
      “งานวันสุนทรภู่” ที่หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษา

ไทยร่วมกันจัดขึ้นในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ระหว่างวันที่ 

๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ บริเวณใต้โถงอาคารประถม

ต้น เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดง

ศักยภาพ ความรู้และความสร้างสรรค์ในตัวออกมา 

ผ่านการร่วมกิจกรรมและการประกวดต่างๆ ที่จัดขึ้น

อย่างเต็มความสามารถ จนผู้ ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผู้

ปกครองหรือคุณครูที่เฝ้าดูการเติบโตของเด็กๆ อดรู้สึก

ชื่นชมไม่ได้ 

 ในกิจกรรม “เกมเฮฮาภาษาพี่น้อง” นักเรียน

ช่วงชั้นที่ ๓ แต่ละระดับชั้นต่างหมุนเวียนกันมาจัด

กิจกรรมให้น้องๆ ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ ได้ร่วมเล่นสนุก

และได้ความรู้ภาษาไทยไปพร้อมกัน อาทิ การแสดง

ละครหุ่นมือบอกเล่าชีวประวัติของสุนทรภู่ แล้วถาม

คำถามท้ายเรื่องทบทวนความรู้กันอีกรอบ กิจกรรม

สอยดาวตอบคำถามภาษาไทย-สุนทรภู่ การวาดรูป 

ระบายสี และตกแต่งที่คั่นหนังสือด้วยตัวละครใน

วรรณคดีของสุนทรภู่ กิจกรรมเรียงวรรคของบทกลอน

ให้ถูกต้อง ฯลฯ 

 ด้านพี่ๆ ชั้น ๙ ที่ตระเตรียมกิจกรรมมาให้

น้องช่วงชั้นที่ ๒ ร่วมสนุก แต่เมื่อมีน้องๆ ช่วงชั้นที่ ๑ 

มาขอเล่นเกมบ้าง พี่ๆ ก็ไม่ปฏิเสธให้น้องผิดหวัง โดย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมให้ง่ายขึ้นตามวัยของน้อง เช่น 

ฉบับที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ภาคฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก   

“จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com

 ข่าวที่น่าสนใจ    

   
กิจกรรมวันสุนทรภู่
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้


งานต้อนรับเพื่อนใหม่


โครงการ
R&D
ชั้น
๖



สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง
 ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ของหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย และการประกวดร้องเพลง

ภาษาอังกฤษในโครงการ “Sing Plearn Plearn” ของหน่วยวิชา ESL เก็บตกบรรยากาศงานและผลการแข่ง
ขันประเภทต่างๆ มาเล่าสู่กันฟังสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานค่ะ 

กิจกรรม “วันสุนทรภู่”  

สอนคน  สอนวิชา  พัฒนาคุณค่าของชีวิต 

  www.plearnpattana.com  โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 

“ “





๒ 

เกมให้นับจำนวนวรรค จำนวนบาท และจำนวนบท ใน

บทกลอนที่เตรียมไว้ แต่น้องๆ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ยังไม่

ได้เรียนเรื่องเหล่านี้ พี่ๆ ก็พยายามอธิบายให้น้องฟัง

อย่างตั้งใจ จนน้องๆ สามารถนับจำนวนวรรค จำนวน

บาท และจำนวนบทได้ถูกต้อง ขอชื่นชมความมีน้ำใจ

และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพี่ๆ ชั้น ๙ รวมถึง

ความตั้งใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ แต่แฝงไว้

ด้วยสาระความรู้ให้กับน้องๆของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓

ทุกคนค่ะ

 ในส่วนของรายการแข่งขันประเภทต่างๆ ที่จัด

ขึ้นให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นได้ร่วมสนุกนั้นก็ได้รับความ

สนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก ผลงานหลายชิ้นไม่

ว่าจะเป็นงานปั้นตัวละครจากวรรณคดีของชั้น ๒ การ

ประกวด “พจนา-อาภรณ์” ที่ให้นักเรียนแต่งกายเป็นตัว

ละครในวรรณคดีในช่วงชั้นที่ ๒ หรือการแต่งกลอน

สุภาพในช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ความสร้างสรรค์ ตลอดจนความมุ่ งมั่นตั้ งใจของ

นักเรียนแต่ละคนที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นตามวัย นำผล

รางวัลชนะเลิศในการประกวดแต่ละประเภทมาบอกเล่า

ให้ร่วมชื่นชมชื่นใจกันค่ะ (รอชมภาพบรรยากาศงาน และ

ผลการประกวดอย่างละเอียดได้ที่บอร์ดกำแพงข่าว บริเวณ

ทางเข้าอาคารประถมค่ะ) 

•การประกวดทอ่งบทอาขยานประกอบจงัหวะระดบัชัน้๑

  รางวัลชนะเลิศ นักเรียนชั้น ๑ / ๒   

•การประกวดแตง่โคลงสีส่ภุาพระดบัชว่งชัน้ที่๔

   ประเภทดเีดน่ นายศุภณัฐ  ทองอยู่เรือน ชั้น ๑๑ 

   ประเภทสรา้งสรรค ์นายสารัตถะจึงเสถียรทรัพย์ ชั้น ๑๑ 

•การประกวดปัน้ตวัละครจากวรรณคดีระดบัชัน้๒

  รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ภวัต  วชิระวุฒิไกร  

  ชั้น ๒/๔ ผลงานปั้น “ม้านิลมังกร”  

•การประกวดโตว้าทรีะดบัชว่งชัน้ที่๔ในญตัติ

“เวทมนตรข์นุแผนดแีสนกวา่ปีพ่ระอภยั”

 รางวลัชนะเลศิ   

  นายก้องภพ พิทักษ์สินสุข ชั้น ๑๑  

  นายศุภณัฐ ทองอยู่เรือน ชั้น ๑๑ 

  นายนวพรรษ คิมหันตมาลย์ ชั้น ๑๑ 



•การแขง่ขนัตอบคำถาม“คำถาม-ยามเชา้”

