมูลวิชาการ ฝายจดัทำเอกสารประกอบการเรยีนการสอน และฝาย

ประเมนิผล ไดเขามาทำการสอนในรอบแรกเปนระยะเวลา ๖ สัปดาห ระหวางภาคฉนัทะ-วริยิะ โดยมีการบนัทกึวดิโีอการสอน

ไวทกุครัง้ แลวนำไปศกึษาวเิคราะหเพื่อพัฒนาแผนการสอนครั้งตอไปใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีทีมครูมัธยมของเพลินพารวม

สังเกตการณ และหลังจากจบ ๖ สัปดาหแรกน้ี    ครูโหนงจะนำขอมูลท้ังหมดไปศึกษาวิเคราะหอีกครั้ง กอนจะกลับมาสอน

รอบ ๒ ในภาคจิตตะ-วิมังสานี้ 

“เราใหโจทยกับครูโหนงไปวา เราพยายามหาวิธีการสอนฟสิกสใหเด็กสนุกกับการเรียนรูและทำความเขาใจได

งาย แตตองไมทำหองเรยีนใหเปนหองตวิ ซ่ึงก็ตรงกบัแนวคดิของครโูหนง และสอดคลองกับแนวทางของโรงเรยีน น่ันคอื 

เปนกระบวนการเรยีนรูฟสกิสทีเ่ช่ือมโยงกับชีวิต ทำใหผูเรียนสามารถนำความรูดานฟสิกสมาใชอธิบายเรื่องราวตางๆ ใน

ชีวิตได เปนการเรียนรูที่สรางแรงบันดาลใจ และมีทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป” คุณครูตนกลาว และอธิบาย

เพ่ิมเติมวา 

“จากการสอนในรอบแรกน้ี เราพบวาเด็กๆ สนุกกับการเรียนฟสิกส รูสึกวาการเรียนฟสิกสไมใชเรื่องยาก และ

สามารถทำความเขาใจเนื้อหาที่สอนไดดี เห็นไดจากการท่ีนองชั้น ๙ สามารถอธิบายเรื่องฟสิกสใหรุนพี่ชั้นมัธยมปลายเขา

ใจได” ครูตน กลาว 

 

 คุณครูโหนง-สุธี อัศววิมล บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนึ่งในผูรวมกอตั้งสถาบันกวดวิชา 

ออนดีมานด ปจจุบันเปนคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

คณุค
จฬาลงกรณมห

การพ



๗

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสรางทำ 

การเฝาระวังหวัด ๒๐๐๙ 
เสนอแนะ : ไขหวัด ๒๐๐๙ ระบาดในหอง ๕/๑ จำนวน ๖ คน จากนักเรียน ๒๐ คน อยากใหทางโรงเรียนดูแลและ

รณรงคอยางเขมงวดเหมือนป ๒๕๕๒ 

 

ตอบ : สาเหตุที่พบงูเพิ่มขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากชวงนี้เปนฤดูฝน บริเวณรอบๆ โรงเรียนมีน้ำขัง มีตนไม รวมถึงพื้นท่ีรอบ

นอกโรงเรียนที่รกรางและยังไมไดทำการกอสราง ทำใหสัตวเล้ือยคลาน สัตวมีพิษตางๆ โดยเฉพาะงูหนีน้ำขึ้นมาหาท่ีแหง

ภายในโรงเรียนและบริเวณใกลเคียง ทางสวนอาคารสถานท่ีฯ ไดปรึกษากัน และยังมีผูปกครองหลายทานท่ีมี

ประสบการณใหคำแนะนำวา ในระยะนี้ควรฉีดพนยาไลสัตวมีพิษ เนื่องจากการใชยาฉีดพนน้ีมีประสิทธิภาพสูง อาจกอ

ใหเกิดกลิ่นตกคางบาง แตก็ไมกินระยะเวลานาน โดยจะฉีดพนยาทุกวันศุกรหลังจากผูปกครองนำเด็กๆ ออกจาก

