
ตัวอย่างความเห็นของผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

ข่ าวที่ น่ าสนใจ

- บอกเล่าการเรียนรู้...  

  น้องหนูอนุบาล 

- การอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 

- เรื่องเล่าชาว KM 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

- การประมวลความรู้ปลายภาคฉันทะ 

- เจลล้างมือของชมรมวิทย์ ชช.๓-๔ 

- Wow! That’s the Show 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้

- สุริยุปราคาเต็มดวง เปลี่ยนชีวิตสู่   

   วิทยาศาสตร์ 

- สานสายใยด้วยใจเดียวกัน 

- เลี้ยงลูกวัยอนุบาลให้บ้านสงบ 

- หลักสูตรปั้นดินจิ๋วและทำอาหาร  

   ภัตตาคาร 

- สั่งจองดีวีดีงานเสวนา 

- Kids and School TOUR 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

     ขอต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ ๒ “ภาควิริยะ” ภาคเรียนที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตแห่งการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างบากบั่น ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และฝึกฝนทักษะที่สำคัญจน

ชำนาญ ทำให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู ้ ได้ทำและทำได้ดีในสิ่งที่ไม่เคยทำ เป็นพลังขับเคลื่อนสู่

ความใส่ใจและเบิกบานที่จะเรียนรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียรค่ะ 

บอกเล่าการเรียนรู้... น้องหนูอนุบาล 
     ในวันที่ ๒๑ และ ๒๒ ก.ค.๕๒ คุณครูช่วงชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรม “บอกเล่าการเรียน

รู้...น้องหนูอนุบาล” เชิญคุณพ่อคุณแม่ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล ๓ มาร่วมทำความเข้าใจ

การจัดการเรียนรู้และพัฒนาลูกๆ ในภาคเรียนที่ผ่านมาและภาคเรียนต่อไปตลอดปีการ

ศึกษานี้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก 

     ก่อนจะไปพูดคุยเรื่องการเรียนรู้ของลูก คุณครูได้จำลองฐานกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ 

ที่ปรับความยากขึ้นมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมเล่นร่วมทำด้วยตัวเอง เริ่มด้วยฐาน Sensory 

Integration ๔ ด่าน ทั้งการกระโดดแทมโบลีนจับลูกบอล การหยอดเหรียญให้ตรงกับ

เครื่องหมายกากบาทที่อยู่ก้นขวด การมุดลอด-ก้าวข้ามเส้นเชือก และการมุดลอดตาข่าย 

ก่อนจะผ่านไปร่วมเรียนรู้ในฐานกิจกรรม ๖ ฐาน ได้แก่ ฐานคำศัพท์ ฐานสะกดคำ ฐานน้ำ-

ทราย ฐาน Free Writing ฐานหนังสือ และฐานเคลื่อนไหว เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้สัมผัส

และทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง 

     จากนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้พบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นในห้องเรียนของลูก ร่วมทำ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จำลองมาจากห้องเรียน และพูดคุยกับคุณครูวิชาพิเศษ คือ ศิลปะ 

ดนตรีชีวิต ESL เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน เปิดโอกาสให้คุณ

พ่อคุณแม่และคุณครูได้รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างการ

เรียนรู้ให้กับลูกที่บ้านอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน ซึ่งจะเอื้อให้เด็กๆ 

พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพตามธรรมชาติของเขาแต่ละคนต่อไปค่ะ 

   “อยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปค่ะ คิดว่าที่

บ้านและที่โรงเรียนเดินมาบนเส้นทาง

เดียวกันแล้ว และคิดว่าจะจับมือและ

เดินไปพร้อมๆ กันเพื่อลูกค่ะ”  

ผู้ปกครองชั้นเตรียมอนุบาล ๑ 

   “พ่อแม่รู้สึกชื่นชมโรงเรียนค่ะที่ให้พ่อ

แม่ได้มีส่วนร่วมตลอดมา ซึ่งหากพูด

ภาษาชาวบ้าน ความจริงไม่ต้องทำให้

เหนื่อยก็ได้ แต่สำหรับเพลินพัฒนาคงไม่

มีคำนั้นสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ... 

