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

๑ 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 

 ขอต้อนรับสู่ภาคจิตตะ ภาคเรียนที่ ๓ ของปีการศึกษา ในภาคเรียนนี้

โรงเรยีนของเราจะมงีานเทศกาล “ลมขา้วเบา...เงาเดอืนเพญ็” ทีจ่ดัขึน้เปน็ประจำ

ทุกปี ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้ว ขอเชิญชวนเด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง  

ร่วมกัน “สวมใส่ผ้าไทย ใช้ภาชนะจากธรรมชาติ” เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความ

เป็นไทยและสืบสานวิถีที่ดีงามของไทยให้เด็กๆ ได้ซึมซับค่ะ 

จิตตะ...ภาคเรียนแห่งความมุ่งมั่น ความเข้มแข็ง

ของจิตใจ คือบ่อเกิดพลังแห่งความสำเร็จ 

การเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ ต้องแก้โจทย์

ปัญหา ต้องประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ 

ภายใต้บรรยากาศของการมีส่วนร่วม การชื่นชมให้

กำลังใจ และยกย่องผู้มีความมานะอุตสาหะ 

นำไปสู่การเพิ่มพูนขีดความสามารถ 

สู่ผลสำเร็จระดับที่สูงขึ้นไป 

 

- ข้อมูลดีๆ ที่จะช่วยโลก 

- ประกวดออกแบบสัญลักษณ์กีฬาแดงชาด 

- ห้องเรียนคุณครูช่วงปิดภาคเรียน 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
- เก็บตกงานชื่นใจ...ได้เรียนรู้ 

- เด็กเก่งคณิตเพลินพัฒนา  

- ผลงานจากการพัฒนาทักษะชีวิต 

- มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม 

- ชื่นชมชื่นใจเด็กเก่งเพลินพัฒนา 

- ผลการสอบตรงของพี่ชั้น ๑๒ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
- ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ART THERAPY WORKSHOP 

 

เพลินตา เพลินใจ 
ภาคสนาม อ.๑ 

ข่าวที่น่าสนใจ 

ข้อมูลดีๆ ที่จะช่วยโลก 
 ทีมงานโครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” แจ้งข่าวมาว่า นับแต่เริ่มโครงการมาตั้งแต่

ต้นปีการศึกษานี้ ทางโครงการสามารถจัดเก็บขยะกล่องนมและกล่องเครื่องดื่ม (ที่ล้าง

สะอาดและตากจนแห้ง) แล้วนำไปบริจาคให้กับศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม (สนับสนุนโดย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  

บ.เต็ดตรา แพ็ค และ บ.ไฟเบอร์พัฒน์) ในช่วงก่อนปิดภาควิริยะถึง ๒๔๘ กิโลกรัม หรือ

ประมาณ ๒๔,๘๐๐ กล่อง! เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะและเก้าอี้เรียนให้กับโรงเรียนที่

ขาดแคลนในชนบท ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า 

การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ๑ ตัน (๑,๐๐๐ กิโลกรัม) จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้

มากถึง ๙๐๐ กิโลกรัม และยังช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะราว ๔ ตารางเมตร ทาง

สถาบันจึงแนะนำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) 

หรือบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับไปรีไซเคิลได้ เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ขณะเดียวกันถ้าเราทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะรีไซเคิลทั้งหมดที่อยู่ในบ้านตั้งแต่

ต้นทาง แล้วส่งไปแปรรูปใหม่จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ ๓๘๖ กิโลกรัม 

หรือหากลดขยะภายในบ้านลงได้ ๒๐% จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 

๔๕๔ กิโลกรัม 

 รู้อย่างนี้แล้วก็มาร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเฉพาะกล่องนมและ

กล่องเครื่องดื่มที่จะต้อง “แกะ ล้าง ตาก” ก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกในการนำไป

รีไซเคิลค่ะ 



๒ 

ชวนประกวดออกแบบสัญลักษณ์หมู่แดงชาด 
 ขอเชิญชวนนักเรียนทุกช่วงชั้นร่วมประกวดออก

แบบตราสัญลักษณ์หมู่กีฬาแดงชาดทั้ง ๔ หมู่ เพื่อนำมาใช้

เป็นสัญลักษณ์บนเสื้อกีฬาของแต่ละหมู่ โดยมีกติกาการ

ประกวดดังนี้ 

 ๑.ผลงานการออกแบบต้องบ่งบอกถึงความเป็น 

หมู่นกเงือก หมู่มด หมู่ภูเขา และหมู่ดอกไม้ อย่างเด่นชัด 

สุภาพ สวยงาม 

อย่าลืมส่งผลงานกันมาเยอะๆ นะคะ โดยส่งได้ที่คุณครูกีฬาทุกช่วงชั้น ภายในวันพุธที่ ๔ พ.ย.๕๒ ค่ะ 

ความหมายและสีประจำหมู่กีฬาแดงชาดทั้ง ๔ หมู่ 

หมู่กีฬา 

นกเงือก 

มด 

ภูเขา 

ดอกไม้ 

ความหมาย 

สัจจะ ความซื่อตรง สุจริต ความจริงใจ ตั้งใจจริง 

ทมะ ความมีวินัย ดูแลและฝึกฝนพัฒนาตนเองได้ 

ขันติ ความอดทน เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง ตั้งมั่น 

จาคะ ความเสียสละ มีน้ำใจ รู้จักให้และแบ่งปัน  

สีประจำหมู่ 

ดำ-เหลือง 

ส้ม-น้ำตาล 

คราม-เทา 

เขียวมะกอก-ม่วง 

ห้องเรียนคุณครูช่วงปิดภาคเรียน 
 

 ในช่วงที่เด็กๆ ปิดเรียนภาควิริยะ โรงเรียนได้จัด

โครงการอบรมให้กับคุณครูและบุคลากรในหัวข้อต่างๆ ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

คุณครู และการทำงานของคุณครูในส่วนสนับสนุน โดยมี

หัวข้อการอบรมดังนี้ค่ะ 

 -การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศิลปะกับสี 

RYRA” ให้กับคุณครูช่วงชั้นอนุบาล ในวันที่ ๖ ต.ค.๕๒ เพื่อ

ให้คุณครูได้เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมศิลปะอย่างง่าย ซึ่ง

จะช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ สนุกกับการทำงาน

ศิลปะ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน โดยมีคุณพนิดา 

มาสกุล บรรณาธิการนิตยสารสำหรับเด็ก ซึ่งจบการศึกษา

ด้าน Waldorf Education จาก Waldorf Association 

Australia เป็นวิทยากร  

 -การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการ

เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย” 

สำหรับคุณครูช่วงชั้นอนุบาล ในวันที่ ๗ ต.ค.๕๒ โดยมี  

อ.กรองทอง บุญประคอง (คุณครูก้า) เป็นวิทยากร 

 -การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา

ปัญญาและสมองด้วยของเล่น” สำหรับคุณครูช่วงชั้น

อนุบาล ในวันที่ ๘ ต.ค.๕๒ โดยมี รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 

เป็นวิทยากร 

 ๒.ผลงานการออกแบบต้องสื่อความหมายถึง

คุณธรรมที่แฝงฝังอยู่ในแต่ละหมู่กีฬาได้อย่างชัดเจนและ

สร้างสรรค์ 

 ๓.ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเขียนหรือวาดด้วย

มือเท่านั้น 

 -การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Critical Thinking” 

ให้กับคุณครูทุกช่วงชั้นและบุคลากรส่วนสนับสนุน ในวันที่ ๗-

๙ ต.ค.๕๒ โดยมี อ.รัชนีกร วงศ์จันทร์ อาจารย์ประจำสาขา

วิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ เป็น

วิทยากร 



๓ 

 เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
การเติบโตที่น่าชื่นใจ
ในงานชื่นใจ...ได้เรียนรู้

