
ข่าวที่น่าสนใจ 
 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

- การปรับผังการจราจร 

- รักโลก...ให้โลกรัก 

- การแข่งขันรักบี้ภายใน 

 
เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
- อ.๓ ทำสาคูแคนตาลูป 

- ภาคสนาม อ.๓ 

- คณิตคิดเร็ว ชช.๑ 

- ภาคสนามชั้น ๕ 

- ภาคสนามชั้น ๗ 

- กำหนดการภาคสนาม 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
- เปิดตัวห้องสมุดครอบครัวฯ 

- ชวนเรียนทำหนังสั้น 

- เปิดโดม...ดูดาว 

๑ 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

         ภาคเรียนนี้เด็กๆ เริ่มออกภาคสนามกันแล้ว ตั้งแต่น้องๆ ช่วงชั้นอนุบาลไปจนถึงพี่ๆ ช่วงชั้นมัธยม 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างประสบการณ์ ที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นและได้สัมผัส เข้ากับ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียน ทั้งยังเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ของนักเรียนให้กว้างไกลออกไปอย่างไม่มีที่

สิ้นสุดอีกด้วยค่ะ  

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
“Influenza 2009 Mission Possible” 
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีนี้มาในหัวข้อ “Influenza 2009 

Mission Possible” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการระวัง

และป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ 

(AH1N1) ทั้งในส่วนเวทีการแสดงที่คึกคักด้วยการประกวดเต้น

ประกอบเพลงสอนการล้างมืออย่างถูกวิธีของนักเรียนช่วงชั้นที่ 

๑ - ๒ และการแสดง Science show ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ 

ที่มาบอกเล่าความมหัศจรรย์แห่งโลกวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่า

คิดและชวนติดตาม ขอปรบมือให้กับความสร้างสรรค์ในการ

แสดงทุกชุดค่ะ 

      ใกล้ๆ  กบัเวทกีารแสดงเปน็ซุม้กจิกรรมนำ้ผลไมป้ัน่ตา้นหวดั

ของช่วงชั้นที่ ๑ ที่มีให้ชิมกันหลากหลายรส ใครติดใจสามารถ

ซื้อแก้วใหญ่ไปดื่มกันได้ อีกมุมหนึ่งเป็นการจำหน่ายไอติม

หลอดรสผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีต้านหวัดของนักเรียน

และคุณครูช่วงชั้นที่ ๒ ที่ขายดิบขายดีจนทำกันแทบไม่ทัน ฝั่ง

พี่ๆ ชั้น ๙ ก็มาตั้งโต๊ะสอนทำเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับความสน

ใจเป็นอย่างมากจากน้องๆ ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถม รวม

ไปถึงคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู ที่แวะเวียนเข้ามาเรียนรู้กันไม่

ขาดสาย พร้อมทั้งได้เจลแอลกอฮอล์ฝีมือตัวเองติดไม้ติดมือ

กลับบ้านไปคนละขวดด้วยค่ะ  

จดหมายข่าว   
ฉบับที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ภาควิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

     รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ด้วยการสมัครสมาชิก “จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์” ที่ plearnnews@gmail.com 



      นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลความรู้เรื่อง 

ไข้หวดัใหญส่ายพนัธุใ์หม ่๒๐๐๙ นทิรรศการแสดงผลงานผา้

บาตกิของพี่ชั้น ๑๒ นิทรรศการผลงานการประกวดต่างๆ เช่น 

การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสื่อ

สร้างสรรค์รู้ทันไข้หวัด การประกวดออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์เจล

แอลกอฮอล์ และนิทรรศการ “สุริยุปราคาข้างถนน” ของกลุ่ม 

ผู้ปกครองและนักเรียนที่จำลองเหตุการณ์การตามล่าสุริยุปราคา

เต็มดวง ณ เมืองหังโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาไว้ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ให้เด็กๆ ที่สนใจได้ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์

ครั้งนี้ด้วย  ขอบคณุเดก็ๆ และผูป้กครองทกุทา่นทีน่ำ

ประสบการณ์ดีๆ  เชน่นีม้าแบง่ปนัใหก้บัครอบครวัเพลนิ

พฒันาของเราคะ่ 

ผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 

หัวข้อ : ผัก-ผลไม้ต้านโรค 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

รางวัลชมเชย 

ชื่อ-สกุล 

ด.ญ.วริษา จิระภคโชติ (แมงปอ) 

