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ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ  

นิทานในบ้าน ลานเพลินใจ 

ฉบับที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
ภาคจิตตะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก 

“จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com

ข่าวที่น่าสนใจ     

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง	 	

	 ช่วงนี้ฝนตกบ่อย	 ทำให้สนามรักบี้ฟุตบอลที่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล			

"ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ" ในวันที่	 ๑๐-๑๒	พฤศจิกายนนี้ค่อนข้างเฉอะแฉะจึง		

ขอเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปเป็นบริเวณลานหินกรวดด้านหน้าห้องประชุมใหญ่ เพื่อ

ความสะดวกของผู้ออกร้านและผู้มาร่วมงาน	พร้อมทั้งตั้งชื่องานให้สอดคล้องกับดินฟ้า

อากาศเป็น	 "ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ ตอน ฤดูที่เปลี่ยนแปลง"	 กับแนวคิดสวม		

ผ้าไทย	ใส่เสื้อกันฝน	กางร่มเที่ยวงานค่ะ	

	 ในภาคเรียนนี้โรงเรียนเพลินพัฒนามีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

เพื่อพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน	อันจะส่งผลให้การทำงานไป		

สู่เป้าหมายของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด	ทั้งเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของเรา		

ให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	นั่นคือ	 เป็นคนดี	มีความสุข	และมีความสามารถมากที่สุด

ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน	 เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยในระยะยาว		

และเป้าหมายการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งในด้านความรู้	 ความสามารถ	และการสร้าง

บรรยากาศการทำงานให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน	 ได้ทำงานที่ท้าทายและมี		

คุณค่าต่อประเทศ	 (ดูแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนได้ที่ท้ายจดหมายข่าว  

ฉบับนี้ค่ะ) 

การปรับโครงสร้างองค์กร 
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เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ช า ว เ พ ลิ น 

“สอน คณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก”
โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์

	 สัปดาห์ที่ผ่านมา	ส่วนพัฒนาหน่วยวิชาคณิตศาสตร์	 และ

หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาฯ	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	

“สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก”	 ให้กับคุณครูวิชาการ	คุณครู

หน่วยวิชาคณิตศาสตร์	 และคุณครูที่สนใจทุกช่วงชั้น	 โดยเชิญ	

ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค	อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการ

ออกแบบหลักสูตรคณิตศาสตร์แบบ	 Activity Based จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	มาเป็นวิทยากรการอบรม	 เพื่อให้

คุณครูได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบและจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจและรู้สึกสนุกกับการเรียน	 เช่น	การหา

สาเหตุที่ทำให้เด็กไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์	 การทำกิจกรรมภาวะ

พร้อมเรียนรู้ก่อนเริ่มเรียน	การสร้างโจทย์ให้นักเรียนฝึกทำอย่าง

สม่ำเสมอ	วันละ	๕-๑๐	นาที	เทคนิคการสร้างโจทย์ให้เด็กทำแบบ

ฝึกหัดที่มีความพอดี	โดยเริ่มจากโจทย์ง่ายๆ	ก่อน	เพื่อให้เด็กรู้สึก

ประสบความสำเร็จ	สนุกที่จะเรียน	แล้วค่อยๆ	เพิ่มความยากขึ้น

เป็นลำดับ	และการฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยกระบวนการกลุ่มแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน	เป็นต้น	

 อย่างไรก็ตาม ดร.สมวงษ์แนะนำว่า การจะช่วยให้เด็ก

เรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ สนุกและมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนคณิตศาสตร์นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียน

การสอน แบบฝึกหัด และสื่อการเรียนรู้แล้ว ผู้ที่มีส่วนสำคัญ

ยิ่งคือคุณครูและพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่จะต้องช่วยเหลือ ให้กำลัง

ใจ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กด้วยค่ะ 

ชื่นชมชื่นใจนักรักบี้เพลินพัฒนา
	 วันที่	 ๒๕-๒๖	 ตุลาคม	๒๕๕๑	นักกีฬารักบี้ของเพลิน

พัฒนาไปร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน	 ๑๕	 ปี	

รายการ	 	Xpotential “Rugby Challenge” Thailand : A 

Division of the Bangkok International Rugby Sevens จัด

โดยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 Xpotential	

Global,	UK	มีทีมรักบี้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด	๑๒	ทีม	โดยครั้ง

นี้เป็นการแข่งขันรักบี้เต็มรูปแบบ	ที่มีทั้งการแท็ค	(tackle)	และการ

ทำสกรัม	 (scrum)	ทำให้ได้เห็นพัฒนาการด้านทักษะในกีฬารักบี้

ของนักกีฬาเพลินพัฒนาที่พัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นตามวัย	ทักษะ