 ปลายภาคเรียนวิริยะ ใครที่มีโอกาส 

มาร่วมงานชื่นใจ...ได้เรียนรู้ของเด็กๆ ช่วงชั้น

อนุบาล - ช่วงชั้นที่ ๓  คงจะรู้สึกชื่นใจไปกับ

พัฒนาการและการเติบโตของเด็กๆ จากการที่

พวกเขาได้ทบทวนและประมวลความรู้ที่ได้เรียนรู้

มาตลอดภาคเรียน แล้วนำเสนอในรูปแบบต่างๆ 

ให้คุณครูและผู้ปกครองได้ร่วมชื่นใจ ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นว่าเด็กๆ มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ และ

สามารถอธิบายความเข้าใจเหล่านั้นออกมาได้

เป็นอย่างดี 

 ในช่วงชั้นอนุบาล เราได้ชมการแสดงของเด็กๆ ที่

สะท้อนพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย ภาษา การ

เคลื่อนไหว การเข้าใจคำสั่ง และการกล้าแสดงออก พร้อมทั้ง

ได้ชมนิทรรศการผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเด็กๆ 

ตลอดภาคเรยีน ซึง่จดัแสดงไวใ้หค้ณุพอ่คณุแมแ่ละผูป้กครอง

ที่เฝ้าดูการเติบโตของเด็กๆ ได้ร่วมชื่นชมชื่นใจ 

 ช่วงชั้นที่ ๑ เด็กๆ ได้ประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใน

หน่วยวิชาต่างๆ รวมทั้งได้ทบทวนตัวเองจนมองเห็นจุดดีและ

จดุทีย่งัตอ้งพฒันา  พรอ้มทัง้คน้หาแนวทางทีจ่ะพฒันาตนเอง

ตอ่ไป โดยรวบรวมไวใ้นแฟม้พฒันาตน (Port’AAR) รว่มไปกบั

การนำเสนอผ่านการพูดอธิบายและการจัดแสดงนิทรรศการ

ผลงานภายในห้องเรียน 

 ช่วงชั้นที่ ๒ ในช่วงชั้นนี้เด็กๆ เริ่มค้นหาความสนใจ

และความถนัดเฉพาะตน แล้วประมวลความรู้จากสิ่งที่ตนสน

ใจ ขยายการทำงานไปยังกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจร่วมกัน 

เชื่อมโยงไปยังเรื่องราวอื่นๆ ที่ได้เรียนรู้ แล้วนำเสนอออกมา

ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดของแต่ละคน 

 ช่วงชั้นที่ ๓ การประมวลความรู้ภายใต้โจทย์หรือ

มโนทัศน์ของภาคเรียน แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นงานชื่นใจฯ 

ในครั้งนี้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ทำให้เราได้เห็นการทำงาน

เป็นทีมของเด็กๆ ที่มีการแบ่งงานกันทำตามความสามารถ

และความถนัดของแต่ละคน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน

ความสำเรจ็ของการทำงาน “ชืน่ใจ...ไดเ้รยีนรู”้ ในครัง้นีร้ว่มกนั 

 ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานชื่นใจฯ 

ในครั้งนี้ เพราะรอยยิ้มและแววตาแห่งความชื่นชมให้

กำลังใจของทุกท่าน คือพลังสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ ก้าว

เดินไปบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจและมี

ความสุขค่ะ 

 



๔ 

เด็กเก่งคณิตเพลินพัฒนา 
 คุณครูสุมนา แทนบุญช่วย (ครูโน้ต) คุณครูวิชาการ

หน่วยวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ส่งผลการแข่งขันชิง

แชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ที่ชื่นชอบ

คณิตศาสตร์ได้ท้าทายความสามารถในการทำข้อสอบที่เน้น

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาที่ไม่มีในชั้นเรียนปกติ โดยแบ่ง

