
 

- ชวนประกวดออกแบบโลโก 

- การรับ-สงนองอนุบาล 

- ชวนเชียรการแขงขันรักบ้ี 

- รักโลก...ใหโลกรัก 

 

เรื่องเลาจากหองเรียน 
- เก็บตก “วันรักษภาษาไทย” 

- ภาคสนามชั้น ๔ 

 

ชุมชนแหงการเรียนรู 
- ซีเอ็ดไดรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง 

- เก็บตกเสวนา “ฉลาดไดอีก” 

 

เพลินตา เพลินใจ 
- หองเรียนพอแมชั้น ๘ 

ขาวที่นาสนใจ 

 

                                   สรางคนดีของสังคมไทย ท่ีเปนคนเกงในสังคมโลก    โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 
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ฉบับที่ ๔ วันศุกรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ภาคฉันทะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๑ 

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
 

 สองสัปดาหกอนสวนส่ือสารองคกรไดเริ่มจัดสงจดหมายขาวฉบับ

อเิลก็ทรอนิกส (ฉบบัที ่๓ ประจำวนัศกุรที ่๒๕ มถินุายน ๒๕๕๓) ผานทางอเีมลของ

ผูปกครองทีแ่จงไวกบัทางโรงเรียน และจดัสงจดหมายขาวฉบบักระดาษใหเฉพาะผู

ปกครองท่ีโทรมาแจงบอกรับฉบับกระดาษ เนื่องจากไมสะดวกใชอินเทอรเน็ต ผล

ปรากฏวาชวยลดการผลิตฉบับกระดาษ (และลดการใชทรัพยากรกระดาษ) ไดเปน

จำนวนมาก จากเดมิท่ีเคยผลติครัง้ละกวา ๕๐๐ ฉบบั ลดลงเหลอืเพยีง ๒๘๔ ฉบบั 

   จดหมายขาวเพลินพัฒนาจะออกในวันศุกร ราย ๒ สัปดาห (ออกศุกร

เวนศุกร) ผูปกครองทานใดท่ีไมไดรับจดหมายขาวทั้งฉบับอิเล็กทรอนิกสทางอีเมล

และฉบบักระดาษ รบกวนแจงโดยตรงทีส่วนสือ่สารองคกร โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 

ตอ ๓๑๐๓ นอกจากนี้ยังสามารถหาอานจดหมายขาวฉบับลาสุดไดที่บอรด

กำแพงขาว (บริเวณทางเขาอาคารประถม) และในเว็บไซตของโรงเรยีน 

www.plearnpattana.com ซึง่มทีัง้ฉบบัปจจบุนัและฉบบัยอนหลังใหอานกันคะ 

ªÇ¹»ÃÐ¡Ç´ÍÍ¡áººâÅâ¡Œ 
 

 ชวงทีผ่านมาบานเมืองของเราประสบปญหาวกิฤตการณทางการเมอืง ทำใหเกดิความความขดัแยงขึน้อยางมาก โรงเรยีน

เพลนิพฒันาขอเชิญชวนครอบครวัเพลนิพฒันามารวมเปนจดุเริม่ตนเลก็ๆ ในการสรางความสมัพนัธทีด่ขีองคนในชมุชนเพลินพฒันา 

และสือ่สารความสมัพนัธทีด่นีีต้อกันไปยังคนในสงัคม ในโครงการรณรงค “ครอบครวัสมัพนัธ” โดยการประกวดออกแบบโลโกภายใต 

๒ แนวคดิคอื “สงัคมดไีมมขีาย อยากไดตองรวมสราง” และ “คนบานเดยีวกัน” เพือ่นำโลโกทีช่นะการประกวดนี้มาจัดทำเปน

ผลงานตางๆ ของเพลินพัฒนาตอไป อาทิ เสื้อกีฬาแดงชาด สต๊ิกเกอรติดรถยนต สมุด กระดาษโนต เคร่ืองเขียน ฯลฯ 

สมัครสมาชิก “จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส ฉบับ ๔ สี” ที่ plearnnews@gmail.com 

 รักษโลก   รักษสิ่งแวดลอม   รวมลดการใชทรัพยากรกระดาษ 

หลักเกณฑการประกวด 

 
  ผูมีสิทธิสงผลงานเขาประกวดตองเปนครอบครัวเพลินพัฒนา โดยจะเปนผลงานเด่ียวของ

นกัเรียน หรือเปนผลงานออกแบบรวมของกลุมนักเรยีน หรอืของนักเรยีนรวมกบัผูปกครองก็ไดไมจำกดั 

  ไมจำกัดจำนวนผลงานที่สงเขาประกวด 

  การออกแบบผลงานจะตองมีสัญลักษณ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงความเปนเพลิน

พัฒนา เชน โลโกโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ขอความที่สื่อแนวคิดขางตน หรือสรางสรรคขอความอื่น

ที่สื่อความหมายภายใต ๒ แนวคิดขางตน 

  ออกแบบดวยการวาดลายเสนระบายสีดวยมือ หรือออกแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(ความละเอียดของภาพไมนอยกวา ๓๐๐  ดีพีไอ (300 dpi) ในรูปไฟลขอมูลอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

pdf, jpg, tiff, png, eps หรือ ai.) โดยเปนภาพสี และสงโดยไรทลงแผน CD หรือสงไฟลทาง e-mail 

