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จดหมายข่าว   
ฉบับที่ ๑๓ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ภาคจิตตะ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

๑ 

- นับถอยหลังวันแดงชาด 

- ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

- ห้องเรียนคุณครูเรื่อง BBL 

 

เรื่องเล่าจากห้องเรียน 

- สร้างลูกสู่นักอ่าน 

- ก้าวต่อไปของช่วงชั้นมัธยม 

- นักสืบสายลม 

- ผลผลิตจากวิชาการงานชั้น ๗ 

- รางวัลเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ 

- ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
 

 

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน 

- Penne Rigate Pasta ปลาเค็ม  

 

เพลินตา เพลินใจ 

- บรรยากาศการแข่งขันรักบี ้

ข่าวที่น่าสนใจ สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง 
 ใครที่แวะมารับลูกในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน คงจะสัมผัสได้กับบรรยากาศ

อันคึกคักของกีฬาแดงชาดที่เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

สัปดาห์ที่ ๕ หลังรับลูกๆ แล้ว ถ้าไม่ได้มีภารกิจหรือมีนัดหมายที่ไหน อย่าลืมแวะ

มาให้กำลังใจนักกีฬาของแต่ละหมู่กันนะคะ 

นับถอยหลังวันแดงชาด
วันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๕๓ 

 

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์แดงชาด 

 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบ

ตราสัญลักษณ์กีฬาแดงชาด ประจำปี ๒๕๕๒ ที่ประกอบ

ด้วยคณะกรรมการจัดงานกีฬาแดงชาด และคุณครูส่วน

ผลิตสื่อฯ ร่วมกันให้คะแนนผลงานการออกแบบกว่า ๔๐ 

ชิ้น ที่นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๔ ส่งเข้ามาร่วมการประกวด ผล

ปรากฏว่าผลงานการออกแบบของ น.ส.สุธามาศ   

ชยุตสาหกิจ (พอ) ชั้น ๑๒ ได้รับคัดเลือกเป็นตรา

สัญลักษณ์กีฬาแดงชาดประจำปกีารศกึษา ๒๕๕๒ นี ้

โดยคณะกรรมการฯ จะนำผลงานดังกล่าวมาออกแบบเป็น

ลวดลายบนเสื้อแดงชาดทั้ง ๔ หมู่ รวมทั้งเสื้อของคณะ

กรรมการกีฬาแดงชาดด้วย 

 น้องพอเล่าถึงแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบในครั้งนี้ว่า ตนนำ

ความหมายของแต่ละหมู่มาเป็นโจทย์ในการออกแบบ เช่น สัญลักษณ์ของ

หมู่นกเงือกจะมีนกเงือก ๒ ตัว เพื่อสื่อถึงธรรมชาติของนกชนิดนี้ที่จะอยู่เป็นคู่ 

และมีคู่เดียวตลอดชีวิต หรือหมู่ดอกไม้ที่เกสรตรงกลางเป็นรูปพระอาทิตย์ 

เพราะดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างและความอบอุ่นกับสรรพสิ่ง เปรียบเป็นผู้ให้

เช่นเดียวกับดอกไม้ ส่วนการออกแบบเป็นรูปตัวจิ๊กซอว์บนพื้นสีแดงชาดนั้น 

เพื่อสื่อว่าแต่ละหมู่ต่างเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาแดงชาดในครั้งนี้ และเมื่อนำ

จิ๊กซอว์ทั้ง ๔ ชิ้นมาต่อกันก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์กีฬาแดงชาดรูปเลข 6 ที่

สะทอ้นถงึความเปน็หนึง่เดยีวของทกุหมูก่ฬีาแดงชาด ซึง่จดัมาเปน็ปทีี ่๖ แลว้ 

 อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการฯ เหน็ตรงกนัวา่ในปนีีม้ผีลงานหลายชิน้

ที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ แสดงถึงความตั้งใจของผู้ออกแบบ จึงมีมติจะ

มอบรางวัลพิเศษเพิ่มเติม เพื่อชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าของผลงาน โดยแบ่ง

รางวัลตามช่วงชั้น ซึ่งจะประกาศผลและมอบรางวัลในวันแดงชาด ใครที่ส่ง

ผลงานเข้ามาประกวด รอลุ้นกันได้ค่ะ 

 