ประเภทถกูตอ้ง

  ชั้น๑ ด.ช.กองพล ทับกิ  ชั้น ๑/๓ 

  ชั้น๒ ด.ญ.วริษา จิระภคโชติ ชั้น ๒/๑  

  ชั้น๓ ด.ญ.สลิลรดา ประชานิมิตรชัย ชั้น ๓/๓ 

  ชั้น๔ ด.ญ.ศุภากร ศุภผลถาวร ชั้น ๔/๒ 

  ชั้น๕ ด.ช.ณภัทร กองรัตนานันท์ ชั้น ๕/๑ 

 ชั้น๖ ด.ญ.สุทธินี  ตันติถาวร ชั้น ๖/๒ 

ประเภทขยนั

  ชั้น๑ ด.ช.กองพล ทับกิ  ชั้น ๑/๓ 

  ชั้น๒ ด.ญ.กมลลักษณ แย้มหรั่งทรัพย์ ชั้น๒/๑ 

  ชั้น๓ ด.ช.ณัฐพงศ์ ว่องชาญกิจ ชั้น ๓/๑ 

  ชั้น๔ ด.ญ.ศุภากร ศุภผลถาวร ชั้น ๔/๒ 

  ชั้น๕ ด.ญ.ปุณณมน มกรแก้วเกยูร ชั้น ๕/๑ 

 ชั้น๖ ด.ญ.สุทธินี ตันติถาวร ชั้น ๖/๒ 

•การประกวด“พจนา-อาภรณ”์ระดบัชว่งชัน้ที่๒

ประเภทสวยงาม(หญงิ)		

       ด.ญ.สุธิดา  จันทร์รุจิพัฒน์ ชั้น ๕/๓ 

ประเภทสวยงาม(ชาย) 

       ด.ช.ญาณากร  กิจพงษ์ประพันธ์ ชั้น ๔/๒ 

ประเภทสรา้งสรรค์(หญงิ) 

       ด.ญ.ปุณณมน  มกรแก้วเกยูร ชั้น ๕/๑ 

ประเภทสรา้งสรรค์(ชาย) 

       ด.ช.ภูริณัฐ   สุทธิพร  ชั้น ๕/๒ 

ประเภทขวญัใจมวลชน 

       ด.ญ.ปติมา   จงยิ่งศิริ  ชั้น ๖/๑ 

•การประกวดรอ้งเพลงจากวรรณคดีระดบัชัน้๓

  รางวัลชนะเลิศ  นักเรียนชั้น ๓/๒ 

•การประกวดแตง่กลอนสภุาพระดบัชว่งชัน้ที่๓

   ประเภทดเีดน่ ด.ญ.ณัฐณิชา   โชตมณี  ชั้น ๘/๒ 

 ประเภทสรา้งสรรค์ด.ญ.สทุตัตา บรรหารศภุวาท ชัน้ ๗/๑ 
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ผลการแขง่ขนัSingPlearnPlearn 

รางวัล ชื่อ-สกุล	 เพลงที่ร้องประกวด	


ชนะเลิศ ทีม Love & Love 

- ด.ญ.ปติมา จงยิ่งศิริ (ปั้น) ชั้น ๖/๑ 

- ด.ญ.สุพิชา จิระศิริโสภณ (ฝ้าย) ชั้น ๖/๑ 

- ด.ญ.จฑุาพชิญ ์ เมฆไพบลูยว์ฒันา (ลกูตาล) ชัน้ ๖/๑ 

- ด.ช.จักรเพชร เสลี่ยงรังษี (เจเล่) ชั้น ๖/๑ 

- ด.ช.รัฐภูมิ จิระวัฒนชัย (โจอี้) ชั้น ๖/๑ 

Way back into love 

อันดับที่๒ ด.ช.ญาณิน พุฒิชลานันท์ (พีท) ชั้น ๔/๓ 
Falling in love with you 

ด.ญ.นิพพิทา โพนเงิน (เม็ดฝ้าย) ชั้น ๕/๒ 
Part of the world 

อันดับที่๓ ด.ช.จุลจักร อำนรรฆมณี (เจเจ) ชั้น ๖/๒ 
Season of love 

ระดับช่วงชั้นที่๓

ชนะเลิศ ด.ญ.พฤกษ์ศุภางค์ ศุภเมธากร (เพิร์ธ) ชั้น ๗ 
Reflection 

อันดับที่๒ ทีม M & M 

- ด.ญ.ปณิตา สถีระศรินทร์ (ม้อนท์) ชั้น ๗ 

- ด.ญ.วรินทร สถีระศรินทร์ (มายด์) ชั้น ๙ 

What dreams are made of 

อันดับที่๓ ทีม Don’t say 

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

- ด.ญ.ภคมน วนพูนสุข (แนท) ชั้น ๘/๑ 

Don’t say you love me 

“Sing Plearn Plearn” 
 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ “Sing Plearn 

Plearn” ในเย็นวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ชม

มาร่วมให้กำลังใจนักร้องรุ่นเยาว์ของเพลินพัฒนากัน

อย่างล้นหลามจนแน่นโถงชั้น ๑ ของอาคารประถมต้น 

ทำเอานักร้องรุ่นเยาว์ช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ ที่สมัครเข้า

ร่วมการแข่งขันทั้ง ๔๖ คน รู้สึกตื่นเต้นไปตามๆ กัน  

 บรรยากาศการแข่งขันในวันนั้นเป็นไปอย่าง

สนุกสนาน นับตั้งแต่การเปิดงานด้วยเสียงร้องประสาน

ของครูปาด-ศีลวัต ศุษิลวรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา

การ และครูนุ้ย-สุภาพร กำภู ณ อยุธยา คุณครูวิชา

ดนตรีชีวิตช่วงชั้นอนุบาล ในเพลง Have you ever 

seen the rain การเต้นประกอบเพลงของเด็กๆ   

ชมรมแด๊นซ์ ช่วงชั้นที่ ๑ ที่สร้างความคึกคักให้กับงาน

ไม่น้อย ที่น่าชื่นใจคือเด็กๆ ที่มาร่วมแข่งขันต่างตั้งใจ

ร้องและเต้นอย่างเต็มความสามารถ แต่ละคนออกเสียง

ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง มีการแสดงออกถึงความคิด

สร้างสรรค์ และการกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรักชอบในภาษา

อังกฤษได้อย่างดีค่ะ  

  

  

 

	 	 	 	 		

		

		

ระดับช่วงชั้นที่๒



๔ 









เทคนิคพัฒนาการอ่านและการเขียน

 ผู้ปกครองบางท่านมีความกังวลเรื่องการ

อ่านและการเขียนของลูก ครูสุขจันทร์แนะนำ

เทคนิคง่ายๆ ว่า ถ้าอยากให้ลูกอ่านได้ ให้อ่าน

หนังสือให้ลูกฟังและชี้ตัวหนังสือให้เขามองตาม ถ้า

อยากให้ลูกเขียนได้ ให้ชวนลูกทำกิจกรรมที่ต้องใช้

มือมากๆ เช่น การให้ลูกแต่งตัวเอง ติดกระดุม-

ตะขอเอง การเช็ดโต๊ะ ถูพื้น พับผ้า หรือการเก็บ

เสื้อผ้าของตัวเอง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือลูกให้แข็ง

