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ฉบับที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑

ข่าวสาร

http://www.baanploy.ac.th

FB: โรงเรี ย นบ้ ำ นพลอย

บ้านพลอย

Line ID: baanployinfo

email: office@baanploy.ac.th

“...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่ง ใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว
ชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบตั ิสู่ความสุขความเจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมกันทังชาติ
จึงเป็นหน้าที่ของ เราทังหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบตั ิหน้าที่ให้ดีทสี่ ุด...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๓๔
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CALENDAR
อังคาร 17 ก.ค.-English Day
ศุกร์ 20 ก.ค.-ป.1-3 ถวายเทียนพรรษาวัดคลอง
บ้านใหม่
อังคาร 24 ก.ค.-ป.4-6 ถวายเทียนพรรษาวัดนาวง
พุธ 25 ก.ค.-อนุบาล 1-3 ถวายเทียนพรรษาวัด
รังสิต
พฤหัสบดี 26 ก.ค.-พิธีถวายพระพร ร.10
**ศุกร์ 27-จันทร์ 30 ก.ค.-หยุดชดเชยวัน
เข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ร.10**
อังคาร 31 ก.ค.-พุธ 1 ส.ค.-ประถมศึกษาสอบ
กลางภาคต้น
พฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.-ป.4 ไปพิพิธภัณฑ์กษาปณ์
ศุกร์ 10 ส.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น.
-พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
และกิจกรรมวันแม่

จากเหตุการณ์ที่เด็กๆ 13 คน ปลอดภัย กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ในที่สุด
รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในพลังน้้าใจและความเหน็ดเหนื่อยของทุกฝ่ายที่
ร่วมแรงร่วมใจกัน ใครท้าอะไรได้ ก็ท้าทันที เสียสละกันทุกคน เพื่อ
เป้าหมายเดียวกัน และบุญรักษาให้ภารกิจส้าเร็จลุล่วง
มีหลายสิ่งครั้งนี้ เป็นบทเรียนทีดี และเราได้เรียนรูไ้ ปด้วย
ศาสตร์ทุกสาขาความรู้นั้นส้าคัญ มีประโยชน์ เมื่อน้ามาใช้ให้ถูกที่ถูกโอกาส
และสิ่งที่ยอดเยี่ยมสุด คือการเสียสละท้าเพื่อผู้อื่น
หวังว่าเด็กๆเหล่านี้จะเจริญเติบโตงดงามเป็นก้าลังของชาติ โดยตระหนักรู้
เสมอว่า ชีวิตเขามีคุณค่าส้าหรับผูอ้ ื่นด้วย ขอให้ใช้อย่างระมัดระวัง มีความหมาย ท้า
ประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อๆไป เช่นเดียวกับที่ผู้อื่นเคยท้าเพื่อพวกเขามาแล้ว

ถวำยพระพร วันเฉลิมฯ ร.10
ขอเชิญผู้ปกครองใส่เสื้อเหลือง ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เราจะใส่บาตรอาหารแห้ง ณ ลานอนุบาล
เวลา 07.45 น. เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมใส่บาตรพร้อมกับลูกๆนะคะ เวลา 08.10 น.
หลังประถมศึกษาเคารพธงชาติ บริเวณลานอนุบาล จะมีพิธีถวายพระพร นักเรียนทุก
คนแต่งกายชุดนักเรียน
นอกจากนี้ โรงเรียนจัดให้ลูกเสือเนตรนารีท้าพิธสี วนสนาม และมีกจิ กรรม
บ้าเพ็ญประโยชน์ด้วย

สอบประถมศึกษำ
เราเดินทางมาถึงกึ่งหนึ่งของเทอมต้น ปีการศึกษา 2561 แล้วค่ะ ประถมศึกษาจะมี
การสอบกลางภาค ซึ่งจะไม่สอบข้อเขียนวิชาปฏิบัติต่างๆ เช่น พละ ศิลปะ การงาน
นาฏศิลป์ฯลฯ เพื่อลดภาระการเตรียมตัวสอบของนักเรียน การสอบกลางภาคจะสอบ
เฉพาะวิชาพื้นฐานหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ(รวมประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง) วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (ส่วนวิชาปฏิบัติจัดสอบรวมกับวิชาหลัก
เฉพาะปลายภาค) ตารางสอบกลางภาคต้นประถมศึกษา
อังคาร 31 กรกฎาคม-คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
พุธ 1 สิงหาคม- สังคมศึกษา ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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Please Note...
 ขอขอบคุณ คุณแม่ ด.ช. ภาม มาแฮ มาให้
ความรู้เด็กๆ ป.5-6 เรื่อง ศาสนาอิสลาม
 คุณครู ป.6 เริ่มการเรียนเสริมทบทวนช่วง
พักกลางวัน เพื่อเตรียมสอบ Onet โดย
ก้าหนดช่วงเทอมต้นนี้ ทุกวันจันทร์ และ
ศุกร์ เริ่มจากภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์
ต่อไปก็จะค่อยเพิ่มกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
 สิ้นเดือนกรกฎาคม โรงเรียนจะส่งใบแจ้ง
ค่ากิจกรรมพิเศษ รอบเดือนสิงหาคมกันยายน 2561 กรณีงดเรียนกรุณาแจ้ง
ธุรการก่อนสิ้นเดือนนี้ 1 สัปดาห์ดว้ ยนะคะ
มิฉะนั้นชื่อลูกจะอยู่ในรายการค้างช้าระ
 โรงเรียนจัดทัศนศึกษา ป.5 เพิ่มเติมไปชม
พุทธประวัติ วัดปัญญานันทาราม เมื่อวัน
อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
 ผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ช้าระค่าเทอม
กรุณาติดต่อช้าระเงินที่ธุรการด่วนค่ะ