ด้านจิตใจที่มีความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	และมีใจสู้อย่างนักกีฬา	สามารถ

เอาชนะใจตัวเองและเอาชนะการแข่งขันในสนาม	จนได้รับรางวัล

รองชนะเลิศ	ดิวิชั่น	๓	

 ขอขอบคุณคุณครูกีฬาและคุณครูทุกท่านที่ร่วมดูแล

การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา เด็กๆ และผู้ปกครองที่ตามไป

ให้กำลังใจนักกีฬารักบี้ของเรากันถึงขอบสนามรักบี้ฟุตบอล 

โรงเรียนบางกอกพัฒนา และที่จะลืมเอ่ยถึงไม่ได้คือ นักกีฬา

รักบี้เพลินพัฒนา ขอชื่นชมในน้ำใจและหัวใจนักกีฬาของ  

ทุกคนค่ะ 
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วันแดงชาด

 หมู่กีฬาแดงชาดทั้ง ๔ หมู่ ประกอบด้วย 

	 หมู่นกเงือก	หมายถึง	สัจจะ	ความซื่อตรง	สุจริต		

	 ความจริงใจ	ตั้งใจจริงต่อการกระทำ	

	 สีประจำหมู่คือ	สีดำและสีเหลือง 

	 หมู่มด	หมายถึง ทมะ	ความมีวินัย	ลงมือทำจริง	

	 ในสิ่งที่ตั้งใจ	ดูแลและฝึกฝนพัฒนาตนเองได้	

	 สีประจำหมู่คือ	สีส้มและสีน้ำตาล 

	 หมู่ภูเขา	หมายถึง	ขันต	ิความอดทน	เข้มแข็ง		

	 หนักแน่น	มั่นคง	ตั้งมั่น	

	 สีประจำหมู่คือ	สีครามและสีเทา 

	 หมู่ดอกไม้ หมายถึง จาคะ	ความเสียสละ		

	 เผื่อแผ่	มีน้ำใจ	รู้จักให้	รู้จักแบ่งปัน	

	 สีประจำหมู่คือ	สีม่วงและสีเขียวมะกอก 

 วันแดงชาด วันแข่งขันกีฬาประเพณีของโรงเรียนเพลิน

พัฒนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าหนาว	 โดยมีจุดมุ่ง

หมายให้เด็กๆ	ผู้ปกครอง	คุณครู	และชาวเพลินพัฒนาทุกคนได้

เรียนรู้และพัฒนาตนผ่านกีฬา	ภายใต้หลัก	“ฆราวาสธรรม ๔ 

ประการ”	ที่แฝงฝังอยู่ในความหมายของแต่ละหมู่กีฬา	ซึ่งปีการ

ศึกษานี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๒	ค่ะ	

	 ก่อนจะถึงวันแดงชาด	ขอเชิญชวนนักเรียนทุกช่วงชั้นร่วม

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กีฬาแดงชาด	ประจำปีการศึกษา	

๒๕๕๑	เพื่อนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์บนเสื้อกีฬาของแต่ละหมู่	 โดย

มีกติกาการประกวดดังนี้	

	 ผู้ เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันของ

โรงเรียนเพลินพัฒนา	

	 ผลงานการออกแบบต้องบ่งบอกถึงความเป็นหมู่นกเงือก	

หมู่มด	หมู่ภูเขา	และหมู่ดอกไม้	อย่างเด่นชัด	สุภาพ	และสวยงาม	

	 ผลงานการออกแบบต้องสื่อความหมายถึงคุณธรรมที่แฝง

ฝังอยู่ในแต่ละหมู่กีฬาได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์	

	 ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเขียนหรือวาดด้วยมือเท่านั้น		

ส่งผลงานงานการออกแบบได้ที่คุณครูกีฬาทุกช่วงชั้น	ภายในวัน

จันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ช่วงเช้าก่อนเข้าแถว	 และ		

จะประกาศผลในช่วงเย็นของวันเดียวกันที่บริ เวณบอร์ด		

กำแพงข่าวค่ะ	
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สนุกกับละครก่อนเรียนพระอภัยมณี
	 ก่อนที่นักเรียนชั้น	๑	จะเริ่มเรียนรู้วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย	วันที่	๔	พฤศจิกายน

ที่ผ่านมา	คณะครูชั้น	 ๑	 ได้ร่วมกันแสดงละครเรื่องสุดสาครให้นักเรียนชั้น	๑	 ชม	 เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้		

และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ	 ตื่นตัว	 และอยากเรียนรู้ เรื่องพระอภัยมณี	 ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้		

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	 บรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนาน	สังเกตได้จากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเฮฮาของเด็กๆ		

ที่เกิดขึ้นตลอดการชมละคร	แต่ที่ดูจะเรียกความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆ		