ด.ญ.ธัญกานต์ ฉวีกุลรัตน์ (ต้นข้าว)  

ด.ช.แสงแดด มณีวงศ์ (อะลิฟ)  

ด.ช.พลพัชร์ ตั้งนิธิเศรษฐ์ (พล)  

ด.ญ.ชนมน รุ้งกำธรธรรม (แป้งจี่)  

ชั้น 

ชั้น ๓/๑ 

ชั้น ๓/๑ 

ชั้น ๒/๔ 

ชั้น ๒/๓ 

ชั้น ๓/๒ 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

รางวัลชมเชย 

 

ชื่อ-สกุล 

ด.ช.กันตภณ โรจนสิต (ภูหินฯ) 

ด.ช.กฤตเมธ พยุหะเกียรติ (เค็น) 

ด.ช.ธรรศ อาภาอดุล (เจเจ) 

ด.ช.ศรัณย์ รตนวิทย์สกุล (ศรัณย์) 

ด.ญ.จิดาภา ศรีอรุโณทัย (นิ้ง)  

ด.ญ.ชนมน รุ้งกำธรธรรม (แป้งจี่)  

ชั้น 

ชั้น ๓/๒ 

ชั้น ๓/๑ 

ชั้น ๒/๓ 

ชั้น ๓/๓ 

ชั้น ๓/๒ 

ชั้น ๓/๒ 

๒ 

การประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้ทันไข้หวัด 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล 

(มี ๒ รางวัล) 

ชื่อ-สกุล 

ด.ช.ศิลป์ชัย  อัครพัทธางกูร (ต๊ะ) 

ด.ญ.ณัฐณิชา  โชติมณี (มิมมี่) 

ด.ช.ภาคภูมิ  ลิ้มทอง (โอม)  

ด.ช.ภคพล  ตั้งนันทชัย (ปราณ) 

รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่ม 

ชั้น 

ชั้น ๙ 

ชั้น ๙ 

ชั้น ๙ 

ชั้น ๙ 

การประกวดออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล ์

รางวัล ชื่อ-สกุล ชั้น 

รางวัลชนะเลิศ นายธาดา สุวรรณเสรีเกษม (เจ) ชั้น ๑๑ 

ภาพ “ไวรัสในความคิดของฉัน” ของ ด.ช.กันตภณ โรจนสิต (ภูหินฯ) ชั้น ๓/๒ 

ภาพ “ไวรัสในความคิดของฉัน” 

ของ ด.ช.กันตภณ โรจนสิต (ภูหินฯ) ชั้น ๓/๒ 

หัวข้อ : ไวรัสในความคิดของฉัน 



๓ 

การปรับผังการจราจร 
 เนื่องจากการจราจรภายในโรงเรียนมีการติดขัดใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน และทำให้มีรถยนต์สะสมภายนอกโรงเรียน

เป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงมีนโยบายปรับการจราจรภายใน

โรงเรยีนอกีครัง้ หลงัจากปรบัครัง้ลา่สดุไปเมือ่ตน้ปกีารศกึษานี้ 

โดยจะปรับเส้นทางการเดินรถบริเวณวงเวียน  

(ตามแผนผังท้ายเล่ม) ดังนี้ 

 • ช่วงเวลา ๗.๓๐-๘.๔๕ น. ให้รถทุกคันที่ออกจาก

ลานจอดรถหน้าโรงอาหารชุมชนฯ เลี้ยวซ้ายบริเวณวงเวียน 

และวนรถไปทางอาคารสระว่ายน้ำก่อนที่จะวิ่งออกจาก

โรงเรียน 

 • หลังเวลา ๘.๔๕ น. เป็นต้นไป โรงเรียนจึงจะเปิด

ให้จอดรถได้ในบริเวณดังต่อไปนี้ 

 - หน้าโรงอาหารชุมชน 

 - ทางเดินอิฐแดงข้างอาคารเตรียมอนุบาล 

 - ด้านขวามือตรงประตูทางเข้าที่สอง (ประตูชั้นใน) 

 ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณรถที่จอดรอสะสมเป็นทางยาว 

โรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับส่ง

นักเรียน ณ จุดรับ-ส่ง ดังนี้ 

 • เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนถึงจุดรับ-ส่ง 

เช่น ใส่รองเท้าให้เรียบร้อย ถือกระเป๋าพร้อมลงจากรถทันที

เมื่อรถจอดสนิท ถ้านักเรียนยังไม่พร้อม ขอความร่วมมือนำรถ

ไปจอดในบริเวณที่อนุญาต เพื่อเตรียมความพร้อม แล้วจึงพา

นักเรียนมาส่ง 

 • ไม่อนุญาตให้ผู้ขับรถลงจากรถ ณ จุดรับ-ส่ง โดย

โรงเรียนได้จัดเตรียมคุณครูและบุคลากรคอยดูแลในบริเวณ

ดังกล่าวแล้ว สำหรับนักเรียนช่วงชั้นอนุบาลจะมีคุณครูรับ

จากรถแล้วพาเข้าไปส่งยังประตูชั้นในอย่างปลอดภัย 

 สุดท้ายนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตาม 

คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จราจรของ

โรงเรียน ปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจราจรอย่าง

เคร่งครัด เพื่อให้การเดินรถในโรงเรียนเป็นไปอย่าง 

ราบรื่นค่ะ 

รักโลก...ให้โลกรัก 
 ทีมงานโครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” ส่งข่าวมาว่า 

ขณะนี้โรงเรียนของเรากำลังมีปัญหาเรื่องขยะโฟมและขยะ

พลาสติก เนื่องจากเป็นขยะที่ทางโรงงานไม่รับซื้อ ทำให้เหลือ

เป็นขยะตกค้าง ต้องนำไปทิ้งถังขยะของทาง กทม.และกลาย

เป็นขยะตกค้างอยู่ในโลกใบนี้ไปอีกนาน เพราะพลาสติกและ

โฟมนั้นย่อยสลายยาก จึงใคร่ขอเชิญชวนชาวเพลินพัฒนาทุก

คน ทั้งเด็กๆ คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และร้านค้าทุก

ร้านในโรงเรียน มาร่วมกันลดปริมาณขยะทั้งสองชนิดนี้ ด้วย

การหันมาใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่กันมากขึ้น เช่น กล่อง

ใสอ่าหาร ปิน่โต แกว้นำ้ กระบอกนำ้ ถงุผา้ หรอืนำถงุพลาสตกิ 

(สะอาดและสภาพดี) ที่ได้มาจากการซื้อของกลับมาใช้ซ้ำ 

เพื่อร่วมกันดูแลโลกไม่ให้ป่วยไปกว่านี้นะคะ 

เปิดโดม...ดูดาว 
 ครอบครัวเพลินพัฒนาร่วมกับท้องฟ้าจำลองรังสิต 

จัดงาน “เปิดโดม...ดูดาว” เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดง

คอนเสิร์ตร่วมกันระหว่างรุ่นน้องเพลินพัฒนากับรุ่นพี่วิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมการแสดงทางท้องฟ้าชุด

พิเศษ “สุริยุปราคาเต็มดวงแห่งศตวรรษที่ ๒๑” ในบรรยากาศ

การจำลองที่ใกล้เคียงของจริง ทั้งแสงสีเสียงสมบูรณ์แบบ 

ภายในโดมท้องฟ้าจำลองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียน และชม

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ๓ มิติในระบบรอบทิศทางเรื่อง 

Origins of Life ที่จะพาทุกท่านย้อนไปหาต้นกำเนิดของตัวเรา

และสรรพสิ่งว่ามีมาอย่างไร ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ส.ค.๕๒ 

เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๓๐ น. ณ ท้องฟ้าจำลองรังสิต บัตรราคา 

๕๐ บาท สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 

 



๔ 

การแข่งขันรักบี้ภายใน ครั้งที่ ๓ 
 ปิดสนามกันไปแล้วอย่างสนุกสนานกับการแข่งขัน

รักบี้ภายในครั้งที่ ๓ ที่เริ่มแข่งกันมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 