แรงและพร้อมที่จะเขียน นอกจากนี้มือยังเป็นเครื่อง

มือสำคัญของการเรียนรู้ การให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่

ต้องใช้มือคือโอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้จากการสัมผัส

และลงมือทำ 

เก็บตกจากสนทนายามเช้า 
 ในกิจกรรมสนทนายามเช้าระหว่างคุณครูสุขจันทร์ สุขประกอบ หัวหน้าส่วนการศึกษาพิเศษ 

และผู้ปกครองของเด็กๆ ในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม ในรอบ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงมีสาระดีๆ 

ที่เป็นประโยชน์ทั้งกับเด็กพิเศษและเด็กปกติเช่นเคย เก็บตกประเด็นสำคัญๆ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ 

การส่งเสริมทักษะภาษาและทักษะชีวิต

 สำหรับเด็กพิเศษแล้วการส่งเสริมทักษะด้าน

ภาษา และการให้เด็กๆ รู้จักช่วยเหลือตัวเองได้นั้น

เป็นเรื่องสำคัญ โดยครูสุขจันทร์ให้เหตุผลว่า ภาษา

เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ถ้าเด็กมีทักษะด้าน

ภาษาดี เขาจะเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้ดี ขณะที่การ

เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองนั้นเป็น

ทักษะชีวิตที่จะช่วยลดการพึ่งพาผู้อื่น และสร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับเด็ก เพราะชีวิตของเด็กยังอีก

ยาวไกล จึงควรฝึกฝนให้เขาเรียนรู้ที่จะดูแลและช่วย

เหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งทักษะใดที่คุณครูฝึก

ให้เด็กทำที่ โรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองควรนำไปให้เด็ก

ฝึกฝนต่อเนื่องที่บ้านด้วย เพราะการฝึกฝนบ่อยครั้ง 

สม่ำเสมอ จะทำให้ เด็กทำสิ่ ง เหล่านี้ ได้ดีและ

คล่องแคล่วขึ้น 

สอนวิชาการผ่านกิจกรรม 

 ครูสุขจันทร์แนะนำว่าการส่งเสริมวิชาการ

ให้กับลูกนั้นไม่ควรตั้งโต๊ะสอน แต่ให้สอนไปในชีวิต

ประจำวัน เช่น ระหว่างช่วยกันจัดโต๊ะอาหารก็ชวน

ลูกคุยว่า “น้ำบนโต๊ะมีกี่แก้ว” “ถ้าเอามาเพิ่มอีก ๑ 

แก้ว จะมีน้ำกี่แก้ว” หรือชวนลูกวาดภาพระบายสี

ร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูก พ่อแม่ก็เลือกสีของตัวเอง 

และเปิดโอกาสให้ลูกเลือกสีของเขาเองเช่นกัน 

เป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือก

ด้วย ซึ่ง รศ.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผอ.ศูนย์การ

ศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ที่มาร่วมสนทนาด้วยกล่าวเสริมว่า เด็กนั้น

ต้องการอิสระ ต้องการการสร้างสรรค์ การให้เด็ก

เลือกสีเองจะทำให้เขามีความสุขจากการได้เลือก 

และถ้าเด็กจะวาดกล้วยสีส้ม ก็อย่าไปตีกรอบเขาว่า

กล้วยต้องสีเหลือง แต่ชวนคุยถึงสิ่งที่เขาวาด เช่น 

“ทำไมกล้วยถึงสีส้มละลูก” เพื่อกระตุ้นให้เขาคิด

แล้วแสดงความคิดออกมา 

 ครูสุขจันทร์ ได้แนะนำผู้ปกครองให้หลีก

เลี่ยงการใช้เสียงดังหรือการตีเพื่อหยุดพฤติกรรมไม่

พึงประสงค์ของลูก เพราะแม้การตีจะเห็นผลฉับ

พลัน แต่ก็ส่งผลเสียในระยะยาว โดยด้านหนึ่งนั้น

ทำให้ผู้ปกครองต้องเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น

เรื่อยๆ เพื่อหยุดพฤติกรรมของลูก จนกระทั่งถึงวัย

หนึ่ง การตีจะไม่สามารถหยุดพฤติกรรมของลูกได้ 

ขณะที่อีกด้านหนึ่งนั้น เด็กจะซึมซับและเรียนรู้วิธี

ตอบโต้ด้วยความรุนแรง แล้วนำวิธีการนี้ไปใช้กับ

คนอื่นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งกับ

ลูกแล้วเห็นว่าตนเองอาจจะพูดเสียงดังหรือตีลูก ให้

ผู้ปกครองเดินออกมาจากสถานการณ์ดังกล่าว แล้ว

ให้ผู้ปกครองหรือผู้ ใหญ่ท่านอื่นในบ้านมาช่วย

จัดการแทนก็จะช่วยได้ค่ะ 

“การตี”ให้ผลดีฉับพลันแต่สร้างผลเสียระยะยาว
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เชิญร่วมงาน Kids’ Learning Expo 2008 
 ในวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคมนี ้ โรงเรียนจะไปร่วมออกบูธ

นิทรรศการและจัดกิจกรรมในงาน Kids’ Learning Expo 2008 นำเสนอ

แนวคิดเรื่อง “เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น มากกว่าเป็นอย่างที่เราบอกให้

เป็น” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้ปกครองที่ไปร่วมงาน อย่าลืม

แวะเวียนมาร่วมชมนิทรรศการหรือพาเด็กๆ มาทำกิจกรรมที่บูธของ

เพลินพัฒนาได้ค่ะ พบกันที่บูธ S37 Plenary Hall 1-3 ค่ะ 

 เมื่อไม่นานมานี้มี เหตุแผ่นดินไหวขึ้นที่

ประเทศเพื่อนบ้านของเรา อันนำมาซึ่งความสูญเสีย

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยในบริเวณที่

ประสบเหตุ ทั้งยังส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศ

ไทยในจังหวัดใกล้เคียงกับประเทศพม่าและจีนที่

ประสบเหตุแผ่นดินไหว ในวันพุธที่ ๒ กรกฎาคมที่

ผ่านมา โรงเรียนจึงได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้าน

ธรณีพิบัติภัย จากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้

ความรู้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ คุณครูและบุคลากร 

ในเรื่องแผ่นดินไหว อาทิ สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว 

บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย พื้นที่ที่มี

โอกาสเกิดแผ่นดินไหวที่สำคัญในโลก และการรับมือ

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้นักเรียนและคุณครูมี

ความรู้ที่จะดูแลตนเอง ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้

อื่นได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะ 

 โรงเรียนจะจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและทอด

ผ้าป่าเพลินพัฒนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน  

เข้าพรรษา โดยจะมพีิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นในวันพุธที่