มากสุดคงหนีไม่พ้นลีลาการเป่าปี่ของคุณครูอิฐ-ฉัตรชัย	เตมีสุภาพ	คุณครูกีฬา	

ช่วงชั้นอนุบาล	ที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย	

	 ขอปรบมือดังๆ ให้กับความสร้างสรรค์และความตั้งใจของคณะครู 

ชั้น ๑ รวมไปถึงคุณครูอิฐ ช่วงชั้นอนุบาล ที่ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ  

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะ 



เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ห้ อ ง เ รี ย น  

ช่วงชั้นที่ ๑ 

ช่วงชั้นที่ ๒ 
ภาคสนามชั้น๕-เข้าใจเราเข้าใจเขา
วันที่๖-๗พ.ย.๕๑ณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
	 ภาคสนามในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนา		

ตนของนักเรียนชั้น	 ๕	 ที่จะพานักเรียนไปพักค้างแรม	ณ	

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 ในวันที่	 ๖-๗	พฤศจิกายนนี้	 เพื่อ		

ให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ที่		

คุณครูตระเตรียมไว้	ท่ามกลางความสดชื่น	ร่มเย็น	และเงียบ

สงบของค่ายสุรัสวดี	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 จดหมายข่าว		

ฉบับหน้าจะนำภาพกิจกรรมและคำบอกเล่าของเด็กๆ	จาก

ประสบการณ์การออกภาคสนามในครั้งนี้มาให้ร่วมแบ่งปัน

ความประทับใจกันค่ะ	

ช่วงชั้นที่ ๓ 

	 ขอเชิญชวนเด็กๆ	คุณครู	และผู้ปกครอง	ร่วมชมการทำกิจกรรมดีๆ	มีประโยชน์ของเด็กๆ	 เพลินพัฒนาได้ในรายการ	

“พูดคุยประสาเด็ก”	รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์	 เวลา	๘.๐๐-๘.๓๐	น.	ทางสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส	(ThaiPBS)	โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมและวันที่ออกอากาศดังนี้ค่ะ	

	 น้องซายน์-กานต์ชนก	ชัยพิทักษ์โรจน์	 และน้องปอ-วริษฐา	กาญจนประดิษฐ์ ชั้น ๒/๔	แสดงละครให้ความรู้เรื่องโรค

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	และการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี	ในช่วงหนูน้อยรู้ทัน	ออกอากาศวันเสาร์ที่	๑๕	และ	๒๒	พ.ย.๕๑	

 น้องปั้น-ปติมา	จงยิ่งศิริ	 	น้องหมี่-จิชดา	ทรัพย์วงศ์วินิจ น้องบุณ-บุณยวิชญ์	คุณากร	และน้องเคน-ปวเรศ	ทองวินิจ	

ชั้น ๖/๑ จะไปเล่านิทาน	เล่นเกม	และทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเด็กๆ	มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนสลัมคลองเตย	ในช่วงคิดดีทำได้	

ออกอากาศวันเสาร์ที่	๑๕	พ.ย.๕๑	

 อย่าลืมติดตามชมความน่ารัก และการทำความดีของเด็กๆ เพลินพัฒนากันนะคะ 

รายการพูดคุยประสาเด็ก

ชื่นชมชื่นใจ
เด็กเพลินชนะการประกวดMindMap
	 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดประกวดและ

ตกแต่ง	Mind	Map	ในหัวข้อ	 “เราจะหยุดโลกร้อนได้อย่างไร”	

เพื่อส่งเสริมการใช้	Mind	Map	 เป็นเครื่องมือในการจดบันทึก

ข้อมูล-ความคิด	และส่งเสริมการเขียน	Mind	Map	ที่ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานที่โทนี	บูซาน	คิดขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.๒๕๑๗

รวมถึงการปลูกจิตสำนึกด้านดีให้นักเรียนช่วยกันระดมความ

คิดหยุดวิกฤตโลกร้อน	โดยเปิดรับผลงานไปเมื่อเดือนสิงหาคม	

-กันยายน	๒๕๕๑	มีนักเรียนระดับมัธยมต้นจากทั่วประเทศ	

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง	๑๑๑	ผลงาน	และจากการตัดสิน		



๕

	

   รางวัลที่ ๑	:	ทุนการศึกษา	๒,๐๐๐	บาท		

	 		พร้อมโล่รางวัล	

   ด.ช.ธีรเมธ เปรื่องเมธางกูร (ธีม) ชั้น ๙ 

	

    

   รางวัลที่ ๒	:	ทุนการศึกษา	๑,๐๐๐	บาท	

	 		พร้อมโล่รางวัล	

	 		ด.ญ.มินธิรา  ยอดมณฑป (มิ้น) ชั้น ๘/๑ 

	