เป็นกำลังใจให้นะคะ”  

ผู้ปกครองชั้นอนุบาล ๒/๔     “ขอให้พัฒนาแบบเพลินๆ ต่อไปครับ 

เพื่อสร้างเด็กที่มีความรู้ความสามารถใน

ทางที่ดี” ผู้ปกครองชั้นอนุบาล ๓/๔ 



ฉบับที่๕วันศุกร์ที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๒ภาควิริยะปีการศึกษา๒๕๕๒

     จดหมายข่าวเพลินพัฒนา  
www.plearnpattana.comโทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕

     รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่plearnnews@gmail.com



๒ 

การอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี
          คุณครูอ้อ-ทัศนันท์ ชุ่มชื่น ครูผู้ดูแลกิจกรรมพัฒนาผู้

เรียน จัดโครงการ “การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-

สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)” ให้กับ

บุคลากรและคุณครูช่วงชั้นที่ ๑-๔ จำนวน ๔๔ คน ในช่วง

วันที่ ๕-๗ ก.ค.๕๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรลูก

เสือราชพฤกษ์มาเป็นวิทยากรการอบรมตลอด ๓ วัน ๒ คืน 

          การอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรเต็มรูปแบบทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ซึ่งคุณครูผู้ร่วมการอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิ

ลูกเสือ ขณะเดียวกันยังทำให้คุณครูมีทัศนคติที่ดีและ

ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาลูกเสือ ตลอดจนมีความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ ทั้งลูกเสือสำรองและลูก

เสือสามัญรุ่นใหญ่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไป

ใช้จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ได้ถูกต้องตาม

วิธีการของกองลูกเสือและตรงตามเป้าหมายของการพัฒนาผู้

เรียน โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความมี

ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การทำงานร่วม

กับผู้อื่น การเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมค่ะ  

เรื่องเล่าชาวKM......................................
         โรงเรียนเพลินพัฒนาได้นำการจัดการความรู้ หรือ KM 

เข้ามาเป็นเครื่องมือให้ครูได้นำความรู้จากการปฏิบัติจริงมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูในระดับชั้น ช่วงชั้น หรือใน

หนว่ยวชิา และเมือ่เรว็ๆ นี ้ครชูว่งชัน้ที ่๑ และ ๒ กไ็ดม้าบอกเลา่

บทเรียนที่แต่ละคนได้รับจากการทำงานให้เป็นการจัดการความ

รู้ผ่านประสบการณ์ของแต่ละคน 

            “KM ทำให้เราได้เห็นการทำงานของคนอื่นว่าได้ทำอะไร

ที่ดีๆ น่าสนใจบ้าง เราสามารถนำไปปรับใช้ในการงานของ

ตนเอง ส่วนของตัวเองคือ นำความรู้มาแบ่งปัน มีความภูมิใจ

โดยเฉพาะภูมิใจในตัวเด็ก และอยากให้คนอื่นได้รู้สึกต่อเด็ก

แบบที่เราได้รู้สึกด้วย สำหรับช่วงการประชุม พอมาแลกเปลี่ยน

กันก็เกิดการต่อยอดความรู้ มีความสนุก ความท้าทาย และมอง

เลยไปถึงตัวเด็กว่าเด็กยังสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง” ครูก้อย-

ตติยาครูESLช่วงชั้นที่๑

          “การใช้ใจอยู่ตรงกลางในการทำงาน ด้วยการเลือกมองที่

การเรียนรู้ของเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งตอนแรกก็กังวลว่าจะเกิดทีมได้

หรือไม่ สิ่งที่ตัวเองทำคือการปรับตัวเอง และค่อยๆ ปรับเข้าหา

กันด้วยการคุยกันเรื่องการแก้ปัญหาเด็กจนครูรู้สึกเป็นทีมเดียว

กันได้ ในที่สุดทีมก็เกิด เด็กก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เราก็ได้เรียนรู้”  

ครูแอน-สุธนาครูภูมิปัญญาภาษาไทยช่วงชั้นที่๑

          “เป็นความสุขที่ได้นำเสนอความสำเร็จ ซึ่งอาจจะเป็นมุม

เล็กๆ ที่มีอยู่ในใจ แต่ก็เป็นพลังที่ทำให้เรามีความสุข และสุขนั้น

เป็นความสุขที่เกิดพร้อมกับเด็กๆ รู้สึกว่าเรามีตัวตนร่วมกัน ถ้า

เราสุข เด็กก็สุขร่วมไปกับเรา แล้วเราก็เรียนรู้ไปกับเขาได้ตลอด” 