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ บริเวณสนามหญ้าเล็ก ข้าง

อาคารประถมต้น ในเวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ขอเชิญ

ชวนเด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครู นำเทียนจากบ้าน

มาร่วมหล่อเทียนพรรษาด้วยกัน แล้วโรงเรียนจะนำ

เทียนพรรษาและเงินทอดผ้าป่าไปถวายที่วัดสนามใน 

ในวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผู้ปกครองที่จะพา

เด็กๆ ไปร่วมถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าด้วยกัน 

สามารถขับรถมาร่วมตั้งขบวนได้ที่บริเวณหน้าอาคาร

อเนกประสงค์ใหม่ (ใกล้อาคารสระว่ายน้ำ) แล้วจะ

เคลื่อนขบวนไปยังวัดสนามใน เวลา ๑๕.๓๐ น.ค่ะ 

เสื้อพิธีการ ช่วงชั้นที่ ๑-๓ 
 ขณะนี้เสื้อพิธีการสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๓ มีจำหน่ายแล้ว   

ราคาจำหน่ายตัวละ ๓๐๐ บาท ผู้ปกครองสามารถมาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์  

ด้านหน้า บริเวณอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ 

เชิญร่วมหล่อเทียนพรรษาและทอดผ้าป่า อบรม “แผ่นดินไหว ภัยที่ควรรู้” 
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  ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ๓ อยู่บนชั้น ๓ ซึ่งเป็น

ชั้นบนสุดของอาคารประถมต้น แม้โครงหลังคาจะยกสูง

ให้ลมพัดผ่านได้สะดวก แต่ชั้นบนก็ยังมีอากาศร้อนกว่า

เมื่อเทียบกับ ๒ ชั้นล่าง คุณครูจึงคิดหาทางให้ห้องเรียน

มีความร่มรื่นยิ่งขึ้น คุณครูในระดับชั้นจึงแยกย้ายกันไป

หาของตกแต่งบ้านมาเนรมิตบรรยากาศของห้องเรียน

ชั้น ๓ ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศของสวน

สาธารณะ 

 ครูเอิ้นเลือกที่จะจัดสวนไว้บริเวณกลางห้อง ๓/๑ 

เพราะไม่อยากให้ความสวยงามนี้ไปหลบอยู่ที่มุมใดมุม

หนึ่ง อยากให้เด็กๆ ทุกคนได้เห็น ได้ผ่อนคลายจาก

การมองต้นไม้เขียวๆ ได้ยินเสียงน้ำตกจิ๋วๆ ไหล 

“จอกๆ” ตามหลักฮวงจุ้ยยังกล่าวไว้ว่า สถานที่ใดมีน้ำ

ไหล คนในบ้านนั้นจะใจเย็น ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอีก

ด้วย 

 เมื่อมีสวนอยู่กลางห้อง โต๊ะเรียนก็ต้องจัดใหม่ 

คราวนี้เราจัดเป็นกลุ่มย่อยกระจายอยู่รอบสวนหย่อม  

ทำให้นักเรียนทุกกลุ่มได้มี โต๊ะเรียนติดสวน และ

กระดานที่เป็นล้อเลื่อนก็สามารถหมุนไปรอบๆ ทำให้

ไม่มีใครต้องเป็นเด็กหลังห้อง นอกจากนี้ยังทำให้ห้องดู

กว้างขวางขึ้น และมีที่ เหลือพอจะใช้ เป็นพื้นที่จัด  

กิจกรรมอื่นๆ อีกด้วย 

 การจัดโต๊ะเป็นกลุ่มช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง

ความสามัคคี และการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม รวมไป

ถึงการเคารพซึ่งกันและกัน ทุกคนจะได้ผลัดเวรกันเป็น

หัวหน้าและรับผิดชอบสมาชิกคนอื่น รวมทั้งดูแลสวน

สาธารณะของพวกเขาด้วยความเต็มใจ เพราะเด็กๆ 

ทุกคนขมีขมันกันมารดน้ำต้นไม้ ดูแลต้นไม้ โดยไม่ต้อง

ให้ครูบอก...ขอบคุณนักเรียนห้อง ๓/๑ ที่ช่วยกันดูแล

สวนอย่างดี ครูเอิ้นชื่นใจมาก 

 หากเราหมั่นดูแลต้นไม้ ต้นไม้ก็จะกลับมา

ดูแลเราเช่นกันค่ะ

ชื่นชมชื่นใจศิลปินน้อย 
 จากโจทย์สั้นๆ ที่คุณพ่อสุขสันต์ ช่วยนุ่ม บอก

กับน้องซึง-ด.ช.ญาณกวี ช่วยนุ่ม ชั้น อ.๓/๔ ว่า “ถ้า

โลกร้อนเราจะทำอย่างไร” ก็ปรากฏออกมาเป็นผลงาน

ศิลปะชื่อ “ชีวิตพอเพียง... หยุดโลกร้อน” ที่ได้รับการ

คัดเลือกให้ร่วมแสดงในงานการประกวดศิลปกรรม 

ปตท.ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๑ หัวข้อ “หยุด... โลก

ร้อน เพื่ออนาคต” จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 

๘๖๘ ชิ้น 

 ผลงานชิ้นนี้น้องซึงใช้เทคนิคสร้างสรรค์อย่าง

อิสระและหลากหลาย อาทิ นำมีดและไม้ไอติมมาปาด

ป้ายระบายสีแทนพู่กัน ทำให้ได้ผลงานศิลปะที่ดูแปลก

ตาและสร้างสรรค์จนประทับใจคณะกรรมการผู้ตัดสิน 

และได้รับเลือกให้ร่วมแสดงงานในกลุ่มเยาวชนอายุไม่

เกิน ๙ ปี ขอเชิญชวนเด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครูไป

ร่วมชื่นชมผลงานของน้องซึง และผลงานของศิลปินคน

อื่นๆ กันได้ที่อาคารศิลปกรรมไทยและศิลปะร่วมสมัย

(หอศิลป์ใหม่ ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมซึ่งจะจัดแสดง

ตั้งแต่วันที่๑-๒๖กรกฎาคม๒๕๕๑ค่ะ

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดสวนในห้อง (เรียน)  
      เล่าเรื่องโดย...ครูเอิ้น-มัณฑณา วุฒิรณประเสริฐ ครูมานุษกับโลก ช่วงชั้นที่ ๑ 