ทั้งทีมนักเรียน ทีมคุณครูและผู้ปกครอง และทีมรับเชิญพิเศษ

จากมหาวทิยาลยัธนบรุพีบกบัมหาวทิยาลยัมหดิล ทีม่าแขง่ขัน

รักบี้เต็มรูปแบบให้ได้ชมกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ

เลน่และพฒันากฬีารกับีข้องเดก็ๆ จากการแขง่ขนัในครัง้น้ีเรา

ได้เห็นพัฒนาการในการเล่นกีฬารักบี้ของเด็กๆ ที่เติบโตขึ้น

ตามวัย เห็นน้ำใจนักกีฬาที่เกิดขึ้นตลอดการแข่งขัน และ

เหนืออื่นใดคือรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสัมพันธ์ที่

งอกงามขึ้นทั้งในและนอกสนาม ดังเจตนารมณ์ของโรงเรียนที่

มุ่งหมายให้ทุกคนได้พัฒนาตนผ่านการเล่นกีฬา 

ผลการแข่งขันรักบี้ภายในครั้งที่ ๓ 

            หลังจบการแข่งขันรักบี้ภายใน สัปดาห์ที่ผ่านมาทีม

ครูกีฬาก็เดินหน้าจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลภายในต่อทันที 

โดยเตะเปิดสนามกันไปตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคมที่ผ่าน

มา เป็นการพบกันระหว่างทีมคุณครูและบุคลากรกับทีมผู้

ปกครอง ผลปรากฏว่าทีมคุณครูและบุคลากรเก็บชัยชนะใน

นัดแรกไปก่อนด้วยคะแนน ๒ : ๑ ประตู ใครที่ชื่นชอบกีฬา

อย่าลืมมาชมและให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลของแต่ละทีมได้

ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไปค่ะ 

รุ่น 

 ทีมรองแชมป์ ทีมแชมป์ คะแนน 

ชั้น ๒ ทีมชั้น ๒/๑ ทีมชั้น ๒/๔ ๒๕ : ๑๐ 

ชั้น ๓ ทีมชั้น ๓/๒ ทีมชั้น ๓/๑ ๑๕ :  ๕ 

ช่วงชั้นที่ ๒ ทีมฟาร์ม (ชั้น ๖) ทีม No.1 (ชั้น ๕) ๑๐ :  ๗ 

ช่วงชั้นที่ ๓-๔ ทีม Tomahawk (ชั้น ๙) ทีมรูจี (ชั้น ๙) ๑๗ :  ๐ 

ทั่วไป ทีมครูและบุคลากร ทีม PRC ๒๐ : ๑๕ 

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 



๕ 

ภาคสนาม อ.๓ 
“หนูๆ เรียนรู้ห้องสมุดนอกโรงเรียน” 

 วันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคมที่ผ่านมา คุณครูพาเด็กๆ 

ชั้นอนุบาล ๓ ออกภาคสนามในหัวข้อ “หนูๆ เรียนรู้ห้อง

สมุดนอกโรงเรียน” ที่ห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK 

PARK ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล ให้เด็กๆ ได้เปิดโลก

การอ่านและการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่กว่าห้องสมุดในโรงเรียน

ที่คุ้นเคย เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ในโลกกว้างต่อไปใน

อนาคต เด็กๆ จึงได้สนุกกับการหยิบหนังสือที่มีอยู่มากมาย

มาอ่านในมุมที่ตัวเองชื่นชอบ ได้ฟังนิทานสนุกๆ จาก

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ได้ประดิษฐ์หนังสือทำมือกลับไปอวด

คุณพ่อคุณแม่ และยังได้เรียนรู้มารยาทในการใช้ห้องสมุด 

การวางตัวในที่สาธารณะ และการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ซึ่ง

เป็นทักษะชีวิตที่จะช่วยให้เด็กๆ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี

ความสุขค่ะ  

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
คุณแม่สอนหนู อ.๓ ทำสาคูแคนตาลูป 

           วันอังคารที่ ๒๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 

สิงหาคมที่ผ่านมา คุณแม่อาสาชมรมห้องสมุด

ครอบครัวฯ อาทิ แม่นุช แม่หมี แม่นิ่ม แม่นิด ได้

มาสอนเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๓ เรียนรู้วิธีการทำสาคู

แคนตาลูป โดยพาเด็กๆ ไปทำความรู้จักกับ

อุปกรณ์และส่วนผสมในการทำว่ามีอะไรบ้าง แล้ว

ส่วนผสมเหล่านั้นมาจากไหน เช่น กระชอนที่ใช้

คั้นกะทิ เม็ดแป้งสาคูที่ได้มาจากต้นสาคู กะทิที่ได้

มาจากเนื้อมะพร้าว พร้อมทั้งสอนคำศัพท์ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษของส่วนผสมต่างๆ ให้เด็กๆ 