	 			

	 		รางวัลที่ ๓ :	ทุนการศึกษา	๕๐๐	บาท		

	 		พร้อมโล่รางวัล	

   ด.ญ.ภคมน  วนพูนสุข (แนท) ชั้น ๘/๑ 

 

รางวลัชมเชย	:	รบัชดุของขวญัจากทางมลูนธิฯิ		

		 		

ด.ญ.ญาตาว ีตรงในธรรม (เฟนิเฟนิ) ชัน้ ๘/๑ 

 

  

 

 

ด.ช.ภคพล ตั้งนันทชัย (ปราณ) ชั้น ๘/๑ 

 

  

 

 

ด.ญ.ฐิติรัตน์ สิริภัทรวณิช (ฟ้า) ชั้น ๘/๒ 

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของด.ช. ธีรเมธ (ธีม) 

	 ผลงานแต่ละชิ้นแสดงให้เห็นว่า	นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิกฤตการณ์โลกร้อน	ทั้งการมองเห็นปัญหาและการเสนอ
แนะแนวทางแก้ไข	ขณะเดียวกันก็สามารถสื่อความคิดความเข้าใจดังกล่าวออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านเครื่องมือ	 “Mind	Map”	 ได้อย่าง
ชัดเจน	
 ขอชื่นชมคุณครูช่วงชั้นที่ ๓ ทุกคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน รวมไปถึงนักเรียนทุกคน ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่ส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวด ที่สร้างสรรค์ผลงานที่น่าชื่นใจในครั้งนี้ค่ะ (ชมผลงาน Mind Map ทั้ง ๖ ชิ้นได้ที่บอร์ดกำแพงข่าว 
บริเวณทางเข้าอาคารประถมต้น) 

ของคณะกรรมการในสัปดาห์ที่ผ่านมา	 เป็นที่น่ายินดีว่าผลงานของนักเรียนเพลินพัฒนาชนะใจกรรมการ	กวาดรางวัลไปทั้ง	๖	

รางวัล	ดังนี	้



๖

เติมฝันสร้างปัญญา
ภาคสนามพัฒนาผู้เรียนชั้น๙

	 ก่อนจะผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการ

จราจรในครั้งนี้	โรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาฝึกอบรมการจราจรเบื้อง

ต้นให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่	 ๓	 เพื่อให้นักเรียนรู้จักเครื่องหมายและ

สัญลักษณ์ต่างๆ	ในการจราจร	รวมทั้งสามารถเป่านกหวีดและทำสัญญาณ

มือที่ใช้ในการจราจรได้อย่างถูกต้อง	โดยในช่วง	๒-๓	สัปดาห์แรกนี้	คุณครู

ช่วงชั้นที่	๓	จะร่วมปฏิบัติงานเป็นพี่เลี้ยงไปพร้อมกับนักเรียนก่อน	จากนั้น

จึงจะให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่	อป.และรปภ.ของโรงเรียน

ต่อไป	

	 ผู้ปกครองที่แวะลงมาส่งลูกในตอนเช้า สามารถเสนอแนะการ

ทำงานของจราจรฝึกหัดเหล่านี้ได้ หรือจะแวะชื่นชมให้กำลังใจกันก็ได้

ค่ะ เพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำความดีต่อไป 

	 วันที่	๒๒-๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๑	นักเรียนชั้น	๙	ออกภาคสนามในโครงการพัฒนาผู้เรียน	หัวข้อ	“เติมฝัน	สร้างปัญญา”	

เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่จะช่วยสร้างสติ	สมาธิ	และเปิดโอกาสให้นักเรียนทำความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของ

ตนเอง	 เข้าใจและเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น	รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นๆ	ณ	บ้านสวนศิลป์ไทย

สบาย	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	

	 จากการสังเกตของคุณครูหลังนักเรียนกลับจากภาคสนาม	การประเมินตัวเองของนักเรียน	รวมไปถึงเสียงสะท้อนของ

ผู้ปกครอง	พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการในด้านจิตใจ	อารมณ์	และสังคมเป็นไปในด้านบวก	เช่น	นักเรียนที่นิ่งเงียบก็

กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น	นักเรียนที่ใจร้อนก็นิ่งและควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ	

	 “ได้รู้ จักตัวตนของตนเอง	 ได้ทำงานกับ

เพื่อนๆ	และกิจกรรมที่ให้นอน	 (ผ่อนพักตระหนักรู้)	

หนูก็รู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้น	 ได้ฝึกสติและสมาธิด้วยค่ะ”	

ด.ญ.ชัญญา กังวานพรศิริ (เบลล์) 