โรงเรียนหมดแลว และจะฉีดตอเนื่องจนกวาจะหมดฤดูฝน 

 เร่ืองงูและสัตวมีพิษอื่นๆ เปนเรื่องที่โรงเรียนพยายามหาทางแกไขมาโดยตลอด โดยใชวิธีการหลายอยาง รวม

ทั้งวิธีที่มาจากภูมิปญญาชาวบานละแวกนี้ แตก็ยังมีหลุดรอดมาไดเปนระยะๆ ตามสภาพของพ้ืนท่ีโดยรอบ อยางไรก็

ตามสวนอาคารสถานที่ฯ จะประสานงานเพ่ือขอความรูเพิ่มเติมจากสถานเสาวภา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ

หาวิธีการปองกันเพิ่มเติมตอไป 

 การปองกันสัตวมีพิษนี้เปนมาตรการเสริมเรื่องความปลอดภัย ตามนโยบาย “โรงเรียนปลอดภัย” ท่ีทาง

โรงเรียนไดประชุมหารือกับ รศ.นพ.อดิศกัดิ ์ผลติผลการพมิพ ผอ.ศนูยวจิยัเพือ่สรางเสรมิความปลอดภยัและปองกันการ

บาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือรวมกันพัฒนาโรงเรียนของเราใหเปน

โรงเรียนนำรองสูการเปน “โรงเรียนปลอดภัย” คะ 

 

ถนนมีฝุน 
เสนอแนะ : ถนนที่วิ่งข้ึนจากลานจอดรถหินกรวดมีฝุนเยอะมาก อยากใหชวยดูแลดวยคะ  

ตอบ : โรงเรียนมีแผนงานจะปรับปรุงลานจอดรถเร็วๆ น้ีคะ 

ตอบ : การเฝาระวังการระบาดของหวัด ๒๐๐๙ ในใหมรอบนี้ โรงเรียนพยายามคัดกรองเต็มที่ ซึ่งบางครั้งจะพบวาเด็ก

บางคนไมมีอาการแสดงออกเลยในตอนเชา แตในตอนบายหรือเย็นมาพบวาเปนไขและหมอวิเคราะหวาเปนหวัด ๒๐๐๙ 

ได การคัดกรองจึงทำไดไมเต็มรอย สงผลใหยังพบการระบาดอยู แตเนื่องจากปนี้ผูปกครองมีความเขาใจและใหความ

รวมมือในการเฝาระวังมากกวาปที่แลว ทำใหการระบาดในโรงเรียนนอยกวาปที่แลวมาก โดยมีการระบาดอยูชวงชั้นละ 

๑-๒ หองคะ 

มาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
เสนอแนะ : ผูปกครองหลายแจงวาพบงูในบริเวณโรงเรียน จึงอยากใหโรงเรียนหามาตรการกำจัดและปองกัน เพื่อ

ความปลอดภัยของเด็กๆ และทุกคนในโรงเรียน 



๘

 ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่แสดงความคิดเห็น แลวโรงเรียนจะนำขอเสนอแนะตางๆ เหลานี้มาเปนโจทยใน
การพัฒนาโรงเรียนของเราตอไปคะ 

คุณภาพและราคาอาหาร 
เสนอแนะ : คุณภาพและราคาอาหารท่ีขายตอนหลังเลิกเรียน เชน ไสเครปบางอยางนาจะเปนแบบสำเร็จรูป เกรงวาจะมี

วัตถุกันเสียผสมอยู อาหารถุงตอนเย็นเปนอาหารเหลือจากตอนกลางวัน กลายเปนวาเราซื้อของซ้ำใหลูกกิน ราคาอาหาร

ไมมีมาตรฐาน ราคาไมเทากัน และสินคาบางอยางขายแพงจนนาตกใจคะ 

 

การกอสรางหองสมุด 
เสนอแนะ : การกอสรางหองสมุดใหมระหวางตึกชวงชั้น ๑ และ ๒ ทำใหมีผงฝุนกอสรางปลิวไปในหองเด็กๆ จำนวน