ได้เรียนรู้ด้วย 

           เมื่อรู้จักส่วนผสมกันแล้วก็มาถึงขั้นตอน 

การทำ งานนีเ้ดก็ๆ ไดล้องคัน้กะทบินกระชอน 

และช่วยกดแม่พิมพ์ลงบนชิ้นแคนตาลูปให้เป็นรูป

ตา่งๆ ขนาดพอดคีำ ซึง่เปน็สองขัน้ตอนทีเ่ดก็ๆ สนกุสนานและตัง้ใจทำกนัมาก 

ส่วนคุณแม่ช่วยทำในขั้นตอนที่ต้องใช้ความร้อนแล้วให้เด็กๆ คอยสังเกต เช่น 

การต้มสาคู การละลายน้ำตาลในน้ำกะทิ การผสมสาคูสุกกับน้ำกะทิ เสร็จ

แล้วตักใส่ถ้วยและราดนมจืดให้เด็กๆ (ที่เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อ) ได้ลองชิมกัน

คนละคำ ก่อนจะขอบคุณคุณแม่ใจดีทุกท่าน แล้วนำสาคูแคนตาลูปที่เด็กๆ 

และคุณแม่ช่วยกันทำกลับไปรับประทานที่ห้องเรียนอย่างเอร็ดอร่อย 

 ขอขอบคุณคุณแม่อาสาทุกท่านที่สละเวลามาสร้างการเรียนรู้

ที่ทั้งสนุกและอิ่มอร่อยให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้ค่ะ 

 



๖ 

คณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๑ 
 คณุครหูนว่ยวชิาคณติศาสตรจ์ดัโครงการ “คณติคดิเรว็” ชกัชวนเดก็ๆ 

ชว่งชัน้ที ่๑ ทีช่ืน่ชอบและมทีกัษะดา้นคณติศาสตรไ์ดม้าสนกุกบัการคดิคำนวณ

หาคำตอบให้ทันในเวลาที่กำหนด โดยเริ่มแข่งขันภายในห้องเรียนมาตั้งแต่

วนัที ่๑๗-๒๑ ส.ค.๕๒ เพือ่คน้หาตวัแทนหอ้งละ ๑๐ คน มาแขง่ขนัรอบคดัเลอืก

ในช่วงหลังพักเที่ยงวันอังคารที่ ๒๕ ส.ค.๕๒ รอบนี้คุณครูมีเวลาให้คิดและ

เขยีนคำตอบขอ้ละ ๒๐ วนิาท ีระดบัชัน้ละ ๑๐ ขอ้ ซึง่ตอ้งอาศยัทัง้ความรวดเรว็

และการช่างสังเกต เพราะโจทย์แต่ละข้อมีจุดสังเกตที่ช่วยให้นักเรียนคิดหา

คำตอบได้อย่างรวดเร็ว เช่น (9-8)+(8-7)+(7-6) = ?  เด็ก ๑๑ คนมีกี่นิ้วมือ? 

9x8x7x6x5x4x3x2x1x0 = ? แล้วคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดระดับชั้น

ละ ๑๐ คน ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันพุธที่ ๒๖ ส.ค.ที่ผ่านมา 

ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๑ 

        ขอชื่นชมในความสามารถของเด็กๆ ทุกคน และขอบคุณคุณครูหน่วย

วิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงคุณครูช่วงชั้นที่ ๑ ทุกท่านที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนไปบนความสนุกสนานเช่นครั้งนี้ค่ะ 

 การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้ คุณครูจะหยิบตัวเลขขึ้นมา ๓ ตัว (ระดับชั้น ๑) หรือ ๔ ตัว (ระดับชั้น ๒ และ ๓) แล้วให้

นักเรียนนำตัวเลขเหล่านั้นมา บวก ลบ คูณ หาร (ชั้น ๑ ใช้เฉพาะการบวก การลบ) ให้ได้คำตอบตรงหรือใกล้เคียงกับคำตอบที่คุณ

ครูกำหนด ใครตอบได้เร็วสุดครบ ๓ ข้อก่อนจะเป็นผู้ชนะค่ะ 

ด.ช.มนต์ธัชนันท์ คงมนต์ (ปุณณ์) ด.ช.ธรรศ อาภาอดุล (เจเจ) ด.ช.ธนัท จันศิริรัตน์ (บูม)  