	 “กิจกรรมเดินเจริญสติรอบสวนเป็นการให้เรา

ฝึกที่จะอยู่กับตัวเอง	 แต่มีอุปสรรคตรงหินที่ เรา

เหยียบมันเจ็บ	ดังนั้นเราต้องฝึกสมาธิไม่ให้ไปจดจ่อ

อยู่กับความเจ็บ”	ด.ช.พิริยะ แก่นทอง (ไบรท์) 

	 “กิจกรรมนี้ทำให้ได้รู้จักความเป็นตัวเอง

มากขึ้น	และตัวเพื่อนเป็นอย่างไรมากขึ้น	จากเดิม

ที่เคยรู้มา	 และได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ในการ

ทำงานและความตั้งใจที่เพื่อนทำงานชิ้นนั้นออก

มา”	ด.ญ.ณิชา จุฬาลักษณานุกูล (หญิง) 

	 “ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากหลายๆ	ฐาน	

เช่น	การได้มองตัวเอง	มองผู้อื่น	 รู้จักคิดถึงผู้อื่น	และ

การรู้จักเวลา	 ไม่เล่นมากไป	ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ใน

ข้อจำกัดที่มี	 เพื่อให้กิจกรรมดำเนินผ่านไปได้ด้วยดี”	

ด.ช.วศิน สิริปัญญากุล (วิน) 

จิตอาสา...จราจร

	 เปิดสัปดาห์ที่สองของภาคเรียนจิตตะนี้	 ผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งลูกในตอนเช้า

คงจะสังเกตเห็นนักเรียนจราจรของเรามาทำหน้าที่ช่วยโบกรถและเปิดประตูรับน้องๆ	

ลงจากรถ	 เพื่อช่วยดูแลการจราจรในช่วงเช้าให้สะดวกและเป็นไปอย่างเรียบร้อย	

จราจรกลุ่มนี้เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่	 ๓	ที่เข้าร่วมในชมรมจิตอาสา	 ซึ่งเป็นโครงการ

พัฒนาตนที่มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีจิตอาสาและการทำประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม	 โดยเริ่มจากการช่วยเหลือการงานในสังคมเล็กๆ	ในโรงเรียนของเราเป็นจุด

เริ่มต้น	ก่อนจะขยายไปสู่การทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไปในอนาคต	



วางแผนธุรกิจขายการ์ดจากฝีมือของพวกเขาได้	 โดยมีเป้า

หมายปลายทางของการคิดและการทำงานในครั้งนี้ที่	 “การ

มอบของขวัญและความสุขให้กับเด็กๆ	ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง”	

(อ่านรายละเอียดเนื้อหาเรื่องการวางแผนธุรกิจได้ที่บอร์ด

กำแพงข่าว	และเว็บไซต์โรงเรียน	www.plearnpattana.com)	

 ขอขอบคุณคุณคเชนทร์ที่สละเวลามาให้ความรู้

กับนักเรียน และขอชื่นชมคุณครูช่วงชั้นที่ ๔ รวมทั้ง

นักเรียนชั้น ๑๐ ทุกคนที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำสิ่งดีๆ   

ในครั้งนี้ ใครที่จะ 

มาร่วมงานเทศกาล  

“ลมข้าวเบา... เงา 

เดือนเพ็ญ ตอน  

ฤดูที่เปลี่ยนแปลง” 

ปีนี้ อย่าลืมแวะ 

มาร่วมทำบุญและ 

อุดหนุนการ์ดฝีมือ 

นักเรียนของเรา 

กันนะคะ 

๗

ห้องเรียนธุรกิจ...เพื่อจิตแห่งการให้

	 เริ่มต้นจากการพูดคุยกันในชั่วโมงเรียนหน่วยวิชา	

ESL	ระหว่างคุณครูปั๊บ-เฉลิมขวัญ	 ไทยทัน	คุณครูวิชาการ	

ESL	กับนักเรียนชั้น	๑๐	ที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมกับมูลนิธิ

สายธารแห่งความหวัง	 (www.wishingwellthai.org)	 ในการ

ทำความฝันของเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายให้เป็น

จริง	การพูดคุยในวันนั้นได้ข้อสรุปร่วมกันว่า	นักเรียนจะทำ

การ์ดภาษาอังกฤษจำหน่ายในงาน	“ลมข้าวเบา...	 เงาเดือน

เพ็ญ	ตอน	ฤดูที่เปลี่ยนแปลง”	 งานเทศกาลประจำปีของ

เพลินพัฒนาที่จะมีขึ้นในวันที่	๑๐-๑๒	พฤศจิกายนนี้	 แล้ว

นำรายได้ทั้งหมดไปสมทบทุนกับทางมูลนิธิฯ	ต่อไป	

	 โครงการดีๆ	ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆ	จะ

ได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนธุรกิจจากนักธุรกิจตัวจริง	 คุณครู