ดอกไม้ นกเงือก 

มด ภูเขา 

น.ส.สุธามาศ   

ชยุตสาหกิจ (พอ) 

ชั้น ๑๒ 



๒ 

อาหารว่างและการจัดการขยะ 
 

 กรรมการจัดงานแดงชาดครั้งที่ ๖ ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ นายปฐมธาร อาศยัธรรมกลุ (ตน้นำ้) ชัน้ ๑๑ 

ฝากขอความรว่มมอืผู้ปกครองทุกท่านที่จะนำอาหารว่างและ

เครือ่งดืม่มาใหน้กัเรยีนในวนัแดงชาด กรณุาแจง้รายละเอยีด

ล่วงหน้าได้ที่ “ตารางลงรายชื่ออาหารว่าง-เครื่องดื่มวัน

แดงชาด” ที่บอร์ดแดงชาดทั้ง ๒ จดุ คอื หนา้อาคารอนบุาล 

และหนา้อาคารประถมตน้ (ใกลร้า้นขายนมและอาหารวา่ง) 

เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดวาง

และบรกิารอาหารใหก้บันกัเรยีนอยา่งเปน็ระบบตอ่ไป พร้อม

ทั้งขอความร่วมมือเลือกใช้ภาชนะที่รีไซเคิลได้ และลด

การใช้ภาชนะประเภทใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง เพื่อ

ลดการสร้างขยะในวันแดงชาดและปลูกจิตสำนึกให้กับ

นักเรียนของเราด้วยค่ะ 

ประกาศรับสมัครหมอสนามวันแดงชาด 
 นายนวพรรษ คิมหันตมาลย์ (คัง) ชั้น ๑๒ กรรมการจัด

งานกีฬาแดงชาด ฝ่ายสวัสดิการ ฝากประชาสัมพันธ์มายัง 

ผู้ปกครองที่เป็นแพทย์ พยาบาล หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน

การดแูลผูป้ว่ยและการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ มารว่มเปน็อาสาสมคัร 

“หมอสนามวันแดงชาด” เพื่อดูแลนักเรียนและนักกีฬาที่อาจได้

รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในวันแข่งขันกีฬาแดงชาด วันศุกร์ที่ ๒๒ 

ม.ค.๕๓ ผู้ปกครองท่านใดสะดวกและยินดีจะมาทำงานร่วมกัน 

แจ้งความประสงค์ได้ที่คุณครูภัสพร (ครูแพท) ส่วนชุมชนแห่งการ

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

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๒ 

ผลการแข่งขันกีฬารักบี้ รอบคัดเลือก 

วันที่ ๑๗-๒๔ พ.ย.๕๒ 

รุ่น 

  ชั้น ๒ 

  ชั้น ๓ 

  ชั้น ๔-๖ 

  ชั้น ๑ 

  ชั้น ๗-๑๒    

  (ชาย) 

  ชั้น ๗-๑๒    

  (หญิง) 

ทีม 

  ดอกไม้ - มด  

  ภูเขา - นกเงือก 

  มด - นกเงือก 

  ดอกไม้ - ภูเขา 

  มด - ภูเขา 

  ดอกไม้ - นกเงือก 

  มด - ภูเขา 

  ดอกไม้ - นกเงือก 

  ภูเขา – นกเงือก  

  มด – ดอกไม้ 

  ภูเขา – ดอกไม้  

  มด – นกเงือก 

ผลการแข่งขัน 

20 : 10 

 5 : 20 

0 : 25 

20 : 0 

5 : 15 

10 : 5 

25 : 5 

35 : 30 

17 : 5 

12 : 7 

15 : 5 

5 : 10 

การแข่งขันกีฬารักบี้  รอบชิงที่ ๓ 

วันที่ ๒๕-๒๗ พ.ย.๕๒ 

รุ่น 

  ชั้น ๒ 

  ชั้น ๓ 

  ชั้น ๔-๖ 

  ชั้น ๑ 

  ชั้น ๗-๑๒ (ชาย) 