ช่วงชั้นอนุบาล 

ช่วงชั้นที่ ๑ 
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 การเรียนรู้ ในหน่วย

วิชาธรรมชาติศึกษาและ

ประยุกต์วิทยาของนักเรียน

ชั้น ๘/๒ ภาคเรียนนี้ เด็กๆ 

จะได้เรียนรู้เรื่องพืช โครงสร้างและการทำงานของพืชที่

ลึกไปถึงระดับเซลล์ เพื่อขยายการเรียนรู้และทำความ

เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น คุณครูได้พานักเรียนไปศึกษา

ภาคสนามเรื่อง “เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์กับการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” ณ ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ของ

บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑  

 ผักไฮโดรโปนิกส์เป็นผลผลิตจากการทำเกษตร

เชิงพาณิชย์รูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้

บริ โภคในปัจจุบัน ภายในฟาร์มผักแห่งนี้นักเรียนได้

สังเกตและเรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์อย่างครบ

วงจร ได้ศึกษากระบวนการทำงานต่างๆ ภายในฟาร์ม 

ดูแปลงสาธิตการปลูกพืชที่มีระบบการปลูกและดูแลแตก

ต่างกันไปตามชนิดของผัก ทั้งยังได้ลงมือปลูกผัก

ไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเอง เรียกได้ว่าเรียนรู้กันทุกขั้นตอน

ตั้ งแต่ เริ่มเพาะปลูก ดูแล จนกระทั่ ง เก็บเกี่ยวไป

ภาคสนามชั้น ๖ 

“เรียนรู้ดวงดาวกับปราชญ์ชาวบ้าน” 
 วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นี้ นักเรียนชั้น ๖ จะออกภาคสนามในหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและ  

ประยกุตว์ทิยา เพือ่ศกึษาเรือ่งของดวงดาวและการทำกลอ้งดดูาวกบัปราชญช์าวบา้น “คณุลงุวรวทิย ์ตณัวฒุบิณัฑติ”  

ผู้มีความรู้เรื่องดวงดาวและสะสมอุปกรณ์ดูดาวหลากหลายชนิด โดยจัดห้องชั้น ๔ ที่เป็นชั้นบนสุดของบ้านเป็นหอดู

ดาวให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษา นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูดาวร่วมกับนักเรียนโรงเรียนไผ่

แก้ววิทยา โดยมีคุณลุงวรวิทย์เป็นวิทยากร ณ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนเดินทางฝากท่านผู้ปกครอง

ช่วยเด็กๆ จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวและของใช้จำเป็นในการพักค้างแรมไปให้พร้อมด้วยนะคะ 

ช่วงชั้นที่ ๒ 

ภาคสนามชั้น ๘/๑ 

“ความผูกพันของสายน้ำกับตัวเรา” 
 ชุมชนศรีประวัติเป็นชุมชน

ริมน้ำที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเพลิน

พัฒนา คุณครูหน่วยวิชามานุษและ

สังคมศึกษาจึงพานักเรียนชั้น ๘/๑ 

ไปศึกษาภาคสนามเรื่อง “ความ

ผูกพันของสายน้ำกับตัวเรา” ในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายนที่

ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เดินศึกษาภาพวิถี

ชีวิตของชุมชนศรีประวัติ แล้วแวะพักพูดคุยสอบถาม

ชาวบ้านในละแวกนั้นถึงการใช้ชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ 

เช่น การใช้เป็นเส้นทางคมนาคม การใช้เป็นแหล่งน้ำ

ทำการเกษตร ก่อนจะเดินทางไปรับประทานอาหาร

กลางวันที่ตลาดน้ำวัดศรีประวัติ อีกหนึ่งวิถีชีวิตริมน้ำที่

ดำเนินมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ในช่วงบ่ายนักเรียนเดินทางไปที่การประปา  

มหาสวัสดิ์ เพื่อศึกษาถึงการนำเทคโนโลยีมาจัดการ

ทรัพยากรน้ำ ให้ชาวบ้านในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

และทั่วถึง ก่อนจะเดินทางกลับมาประมวลความรู้ที่ได้

จากการศึกษาภาคสนามในครั้งนี้ ตลอดจนมองเห็น

ความสำคัญของแม่น้ำลำคลองที่ยังคงผูกพันกับวิถีชีวิต

ของคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

แหล่งน้ำ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ให้คงอยู่คู่คนไทยสืบต่อไป 

  

ช่วงชั้นที่ ๓ 

ภาคสนามชั้น ๘/๒ 

“เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์กับการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี” 



๘ 

ภาคสนามชั้น ๙ 

“การเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการใช้ประโยชน์” 
 วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายนที่ผ่าน นักเรียนชั้น ๙ ไปศึกษาภาคสนาม  

เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการใช้ประโยชน์” เพื่อศึกษาเรื่องพลังงาน

ทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ ณ อาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่

เหมาะสม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 อาศรมพลังงานแห่งนี้มีการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ทั้งยัง

ศึกษาและผลิตพลังงานทดแทนจากธรรมชาติขึ้นมาใช้จริงอย่างหลากหลาย 

จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนต่างๆ ทั้ง

ยังได้ทดลองทำกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน อาทิ การทำโมเดลอาคารประหยัดพลังงาน การ

ออกแบบเครื่องทำความร้อนโดยใช้วัสดุที่เหมาะสม การสร้างอัตราส่วนผสมที่พอเหมาะในการทำไบโอดีเซลล์ และ

การทดลองทำโซลาร์เซลล์จำลอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ จนเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณ

ค่า และสามารถสร้างสรรค์พลังงานทดแทนขึ้นใช้เองได้ในวันข้างหน้า 

จำหน่ายหรือบริโภค เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจ จนกระทั่งสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิต

ของตนเองได้ 

 การไปภาคสนามในครั้งนี้คุณครูได้ให้นักเรียนนำภาชนะใส่อาหารมาจากบ้าน เพื่อนำไปใส่อาหารที่ซื้อไว้