มาก ภายหลังไดมีการยายเด็กๆ ท้ังหมดไปเรียนหองที่อยูมุมตึก ซึ่งไมมีลมผานและอบอาว อยากทราบวาทำไมจึงมา

กอสรางชวงเปดเรียน โดยพ้ืนที่การกอสรางน้ันก็อยูติดกับหองเรียน และระยะเวลาการกอสรางก็เกิน ๖ สัปดาหตามที่

โรงเรียนเคยแจงไวมากคะ 

 

ตอบ : สำหรับไสเครปในโรงอาหารน้ันโรงครัวทำเองเกือบทั้งหมด และบางสวนเลือกใชแบบสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ  ยกเวน

พวกแยมซึ่งเราไมไดใชปริมาณมากพอจะกวนแยมเอง และตองขออภัยท่ีมีการคิดราคาผิดพลาด เน่ืองจากใชวิธีสอบถาม

นักเรียนโดยผูคิดเงินไมไดเห็นหนาจริง จึงอาจเกิดขอผิดพลาดจากการเขาใจหรือฟงผิดได โดยโรงเรียนไดย้ำใหทางครัว

ระมัดระวังมากขึ้นแลวคะ และขอขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีแจงความกังวลใหโรงเรียนมีโอกาสปรับแกการทำงานใหถูก

ทางนะคะ 

สำหรับการนำอาหารกลางวันมาจำหนายตอนเย็นน้ันเปนผลมาจากนโยบายใหทำอาหารเผ่ือเหลือสำหรับทุกคน 

เพ่ือใหแนใจวานักเรียนและครูมีอาหารทานอยางเพียงพอ โดยมีการจัดแยกอาหารสำรองไว ไมตักปนกับอาหารตอนเที่ยง

เพ่ือรักษาสภาพเพิ่งปรุงเสร็จไวจนกวาแนใจวาไมมีการขอเติมแลวจึงตักแบงขาย เปนการบริหารงบประมาณที่ไดมาจากคา

เทอมใหไมมีการสูญเปลาคะ  

ทั้งนี้โรงเรียนพยายามต้ังราคาที่ทำใหเราไดมีกำลังคน มีพื้นท่ี มีคาสาธารณูปโภค คาบำรุงรักษา มีความสามารถ

ในการจัดหาวัตถุดิบและกระบวนการท่ีมีคุณภาพมาทำอาหารใหชุมชนเพลินพัฒนา โดยจะต้ังราคาไปบนพื้นฐานท่ีทุกคนได

อาหารคุณภาพดี และโรงเรียนก็อยูรอดได ซ่ึงยินดีรับฟงความคิดเห็นเพื่อมาพัฒนางานอยูเสมอคะ 

 ตอบ : โรงเรียนไดรับทราบขอกังวลใจของคุณแม และไดพยายามแกไขปญหาตามขอจำกัดของโรงเรียน โดยมี

การยายหองเรียนและอ่ืนๆ ซ่ึงขออนุญาตเรียนชี้แจงดังตอไปนี้นะคะ  

กอนอ่ืนโรงเรียนขออภัยที่การกอสรางลาชากวากำหนดไปมาก เน่ืองจากไมไดคาดการณเรื่องฝนมากขนาดนี ้

แตโรงเรียนจำเปนตองกอสรางในระยะน้ีเพราะตองการใหนักเรียนมีหองอเนกประสงคใหมใกลอาคารประถม เพื่อใหการ

เรียนรูของเด็กทำไดสะดวกขึ้น มีพื้นที่การเรียนรูมากขึ้น โดยไมตองรอใหจบปการศึกษา หองสมุดจะไดเพิ่มสวนขยาย 

เพ่ือทำเปนสวนของภาษาอังกฤษ เปนการจูงใจและทำใหเด็กเขาถึงหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือตางประเทศไดงายขึ้น และ

ในชวงสิ้นปการศึกษานี้เรามีโครงการสรางอาคารมัธยมใหม ทำใหตองจัดเรียงลำดับงานนี้มากอนคะ 

สำหรับหองเรียนที่ยายไปอยูชั่วคราวนี้เปนหองเรียนปกติที่เคยเปนหองเรียนมาหลายป แตเนื่องจากเปนหองฝง