ผลการแข่งขัน 

15 : 20 

25 : 5 

5 : 25 

15 : 25 

0 : 19 

ทีม 

  มด – ภูเขา 

  มด  – ภูเขา 

  มด – นกเงือก 

  ภูเขา – นกเงือก 

  นกเงือก – ดอกไม้  

ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 

 ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมออก

ร้านและจัดกิจกรรมการกุศลในงานปันน้ำใจช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัย “เพื่อครอบครัวคุณครูฟิลิปินน่า และ

ชาวใต”้ อาท ิรา้นจำหนา่ยสนิคา้และบรกิารจากกจิการของ

ผู้ปกครองและครู ร้านจำหน่ายสินค้ามือสองของชาวเพลิน 

ซุม้กจิกรรมการกศุล เชน่ การแสดงดนตรเีปดิหมวก การวาด

ภาพ ซุม้รบับรจิาคเงนิและสิง่ของ ฯลฯ ณ สนามบาสเกตบอล 

โรงเรียนเพลินพัฒนา ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๕๒ เวลา 

๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

	 กติกาการออกร้าน-ร่วมกิจกรรม 

 - ผู้ออกร้านนำอุปกรณ์วางสินค้ามาเอง 

 - งดใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้า 

 - ขอเก็บค่าเช่าร้านอย่างน้อย ๕๐% ของกำไร 

นกัเรยีน คณุคร ูและผูป้กครองทีส่นใจสามารถรบัใบสมคัร

การออกร้านและทำกิจกรรมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร 

(กลุ่มอาคารสำนักงานด้านหน้าโรงเรียน) โทร.๐-๒๘๘๕-

๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๒, ๓๑๐๓ ถึงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๒ 



๓ 

นิยามของคำว่า “เก่ง” 
 

เก่งสังเกต : ช่างสังเกต รู้จักจับประเด็นสำคัญที่น่าเรียนรู้ ตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบอย่างสม่ำเสมอ 

เก่งค้น : รักที่จะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

เก่งคิด : มีตรรกะในการคิดที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการคิดในแง่มุมต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ และบูรณาการ 

เก่งทำ : สามารถที่จะนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ หรือนำมาปฏิบัติเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีความวิริยะ อุตสาหะ อดทน 

เก่งเล่า : สามารถที่จะถ่ายทอดความคิดให้คนอื่นเข้าใจได้ ทั้งการพูดและการเขียน 

เก่งด ี: มีคุณธรรมในการใช้ชีวิต รู้จักนำเอาความรู้และปัญญาที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อสังคม 

เก่งยิ้ม : มีความสุข มีเชาวน์อารมณ์ที่ดี 

 

ข้อมูล : เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning : BBL)  

กับการสร้างเด็กเก่ง” โดยคุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร วันที่ ๒๖ พ.ย.๕๒ ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา 

ห้องเรียนคุณครูเรื่อง BBL 
 

 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ย.๕๒ คุณวิโรจน์ ลักขณา-

อดิศร ที่ปรึกษา SE-ED Learning Center ได้มาจัดการอบรม

เรื่อง “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based 

Learning : BBL) กับการสร้างเด็กเก่ง” ให้กับคุณครูทุกช่วง

ชั้น พร้อมทั้งนำประสบการณ์ในการเรียนรู้และการทำงานมา

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครู เพื่อชี้ชวนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จากมุมมองของคนทำงานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อ

ให้คุณครูมีแนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียน

การสอนอย่างสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น

ฐานต่อไป 



๔ 

 เรื่องเล่าจากห้องเรียน 
สร้างลูกสู่นักอ่าน นักคิดและนักเขียน 

 
 ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิด

เป็นนิสัย เราต้องปลูกฝังและชักชวน

ให้เด็กๆ เกิดความสนใจการอ่านอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทางช่วงชั้นที่ ๑ 