การแข่งขันเป็น ๓ ระดับ คือ ป.๑-๒, ป.๓-๔ และ ป.๕-๖ ซึ่ง

ทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคมที่ผ่านมา และมี

นักเรียนเพลินพัฒนาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันถึง ๘๐ คน โดย

มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ 

 ขอชื่นชมในความสามารถของเด็กๆ ทุกคน ทั้งเด็กที่

ได้รับรางวัลและเด็กที่ได้ร่วมการแข่งขัน เพราะเป็นโอกาสที่

เด็กๆ จะได้ท้าทายความสามารถของตัวเอง มีโอกาส 

ไไรู้แพ้ รู้ชนะ และได้ลองเรียนรู้เพิ่มด้วยตนเอง ซึ่งจะ

ช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ก้าวหน้า

ต่อไป และที่จะลืมไม่ได้คือ ขอบคุณคุณครูหน่วยวิชา

คณิตศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้เด็กๆ ได้ร่วมการแข่งขันใน

ครั้งนี้ค่ะ 

ชื่อ-สกุล 

ด.ญ.ภัทรวรงค์   เจียรกุล (ฝ้าย) 

ด.ช.ฐานธัช    ติระตระกูลเสรี (พี) 

ด.ช.ชยุต   ศรีอุฬารพงศ์ (แต๊ง) 

ด.ญ.วริษา  จิระภคโชติ (แมงปอ) 

รางวัล 

รับรางวัลชมเชย ระดับ ป.๑-๒ 

รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ ป.๓-๔ 

รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ ป.๓-๔ 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ป.๓-๔ 

ระดับชั้น 

๒/๑ 

๔/๑ 

๓/๒ 

๓/๑ 

“เก้าอี้ไม้” 
ผลงานจากการพัฒนา

ทักษะชีวิต 

 ในภาคเรียนวิริยะ 

เด็กๆ ในโครงการเด็กพิเศษ

เรียนร่วม ชั้น ๓ ได้เรียนรู้

และพัฒนาทักษะชีวิตใน

หัวข้อ “งานช่าง” เช่น การ

รู้จักเครื่องมือช่าง การฝึก

ตอกตะปู การทำของเล่นจากเศษไม้ และสุดท้ายคือการทำเก้าอี้ไม้

สำหรับนั่งซักผ้า ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลงมือทำงานช่างที่หลากหลาย

ด้วยตัวเอง เช่น การวัดขนาดไม้ การตอกตะปู การขัดไม้ด้วยกระดาษ

ทราย และการทาแล็กเกอร์เคลือบไม้ จนกระทั่งสำเร็จออกมาเป็นเก้าอี้

ไม้ที่เด็กๆ ภาคภูมิใจ 

 คุณครูเอ๋-พดิษฐ์ มกร์ดารา ส่วนผลิตสื่อฯ ผู้ทำหน้าที่สอนงาน

ช่างให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้เล่าว่า การสอนงานช่างให้กับเด็กพิเศษนั้นต้อง

ละเอยีดกวา่การสอนเดก็ทัว่ไป เพราะเดก็จะไมเ่ขา้ใจสิง่ทีเ่ปน็นามธรรม 

จึงต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การสอนตอกตะปูก็ต้องจับมือเด็กทำ

ไปพร้อมกันว่าต้องจับค้อนอย่างไร เว้นระยะห่างแค่ไหน แต่เมื่อสอนไป

แล้ว เด็กๆ จะจำได้อย่างแม่นยำ 

 “เด็กๆ กลุ่มนี้มีความจำดีมาก ส่วนหนึ่งคงเป็น

เพราะว่าเขาสนใจและสนุกที่จะเรียนรู้ พอสอนและให้

ทดลองทำเองแล้ว ครั้งต่อไปเด็กๆ จะจำได้และทำได้เอง 

แต่ที่ต้องระวังคือเด็กๆ จะกลัวเสียงดัง เช่น เสียงเลื่อย 

เราต้องคอยอยู่ใกล้ๆ เพื่อให้เขามั่นใจและรู้สึกปลอดภัย” 

