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ข้อคิดท่านผู้อ�านวยการ

	 สวัสดีท่านผู้ปกครองทุก	ๆ	ท่าน	โรงเรียนปากเกร็ดเปิดภาคเรียนที่	1/	2561	

ในวนัที	่15	พฤษภาคม	2561	โดยกจิกรรมในรอบเดอืนทีผ่่านมา	ในเดอืน	มนีาคม	-	เมษายน	

มกีจิกรรมหลกั	ๆ	คอื	กจิกรรมปัจฉมินเิทศ	ม.6	การรบัมอบตัวนกัเรยีน	การเรียนปรบัพ้ืนฐาน	

และการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และ	4	 	ตลอดจนการประชุมผู้ปกครอง

ของนกัเรยีนทกุระดบัชัน้	เพือ่ความเข้าใจระหว่างผูป้กครอง	คร	ูและผู้บรหิาร	รบัทราบกฎกติกา	

กจิกรรมต่างๆของโรงเรยีน	และโรงเรยีนปากเกรด็ได้มกีารปรบัปรงุ	และพฒันาในหลายๆ	ด้าน

พร้อมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ	กิจกรรมการพัฒนาและดูแลนักเรียน	อาคารสถานที่	

และการบรกิาร	โดยมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะปรบัปรงุโรงเรยีนให้มคีณุภาพมากยิง่ขึน้	ซึง่จะส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น	

 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย	 เพ่ือเป็นการส่งเสริม																					

ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัด	 และศักยภาพของตนโดยการสนับสนุน			

ให้นักเรียนมีโอกาสแข่งขันทางวิชาการ	ดนตรี	กีฬา	ฯลฯ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	

เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น	 น�าความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน	 ขอถือโอกาสนี้

ขอบคณุนกัเรยีน	คณะคร	ูผูป้กครอง	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน		และเครอืข่าย

ผู้ปกครองที่สนับสนุนโรงเรียนปากเกร็ดมาโดยตลอด

	 	 	 	 	 					(	นพรัตน์		จั่นเพ็ชร์	)

	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ด

บทบรรณาธิการ

 สวสัดท่ีานผูอ่้านทกุท่าน	“จดหมายข่าว”	ฉบับแรก

ของปีการศึกษา	2561	ได้ออกสู่สายตาทุกท่าน	พร้อมกับ

ความเคลือ่นไหวต่าง	ๆ 	ในโรงเรยีนมากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่

โรงเรียนของเรา	มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย	

ล้วนเป็นเรื่องราวและภาพแห่งความส�าเร็จซึ่งเกิดข้ึน														

ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งของทุกคน	 “งานประชาสัมพันธ์”																		

ขอเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความดีงามและความส�าเร็จ																

ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของ	 “โรงเรียน

ปากเกร็ด”	ออกสู่สาธารณชนค่ะ

	 	 	 	 ธตินินัท์		นาจาน	

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมกล่อมขวัญพี่ ร้อยไมตรีสีด�าแดง 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด และโดมกิจกรรมนักเรียน

โรงเรียนปากเกร็ด
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เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ปฐมนิเทศ ม.1,ม.4

การรับมอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2561
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนปากเกร็ด ประจำ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 – 29 เมษายน 2561

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561

งานส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนปากเกร็ด
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การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนปากเกร็ด ประจำ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 – 29 เมษายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บุคลากรใหม่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูโสภณ  ชุมรักษ์ ครูจันทร์จรัส  ศิริวาลย์ นางสาวปิยฉัตร  คลังเจริญลาภ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นางสาวทยิดา  วันสุข

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกิจกรรมเช้านี้ทวีปัญญา

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             

ได้ให้ความรู ้เก่ียวกับประวัติ

สนุทรภูเ่น่ืองในสปัดาห์สนุทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                

ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ

วันอานันทมหิดล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายละเอียด จดหมายข่าว วิทยาศาสตร์ 1/2561

•  กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก โดย นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1            

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 19 มีนาคม 2561

•  ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1-3                    

ณ ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ จ.ระยอง วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561