ครูเหน่ง-อรุโณทัย ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา

ช่วงชั้นที่๒

          “จิตใจของคนเป็นสิ่งแรกที่รู้สึกว่าได้ แม้การจัดการความ

รูจ้ะเริม่ตน้ดว้ยหลกั What Why How และการชวนกนัมาทบทวน

ความรู้สึก ความคิด ซึ่งทำให้ได้หันมองดูตัวเองทุกขณะ มอง

ย้อนไปเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น เราได้นำเอาประสบการณ์ตรงมาแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียว และยังได้ช่วยเหลือ

เกื้อกูลเพื่อนด้วยการเปิดใจรับฟังเรื่องราวความสำเร็จของเขา 

คิดว่าถ้าทุกคนทั้งองค์กรเป็นแบบนี้ก็จะเกิดความงดงามในภาพ

รวม” ครูเอ-ดวงพรครูกีฬาช่วงชั้นที่๒

          คุณครูใหม่-วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการ

จัดการความรู้ สรุปถึงบทเรียนที่ครูแต่ละคนบอกเล่าไว้ว่า การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำให้ครูได้เห็นว่าแนวทางและวิธี

ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งๆ นั้นมีความหลากหลาย ทั้งหมดมีที่มาจาก

ความรู้ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ กัน และพาไปถึงเป้าหมาย

ได้ ไม่ใช่หนทางเดียวหรือวิธีเดียวที่แต่ละคนเคยใช้เท่านั้นที่ดี

ที่สุด เมื่อนำวิธีการปฏิบัติของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันก็จะ

เกิดการยกระดับความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น เกิดเป็นคลังความรู้มาก

มายที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ และเกิดความรู้ใหม่อยู่เสมอใน

หน้างาน 
 



แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
       วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ค.๕๒ 

ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ

เพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั 

มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ 

ได้มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแลก

เปลี่ยนประสบการณ์การจัดการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาเดก็ปฐมวยัของ

โรงเรียนเพลินพัฒนา เพื่อนำ

ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการงานวิจัยเรื่อง  

“การบูรณาการและพัฒนาศักยภาพศูนย์เด็กปฐมวัยแบบมี

ส่วนร่วม” ต่อไป 

 

๓ 

                            เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
การประมวลความรู้ปลายภาคฉันทะ

 สองสัปดาห์สุดท้ายปลายภาคฉันทะเป็นช่วงเวลาแห่ง

การประมวลความรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๓ ในรูปแบบของ

แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Port’AAR ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

ทบทวนการเรียนรู้ตลอด ๘ สัปดาห์ของภาคฉันทะ โดยเริ่มจาก

วิชาหรือกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ ทั้งในแง่ของความสำเร็จ สิ่งที่

ต้องพัฒนา และการพัฒนาต่อยอด ก่อนจะเชื่อมโยงการเรียนรู้

ไปสู่หน่วยวิชาหรือกิจกรรมอื่นๆ แล้วนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นี้มา

ถ่ายทอดบอกเล่าสู่เพื่อนๆ และคุณครูในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อน

ปิดภาคเรียน 

 ในกิจกรรม “เผยตัว เผยตน” ของช่วงชั้นที่ ๑ นอกจาก

เดก็ๆ จะไดท้บทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นหนว่ยวชิาตา่งๆ แลว้ แตล่ะคน

ยังได้ทบทวนตัวเองจนมองเห็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ดี สิ่งที่ยังต้อง

พัฒนา และแนวทางในการพัฒนาตน ตัวอย่างเช่น 

              นอ้งนิง้ ชัน้ ๓/๒ “จากการทำแฟม้พฒันาตน หนพูบวา่การพฒันาในแตล่ะดา้นมทีัง้ดา้นบวกและดา้นลบ เชน่ ในเรือ่งคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ ด้านบวกคือความมีน้ำใจ ให้เพื่อนยืมของ ด้านลบคือยังควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ในเรื่องการเรียน ด้านบวกคือการ

กล้าถามคุณครู ด้านลบคือยังพูดแทรกคุณครู หนูจึงตั้งใจว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีขึ้น และพูดแทรกคุณครูให้น้อยลงค่ะ” 

              น้องภัทร ชั้น ๓/๒ “ผมรู้สึกว่ายังเขียนหนังสือไม่ค่อยสวย เพราะใจร้อน รีบเขียน จึงต้องใจเย็น ค่อยๆ เขียน เพื่อจะเขียน

หนังสือได้สวย ส่วนที่คิดว่าทำได้ดีคือเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น เพราะเชื่อฟังคุณครูและขยันทำการบ้านครับ” 