คุณครูเอ๋ กล่าว  

 ฟังความคิดเห็นของคุณครูไปแล้ว ลองไปฟัง

ความรู้สึกของเด็กๆ กันบ้างค่ะ 

 “ครูเอ๋ใจดีมากครับ แล้วก็สนุกมากด้วย ชอบ

ตอนขัดกระดาษทรายแล้วก็ทาแล็กเกอร์ เพราะไม่ยาก 

ไม่เหมือนตอนยิงตะปูลม ยากมาก เพราะต้องวัดไม้ให้

พอดี แล้วเอาไม้มาวางต่อกัน จากนั้นค่อยยิงตะปูให้ไม้

ติดกัน ถ้าวัดไม้ผิด เก้าอี้ก็จะนั่งไม่ได้ ทุกคนที่บ้านชอบ

เก้าอี้ตัวนี้มาก ชมกันใหญ่เลย” ด.ช.พล พรเจริญทรัพย์ 

(เตเต้) 

 “สนุกดีครับ แต่แต๊งไม่ชอบเสียงเลื่อย เพราะ

เสียงมันดัง ต้องให้ครูเอ๋เลื่อยให้ ต้องทำอยู่ ๓ ครั้งถึงจะ

เสร็จ พอเอากลับไปบ้านพ่อกับแม่ชมว่าดี จะเอาไว้นั่งซัก

ผ้า แต่แต๊งไม่ได้ใช้หรอก เพราะแต๊งไม่ได้ซักผ้าเอง” 

ด.ช.ชยุต ศรีอุฬารพงศ์ (แต๊ง)  

 

ฝ้าย 

 พี 
แต๊ง แมงปอ 



๕ 

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม 

 วันเสาร์ที่ ๑๐ ต.ค.๕๒ มีโอกาสไปร่วมฟังตัวแทน

เด็กๆ มัธยมจากเครือข่ายโรงเรียนไทยไท คือ รุ่งอรุณ ดรุณ

สิกขาลัย และเพลินพัฒนา พูดคุยถึงการเรียนรู้และโรงเรียน

ในฝันของพวกเขา ในงาน “พลังเยาวชน พลังสังคม” ที่มูลนิธิ

สยามกัมมาจลจัดขึ้น ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยมีรุ่นพี่ศิษย์

เก่ารุ่งอรุณที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้วอุดมศึกษา และผู้ปกครอง

จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัยมาร่วมพูดคุยด้วย 

 ตัวแทนนักเรียนเพลินพัฒนาที่ไปร่วมพูดคุยบนเวที

ในครั้งนี้คือ ด.ช.ศรณสิญจ์ จุฬาลักษณานุกูล (โอ๊ต) ชั้น ๙ 

โดยมเีพือ่นๆ จากชัน้ ๙ อกี ๒ คนคอื ด.ญ.สชุานนท ์เบา้สวุรรณ 

(ฝา้ย) และ ด.ช.นภนต ์เยาวลกัษณ ์(จงิโจ)้ ไปชว่ยระดมสมอง

เตรียมงานร่วมกับกลุ่มนักเรียนอีกสองโรงเรียน เพื่อกำหนด

ประเด็นและรูปแบบเวทีเสวนา ซึ่งการนัดหมายพูดคุยกันใน

แต่ละครั้งก่อนถึงวันงาน ทำให้เห็นกระบวนการทำงานที่เป็น

ระบบของเดก็ๆ กลุม่นี ้ทัง้การกำหนดหวัขอ้การพดูคยุ การจบั

ประเด็นแล้วเขียนสรุปออกมาเป็นแผนผังความคิด (Flow 

Chart) การเก็บเกี่ยวคำถามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากวงสนทนา

เป็นการบ้านให้แต่ละคนนำกลับไปขบคิดเพื่อจะมาพูดคุย

ต่อยอดกันในครั้งต่อไป รวมไปถึงการสรุปและแบ่งประเด็น

การพูดบนเวทีของแต่ละคน เพื่อให้สามารถนำเสนอสิ่งที่พวก

เขาต้องการบอกเล่าสู่สังคมได้อย่างครบถ้วน 

 ในการทำงานงานเบื้องหลังครั้งนี้ น้องฝ้ายและน้อง

โอ๊ตได้เขียนบทความเรื่อง “การเรียนรู้ที่มีพลัง” เพื่อนำไปจุด

ประกายความคิดของวงประชุมเตรียมงานในครั้งนี้ด้วย นำ

บางส่วนบางตอนมาให้ร่วมประทับใจในความคิดของเด็กๆ 

กันค่ะ 

 “การที่เราตื่นนอนขึ้นมาในแต่ละวัน ล้วนได้เรียนรู้

สิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยที่บางทีเราอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ 

อย่างเช่น นั่งรถระหว่างทางจากบ้านถึงโรงเรียน หากเรามอง

สองข้างทางจะพบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ซึ่งแน่นอนว่า

แต่ละวันจะมีอะไรที่ไม่ซ้ำกันเลย และนี่ก็เป็นการเรียนรู้รูป

แบบหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่แค่ในห้องเรียน ตราบใดที่

เรายังมีชีวิตอยู่ เท่ากับว่าเรากำลังเรียนรู้อยู่ทุกขณะ” - น้อง

ฝ้าย 

 “ถ้าเด็กจะชอบวิชาไหน ไม่ได้อยู่ที่วิชานั้นทั้งหมด 

ผมว่าอยู่ที่ครูมากกว่า คือการที่คุณครูเห็นและเข้าใจในตัวผม 

แล้วก็ส่งเสริมในสิ่งที่ผมเป็น มากกว่าจะให้ผมเป็นอย่างที่ครู

อยากให้เป็น” - น้องโอ๊ต 

 บนเวทีในวันนั้น น้องโอ๊ตได้เล่าถึงแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนของเพลินพัฒนาว่า เป็นการเรียนรู้ที่เน้น

ให้เด็กคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่เรียนรู้ และกล้าคิด กล้าทำ กล้า

แสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งบอกเล่าถึงโรงเรียนใน

ฝันตามความคิดของตนเองว่า คือโรงเรียนที่ปลูกฝังเรื่อง

จริยธรรมและการทำความดีให้กับเด็กๆ โดยมีคุณครูที่ปฏิบัติ

ตนดีเป็นแบบอย่าง คอยชักชวนเด็กๆ ไปทำกิจกรรมดีๆ เพื่อผู้

อื่นในสังคม เช่นการไปทำค่ายจิตอาสาเพื่อช่วยบูรณะวัดที่ถูก

น้ำท่วมในจังหวัดอยุธยา ซึ่งเมื่อพิธีกรถามว่าการไปทำ

กิจกรรมแบบนี้รู้สึกเหนื่อยไหม ก็ได้รับคำตอบจากน้องโอ๊ตว่า 

“เหนื่อยกาย แต่ไม่เหนื่อยใจครับ” 



๖ 

ผลการสอบตรงของนักเรียนชั้น ๑๒ 
 ขอแสดงความยินดีกับนายนวพรรษ คิมหันตมาลย์ 

(คัง) ชั้น ๑๒ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (สอบตรง) โดยนายคิมหันต์เป็นนักเรียน

เพลินพัฒนาคนเดียวที่สมัครสอบตรงที่สถาบันแห่งนี้ค่ะ 

 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวยุวดี ชาญวิทยากุล  

(ยูนีค) ชั้น ๑๐ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบไอ

เทมเกม Tales Runner ระดับมัธยม ประเภทตัวละครแปลงร่าง ใน

โครงการประกวด “Tales Runner Designer Contest 2009” ของ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยได้รับรางวัลเป็นเงินสด ๕,๐๐๐ 