รับประทานในมื้อกลางวันขอชื่นชมคุณครูและเด็กๆชั้น๘/๒ที่ช่วยกันลดปริมาณขยะให้กับโลกใบนี้ค่ะ

  

 “เศรษฐศาสตร์” เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราทุก

คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าอุปโภค-บริ โภคที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ย หรือ

ภาวะเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนหนึ่งในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน

ชั้น ๑๐ ภาคเรียนนี้คุณครูช่วงชั้นที่ ๔ จึงได้เรียนเชิญ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นคุณพ่อ

ของน้องกระติ๊บ ชั้น ๓/๒ มาเป็นอาจารย์พิเศษ นำพานักเรียนชั้น ๑๐ ไป

ทำความรู้จักกับวิชาเศรษฐศาสตร์และสามารถนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้ โดยมีคุณแม่รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด มา

เป็นผู้ช่วย 

 ในการเรียนรู้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายนที่ผ่านมา คุณพ่อเดชรัตนำ

โจทย์สนุกๆ แต่ท้าทายมาให้นักเรียนทำความรู้จักกับวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้อง

ต้นกันก่อน โดยจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม แทนครอบครัวเกษตรกร ๖ ครอบครัวในหมู่บ้าน

เดียวกัน ซึ่งต้องวางแผนการเพาะปลูกของครอบครัว ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยที่กำหนดมาให้ อาทิ ภาวะฝน

แล้ง ปริมาณน้ำสำรองของหมู่บ้านที่จำกัด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการลงทุนการเพาะปลูก รายได้จากการเพาะปลูกต่อ

ไร่ ปริมาณน้ำต่อปริมาณผลผลิต พร้อมทางเลือกที่ต้องตัดสินใจดังนี้ 

 ๑. จะเพาะปลูก ๕ ไร่ / ๑๐ ไร่ / หรือเลิกเพาะปลูกแล้วไปเป็นแรงงานรับจ้างที่มีรายได้แน่นอน 

เรียนเศรษฐศาสตร์จากโจทย์ที่ท้าทาย 

ช่วงชั้นที่ ๔ 



๙ 

 ๒. จะขุดบ่อน้ำขึ้นมาใช้เอง (มีค่าขุดบ่อ) / หรือ

ไม่ขุดบ่อ 

 ๓. จะใช้ฟางคลุมหน้าดินเพื่อลดปริมาณการใช้

น้ำ (มีค่าฟาง) / หรือไม่ซื้อฟาง 

 เมื่อได้โจทย์ไป นักเรียนแต่ละกลุ่มก็นำทางเลือก

ต่างๆ มาช่วยกันคำนวณ วิเคราะห์ ภายใต้ปัจจัยที่ให้

มา ก่อนจะตัดสินใจเลือกหนทางที่ดีที่สุดที่จะนำรายได้

สูงสุดมาสู่ครอบครัวของตน 

 หลังจากคำนวณรายได้ของเดือนแรกที่เป็นผลมา

จากการตัดสินใจเลือกของแต่ละครอบครัวแล้ว คุณพ่อ

เดชรัตให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (ครอบครัว) วางแผนการ

เพาะปลูกในเดือนที่ ๒ ต่อมา โดยครั้งนี้มีความท้าทาย

เพิ่มขึ้นจากปัจจัยที่เปลี่ยนไป นั่นคือ ปริมาณน้ำสำรอง

ของหมู่บ้านที่ลดลงจากการใช้น้ำในเดือนแรก 

 การตัดสินใจในเดือนที่ ๒ แสดงให้เห็นตัวเลข

รายได้รวมของแต่ละครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดือนแรก รวมถึงปริมาณทรัพยากรน้ำส่วนกลางที่ลดลง

ไปอีก อันเป็นปัจจัยสำคัญของการวางแผนการผลิตใน

เดือนที่ ๓ ซึ่งครั้งนี้คุณพ่อเดชรัตเพิ่มทางเลือกให้

เกษตรกรสามารถพูดคุยหารือหรือทำข้อตกลงระหว่าง

ครอบครัวได้ เช่น ครอบครัวที่เลือกขุดบ่อน้ำได้ออกมา

ประกาศขายน้ำให้กับครอบครัวที่ ไม่มีบ่อ ขณะที่อีก

ครอบครัวหนึ่งแนะนำให้ทุกคนร่วมมือกันซื้อฟางมาคลุม

หน้าดิน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ เนื่องจากน้ำสำรอง

ของหมู่บ้านมีจำกัด เป็นต้น 

 จากการวางแผนและตัดสินใจเลือกของแต่ละ

ครอบครัวตลอด ๓ เดือน ผลปรากฏว่ามีบางครอบครัว

ที่มีรายได้สูง บางครอบครัวมีรายได้ติดลบ และมีบาง

ครอบครัวที่ตัดสินใจเลิกเพาะปลูกในเดือนสุดท้ายเพื่อ

ไปเป็นแรงงานรับจ้าง ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและความ

สนุกสนานให้กับนักเรียนไม่น้อย 

 ก่อนจบการเรียนรู้ ในครั้งนี้ คุณพ่อเดชรัตชวน

นักเรียนมองย้อนกลับไปในสถานการณ์จำลองที่เพิ่งผ่าน

ไป เพื่อช่วยกันสรุปว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับ

เรื่องอะไรบ้าง และนี่คือสิ่งที่นักเรียนช่วยกันสรุปออกมา  

เศรษฐศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

 ๑.การวางแผน / การตัดสินใจ 

 ๒.ปัจจัยจำนวนมาก 

 ๓.ทางเลือก 

 ๔.ทรัพยากรจำกัด 

 ๕.ความเสี่ยง (สัมพันธ์กับข้อ ๓. ในแง่ที่ว่า 

“High risk, High return”) 

 ๖.โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี 

 ๗.การตัดสินใจและผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับผู้อื่นด้วย  

 เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นกันไปแล้ว ครั้ง

ต่อไปคุณพ่อเดชรัตจะพาเด็กๆ ไปทำความรู้จักกับ

เศรษฐศาสตร์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย

ในบทบาทของ “นักธุรกิจ” จะสนุกสนานและนำพา

นักเรียนไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ในโลกของเศรษฐศาสตร์