•  กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4            

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระเบียบ วิธีการเรียนในเบื้องต้น 

รู้จักครู รู้จักรายวิชา และเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่จ�าเป็น

ค่ายวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศมัธยมศึกษาปีที่ 4

มหาลัยเด็ก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 

บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะร่วมพิธีวาง

พวงมาลาถวายราชสักการะ 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ 

พระเนศรวมหาราช ประจ�าปี 2561 

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล

ที่ 5 อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561 

อาจารย์นิพล โตพูล เข้าร่วม

โครงการอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต�าแหน่ง ครู 

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม 

ว21/2560 และ ว22/2560 ณ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่             

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561                 

ครูอาภากร โพธิ์สุข 

เข้าร่วมอบรมบุคลากรนาฎศิลป์ไทย  

ชุดร�าวงมาตรฐาน โดยส�านักการสังคีต 

กรมศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

งานแนะแนว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม รับน้องห้องเรียนพิเศษในวันอาทิตย์                 

ที่ 10 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้กิจกรรมให้ความรู้           
กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 72 คน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานทายผลรวม          

ฐานปริศนาข้ามแม่น�้า  ฐาน เกม 24 และฐานเกมนิม เพื่อฝึกทักษะและกระบวนการคิด
การค�านวณและส่งเสริม ให้ผู้เรียน รู้จักสังเกตในสถานการณ์ต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ได้เตรียมเอกสาร

และผลงาน 
สรุปการท�างานประจ�าปี 
เพื่อเตรียมรับการประเมิน
จากท่านคณะผู้บริหาร

และคณะประเมิน 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีการ PLC 
กลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น 
เป็นประจ�าทุกวันพุธ เพื่อ

เป็นการ พัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้

ครูเมธี ชราศรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท�าแนวทางการท�าหน่วยสมรรถนะ 
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น และหน่วยความถนัดทางสาขาวิชาของหลักสูตร

สถานศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน2561งานแนะแนวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การตามโครงการคุณธรรมของครูนำ สู่
โครงการ สืบสานความดี “พัฒนาครู
ต้นแบบผู้มีคุณธรรม จริยธรรม” 

ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

งานแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมการเข้า
ค่ายพักแรม ลูกสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนปากเกร็ด ระหว่าง

วันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ 
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปากเกร็ด

งานแนะแนวเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาคุรุ

สัมพันธ์นนทบุรี ครั้ง
ที่ ๙ วันที่ ๒๐ มีนาคม 

๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
เทพศิรินทร์ นนทบุรี

งานแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 
“สร้างสรรค์ ส่งเสริม 

เติมเต็มธรรม บวชเนกขัมมะบารมี” 
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ 
พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

งานแนะแนวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการครูโรงเรียนปากเกร็ด            

เร่ือง การบริหารจัดการหลกัสตูรสถานศกึษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสังคมฯ ฉบับปรับปรุง 

๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ โรงเรียนปากเกร็ด

งานแนะแนวเข้าร่วม
การรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๑ และ ๔ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ¬๒๘ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ 
โรงเรียนปากเกร็ด

งานแนะแนวเข้าการรับมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ โรงเรียนปากเกร็ด

งานแนะแนวเข้าร่วมการโครงการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
วันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวที่ 1 ครูสายพิน งามสง่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เข้ารับการอบรม NETPIE 

Workshop 
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561             
ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 

99/31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ตำาบลคลองเกลือ อำาเภอ
ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่2 ครูสายพิน งามสง่า เข้าร่วม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำาแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ              
ตาม ว21/2560และว22/2560              

เมื่อวันที่29เมษายน 2561                    
ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการนนทบุรี

ข่าวที่่ 3 ครูสุธิดา อุไรวงศ์ 
และครูวาสนา โสภารักษ์ เข้าร่วมประชุม
พิจารณาปรับเกณฑ์และกิจกรรมการ

ประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 

ณ  โรงแรมทองทารา ริเวอร์วิว 
กรุงเทพมหานคร