 ในขณะที่ช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ นักเรียนจะมองเห็นความสนใจของตัวเองชัดเจนขึ้น จนสามารถเลือกหน่วยวิชาหรือกิจกรรมมา

ทำการ AAR (After Action Review) ได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และเชื่อมโยงไปสู่วิชาอื่นๆ ได้ดี เช่นนักเรียนชั้น ๙ คนหนึ่งเลือกกิจกรรม

ดนตรีไทยที่ตนชอบมาเป็นหัวข้อหลักในการ AAR แล้วขยายความสนใจว่าอยากจะพัฒนาจนสามารถตีความเพลงที่ได้ยินได้ฟังได้ ซึ่ง

ต้องอาศัยวิชาการเรียนรู้ในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยร่วมด้วย ขณะที่นักเรียนอีกคนเลือกหน่วยวิชารักบี้มาทำการ AAR แล้ว

วิเคราะห์ถึงการพัฒนาการวางแผนและการเล่นกีฬารักบี้ว่าต้องอาศัยการพัฒนาร่างกาย กล้ามเนื้อ และความรู้เรื่องแรงจากวิชาฟิสิกส์

มาช่วย เป็นต้น 

 การประมวลความรู้ผ่านแฟ้มพัฒนาตนและกิจกรรมเผยตนนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่เอื้อให้นักเรียนได้ทบทวน ประมวล สรุป 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากหน่วยวิชาและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนได้มองกลับมาที่ตัวเองจนกระทั่งมองเห็นข้อ

ดีและข้อที่ยังต้องพัฒนาต่อ ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะต่างๆ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนการ

เรียนรู้และพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของตัวเองต่อไปค่ะ 

 



Wow!That’stheShow
 ต่อเนื่องจากโครงการประกวดร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษ Sing Plearn Plearn ในปีที่แล้ว มาปีนี้ 

คุณครูหน่วยวิชา ESL ขยายโครงการจากการประกวดมาเป็นเวทีแสดง Wow! That’s the Show โดยเปิดกว้างให้นักเรียนทุกคนที่

อยากแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน ท่องบทกลอน ร้องเพลง เต้น เล่นละคร และแสดงมายากล ได้มา

แสดงความสามารถบนเวทนีี ้ ทีไ่มไ่ดเ้นน้การแขง่ขนั แตเ่นน้การออกเสยีงภาษาองักฤษทีถ่กูตอ้งในรปูแบบตา่งๆ ซึง่ขณะนีม้นีกัเรยีน

ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแสดงความสามารถทั้งประเภทเดี่ยวและกลุ่มถึง ๘๙ คน และเริ่มฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่ปลายภาคฉันทะ 

โดยมีคุณครู ESL แต่ละช่วงชั้นช่วยดูแลการฝึกซ้อม โดยเฉพาะเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง แล้วให้นักเรียนนำกลับไป

ฝกึซอ้มดว้ยตวัเองในชว่งปดิภาคเรยีน เพือ่ใหพ้รอ้มแสดงในวนัองัคารที่๑๑สงิหาคม๒๕๕๒เวลา๑๖.๐๐น.บรเิวณโถงชัน้๑

อาคารประถมต้นขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านมาร่วมชมการแสดงและให้กำลังใจเด็กๆ กันด้วยนะคะ 

 

Wow! 

๔ 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี๕ช่องทางคือจดหมายจากโรงเรียน / จดหมายข่าวเพลินพัฒนา / บอร์ด

กำแพงข่าว / เว็บไซต์โรงเรียน www.plearnpattana.com / การแจ้งผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ (SMS)ในกรณีเป็นเรื่อง

แจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง

การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียนเลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน๕ช่องทางคือ

 ๑.เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ๓จุดคือบริเวณทางเข้าอาคารประถม/หน้าห้องประชุมส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ/หน้าห้องสมุดประถม

 ๒.โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร(ครูปราณีเชาว์ชัยพร-ครูณี)โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ต่อ๓๑๐๒

 ๓.แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กรกลุ่มอาคารสำนักงาน

 ๔.แจ้งผ่านE-mailที่comment@plearnpattana.com

๕.แจ้งผ่านครู/บุคลากร/สภาครอบครัวเพลินพัฒนาเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

เจลล้างมือของชมรมวิทย์ชช.๓-๔
          ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

๒๐๐๙ นักเรียนและคุณครูชมรมวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ จึง