บ้าง ต้องติดตามค่ะ 

 โรงเรียนขอขอบคุณคุณพ่อเดชรัตและคุณแม่

รุ่งทิพย์ สุขกำเนิดที่สละเวลามาให้ความรู้กับนักเรียน

เพลินพัฒนา และเปิดโอกาสให้คุณครูได้ศึกษาเทคนิค

การสอนเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วย

กระบวนการสอนที่สนุกสนานและท้าทาย

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน 
Fun English with Arts Project by Lancelott  
         เล่าเรื่องโดย... แม่ตุ๊ก-คุณแม่น้องออม ชั้น ๕/

 ในเย็นวันหนึ่งที่งาน “ลมข้าวเบา... เงาเดือนเพ็ญ” ปีที่แล้ว คุณแม่ (ชั้น ๔/๒ ในขณะนั้น) ๒ คน

กำลังคุยกันอยู่ถึงเรื่องกิจกรรมที่พาลูกๆ ไปท้องฟ้าจำลองมาว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากครอบครัวที่เข้าร่วม

กิจกรรม จึงมีกำลังใจอยากจะจัดอีก หลังจากปรึกษากันไปมาว่าจะทำเรื่องอะไรต่อไปดี สุดท้ายก็ได้ข้อ

สรุปร่วมกันว่าอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของลูกผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและผ่อนคลาย 



๑๐ 

 ในช่วงปิดภาคเรียนวิมังสาที่ผ่านมา โครงการนี้จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการติดต่อขอความร่วมมือ

กับศิลปินชาวอเมริกันที่รู้จักกันในนาม “Lancelott” โดยมีเด็กๆ ชั้น ๕ รวม ๒๒ คน และคุณแม่อีกจำนวนหนึ่งร่วม

เดินทางไปเรียนรู้และทำกิจกรรมด้วยกัน 

 เริ่มจากการไปเยี่ยมชมผลงานศิลปะที่สตูดิโอส่วนตัวและแกลอรี่เล็กๆ ในบ้านของ Lancelott ในประเทศ

ไทย ซึ่งได้อธิบายและแนะนำการทำงานให้กับเด็กๆ จากนั้นเด็กๆ ก็เริ่ม

ทำงานศิลปะที่เรียกว่า “ศิลปะการปะติด (Collage)” ซึ่งทุกคนทำงานกัน

อย่างสนุกสนาน และมีผลงานที่น่าประทับใจกลับบ้านไปเป็นของขวัญ 

พร้อมถ่ายรูปและขอลายเซ็นของศิลปินเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย 

 โอกาสหน้าพวกเราพ่อแม่ก็ยังจะจัดกิจกรรมดีๆกันอีกเพราะ

เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกของเราค่ะ



เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

 การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี ๕ ช่องทางคือ จดหมายจากโรงเรียน/จดหมายข่าว

เพลินพัฒนา/บอร์ดกำแพงข่าว/เว็บไซต์โรงเรียนwww.plearnpattana.com/การแจ้งผ่านข้อความบน

โทรศัพท์มือถือ(SMS) ในกรณีเป็นเรื่องแจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

 การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน เลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน ๕ ช่องทาง คือ 

 ๑. เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ ๓ จุด คือ บริเวณทางเข้าอาคารประถม / 

หน้าห้องประชุมส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ / หน้าห้องสมุดประถม 

 ๒. โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร (ครูปราณี เชาว์ชัยพร-ครูณี) โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๖ 

 ๓. แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสำนักงาน 

 ๔. แจ้งผ่าน E-mail ที่ comment@plearnpattana.com 

 ๕. แจ้งผ่านครู /บุคลากร / สภาครอบครัวเพลินพัฒนา เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อ

ดำเนินการต่อไป 

 ผ่านไปแล้วอย่างอบอุ่น ชื่นมื่น และเต็มไปด้วยบรรยากาศของ

มิตรภาพกับงาน “ต้อนรับเพื่อนใหม่” ที่คณะกรรมการบริหารสภา  

ครอบครัวเพลินพัฒนาจับมือสภาครอบครัวฯ ร่วมกันจัดขึ้นในวันอังคาร  

ที่ ๑๗ และพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่อต้อนรับผู้ปกครองที่เข้ามา  

เป็นสมาชิกใหม่ของรั้วเพลินพัฒนา 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 มิตรภาพและรอยยิ้มในงาน “ต้อนรับเพื่อนใหม่” 



๑๑ 

 วงเสวนานี้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองใหม่ได้

บอกเล่าถึงพัฒนาการของลูกตั้งแต่เปิดภาคเรียนมา 

พร้อมทั้งพูดคุยซักถามในเรื่องที่ยังสงสัย ทั้งเรื่องการ

เรียนของลูก การส่งเสริมลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ

ลูก ตลอดจนเรื่องการจัดการและวิถีชีวิตต่างๆ ใน

โรงเรียน ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำมากมายจากผู้ปกครอง

เก่าในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน จนเกิดเป็น

มิตรภาพใหม่ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน 

ดังที่แม่โอ๋-สุนีย์ บันโนะ คุณแม่น้องมิจึ โนบุ และมี่จัง 

ซึ่งเป็นผู้ปกครองและนักเรียนรุ่นแรกของเพลินพัฒนา 

กล่าวถงึเจตนารมณข์องกจิกรรมในวนันี้ไวต้อนหนึง่วา่ 

 “ผู้ปกครองที่นี่เราพบกันทุกวันบางทีอาจพบปะ

พูดคุยกันบ่อยยิ่งกว่า

ญาติจึงอยากสร้าง

สังคมตรงนี้ให้

แน่นแฟ้นเป็นสังคม

ที่เอื้อเฟื้อและเกื้อกูล

ระหว่างกัน”

 ความอบอุ่นของงานเริ่มต้นที่ “พิธีบายศรีสู่ขวัญ” 

ต้อนรับเพื่อนใหม่ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นละมุนของน้ำมัน

หอมระเหยและแสงเทียนสีเหลืองนวลตา ส.ส.ที่เป็น

ตัวแทนผู้ปกครองเก่าผูกข้อมือรับขวัญสมาชิกใหม่ ขณะ

ที่คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ที่เป็นสมาชิกใหม่ก็ได้

ผูกข้อมือให้กับผู้ปกครองทั้งเก่าและใหม่ที่เข้าไปกราบ

ขอพร ก่อนจะตามด้วยเกมการละเล่นสนุกๆ ที่เปิด

โอกาสให้ผู้ปกครองทุกคนทำความรู้จักกันมากขึ้น 

 หลังจากนั้นแม่เล็ก-ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ประธาน

สภาครอบครัวเพลินพัฒนา ได้ขึ้นมาอธิบายถึงภาพรวม

ขององค์กรครอบครัวเพลินพัฒนา ตลอดจนบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภาฯ ให้ผู้ปกครองใหม่