จึงได้จัดโครงการ “สร้างลูกสู่นักอ่าน 

นักคิดและนักเขียน” เพื่อประสาน

ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กๆ 

ของเรามีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย 

โดยได้เชิญอาจารย์ นักเขียนนิทาน 

และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน

การส่งเสริมการอ่านในเด็ก มาพูดคุย

ให้ความรู้กับผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อให้

ผู้ปกครองมีเทคนิควิธีไปส่งเสริมการอ่านให้กับลูกที่บ้าน เช่น การเลือก

นิทานให้เหมาะกับวัย การเลือกนิทานให้เหมาะกับนิสัยและพฤติกรรมของ

เด็ก เทคนิคการเล่านิทานแบบต่างๆ 

 การจัดกิจกรรมในครั้งแรกได้เชิญสองนักเขียนและนัดวาดภาพ

ประกอบนิทานชื่อดังของไทย คือ อ.ชีวัน วิสาสะ และ “ตุ๊บปอง” อ.เรืองศักดิ์ 

ปิ่นประทีป มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้ปกครอง ซึ่ง

ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก 

ทางช่วงชั้นที่ ๑ จึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒ 

ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๒ โดยมี อ.อัญมณี บุญซื่อ จาก

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร 

และจะจัดครั้งที่ ๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธ.ค.๕๒  

เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. โดยมี อ.ชีวัน วิสาสะ กลับมา

เปน็วทิยากรอกีครัง้ตามคำเรยีกรอ้ง ขอเชญิชวน 

ผูป้กครองชว่งชัน้ที ่๑ และผูป้กครองทีส่นใจเขา้รว่มฟงัได้

ในวันและเวลาดังกล่าว (ไม่คิดค่าใช้จ่าย แล้วแต่สมทบ

ทนุเพือ่การจดักจิกรรมในครัง้ตอ่ไป)ณ หอ้งอเนกประสงค์

ใหญ่ โรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะ 

 ตอนนี้ทางช่วงชั้นที่ ๑ กำลังรณรงค์ให้

นักเรียนมาโรงเรียนเช้าขึ้น เพื่อมาอ่านหนังสือที่จัดไว้ใน

มุมห้อง หรือจะมาอ่านกับคุณครูที่มารอเด็กๆ อยู่ก็ได้

ค่ะ โดยเด็กๆ สามารถขึ้นบนอาคารเรียนและเข้าห้อง

เรียนได้ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น.เป็นต้นไป 

รางวัลเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเพลินพัฒนาที่

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ 

วิชาภาษาอังกฤษในระดับช่วงชั้นที่ ๒ ประจำปีการ

ศึกษา ๒๕๕๒ โดยมีนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ จากทั่ว

ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๖๖๘ คน 

ด.ช.ธัญญะ บุญทราพงษ์ (ข้าว) ด.ญ.วริศรา ตวันเที่ยง (มาย) 

ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้ 

(เต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ลำดับที่ รางวัล 

  ด.ช.ธัญญะ บุญทราพงษ์ (ข้าว) ชั้น ๔/๒ ๘๓ ๓๔ รางวัลชมเชย 

  ด.ญ.วริศรา ตวันเที่ยง (มาย) ชั้น ๖/๒ ๗๕ ๙๘ รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 



๕ 

นักสืบสายลม 
 วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย.๕๒ คุณครูอรทัย เฉลิมสิน-

สุวรรณ (ครูนัท) คุณครูหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและ

ประยุกต์วิทยาช่วงชั้นที่ ๓-๔ ได้พานักเรียนเพลินพัฒนา ๕ 

คน ที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อม ไปร่วมฝึกอบรมในโครงการ

นักสืบสายลม (Air Detectives) โครงการนำร่องของมูลนิธิ

โลกสีเขียวที่มุ่งสร้างความตระหนักกับสาธารณชนต่อ

สิ่งแวดล้อมเมืองผ่านการร่วมสำรวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพในเขต กทม.เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมเมืองร่วมกันแก้

ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างตัวแทนเยาวชน

ให้เป็น “นักสืบสายลม” เพื่อลงพื้นที่สำรวจไลเคนที่เป็นตัวบ่งชี้

คุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบ

ว่าไลเคนมีความอ่อนไหวต่อปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่ง

พบจากการเผาผลาญน้ำมันและถ่านหิน จึงสัมพันธ์กับ

ลักษณะมลภาวะอากาศที่มักเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่และเขต

อุตสาหกรรม นอกจากนี้หลายประเทศในยุโรปยังพบว่าความ

หลากหลายของไลเคนมีการกระจายสอดคล้องกับจำนวนผู้

ป่วยมะเร็งปอด โดยที่ที่คุณภาพอากาศดี มีไลเคนมาก ผู้ป่วย

มีจำนวนน้อย และในทางกลับกัน พื้นที่มลภาวะอากาศสูง มี

ไลเคนน้อยหรือไม่มีเลย จะพบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นตาม