ได้ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อ ปลอดภัย 

และมีคุณสมบัติอื่นถูกใจผู้ใช้ เช่น นุ่มมือ กลิ่นหอม โดยได้นำ

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาให้ครูและบุคลากรทดลองใช้ พร้อมทั้งสอบถาม

ความพึงพอใจดา้นตา่งๆ ในชว่งปลายภาคเรยีนฉนัทะ เพือ่นำขอ้มลูไป

ใชพ้ฒันาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีคุณสมบัติตรงใจผู้ใช้มากที่สุด ซึ่ง

ขณะนี้ได้เริ่มผลิตเจลแอลกอฮอล์บางส่วนสำหรับใช้ในโรงเรียน และ

เตรียมผลิตเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ให้ชาวเพลินพัฒนาได้

อุดหนุนกันในภาควิริยะนี้ รวมทั้งมีโครงการจะเชิญชวนนักเรียนและ

คุณครูในโรงเรียนใกล้เคียงมาเรียนรู้วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ใช้เอง 

ซึ่งประหยัดกว่าการซื้อแบบสำเร็จรูปมาใช้ค่อนข้างมาก โดยมีคุณครู

ศรปีระภา กลว้ยไม ้ณ อยธุยา (ครนูอ้ง) และคณุครธูนาภรณ ์ศรศีริพินัธ ์

(ครูนา) เป็นผู้ประสานงานโครงการค่ะ 



             ทมีหอ้งเรยีนพอ่แมน่ำโดยคณุพอ่พชิติ อทิธศิานต ์คณุพอ่นอ้งพมิ ชัน้ ๗ จดักจิกรรม

เชงิปฏบิตักิาร "สรุยิปุราคา เตม็ดวง เปลีย่นชวีติสูว่ทิยาศาสตร"์ ชกัชวนนกัเรยีนและผูป้กครอง

กว่า ๕๐ คน ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย ์ และประสบการณ์

สุริยุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากนักดาราศาสตร์ชื่อดังของไทย ณ ห้องประชุมใหญ ่

โรงเรียนเพลินพัฒนา ในวันที ่ ๒๗ มิ.ย.๕๒ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปสังเกต

ปรากฏการณส์รุยิปุราคาเตม็ดวงทีม่ณฑลเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี ในวนัที ่๑๙-๒๔ ก.ค.๕๒ 

            ดร.ศรณัย ์โปษยะจนิดา รอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) ได้มาบอกเล่าประสบการณ์

การเดินทางไปสังเกตสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งที่ผ่านๆ มาในประเทศต่างๆ เช่น ตุรก ี รัสเซีย และประเทศในแอฟริกาใต ้ พร้อมทั้งให้

ขอ้มลูเกีย่วกบัปรากฏการณส์รุยิปุราคาทีจ่ะเกดิขึน้ในวนัที ่๒๒ ก.ค.นีว้า่ เปน็สรุยิปุราคาเตม็ดวงทีน่านทีส่ดุในศตวรรษที ่๒๑ ซึง่จะ

พาดผ่านประเทศอินเดีย ภูฏาน จีน ญี่ปุ่น และมหาสมุทรแปซิฟิก โดยช่วงเวลาที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์นานที่สุดจะเกิดขึ้นใน

มหาสมทุรแปซฟิกิราว ๖.๓๙ วนิาที 

          จากนั้นคุณวิษณ ุ เอื้อชูเกียรต ิ อดีตกรรมการสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการเกิดสุริยุปราคาครั้ง

สำคญัในประเทศไทย ตัง้แตส่มยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราชจนถงึปจัจบุนั ขณะทีค่ณุวรวทิย ์ตณัวฒุบิณัฑติ นกัดาราศาสตร ์หอดู

ดาวบัณฑิต จ.ฉะเชิงเทรา ได้มาสอนวิธีการสังเกตสุริยุปราคาเต็มดวงด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างปลอดภัย ซึ่งได้รับความสนใจ

จากเด็กๆ และผู้ปกครองไม่น้อยค่ะ (อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที ่ http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=

9520000073430) 

          หลังจากปิดเรียนภาคฉันทะได้เพียง ๑ วัน นักเรียนเพลินพัฒนา ผู้ปกครอง และคณะหอดูดาวบัณฑิต ได้เดินทางไปชม

ปรากฏการณส์รุยิปุราคาเตม็ดวงทีม่ณฑลเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี ในจำนวนนีม้นีกัเรยีนเพลนิพฒันาตัง้แตช่ัน้ ๒-๙ รวมอยูด่ว้ย ๒๑ คน 