ช่วงชั้นที่	๔	จึงได้เชิญคุณคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการ

บริหารโรงเรียน และกรรมการอิสระ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 

จำกัด (มหาชน)	มาเป็นวิทยากรพิเศษสอนนักเรียนชั้น	๑๐	

ได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนธุรกิจ	 ก่อนจะลงมือทำธุรกิจกัน

จริงๆ	 เช่น	 การวางแผนการตลาดที่ต้องคำนึงปัจจัยด้าน

สินค้า	 (Product),	 ราคา	 (Price),	สถานที่จำหน่าย	 (Place)	

และโปรโมชั่น	 (Promotion)	การคำนวณกำไร-ขาดทุน	และ

การคำนวณหาราคาขายที่เหมาะสม	 เพื่อให้นักเรียนนำไป



การงานเพื่อการให้ชช.๓

	 ในชั่วโมงการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนช่วงชั้นที่	 ๓	นักเรียนแต่ละคน

ต่างตั้งใจกันออกแบบและตกแต่งเสื้อตามความถนัดและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน	

บางคนวาดรูประบายสีสวยงาม	บางคนปักเป็นลวดลายน่ารักๆ	บางคนใช้เศษผ้าและ

กระดุมมาตกแต่ง	จากเสื้อยืดสีพื้นเรียบๆ	กลายมาเป็นเสื้อตัวใหม่ลวดลายแปลกตา	ช่วย

เพิ่มมูลค่าให้เสื้อแต่ละตัวได้ไม่น้อย	

	 ขณะที่อีกมุมหนึ่งนักเรียนบางคนกำลังขะมักเขม้นทำสมุดบันทึก	 โดยมีคุณครูส่วน

ผลิตและเผยแพร่สื่ออาสาเป็นครูพิเศษมาช่วยสอนวิธีการเย็บเข้าเล่มรูปแบบต่างๆ	จากนั้น

จึงตกแต่งปกและรูปเล่มให้สวยงาม	ก่อนจะกลายมาเป็นสมุดบันทึกหลายขนาดหลากรูป

แบบที่เกิดจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน		

	 นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ร่วมกันทำเสื้อยืดเก๋ๆ และสมุดบันทึกสวยๆ เหล่านี้ขึ้น

เพื่อจำหน่ายในงานเทศกาล “ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ ตอน ฤดูที่เปลี่ยนแปลง” 

ปีนี้ โดยรายได้จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอยุธยาค่ะ 

 เห็นตัวอย่างผลงานความสร้างสรรค์บวกกับความตั้งใจ และจิตใจที่เอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ของเด็กๆ อย่างนี้แล้ว อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ 

ช่วงชั้นที่ ๔ 



 ฝากกันสักนิดสำหรับผู้ที่ออกร้านจำหน่าย

อาหารและสินค้า ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้

ภาชนะพลาสติกและโฟม แล้วหันมาใช้ภาชนะที่ทำ

จากธรรมชาติแทน รวมไปถึงผู้ที่จะมาร่วมงานทุก

ท่าน กรุณาตระเตรียมเสื่อมาปูนั่งรับประทานอาหาร 

เตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนมาพร้อมรับมือกับฤดูที่

เปลี่ยนแปลง และโปรดนำกล่องใส่อาหาร จาน ช้อน 

มาด้วยนะคะ เพื่อให้งานเทศกาลของเรา 

เป็นงานที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ 

อย่างแท้จริงค่ะ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญตอนฤดูที่เปลี่ยนแปลง

	 งานเทศกาล	 “ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ ตอน 

ฤดูที่เปลี่ยนแปลง”	 งานประเพณีของเพลินพัฒนาที่จัดขึ้น

เพื่อระลึกถึงคุณค่าของสายน้ำและธรรมธรรมชาติ	 ในปีนี้มี

เด็กๆ	ผู้ปกครอง	และคุณครู	 ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหาร

คาวหวาน	เครื่องดื่ม	สิ่งประดิษฐ์	และของใช้ต่างๆ	กว่า	๘๐	

ร้าน	น่าชื่นใจว่าในจำนวนนี้มีหลายร้านตั้งใจจะนำรายได้

จากการจำหน่ายไปช่วยเหลือสังคม	ผ่านองค์กรการกุศล

ต่างๆ	ด้วยค่ะ	เช่น	

	 ร้านจำหน่ายเสื้อยืดและสมุดบันทึกฝีมือนักเรียนของ

คุณครูและนักเรียนช่วงชั้นที่	 ๓	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย	จ.อยุธยา	