สัดส่วน (ข้อมูล : www.greenworld.or.th) 

 นักสืบสายลมทั้ง ๕ คนของเพลินพัฒนา 

 ๑.ด.ญ.ปติมา จงยิ่งศิริ (ปั้น) ชั้น ๗ 

 ๒.ด.ญ.ธัญญพร เปรื่องเมธางกูร (ธัญ) ชั้น ๗ 

 ๓.ด.ช.นภนต์ จตุรภุชพรพงศ์ (คอฟ) ชั้น ๙ 

 ๔.ด.ช.ทัพพวัฒน์ บุญประกอบโชค (ไอซ์) ชั้น ๙ 

 ๕.ด.ช.ภาคภูมิ ลิ่มทอง (โอม) ชั้น ๙ 

 ในวันนั้นนักเรียนเพลินพัฒนาทั้ง ๕ คน พร้อมด้วย

ตัวแทนนักเรียนอีก ๔ โรงเรียน ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

การจำแนกประเภทของไลเคน วิธีการสืบค้น และวิธีการวิจัย

เชิงเปรียบเทียบ พร้อมทั้งลงมือสำรวจไลเคนในบริเวณสวน

สาธารณะพุทธมณฑล บันทึกผลการสำรวจ และวิเคราะห์ผล

ที่ได้ โดยมีพี่ๆ ผู้นำนักสืบสายลมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ 

ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “นักสืบสายลม” แล้วนำความ

รู้ที่ได้นี้กลับมาปฏิบัติการสำรวจการกระจาย/ความหลาก

หลายของไลเคนในบรเิวณสวนสาธารณะหรอืพืน้ทีส่เีขยีวใน

เขต กทม.ในภายหลัง โดยจะมี “ผู้นำนักสืบสายลม” ร่วมลง

สำรวจภาคสนามด้วย 

 ขณะนี้คุณครูนัทและนักเรียนทั้ง ๕ คน กำลังสำรวจ

หาพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนที่จะลงสำรวจภาคสนาม 

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปรวมกับข้อมูลของนักสืบสายลม (ราว 

๒๕๐ คน) ในพื้นที่อื่นๆ แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนที่แสดงการ

กระจายและความหลากหลายของไลเคนใน กทม.เปรียบ

เทียบกับข้อมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ก่อน

จะเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้ว่าฯ กทม.ใน

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อเปิดประเด็นและสร้างเวที

อภิปรายแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศใน

เมืองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 



๖ 

“เห็ดภูฏาน” ผลผลิตจากวิชาการงานชั้น ๗ 
  

 หลังกลับจากการออกภาคสนามเรื่อง “งอกงามอย่างมี

คุณค่า” ณ ฟาร์มเห็ดนานาชาติ หมู่บ้านวังตะเคียน ต.ยางหัก  

อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นักเรียน

ชั้น ๗ ก็ได้เริ่มลงมือเพาะเลี้ยงเห็ดในชั่วโมงเรียนหน่วยวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี โดยเลือกเพาะเลี้ยง “เห็ดภูฏาน” ซึ่งดูแลง่าย 

ให้ผลผลิตเร็ว และมีรสชาติอร่อย สามารถนำไปประกอบอาหารได้

หลากหลาย พร้อมทั้งสร้างโรงเพาะเห็ดไว้ที่ด้านข้างอาคารประถม

ปลาย ใกล้กับห้องเรียนชั้น ๗ เพื่อความสะดวกในการดูแลและเก็บ

เกีย่วผลผลติ ซึง่ในสปัดาหท์ีผ่า่นมา นกัเรยีนไดผ้ลดัเวรกนัไปเกบ็เหด็

ภูฏานที่เริ่มผลิดอกมาจำหน่ายให้กับคุณครูและผู้ปกครองแล้วค่ะ 

 ผู้ปกครองท่านใดสนใจจะซื้อหาผลผลิตของเด็กๆ ที่ทั้งสด สะอาด 

และปลอดภัยไปปรุงรับประทานที่บ้าน สอบถามจากนักเรียนชั้น ๗ 

หรือคุณครูภาคิณี ชูศรีพัฒน์ (ครูหน่อย) คุณครูหน่วยวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๓ ได้ค่ะ 