             ในการเดนิทางครัง้นี ้ ทางคณะวางแผนไวว้า่จะรอชมสรุยิปุราคาทีเ่มอืงเจยีซงิ แตเ่มือ่ถงึวนัเกดิคราส คอืวนัที ่๒๒ กรกฎาคม 

๕๒ ทางคณะได้ตัดสินใจเปลี่ยนจุดสังเกตการณ์ไปยังเมืองหังโจวแทน ทำให้เด็กๆ และผู้ปกครองสามารถเข้าไปอยู่ใต้เงาจันทร์ใน

ห้วงเวลากอ่นเกดิคราสแบบฉวิเฉยีด และสามารถชมปรากฏการณไ์ดอ้ยา่งชดัเจนในขณะทีด่วงจนัทรบ์งัดวงอาทติยไ์ปแลว้ประมาณ 

๗๕% และแม้จะมีเมฆบางๆ แผ่คลุมไปทั่ว ก็ยังสามารถติดตามการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ทุกขั้นตอน จนกระทั่งคลายตัวออก 

ตา่งจากทีเ่มอืงเจยีซงิและอกีหลายเมอืงทีไ่มส่ามารถเหน็คราสเตม็ดวง เนือ่งจากสภาพอากาศไมเ่ปน็ใจ 

          คุณพ่อพิชิตเล่าว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเตรียมพร้อมของเด็กๆ พ่อแม ่ และคณะหอดูดาวบัณฑิต ที่มาร่วม

อบรมเชงิปฏบิตักิารทีโ่รงเรยีนกอ่นเดนิทาง ทัง้ประสบการณข์อง อ.วรวทิย ์ตณัวฒุบิณัฑติ ผอ.หอดดูาวบณัฑติ และวธิกีารเตรยีมตวั

ชมสรุยิปุราคาเตม็ดวง รวมถงึการรบัมอืกบัสถานการณแ์ละการแกป้ญัหาจาก ดร.ศรณัย ์โปษยะจนิดา จากสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์

แหง่ชาต ิทำใหท้กุคนพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

          “แมต้อ้งรบีจดักระเปา๋เพือ่ยา้ยเมอืงในเวลาไมก่ีน่าท ี และตอ้งอดรบัประทานอาหารเชา้ตามปกต ิ ไดท้านเพยีงขนมปงัและ

น้ำในขณะเดินทางตามล่าเงาจันทร ์ ด้วยความอดทนและรอคอยอย่างมีความหวัง ไม่ยอมจำนน และสู้ต่อไปข้างหน้าด้วยพลังใจที่

เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั ทำใหโ้อกาสอนันอ้ยนดิกลายมาเปน็โอกาสอนัยิง่ใหญข่องคนไทยทัง้ ๔๙ ชวีติ โดยเฉพาะเดก็นกัเรยีนทัง้ ๒๑ 

คน ซึง่ไดช้มสรุยิปุราคาเตม็ดวงเปน็ครัง้แรกในชวีติ” พอ่พชิติ กลา่ว 

          ขอขอบคณุผูป้กครองทกุทา่นทีร่ว่มกนัจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูเ้รือ่งดาราศาสตรใ์หก้บัเดก็ๆ ในครัง้นี ้และตดิตามอา่น

รายละเอยีดเพิม่เตมิ พรอ้มภาพประกอบจากเมอืงจนีของครอบครวัเพลนิพฒันาไดท้ีบ่อรด์กำแพงขา่วหรอืคลกิไปอา่นจากเวบ็ไซต์

สมาคมดาราศาสตรไ์ทย ไดท้ี ่http:/www.narit.or.th/

index.php?option=com_content&task=view&id=

379 และเวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพข์า่วสด http://

www.matichon.co.th/khaosod/

view_news.php?newsid=

TUROeVlXb3dNekkzTURjMU1nPT0=&

sectionid=TURNek1RPT0=&day=

TWpBd09TMHdOeTB5Tnc9PQคะ่ 

 ๕ 

สุริยุปราคาเต็มดวง...เปลี่ยนชีวิตสู่วิทยาศาสตร์

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 



๖ 

สานสายใยด้วยใจเดียวกัน 
           วันที่ ๑ ก.ค.๕๒ สภาครอบครัวเพลินพัฒนาจัดงาน  

“สานสายใยด้วยใจเดียวกัน” เชิญตัวแทนผู้ปกครองแต่ละห้อง

เรยีน (ส.ส.) ทัง้ชดุเกา่-ชดุใหมม่าพบปะและทำกจิกรรมรว่มกนั 

โดยมีประธานสภาครอบครัวเพลินพัฒนาและคณะกรรมการ

บริหารสภาฯ ชุดเดิมที่กำลังจะหมดวาระมารายงานผลการ

ทำงานในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมา และเตรียมส่งมอบงานต่อให้กับ