	 ร้านจำหน่ายการ์ดภาษาอังกฤษฝีมือนักเรียนชั้น	๑๐	

ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย	 ผ่านมูลนิธิ		

สายธารแห่งความหวัง	

	 ร้าน	๖๐	ปี	 หมี่ซั่วภูเก็ตของน้องยุ้งข้าว	 ชั้น	๒/๔	

และคุณแม่	บริจาคมูลนิธิผู้หญิง	องค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้

ความช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง	

	 ร้านปันน้ำใจสู่น้องวัดตะกู	 	 อ.บางบาล	จ.อยุธยา	

ของคุณแม่น้องไบรท์	ชั้น	๙	จำหน่ายวุ้นผลไม้	ลูกชุบ	และ

น้ำสมุนไพร	

	 ร้านเล่นเพลินเพลินกับภูของน้องภู	อ.๑/๓	จำหน่าย

ของเล่นไทย	 ว่าว	 จั๊กจั่น	 กังหัน	 รายได้มอบให้สถาน

สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	

	 ร้านหลับตาตีหม้อของน้องเอิร์ธ	 ชั้น	๔/๒	 รายได้

มอบให้กับสาธารณกุศล	

	 นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเด็กๆ	 คุณครู	 และ

บุคลากร	 ให้ชมกันตลอด	๓	วัน	ณ	 เวทีการแสดงหน้าห้อง

ประชุมใหญ่	เช่น	

	 การแสดง	“เซิ้งกระติ๊บ และระบำฟ้อนเล็บ”	ของ

เด็กๆ	ชั้น	อ.๑/๑	และ	อ.๑/๒	

	 การแสดงการละเล่นแบบไทย	 “งูกินหาง ม้าก้าน

กล้วย”	ของเด็กๆ	ชั้น	อ.๒/๑	

	 การระบำพื้นบ้านภาคอีสานชุด	 “ฟ้อนแพรวา

กาฬสินธุ์”	ของนักเรียนชั้น	๓-๕	

	 การแสดงเซิ้งตำบักหุ่งของคณะแม่บ้าน โรงเรียน

เพลินพัฒนา	

	 การแสดงระบำพื้นบ้านชุด	“ระบำรองเง็ง รำกลอง

ยาว” ของเด็กๆ	ชั้น	อ.๑/๓	และ	อ.๑/๔	

	 การแสดงชุด	“ระบำดอกบัว”	 ของชมรมนาฏศิลป์	

และชมรมดุริยางค์	

	 การแสดง	“ระนาด เอก โท ตรี”	โดยนักเรียนชั้น	๔	

	 การแสดงการละเล่น	 “ลาวกระทบไม้”	 ของเด็กๆ	

ชั้น	อ.๒/๒	

	 การแสดงศิลปะป้องกันตัว	 “สยามยุทธ์”	 ของ

นักเรียนชั้น	๘-๙	

	 การบรร เลงดนตรี ไทย	 และดนตรี สากล	 ชุ ด	

“บรรเลงเพลินเพลง” ของนักเรียนช่วงชั้นที่	๒	และชั้น	๑๑	

	 การแสดงพื้นบ้านภาคกลางชุด	“รำกลองยาว”	ของ

นักเรียนชั้น	๔			

	 	 	 	 ฯลฯ	

	 ขอเชิญชวนเด็กๆ	คุณพ่อ	คุณแม่	คุณปู่	คุณย่า	คุณ

ตา	คุณยาย	พี่	ป้า	น้า	อา	นักเรียน	คุณครูและบุคลากรทุก

ท่าน	 จูงมือกันมาร่วมงานเทศกาล “ลมข้าวเบา... เงา

เดือนเพ็ญ ตอน ฤดูที่เปลี่ยนแปลง” ในวันที่ ๑๐-๑๒ 

พ.ย.๕๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๓๐ น. บริเวณห้องประชุมใหญ่	

กันเยอะๆ	นะคะ	 ใครใคร่ชิมก็มีร้านอาหารนานาชนิดให้

เลือกชิมกันอิ่มท้อง	 ใครสนใจจะซื้อหาของใช้ของฝากหรือ

ของขวญั	กม็สีนิคา้คณุภาพราคากนัเองมาจำหน่าย	หรือถ้า

เดินจนเมื่อยก็มานั่งพักชมการแสดงกัน่ได้ค่ะ	



๘



๙

	

วันพฤหัสบดี ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น. 