ชั้น 

ระดับชั้น ๑ 

รางวัล 

ชนะเลิศ 

รองอันดับ ๑ 

รองอันดับ ๒ 

ชนะเลิศ ระดับชั้น ๒ 

ระดับชั้น ๓ 

รองอันดับ ๑ 

รองอันดับ ๒ 

ชนะเลิศ 

รองอันดับ ๑ 

รองอันดับ ๒ 

ชื่อ-สกุล 

ด.ช.มนต์ธัชนันท์ คงมนต์ (ปุณณ์) 

ด.ช.โอม อวิหิงสานนท์ (โอม) 

ด.ช.ธัชพล เฮงอนุพันธ์ (แธน) 

ด.ช.ธรรศ อาภาอดุล (เจเจ) 

ด.ญ.ภัทรวรงค์ เจียรกุล (ฝ้าย) 

ด.ช.วสุ โชติบริบูรณ์ (ปูน) 

ด.ช.ธนัท จันศิริรัตน์ (บูม)  

ด.ช.ชยุต ศรีอุฬารพงศ์ (แต๊ง)  

ด.ช.พรินทร์ ศิริโหราชัย (ซูม) 

ชั้น 

ชั้น ๑/๓ 

ชั้น ๑/๑ 

ชั้น ๑/๑ 

ชั้น ๒/๓ 

ชั้น ๒/๑ 

ชั้น ๒/๔ 

ชั้น ๓/๑ 

ชั้น ๓/๒ 

ชั้น ๓/๔ 



๗ 

ภาคสนามชั้น ๕ 
“พอมี พออยู่ พอกิน” 

 ในหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษาระดับชั้น ๕ นักเรียนกำลังเรียนรู้เรื่องปัญหา

ของเกษตรกรในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว จนกระทั่ง

ในหลวงทรงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ทำให้เกษตรกรจำนวน

ไม่น้อยนำแนวพระราชดำรินี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและการ

ดำเนินชีวิต จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคมที่ผ่านมา คุณครูจึงได้

พานักเรียนชั้น ๕/๑ และ ๕/๒ ออกภาคสนามเรื่อง “พอมี พออยู่ พอกิน” เพื่อเรียนรู้วิถี

ชีวิตของลุงเลี่ยม บุตรจันทรา เกษตรกรและผู้นำชุมชนที่ดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองจน

เป็นแบบอยา่งใหก้บัชาวบา้นในพืน้ที ่ณ ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ต.นาอสิาน 

อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยการใช้ชีวิตร่วมกับลุงเลี่ยมเพื่อดูว่าในแต่ละวันนั้น

ลุงเลี่ยมทำอะไรบ้าง การสัมภาษณ์พูดคุยในประเด็นที่สงสัย พร้อมทั้งสัมผัสการใช้

ชีวิตของเกษตรกรตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเก็บอ้อย การทำน้ำตาล การสี

ข้าว และการทำน้ำสมุนไพร เพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าการดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองนี้

เป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดของสังคมไทย และสามารถทำได้จริง มิใช่เพียงแนว

ความคิด จนก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตต่อไป 

 

ภาคสนามชั้น ๗ 
“พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมายให้คนชายขอบ” 

 คุณครูหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษาพานักเรียน

ชั้น ๗ ออกภาคสนามเรื่อง “พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมาย

ให้คนชายขอบ” ที่วัดสวนแก้ว ชุมชนที่พักพิงของสิ่งของ 

(ขยะ) และบุคคลที่สังคมทอดทิ้ง (คนชายขอบ) เช่น คนชรา 

เด็ก คนพิการ หรือผู้เคยต้องโทษ ให้กลับมามีคุณค่าด้วยการ

สร้างอาชีพและรายได้จากขยะทั้งการคัดแยกขยะส่งขาย และ

รับบริจาคของเก่าเพื่อนำมาซ่อมแซมแล้วจำหน่ายในราคา

ย่อมเยาว์ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะที่กำลังล้นโลก 

แต่ยังช่วยให้บุคคลเหล่านี้กลับมามีที่ยืนในสังคมได้อีกครั้ง 

จากการร่วมใช้ชีวิตที่ชุมชนวัดสวนแก้วเป็นเวลา  

๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ส.ค.๕๒ 

นักเรียนได้ศึกษากระบวนการจัดการขยะด้วยวิธี

การสังเกตและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ศึกษา

ชีวิตของกลุ่มคนชายขอบที่อาศัยและทำงานอยู่ที่

วัดสวนแก้ว โดยการพูดคุย สัมภาษณ์ และร่วม

ทำงาน  ทำให้นักเรียนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตที่พอดีและพอเพียง มองเห็นคุณค่าของคนกลุ่ม