ประธานสภาฯ และคณะกรรมการบริหารสภาฯ ชุดใหม่ที่จะมี

การเลอืกตัง้ในชว่งบา่ย นอกจากนีย้งัไดเ้ชญิคณุทนง โชตสิรยทุธ ์

ผู้บริหารโรงเรียน มาให้ข้อมูลเรื่องทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงาน

ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองผ่านทางสภาฯ และ

คณะกรรมการบริหารสภาฯ ต่อไป 

          ในงานนี้ อ.กรองทอง บุญประคอง (ครูก้า)  

ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวสนับสนุนการทำงานขององค์กรครอบครัว 

เพลินพัฒนาว่า คือสิ่งที่สะท้อนแนวคิด “สังคมดีๆ ไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมกันสร้าง” ของผู้ปกครองเพลินพัฒนาได้เป็นอย่างดี 

จนสามารถบอกเล่าให้คนภายนอกฟังได้อย่างภาคภูมิใจว่า พ่อแม่ที่นี่มีพลังมหาศาล คือพลัง (ใจ) ที่จะทำงานและสร้างสรรค์

สังคมดีๆ ร่วมกัน 

ประธานและคณะกรรมการริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนาปีการศึกษา๒๕๕๒-๒๕๕๓

คุณอัมราภรณ์มะโนประเสริฐกุล

(แม่หมี-คุณแม่น้องลูกบัว 

 ชั้น ๑/๑, น้องใบเตย อ.๑/๔) 

หัวหน้าคณะกรรมการบริหารสภา

ครอบครัวเพลินพัฒนา 

คุณกวินชุติมา

(พ่อกวิน-คุณพ่อน้องต้อง ชั้น ๕/๓) 

รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหาร

สภาครอบครัวเพลินพัฒนา 

คุณรพีพรรณคงดำรงเกียติ

(แม่จี๋-คุณแม่น้องแจ้ง ชั้น ๔/๒, 

น้องเจ้าขา ชั้น ๒/๑) 

เลขานุการ 

คุณนุชนารถวิจิตรกุล

(แม่แหม่ม-คุณแม่น้องภู อ.๒/๑) 

เหรัญญิก 

คุณลาภิสราแป้นเหมือน

(แม่ดู๋-คุณแม่น้องทะเล ชั้น ๒/๒) 

นายทะเบียน 

 

คุณยงยุทธอวิหิงสานนท์ 

(พ่อยุทธ-คุณพ่อน้องดีจัง 

ชั้น ๓/๔) 

ประธานสภาครอบครัว

เพลินพัฒนา 



๗ 

หลักสูตรปั้นดินจิ๋วและทำอาหารภัตตาคาร
 

         •เรียนปั้นดินจิ๋วขนมไทยมงคล๙ชนิด ประกอบด้วย  

ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมชั้น ทองเอก ถ้วยฟู 

เสน่ห์จันทร์ จ่ามงกุฎ ในวันอังคารที่๑๘,๒๕ส.ค.และ๑,๘

ก.ย.๕๒(๔ครั้ง) เวลา๙.๓๐-๑๒.๐๐น.ห้องอเนกประสงค์

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ ๑,๕๐๐ บาท 

รวมอุปกรณ์ (สีน้ำมัน / เครื่องรีดดิน/ พลาสติกสำหรับรีดดิน / 

กรรไกรจิ๋ว / ปากคีมเหล็ก/ พิมพ์ลายฝอยทอง / น้ำยาเคลือบชิ้น

งาน / พานเบญจรงค)์ ไมร่วมคา่ดนิสำหรบัปัน้ กอ้นละ ๑๐๐ บาท 

(๒๐๐ กรัม) โดยผู้เรียนต้องเตรียมผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ จาน 