๒๐	พ.ย.๕๑	 มาทำแป้งโดว์ใช้เองกันเถอะ 

โดยแม่อุ๋ย	(แม่น้องปั้น	ชั้น	๑/๔)	

นิทานเพลงสุดหรรษา 

โดยคุณครูก้า	ผอ.โรงเรียน	

ชวนกันพับกระดาษ “โอริกามิ” 

โดยแม่น้อยหน่า	(คุณแม่น้องเตาผิง	ชั้น	๑/๒)	

๒๗	พ.ย.๕๑	
มาทำของเล่น... เล่นเองกันเถอะ 

โดยแม่จา...	อยากรู้จักแม่จามากขึ้น	

คลิก		www.tuator.net	

นิทานแสนสนุก 

สานปลาตะเพียนจากวัสดุเหลือใช ้

โดยพ่ออ๊อด	(คุณพ่อน้องปุ่น	ชั้น	๑/๔)	

๑๑	ธ.ค.๕๑	
เรียนทำบลูเบอรี่ชีสพาย 

โดยคณุยายแปน้	(คณุยายนอ้งภหูนิ	ชัน้	๒/๒)	

นิทานลูกชุบ 

โดยแมอุ่บ๊อิบ๊	(คณุแมน่อ้งองิแลนด	์ตอ.หอ้ง	๔)	

(พร้อมสนุกกับลูกชุบแสนอร่อยฝีมือหนูเอง)	

๑๘	ธ.ค.๕๑	 ทำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆ แสนอร่อย 

โดยคุณแม่น้องซายูริ	ชั้น	๑/๒	

ขนมอบฝมีอืคณุหน ูโดยแมต่อ้ง 

เพลดิเพลนิเสยีงเพลงไพเราะ 

โดยคณะนกัรอ้งรบัเชญิ	(จากหอ้งเรยีนครดูวงใจ	

อมาตยกลุ)	และวงดนตรเีฉพาะกจิของคณุ

พอ่คณุแมช่ัน้	๖	

นิทานในบ้านลานเพลินใจ

เล่าเรื่องโดย	:	คุณพ่อคุณแม่อาสา	ชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ	

	 ใครสนใจกรุณาจัดสรรเวลาให้พร้อมนะคะ	สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าขอจำกัดจำนวนไว้ที่	 ๑๕	คน	

(ยกเว้นวันที่	๒๗	พ.ย.๕๑)	 โดยลงชื่อสำรองที่นั่งได้ที่แม่หมี-คุณแม่น้องลูกบัว	อ.๓/๓	 โทร.๐๘๑-๖๔๖-

๓๑๐๓,	พ่อขาว-คุณพ่อน้องแพร	อ.๓/๓	โทร.๐๘๙-๑๙๑-๓๒๖๘	และแม่จั่น-คุณแม่น้องหนูดี	ชั้น	๑/๔	

โทร.๐๘๖-๓๔๓-๐๐๑๔		ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	ถ้าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆ	มาเพิ่มเติม	จะแจ้งให้ทราบที่

กระดานข่าว	บริเวณห้องสมุดครอบครัวฯ	ค่ะ	

      แต่ก่อนจะถึงเทศกาลนิทานในบ้านฯ อย่าลืมมา  

     อุดหนุนเสื้อชมรมห้องสมุดครอบครัวฯ เสื้อดี ราคาไม่แพง ใน  

     งานเทศกาล “ลมข้าวเบา. . . เงาเดือนเพ็ญ ตอน ฤดูที่  

     เปลี่ยนแปลง” เพื่อเราจะได้มีทุนทรัพย์มาจัดกิจกรรมดีๆ   

     อย่างนี้ต่อไปค่ะ 

	 วันนี้มีรายละเอียดเทศกาล	“นิทานในบ้าน ลานเพลินใจ”	มาแจ้งให้ทราบกัน	 โดยจะมีกิจกรรมสำหรับ		

คุณพ่อ	คุณแม่	ผู้ปกครอง	ในช่วงเช้า	และกิจกรรมสำหรับเด็กๆ	และครอบครัวในช่วงบ่าย	รายละเอียดดังตาราง

ด้านล่างค่ะ	

“โอริกามิ”	



๑๐



ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่  ส่วนสื่อสารองค์กร  
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓  

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

เ พ ลิ น ต า   เ พ ลิ น ใ จ 

ถ้อยคำชวนคิด 

ธรรมชาติสร้างเด็กเป็นนักสังเกตที่ละเอียดลออ	เป็นนักคิดที่แยบยล		

หาเหตุผลในสิ่งที่ตนสงสัย	เพราะธรรมชาตินั้น	ยิ่งค้นหา	ยิ่งค้นพบ		

ยิ่งสงสัย	ยิ่งได้คำตอบ	ยิ่งสังเกต	ยิ่งรอบรู้	ธรรมชาติจึงสร้างสรรค์	

ปัญญาของเด็กๆ	ให้งอกงาม	

เด็กๆอนุบาล๒เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว
สังเกตสีสันและรูปทรงหลากหลายที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้กับต้นไม้ใบหญ้า		

เก็บดอก...	ใบ...	ที่ร่วงหล่นลงพื้นมาพินิจพิจารณา	

ก่อนเก็บใส่กระเป๋า	นำไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากธรรมชาติตามแต่จินตนาการ	