หนึ่งที่เขาเคยรับรู้ว่าไร้ค่า แต่คนกลุ่มเดียวกันนี้เองที่เป็นผู้ช่วยกำจัดขยะและของเหลือใช้

แทนเราทุกคน การออกภาคสนามครั้งนี้จึงทำให้นักเรียนมองเห็นประโยชน์ของขยะ รู้ถึง

คุณค่าของคนทำงานกับขยะ และที่สำคัญคือนักเรียนจะเกิดการ “มองใหม่” เพราะพวกเขา

มีวิธีให้คุณค่าและความหมายกับเรื่องที่เคยมองว่า “ไร้ค่า” ใหม่นั่นเอง 



๘ 

ช่องทางการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน


         การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังท่านผู้ปกครองมี ๕ ช่องทางคือ จดหมายจากโรงเรียน / จดหมายข่าวเพลินพัฒนา / บอร์ด

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

แจ้งที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

         การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน เลือกสื่อสารกันได้ตามความสะดวกผ่าน ๕ ช่องทาง คือ 

 ๑. เขียนเรื่องเสนอแนะหย่อนลงในกล่องรับเรื่องเสนอแนะ ๓ จุด คือ บริเวณทางเข้าอาคารประถม / หน้าห้องประชุมส่วน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ / หน้าห้องสมุดประถม 

 ๒. โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร (ครูปราณี เชาว์ชัยพร-ครูณี) โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๒ 

 ๓. แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสำนักงาน 

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

              ๕. แจ้งผ่านครู / บุคลากร / สภาครอบครัวเพลินพัฒนา เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป 

การออกภาคสนามในสัปดาห์ที่ ๖ และ ๗ 

ขอลูกบาสเพิ่ม 
เสนอแนะ : คุณพ่อน้องกัญจน์ธิดา ชั้น ๖/๑ เสนอแนะมาว่า 

ปัจจุบันมีนักเรียนนิยมเล่นบาสฯ มากขึ้นเรื่อยๆ แต่สภาพห่วง

บาสฯ เริ่มชำรุดแล้ว รวมทั้งลูกบาสฯ ที่เด็กๆ เล่นกันอยู่ทุก

วันนี้ ทั้งที่เป็นอภินันทนาการจากผู้ปกครองและของโรงเรียนก็

ชำรุดและเสื่อมสภาพแล้ว อยากให้โรงเรียนช่วยซ่อมแซม และ

จัดซื้อลูกบาสฯ คุณภาพดีมาเปลี่ยนให้ใหม่ เพื่อให้เด็กๆ เล่น

บาสฯ อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น 

ตอบ : คุณครูหน่วยวิชากีฬารับทราบข้อเสนอแนะของคุณพ่อ

ด้วยความขอบคุณค่ะ ขณะนี้คุณครูกำลังวางแผนปรับการ

ดูแลอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์กีฬาใน

สภาพดี พร้อมฝึกระเบียบวินัยในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วน

รวมด้วยค่ะ 

กิจกรรมสุนทรพจน ์
เสนอแนะ : คุณพ่อน้องกัญจน์ธิดา ชั้น ๖/๑ กล่าวชื่นชมกิจกรรม 

WOW THAT’S THE SHOW ที่เพิ่งผ่านพ้นไปว่า รู้สึกดีมากๆ ที่เห็น

เด็กๆ มีความสุข ผู้ปกครองได้ชื่นชมศักยภาพของเด็กๆ หาก

โรงเรียนเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมลักษณะนี้บ่อยๆ น่าจะเป็น

ประโยชน์กับทุกฝ่าย ขอสนับสนุนให้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

การโต้วาที การอ่านบทประพันธ์ การกล่าวสุนทรพจน์ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ การวาดภาพศิลปะและถ่ายทอดจินตนาการ

จากภาพเป็นภาษาพูด ฯลฯ 

ตอบ : ขอบคุณกำลังใจและคำแนะนำของคุณพ่อค่ะ ขณะนี้คุณครู

กำลังตระเตรียมกิจกรรมดีๆ ให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถและ

ศักยภาพของแต่ละคนในหลากหลายด้าน รอติดตามชมนะคะ 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 

ชั้น 

อ.๑ 

ชั้น ๑ 

ชั้น ๒ 

ชั้น ๖/๑ 

ชั้น ๘ 

วันที่ 

๑-๔ ก.ย.๕๒  

(ไปวันละ ๑ ห้อง) 

๓-๔ ก.ย.๕๒  

(ไปวันละ ๒ ห้อง) 

๓๑ ส.ค.-๓ ก.ย.๕๒ 

(ไปวันละ ๑ ห้อง) 

๓๑ ส.ค.-๑ ก.ย.๕๒ 

๙-๑๑ ก.ย.๕๒ 

รายละเอียด 

เรื่อง “บ้านและครอบครัว” ณ สวนเจียมตนของคุณลุงชวน ชูจันทร์ 

เขตตลิ่งชัน 

เรื่อง “เพลิดเพลิดเพลินเพลิน...เดินป่าชายเลน” ณ ศูนย์

ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

เรื่อง “นักสืบสายน้ำ” ณ สวนเจียมตนของคุณลุงชวน ชูจันทร์  

เขตตลิ่งชัน 

เรื่อง “ประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมืองของอาณาจักรไทย

ในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง” ณ จ.พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย” 

ณ สำนักงานชลประทานที่ ๙ จ.ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจำรุง, กรมชลประทาน จ.ระยอง, 

บ.EAST WATER (ศูนย์ปฏิบัติการระยอง) 

ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและความใส่ใจที่ส่งกันเข้ามานะคะ 



๙ 

เ ปิ ด ตั ว ห้ อ ง ส มุ ด ค ร อ บ ค รั ว ฯ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

 หลังจากมีสมาชิกนักอ่านถามไถ่กันมานาน วันที่ ๒๐ ส.ค.ที่ผ่านมา พ่อแม่อาสา

ก็ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวห้องสมุดครอบครัวเพลินพัฒนาที่จัดกันเป็นประจำทุกปี เพื่อ

แนะนำการให้บริการและการสมัครสมาชิกของห้องสมุดให้กับเด็กๆ คุณพ่อ คุณแม่ โดย

เฉพาะครอบครัวที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชนเพลินพัฒนาได้ทราบ พร้อมทั้งมี

คุณแม่ใจดี คือ คุณแม่กฤตยา รามโกมุท-คุณแม่น้องภูผา อ.๑/๔ และคุณแม่นาตาชา 

ลิเดีย  เยลแลน คุณแม่น้องจัสมิน อ.๑/๔ มาเล่านิทานภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้

เด็กๆ ฟัง เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการอ่านและจินตนาการให้กับเด็กๆ ที่มาใช้บริการห้อง

สมุดในวันนั้นด้วยค่ะ 

 เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจจะสมัครสมาชิกห้องสมุดครอบครัวฯ ทำได้

ง่ายๆ เพียงนำหนังสือ (ยกเว้นนิตยสาร) มาคนละ ๒ เล่ม พร้อมเขียนชื่อลูก ชื่อผู้ปกครอง 

ห้องเรียนลูก เบอร์โทรศัพท์ แล้วนำไปฝากไว้ที่คุณครูแพท ส่วนชุมชนฯ หลังจากนั้นทีมงาน

จะจัดทำบัตรห้องสมุดแล้วนำไปฝากไว้ที่คุณครูประจำชั้น สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้

ครั้งละ ๓ เล่ม นาน ๗ วัน ถ้าเกินกำหนดรบกวนจ่ายค่าปรับวันละ ๑ บาทต่อ ๑ เล่ม ราย

ได้จากค่าปรับจะนำไปใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ต่อไปค่ะ 

 ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้

กับเด็กๆ และครอบครัวเพลินพัฒนาของเราค่ะ 

เพลินตา เพลินใจ  
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์” ในหน่วย

วิชาการออกแบบ ๑ ของนักเรียนชั้น ๑๑ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 

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

แบบที่ต้องนำไปพัฒนา 

น.ส.ณัชชา สถาพรสถิต (มายด์) นายธาดา สุวรรณเสรีเกษม (เจ) 
นางสาวชณภา ศรีกัลยกร (นิว) 