และกล่องใส่ผลงานกลับบ้านมาด้วย 

         •เรียนทำอาหารภัตตาคารครั้งที่๒/๕๒ประกอบด้วย 

กุ้งทอดครีมสลัด ปลากระพงนึ่งบ๊วย กุ้งอบวุ้นเส้นนมสด ซ่่่ี่โครง

หมอูบเตา้ซี ่ในวนัพฤหสับดทีี่๑๓,๒๐,๒๗ส.ค.และ๓ก.ย.๕๒

เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องอเนกประสงค์ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ฯค่าลงทะเบียนเรียนคนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเครื่องปรุง

และอุปกรณ์ โดยผู้เรียนต้องเตรียมผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ เขียง 

จาน และกล่องใส่ขนมกลับบ้านมาด้วย เพื่อใส่อาหารกลับบ้าน

คนละ ๑ ชุด 

        ทั้งสองหลักสูตรสอนโดยคุณแม่สุชาดา สุขแซม (คุณแม่

น้องริวโก้ อ.๓/๓) จากโรงเรียนสอนทำอาหารและศิลปะประดิษฐ์ 

ผู้ปกครองที่สนใจจะเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

สมัครเรียนได้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ  

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 

คุณสุรัญชนาขัตตินานนท์

(แม่สุ-คุณแม่น้องมด ชั้น ๗,  

น้องปั๊บ อ.๑/๓) 

คณะกรรมการฯ ฝ่ายวิชาการ 

 

คุณกาญจนาประยูรคำ

(แม่น้อยหน่า-คุณแม่น้องอิฐมอญ 

ชั้น ๔/๒, น้องเตาผิง ชั้น ๒/๒) 

คณะกรรมการฯ ฝ่ายกิจกรรม 

 

คุณสุเทพคุ้มผาติ

(คุณพ่อน้องฝ้าย ชั้น ๑/๑) 

คณะกรรมการฯ ฝ่ายกิจกรรม  

 

คุณกฤตยารามโกมุท

(แม่หญิง-คุณแม่น้องภูผา อ.๑/๔) 

คณะกรรมการฯ ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

 

 

เลี้ยงลูกวัยอนุบาลให้บ้านสงบ
 

 ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และผู้

ปกครองลกูวยัอนบุาลเขา้รว่มการอบรมเรือ่ง “เลีย้งลกูวยัอนบุาล

ให้บ้านสงบ” เพื่อสร้างความเข้าใจพฤติกรรมของลูกวัยอนุบาล 

เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับลูกวัยนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ

ลูกให้เติบโตเหมาะสมกับวัย และสร้างบรรยากาศแห่งความสุข

ความอบอุ่นขึน้ภายในครอบครวั โดยมคีณุเกยีรตยิง ประวณีวรกลุ 

นักจิตวิทยาคลิกนิก และที่ปรึกษาด้านการศึกษาและพัฒนา

นักเรียนของโรงเรยีนเพลนิพฒันา มาเปน็วทิยากร ในวนัจนัทรท์ี่

๓ สิงหาคมน้ี เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมใหญ่ 

สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่าร่วมอบรมคนละ ๑๐๐ บาท ได้ที่คุณครู

แพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ 

๖๑๐๑ ค่ะ  

 



 

๘ 

สั่งจองดีวีดีงานเสวนา
 

        ข่าวดีสำหรับผู้ปกครองที่พลาดงานเสวานา “สมาธิเพื่อ

พัฒนาพลังชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์”ที่ม ี ดร.

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นวิทยากร และงานเสวนา  

“เด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ไม่จมน้ำ” บรรยายโดย  

พ.อ.อดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร ผช.เลขาธิการสมาคมเพื่อช่วยชีวิต

ทางน้ำ สามารถสัง่จองดวีดีบีนัทกึการเสวนาทัง้ ๒ งานไดท้ีค่ณุ

ครแูพท ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ในราคาชุดละ ๕๐ บาทค่ะ 

 

Kids and School TOUR 
 ขอเชิญผู้ปกครองร่วมงาน Kids and School 

TOUR ฟังเสวนาเจาะลึกกลยุทธ์ “ลูกเก่งภาษาอังกฤษด้วย

เทคนิคง่ายๆ” โดย Mr.Philip Sweeney อาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญ

การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจาก British Council 

(Thailand) และ ดร.บงกช เศวตามร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน

การวิจัยและพัฒนา โรงเรียนเพลินพัฒนา และกิจกรรมอื่นๆ 

ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคมนี้ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  

ห้องประชุมใหญ่ค่ะ 

เพลินตา เพลินใจ  
วิริยะ... พลังชีวิต การตื่นตัว  

เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓E-mail : school@plearnpattana.com / www.plearnpattana.com 