ตะวันตก จึงไดรับผลกระทบจากแดดตอนบายมากกวา ซึ่งไดเจาะชองอากาศเพิ่มขึ้นเพื่อชวยระบายอากาศไปแลวกอน

เปดภาคเรียนฉันทะคะ 



๙

 
เก็บตกงานตอนรับเพ่ือนใหม 

 ผานไปแลวอยางชื่นมื่นอบอุนกับงาน  
“ตอนรับเพื่อนใหม” ที่องคกรครอบครัวเพลินพัฒนา

จัดข้ึนเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ท่ีผานมา 

งานนี้มีผูปกครองเกาและใหมมารวมงานกันอยางคับค่ัง 

บรรยากาศภายในงานเริ่มตนดวยการทำความรูจักกัน

ในเบื้องตน เพราะหลายคนอาจเคยเห็นหนาหรือสงยิ้ม

ทักทายกันเวลามารับ-สงลูก แตไมมีโอกาสพูดคุยกัน ก็

ใชโอกาสน้ีมาทำความรูจักกระชับความสัมพันธกันมาก

ขึ้น จากน้ันเปนการรวมแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมของชุมชนเพลินพัฒนา ซ่ึงเปรียบเสมือน

ครอบครัวใหญที่ถอยทีถอยอาศัย ตางคอยชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน การรณรงคใหเห็น

ความสำคัญของการคัดแยกขยะ และลดการสรางขยะดวยการใชภาชนะท่ีนำกลับมาใชซ้ำได 

เชน ปนโต กลองใสอาหาร แกวน้ำ ฯลฯ โดยมีหมอจั่น (นองปน ชั้น ๑/๒ และนองหนูดี ชั้น ๓/

๔) และแมตาย (นองแกนสาร ศิษยเกาเพลินพัฒนา ปจจุบันเปนนิสิตชั้นปที่ ๑ นิเทศศาสตร 

จุฬาฯ) สองแกนนำโครงการ รักโลก...ใหโลกรัก  มาพูดรณรงค กอนจะปดทายงานดวย

พิธีบายศรีสูขวัญ ตอนรับผูปกครองใหมเขามาเปนครอบครัวเพลินพัฒนาอยางอบอุนคะ 

นิทรรศการศิลปะ 
 

 จดหมายขาวฉบับนี้มีนิทรรศการศิลปะที่นาสนใจมาเชิญชวน

ชาวเพลินพัฒนาไปรวมช่ืนชมกัน ๒ งาน ซ่ึงมีผลงานของนักเรียนและ 

ผูปกครองเพลินพัฒนารวมจัดแสดงอยูดวยคะ 

 • นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติฯ 
นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 

๖๐ ปราชาภิเษกสมรส โดยรวบรวมภาพวาดของศิลปนอาชีพและศิลปน

อิสระกวา ๖๐๐ ชิ้น มาจัดแสดง ณ โถงช้ัน ๑ และช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป 

สมเด็จพระศรีนครินทร โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่  ๑-๑๕ ตุลาคม 

๒๕๕๓ 

• นิทรรศการศิลปนทัศนศิลปนานาชาติ 
นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปนทัศนศิลปนานาชาติ 

แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒ จัดแสดงผลงานกวา ๔๐๐ ชิ้น จากศิลปนกวา 

๒๐๐ คน ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ (ช้ัน ๑-๔) ถนน

ราชดำเนินกลาง ในวันที่ ๔-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ (นิทรรศการเปดแสดง

ทุกวัน ยกเวนวันพุธ) 

มหกรรมหนังสือระดับชาติ 
 กลับมาอีกครั้งสำหรับคนรักหนังสือกับงาน “มหกรรมหนังสือะดับชาติ 

ครั้งที่ ๑๕ (BOOKEXPO THAILAND 2010)” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒๑-๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ หนอนหนังสือ

เพลินพัฒนาอยาลืมไปเลือกซื้อหาหนังสือดีมาอานกันนะคะ 
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