บาท เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.ที่ผ่านมา ณ สยามพารากอน 

ชื่นชมชื่นใจ… เด็กเก่งเพลินพัฒนา

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
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 



 เ ท ศ ก า ล   “ ล ม ข้ า ว เ บ า . . . เ ง า เ ดื อ น เ พ็ ญ ” 

๗ 

ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 

 อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเทศกาล “ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ” ที่ชาว

เพลินพัฒนารอคอยแล้วนะคะ แว่วว่าปีนี้มีเด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง ร่วม

ออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์กันกว่า ๑๐๐ ร้าน รวมไปถึงการ

แสดงบนเวทีที่จับจองกันมาตั้งแต่น้องเล็กช่วงชั้นอนุบาลไปจนถึงพี่ใหญ่ช่วง

ชั้นที่ ๔ ที่เตรียมนำการแสดงสร้างสรรค์มาสรรค์สร้างความสนุกสนาน

เพลิดเพลินให้กับครอบครัวเพลินพัฒนาเหมือนเช่นทุกปี แล้วอย่าลืมสวม

ใส่ผ้าไทยมาร่วมงานกันนะคะ ในวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา 

๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ สนามรักบี้ฟุตบอล 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 สัปดาห์นี้โรงเรียนได้จัดส่งแบบแสดง

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

ให้ผู้ปกครองทุกช่วงชั้นช่วยประเมินและเสนอ

แนะการทำงานของโรงเรียนตลอด ๒ ภาคเรียนที่

ผ่านมา เพื่อที่โรงเรียนจะนำมาเป็นแนวทางใน

การพัฒนาการทำงานของโรงเรียนต่อไป โดย

สามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่กล่องรับ

แบบประเมนิ บรเิวณโตะ๊เซน็ชือ่นกัเรยีน หนา้ทาง

เขา้อาคารประถม ภายในวนัที ่๒๖ ต.ค.๕๒ นีค้ะ่ 

วั น ที่   ๒ ๘ - ๓ ๐   ตุ ล า ค ม   ๒ ๕ ๕ ๒ 

ART THERAPY WORKSHOP 
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  

“ศิลปะบำบัด (ART THERAPY WORKSHOP)” โดยวิทยากร 

Dr.Nira Shiran Mizrahi ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัด และ

ศาสตร์มันดาลา (Mandala) จากประเทศอิสราเอล แปลภาษา

ไทยโดย ดร.บงกช เศวตามร ์ในวนัองัคารที ่๑๗ - พฤหสับดทีี ่

๑๙ พ.ย.๕๒ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ใหญ่ 

โรงเรียนเพลินพัฒนา ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๒๐๐ บาท (รวม

อาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง) สอบถามรายละเอียด

และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณครูภัสพร ขำพ่วง (ครูแพท) ส่วนชุมชน

แห่งการเรียนรู้ฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๖๑๐๑ ค่ะ 

 ฝากกันสักนิดสำหรับผู้ที่ออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้า ขอ

ความร่วมมือใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ไม่แปรรูป เช่น กระทงใบตอง หรือ

ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ รวมไปถึงผู้ที่จะมาร่วมงานทุกท่าน 

กรุณาตระเตรียมเสื่อมาปูนั่งรับประทานอาหาร เตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนมา

พร้อมรับมือกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง และนำกล่องใส่อาหาร จาน ช้อน 

ตะกร้า กระเช้า ฯลฯ มาใส่อาหารและสินค้าที่ซื้อด้วยนะคะ เพราะปีนี้จะงด

ใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เพื่อลดการสร้างขยะ และร่วมมือกันทำให้

งานเทศกาลของเราเป็นงานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะ 



๘ 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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

เพลินตา เพลินใจ  
ภาคสนามชั้นอนุบาล ๑ “บ้านและครอบครัว” 

ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 