ได้รู้จักมากขึ้น ตามด้วยการบอกเล่ารายละเอียด

กิจกรรม “ห้องเรียนพ่อแม่” และโครงการ “บ้านและ

โรงเรียนร่วมมือพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์” ของส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ก่อนจะจบงานด้วยการแบ่งกลุ่ม

คละระหว่างผู้ปกครองเก่า-ใหม่ เพื่อเสวนาวงย่อยใน

หัวข้อ “พ่อแม่อยากรู้”  

โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ชั้น ๖ 
  โครงการดีๆ มาอีกแล้วค่ะ คุณพ่อคุณแม่และ

เด็กๆ ชั้น ๖ จัดโครงการ Kaluoka ‘hina  Starsearch 

เที่ยวชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต พร้อม

ชมภาพยนตร์เอนิเมชั่นเรื่องใหม่ "Kaluoka ‘hina The

EnchantedReef ผู้พิทักษ์ท้องทะเล" ซึ่งเป็นภาพยนตร์

สำหรับครอบครัวเรื่องแรกที่ผลิตเพื่อฉายบนจอโดม 

๓๖๐ องศา ให้ความตื่นตาด้วยภาพแบบพาโนรามาของ

ดินแดนแสนมหัศจรรย์ในมหาสมุทร และด้วยเรื่องราว

การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันของสัตว์ โลกใต้ทะเล 

ระบบนิเวศใต้มหาสมุทร แนวปะการังโลกแห่งสีสันใต้

ทะเล ฯลฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ค. นี้ตั้งแต่เวลา

๑๑.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. โดยในวันนั้นจะมีกิจกรรมทาน

อาหารกลางวันร่วมกันท่ามกลางการบรรเลงเสียงดนตรี

ในสวนจากนักดนตรีอาสา ร่วมเล่นฐานกิจกรรม ฟัง

นิทานดวงดาวจาก อ.วิษณุ เอื้อชูเกียรติ และพูดคุยกับ 

ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยา-  

ศาสตร์ทางทะเล นักดำน้ำและนักเขียนเกี่ยวกับท้อง

ทะเลชื่อดัง แถมด้วยคุณรสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพ  

ที่พวกเราคุ้นเคยจะมาพูดคุยด้วยค่ะ 

   งานนี้เด็กๆ ชั้น ๖ พร้อมเรียนรู้ที่จะพัฒนา

ทักษะชีวิต ทักษะความรู้และทักษะการทำงาน อาสา

เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ โดยมีคุณครู

สนับสนุนเป็น ๓ ประสาน เด็กๆ ตื่นตัวมาก แบ่งกลุ่ม

ทำงานตามหน้าที่ในแผนกจัดทำบอร์ดนิทรรศการวิชา

การเกี่ยวกับเรื่องราวของ Kaluoka ‘hina  แผนก

จำหน่ายและแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและท้อง

ทะเล อาทิ ครูมี่พาน้องหนีเที่ยวชมแนวปะการัง และ

หนงัสอือืน่ๆ จากซเีอด็ดว้ยคะ่ แผนกรบัสมคัรครอบครวั  

ที่เข้าร่วมกิจกรรมและรับสมัครคุณพ่อคุณแม่ที่จะไปช่วย

กิจกรรม 

    วันที่ ๗-๘ก.ค.นี้ เวลา๑๖.๓๐-๑๗.๓๐น.ที่

ลานนาฬิกาแดดหน้าอาคารช่วงชั้นที่๑ เด็กๆ จะ



๑๒ 

เพลินตา เพลินใจ 
เรียนรู้เรื่องไผ่ - ภาคสนามชั้นอนุบาล ๓ 

ร่วมส่งข่าวสาร เรื่องเล่า และสาระดีๆ มาได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 
โทร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

E-mail : plearnnews@gmail.com / school@plearnpattana.com  

เชิญชมนิทรรศการ “พลังงานทดแทน”  
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ บริษัท ปตท. จะนำรถนิทรรศการ

เรื่อง “พลังงานทดแทน” มาจอดจัดแสดงให้ความรู้กับเด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง

เพลินพัฒนา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. บริเวณข้างสนามบาสเกตบอล และจะมี

การบรรยายพิเศษเรื่องพลังงานทดแทน โดยจะแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบนักเรียน 

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. และรอบผู้ปกครอง ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ใหม่ (ใกล้อาคารสระว่ายน้ำ) เด็กๆ 

คุณครู และผู้ปกครองที่สนใจเรื่องพลังงานทดแทนอย่าลืมมาร่วมชมนิทรรศการและฟังการบรรยายกันนะคะ 

นำหนังสือดีๆ เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและท้องทะเลมา

แนะนำและจำหน่ายค่ะ พร้อมทั้งมีนิทรรศการวิชาการที่

เด็กๆ ระดมค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้มาก

มายมานำเสนอ ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆ ไป

ชมนิทรรศการและร่วมสนุกกับคำถาม สำหรับครอบครัว

ที่สมัครไว้แล้ว แวะมารับบัตรเข้าชม และดูรายชื่อกลุ่มที่

จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะ แต่เนื่องจากงานนี้บัตรเข้าชม

มีจำนวนจำกัดเพียง ๑๖๐ ที่นั่ง จึงต้องขออภัยด้วยที่

บัตรเต็มแล้ว แต่ในวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค.นี้เด็กๆ จะนำ

ภาพ ข้อมูลที่ไปชมมา พร้อมภาพวาด ข้อเขียนเรื่อง

ความประทับใจมาจัดแสดงนิทรรศการที่ โรงเรียนอีกครั้ง 

ติดตามชมได้ค่ะ 

  ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ชั้น ๖ และคณะ

ทำงานทุกคน ที่เป็นเรี่ยวเป็นแรงแข็งขันร่วมจัดกิจกรรม

ที่ก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาเด็กๆและต่อทุกคน 

และชื่นใจในการเติบโตของเด็กชั้น ๖ ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่น

แรกของโรงเรียน ที่ช่วยกันรวมพลังค้นหา-ค้นพบ 

ดวงดาวแห่งความหวังในดวงใจของตนเอง 