PLC โรงเรียนทำอะไร(Professional Learning Community)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทสี่ มาชิกของ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติ และสะท้อนคิดเพื่อนาไปพัฒนา เป็นแนวคิด
ของการเรียนรูร้ ่วมกันแบบcoaching and mentoring และpeer to peer คนที่เก่ง
กว่าช่วยคนที่อ่อนแอกว่า คนที่เก่งกว่าได้ทบทวนความรู้ของตนเองให้แม่นยาขึ้นด้วย
ยิ่งอธิบายยิ่งเก่ง ผ่านกระบวนการกลุ่ม และการรับฟังกัน ครูช่วยเพือ่ นครู นักเรียน
ช่วยเพื่อน ครูช่วยนักเรียน นักเรียนและครูต่างมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันมากขึ้น ไม่มีใครถูกทิ้งโดดเดี่ยว ซึ่งการอยู่ร่วมกันจ้าเป็นต้องอาศัยการรวม
พลังร่วมคิดร่วมท้า รับฟังกันอย่างลึกซึ้ง ท้างานกับใครก็ได้ เพื่อน้าพาภารกิจนั้นไปสู่
ความส้าเร็จ จะเก่งคนเดียว รู้คนเดียว เด่นคนเดียวโดยล้าพัง หรือแบ่งพวกฉันพวก
เธอ ....ไม่ได้แล้ว เราสอนเด็กๆให้หันมาช่วยกันให้ส่วนรวมส้าเร็จ แทนการแข่งขัน
เอาชนะ หรือยึดประโยชน์ตนมากเกินไป หรือจับผิด หรือขัดกันเอาเรื่องเอาราวกันจน
ไม่ต้องเดินหน้าไปทางไหน คนเก่งช่วยคนด้อยกว่า คนแข็งแรงจูงมือคนอ่อนแอกว่า
คนอ่อนกว่าต้องรู้จักขวนขวายพยายาม เดินไปด้วยกันโดยทัศนคติเชิงบวก ใช้การ
บริหารจัดการ การคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และอารมณ์ อย่างเป็นระบบ (EF
–Executive Functioning) ครูประชุมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เป็นทีม
สังเกตการณ์(นิเทศ)การปฏิบัติการสอน และนามาสะท้อนคิดเพื่อพัฒนา นักเรียนก็
เรียนรูเ้ ป็นทีม มีขั้นตอนคล้ายๆกัน วางแผนแบ่งหน้าที่กัน ช่วยกันสร้างความรู้ และ
สะท้อนคิดกันและกัน กระบวนการนี้ดาเนินปีละ 4 ครั้ง (เทอมละ 2 ครั้ง) และ
ครูผสู้ อนจะนาปัญหาที่พบไปจัดวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อแก้ปญ
ั หาที่พบต่อไป

ถวำยเทียนพรรษำ
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โรงเรียนจะขออนุญาตพานักเรียนไปถวายเทียนพรรษาที่วัดต่างๆ เวลา 09.00-10.30 น. กรณีไม่
อนุญาตให้นักเรียนไป นักเรียนจะมีคุณครูดูแลให้รอเพื่อนอยู่ที่โรงเรียน (ใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชม.)
หากประสงค์ฝากเงินให้โรงเรียนรวบรวมไปถวายวัด กรุณาเขียนและฝากมาก่อนวันที่กาหนดไป หรือท่านประสงค์ให้นักเรียนนา
ของไปถวายพระ ขอให้นักเรียนถือด้วยตนเองมาในวันที่ไปวัด
ผู้ปกครองสามารถขับรถติดตามไปร่วมทาบุญในเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมลูกๆได้นะคะ หากผู้ปกครองจะกรุณาช่วยคุณครูพา
นักเรียนขึ้นติดรถไปวัดและกลับโรงเรียนด้วย(ขอความกรุณาไม่พานักเรียนออกนอกเส้นทางนะคะ) เพราะรถโรงเรียนจะต้องวิ่งสองรอบ
เพื่อพาเด็กๆไปวัดครบทั้งหมด กรุณาแจ้งนะคะ ผู้ปกครองกรุณาเซ็นอนุญาต/ไม่อนุญาตส่งกลับโรงเรียนภายใน 13 กรกฎาคม 2561
ศุกร์ 20 ก.ค.-ป.1-3 ไปถวายเทียนพรรษาวัดคลองบ้านใหม่ อังคาร 24 ก.ค.-ป.4-6 ไปถวายเทียนพรรษาวัดนาวง
พุธ 25 ก.ค.-อนุบาล 1-3 ไปถวายเทียนพรรษาวัดรังสิต

แจ้งการให้นกั เรียนไปทาบุญเข้าพรรษา

กรุณาส่งคืนโรงเรียน
ภายในวันศุกร์ 13
กรกฎาคม 2561

ผู้ปกครอง ด.ช./ ด.ญ. ...........................................................................................ชั้น ...............
อนุญาต ให้นักเรียนไปท้าบุญที่วัดตามก้าหนดแจ้ง
ให้นักเรียนน้าของไปถวายพระเอง
ฝากเงินให้โรงเรียนรวบรวมไปถวายวัด ................. บาท มาด้วยแล้ว
ผู้ปกครองจะขับรถตามไปท้าบุญด้วย จะช่วยน้านักเรียนไปกับรถด้วยได้จ้านวน.............. คน
พบกันใหม่
ไม่อนุญาต ให้นักเรียนไปวัด (นักเรียนรอเพื่อนอยู่ที่โรงเรียน)
ฉบับหน้ าค่ะ
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