ก้าวต่อไปของช่วงชั้นมัธยม 
 ดร.บงกช เศวตามร์ (ครูต้น) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม 

บอกเล่าถึงการทบทวนและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน

ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเผชิญกับโลกภาย

นอก มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนอย่างลึกซึ้ง รอบด้าน และสามารถ

ประยุกต์ใช้หรือต่อยอดความรู้ได้ ที่สำคัญคือการค้นพบศักยภาพ

และความสนใจใฝ่รู้ของตนเอง ตลอดจนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ

ในด้านที่ตนเองวางแผนไว้ได้อย่างดี โดยมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ 

  • การแต่งตั้งคณะกรรมการมัธยมที่ประกอบด้วยตัวแทน

คุณครูในช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ เพื่อดูแลด้านวิชาการ ระบบการเรียน 

วินัย ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน 

 • การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้เป็น และ

เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ เช่น การให้ครูสอนเป็นทีมใน ๓ หน่วย

วิชาของช่วงชั้นที่ ๓ คือ ธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา 

คณิตศาสตร์ และ ESL 

 • การปรับตารางเรียนใหม่ให้มีทั้งคาบเดี่ยวและคาบคู่ตาม

ความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะเรียนรู้ เพื่อประสิทธิผลในการเรียน 

และเอื้อต่อการฝึกนักเรียนในการกำกับและดูแลตัวเอง พร้อมทั้งเพิ่ม

การเรียนวิชานาฏศิลป์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และพุทธศาสนา เพื่อ

การเรียนรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อม

สำหรับการสอบ O-NET ที่ปีนี้มีการปรับเปลี่ยนให้สอบทั้ง ๘ สาระ

วิชา 

 • ปรับวิธีการทำงานระหว่างบ้านและโรงเรียนให้เข้มข้นยิ่ง

ขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • การเรียนการสอนในหน่วยวิชาแนะแนว ช่วงชั้นที่ ๓ จะ

เน้นให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพหลากหลายมากขึ้น โดยจะขอความร่วม

มือไปยังผู้ปกครองในแต่ละสาขาอาชีพมาเป็นวิทยากรพิเศษ

ถ่ายทอดประสบการณ์และรายละเอียดของอาชีพให้กับเด็กๆ 

 ข้างต้นนี้เป็นพัฒนาการเพียงบางส่วนของช่วงชั้นมัธยม ซึ่ง

แน่นอนว่ายังมีอีกหลายเรื่องหลายส่วนที่คุณครูในช่วงชั้นได้ร่วมกัน

ทบทวนและหาแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีความคืบหน้า

อย่างไรจะนำมาบอกเล่าให้ทราบกันต่อไปค่ะ 

 สำหรับโครงการพัฒนาตนช่วงชั้นที่ ๔ ในภาคเรียนนี้ 

ระหว่างวันที่ ๑-๘ ธ.ค.๕๒ นักเรียนชั้น ๑๐ คุณครูนุช คุณครูแคท 

และคุณครูเกตุ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว 

ครั้งที่ ๑๐” ซึ่งเป็นการเดินธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

ลุ่มน้ำลำปะทาว โดยเส้นทางจาริกในครั้งนี้จะแตกต่างจาก ๙ ครั้งที่

ผ่านมา คือ เป็นการเดินทวนสายน้ำ ทวนกระแสสังคม ทวนกิเลส 

ทวนบริโภคนิยม จากตัวเมืองชัยภูมิสู่ภูหลง วัดป่ามหาวัน ซึ่งเป็น

พื้นที่ต้นน้ำ รวมระยะเวลา ๘ วัน ๗ คืน เพื่อทบทวนและเรียนรู้ความ

เปลี่ยนแปลงของสายน้ำ โดยหวังว่าการเดินธรรมยาตราจะสร้าง

ความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ และสติปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม

ที่ดีงามอย่างแท้จริง หลังจากที่เด็กๆ กลับมาแล้ว น่าจะมีเรื่องราว

ของการเรียนรู้ในครั้งนี้มาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ      



๗ 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี ๒๕๕๒ 

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเพลินพัฒนาทุกคนที่ได้รับรางวัล

จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 

๒๕๕๒ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ จัดขึ้นเมื่อ

ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมที่ได้รับ

รางวัลดังนี้ค่ะ (ระดับประถมอยู่ระหว่างรอประกาศผลการแข่งขัน) 

รายการแข่งขัน รางวัล ชื่อ-สกุล 

  ภาษาอังกฤษ Spelling Bee ชช.๔   เหรียญทองแดง   น.ส.ธนัญญา เหล่าวณิชย์วิทย์ ชั้น ๑๐ 

  ภาษาอังกฤษ Multiple Skills ชช.๔   เหรียญเงิน   น.ส.เมริษา ยอดมณฑป ชั้น ๑๒ 

  อัจฉริยาภาพทางภาษาไทย ชช.๔   เหรียญเงิน   น.ส.จินต์จุฑา ลีละศุภสกุล ชั้น ๑๒ 

  ศิลป์สร้างสรรค์ ชช.๓ ประเภททีม   รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 เหรียญเงิน 

  ด.ญ.อชิรญาณ์ สุรีย์พงษ์    ชั้น ๗ 

  ด.ญ.จิชดา  ทรัพย์วงศ์วินิจ  ชั้น ๗ 

  ด.ช.พงศ์พชร  ไชยวงศ์  ชั้น ๗ 

  ศิลป์สร้างสรรค์ ชช.๔ ประเภททีม   รองชนะเลิศอันดับ ๒  

  เหรียญเงิน 

  น.ส.ณัชชา  สถาพรสถิต    ชั้น ๑๑ 

  น.ส.ชณภา  ศรีกัลยกร  ชั้น ๑๑ 

  นายธาดา  สุวรรณเสรีเกษม  ชั้น ๑๑ 

  การวาดภาพระบายสี ชช.๔   รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

  เหรียญเงิน 

  น.ส.วิสิณีย์ ชาญวิทยาพัชร์ ชั้น ๑๐ 

  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชช.๓ 

  ประเภททีม 

  เหรียญทอง   นายรพี พิมพ์ทอง ชั้น ๙  

  นายนภนต์ เยาวลักษณ์ ชั้น ๙ 

  นายภาคภูมิ ลิ่มทอง ชั้น ๙ 

  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชช.๔ 

  ประเภททีม 

  เหรียญเงิน   นายชัตต์ วานิจจะกูล ชั้น ๑๐ 

  นายก้องภพ พิทักษ์สินสุข ชั้น ๑๒ 

  นายสารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์ ชั้น ๑๒ 



๘ 

Penne Rigate Pasta ปลาเค็ม 
เล่าเรื่องโดย : แม่โอ๋-คุณแม่น้องมิจึ ชั้น ๗, น้องโนบุ ชั้น ๗ 

      และน้องมี่จัง ชั้น ๔/๒ 

  

 มี่จังมีความฝัน... โตขึ้นอยากเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม คิดเรื่อง

ดีๆ ให้กับคนทำสวน ทำไร่ ทำนา และอยากเป็นคนทำขนมที่อร่อยและ

ดีต่อสุขภาพด้วย ทุกวันอาทิตย์ถ้าคุณแม่ว่าง คุณแม่จะเปิดคอร์สสอน

ลูกทำอาหาร  เลยตั้งใจจะหัดทำด้วยค่ะ  นี่คือเมนูแรกของมี่จังใน

สัปดาห์นี้ วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๒ ค่ะ 

 ส่วนประกอบและเครื่องปรุง 

 เพนเน่  (Penne) ที่ต้มจนนิ่มพอดีแล้ว 

 บร็อกโคลี่ (Broccoli) ที่ลวกน้ำแล้ว 

 ปลาเค็ม (แอนโชวี่, ปลาเค็มไทยก็ได้) 

 กระเทียมซอย 

 พริกแห้ง 

 น้ำมันมะกอก (Olive oil) 

 เกลือ 

 พริกไทยดำผง 

วิธีทำ       

 ๑.ตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนๆ  พอกระทะร้อน  เทน้ำมันมะกอก

สัก ๓ ช้อนโต๊ะ  ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เหลือง 

 ๒.ใส่พริกแห้ง  เจียวให้หอม  แล้วใส่ปลาเค็มลงไปผัด 

 ๓.ใส่ผักบร็อกโคลี่ลงกระทะ เพิ่มไฟให้แรงขึ้น ผัดสักครู่  เมื่อ

ผักสุกได้ที่  จึงใส่เพนเน่ลงไป โรยเกลือ  และพริกไทยดำผง  และผัดอีก

สักพักจนเครื่องปรุงและเครื่องเทศเข้าเนื้อพาสต้าเพนเน่ ตักใส่จาน

พร้อมเสิร์ฟ 

จามอย่างไรให้ถูกวิธ ี
เสนอแนะ : คุณแม่น้องป๋อป้อ อ.๑ ห้อง ๒ เสนอแนะมา

ว่า ในสมุดประเมินของน้องป๋อป้อมีหัวข้อการดูแลรักษา

สุขภาพเกี่ยวกับการใช้มือปิดปากหรือจมูกเวลาไอหรือ

จาม คุณแม่เกรงว่าถ้าเด็กๆ ไม่ได้ล้างมือ แล้วนำมือไปจับ

สิ่งของอื่นๆ ต่อจะทำให้เชื้อโรคแพร่ขยายต่อไปได้ จึงนำ

ข้อมูล “จามอย่างไรให้ถูกวิธี” จากเว็บไซต์มาเสนอแนะให้

นำไปสอนเด็กๆ กันค่ะ  

จามอย่างไรให้ถูกวิธี (เดลินิวส์) 

 ในสหรัฐอเมริกามีการค้นพบวิธีการจามที่ถูกต้อง 

หรือวิธีการที่ทำให้คนรอบตัวติดหวัดน้อยที่สุด แถมไม่ต้อง

เปลืองค่าใช้จ่ายซื้อยารักษาตัวอีกต่างหาก ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

หลังจากที่มีการค้นพบ กระทรวงสาธารณสุขของเขาก็

เผยแพร่และฝึกฝนคนของเขาตั้งแต่เป็นเด็กๆ จนอเมริกัน

ชนยุคปัจจุบันส่วนใหญ่กลายเป็นคนที่ "จามเป็น" 

 วิธีการคือ ก่อนจามให้ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้น

มาจับไหล่ของตัวเองฝั่งตรงกันข้าม (ถ้าแขนขวาก็จับไหล่

ซ้าย ถ้าแขนซ้ายก็จับไหล่ขวา) เมื่อจับไหล่ตัวเองแล้ว ให้

ยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตัวเองแล้วค่อยจาม นี่แหละ

คือวิธีจามที่ดีที่สุด มือก็ไม่เปื้อนเชื้อโรค ไปจับลูกบิดประตู

ก็ไม่ติดคนอื่น 

 “เห็นแล้วน่ากินมากเลย

ครับ...พอเข้าปาก อร่อยดี รสชาติ

พอดี  หอมปลาเค็ม  เผ็ดนิดหน่อย  

ทำให้อร่อยขึ้น  ไม่เลี่ยนเลย ฝีมือดี

มากเลยน้อง” – พี่มิจึ ชั้น ๗ 

 

 ความเห็นของผู้ชิม 

 “อร่อยมากครับ...รสชาติ

กลมกล่อม เข้าถึงเนื้อพาสต้าเลย

ครับ ไม่เลี่ยน ไม่มันเกินไป ไม่แห้ง

เกินไป มี่จังทำอาหารได้เร็ว ไม่อืด

อาดดีครับ ขอบคุณสำหรับมื้อเย็น

ที่แสนอร่อยครับ” – พี่โนบุ ชั้น ๗ 

ตอบ : ขอบคุณคุณแม่มากค่ะที่นำข้อมูลดีๆ มาแบ่ง

ปันกัน จึงนำมาลงในจดหมายข่าวเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้

ปกครองท่านอื่นได้อ่านด้วยค่ะ 

กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ 
เรื่องเสนอแนะ...  

เรื่องเล่าจากชาวเพลิน.. 



๙ 

เพลินตา เพลินใจ  
บรรยากาศการแข่งขันรักบี้ กีฬาแดงชาดรอบคัดเลือก 



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 

 

ส่งข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันการเรียนรู้ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร 
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ 

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