  ขนาดผลงานมี ๒ ขนาด คือ ๒๑ x  ๒๑ ซม. และ ๑๐.๕ x ๒๙.๕  ซม. จะออกแบบทั้ง ๒ 

ขนาด หรือเลือกขนาดใดขนาดหนึ่งก็ได 



๒

การรับ-สงนองอนุบาล 
 
 ชวงชั้นอนุบาลฝากขอความรวมมือผูปกครองในการสง

นักเรียนในตอนเชา โดยเฉพาะชวงที่การจราจรคับคั่ง และการรับ

นักเรียนในชวงบาย ซึ่งตองดำเนินการตามขอปฏิบัติที่วางไวอยาง

รอบคอบ เพ่ือความปลอดภัยของเด็กๆ ดังนี้ 

 

 การสงเด็กอนุบาลในตอนเชา 
 ๑.เตรียมตัวเด็กนักเรียนและสิ่งของที่จะนำลงจากรถให

พรอมกอนที่รถจะมาถึงบริเวณหนาประตูอาคารอนุบาล 

 ๒.เมื่อรถเลี้ยวมาถึงบริเวณรั้วหนาประตูอนุบาล ใหเปด

ไฟกะพรบิเพ่ือเปนสญัญาณวาในรถมีเดก็อนุบาล แลวลดกระจก

ดานซายขางที่มีเด็กลง เพื่อใหคุณครูเห็นวามีเด็กอนุบาล พรอม

ปลดล็อกประตูรถ 

 ๓.เมื่อคุณครูนำเด็กลงเรียบรอยแลว จึงปดไฟกะพริบ ปด

กระจก และเดินรถไปขางหนา 

 ๔.ในกรณีที่เด็กนักเรียนยังไมพรอมจะลงจากรถ เชน ยัง

ไมไดสวมรองเทา รับประทานอาหารยังไมเสร็จ หรือไมพรอมที่จะ

ลงรถกับครูทานอื่นที่ไมคุนเคย ขอความกรุณาผูปกครองนำรถไป

จอดแลวคอยพานักเรียนมาสงดวยตนเอง หรือวนรถกลับมาใหม 

 ๕.เพ่ือความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเล็กๆ กรุณาลด

ความเร็วรถเมื่อขับเขามาในบริเวณโรงเรียน 

 ๖.ขอความกรุณาผูเดินเทาเปดทางสะดวกใหเด็กลงจาก

รถ และไมใชพื้นที่ทางเดินเปนที่ทักทายสนทนากันในชวงการ

จราจรคับคั่ง เพราะจะทำใหเด็กตองลงไปเดินบนถนน 

 การรับเด็กอนุบาลในชวงบาย 
 ๑.ยืน่บตัรผูปกครอง พรอมบตัรชือ่ของนักเรยีนสงให

คุณครูที่จดุรบับตัร (ในกรณีที่ลืมบัตร ใหใชบัตรประจำตัว

ประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถาย) 

 ๒.คุณครูตรวจสอบตามขัน้ตอน เมื่อผานข้ันตอน

ตรวจสอบแลวคุณครูจะประกาศเรยีกเด็กนักเรียน 

 ๓.ในกรณีที่ผูมารับไมใชบคุคลคนเดยีวกับบตัร  

คุณครูตองขอเวลาตรวจสอบกับคุณครูประจำชั้นเพื่อยืนยันวา

มีการแจงจากผูปกครองใหผูอื่นมารับแทน และเปนคนเดียวกับ

ที่ผูปกครองแจงไว โดยยืนยันดวยบัตรประชาชน 

 ๔.คุณครูจะบนัทกึขอมลูของผูมารบัแทน และใหผู

รับเทนเซ็นชื่อในสมุดรับแทนทุกครั้ง 

 ๕.ไมอนญุาตใหผูปกครองทานอืน่รบัเดก็นกัเรยีน

แทนกันโดยไมมีการแจงลวงหนากับคุณครูประจำชั้น 

 ๖.ในกรณทีีเ่ปนพีเ่ลีย้งหรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรบัอนญุาต

ใหรับแทน ใหสงใบรับแทน พรอมบัตรผูปกครอง 

 รวมกนัคนละไมละมอื เพือ่สวสัดภิาพและความ

ปลอดภยัของลูกหลานเพลนิพฒันาของเรานะคะ  
 

 ผูที่สนใจสามารถสงผลงานไดที่สวนส่ือสารองคกร / คุณครูประจำชั้น / สวนสนับสนุนและ

พัฒนากิจกรรมพิเศษ หรือ e-mail :  praweena_c@plearnpattana.com โดยระบุหัวขอ “LOGO  

Contest” ตั้งแตวันนี้ถึงวันจันทรที่ ๑๙ ก.ค.๕๓ อยาลืมสงผลงานมารวมประกวดกันเยอะๆ นะคะ 

        คณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแทนผูปกครอง ครู และนักเรียน โดยจะ

คัดเลือกและตัดสินผูชนะการประกวดภายในวันท่ี  ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ตามเกณฑดังนี้ 

  - ความเปนเอกลักษณและความโดดเดนของการออกแบบ  ๒๕% 

  - การส่ือถึงแนวคิด ๒ แนวคิดท่ีกำหนด    ๕๐% 

  - การนำเสนอการออกแบบและความสวยงามโดยรวม  ๒๕% 

๒ 



๓

ชวนเชียรการแขงขันรักบี้ 
 

 หนวยวิชากีฬาฝากประชาสัมพันธเทศกาลรักบี้เพลินพัฒนา 

(Rugby Season) ในวนัศกุรที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นีจ้ะเริม่ทำการ

แขงขันในแตละระดับช้ันกันแลว โดยเร่ิมจากทีมนักเรียนระดับชั้น ๓ 

ตัง้แตเวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป อยาลมืมาใหกำลงัใจนักกฬีากนันะคะ    

นอกจากนี้ยังจะมีการฝกซอมรักบ้ีใหกับนักเรียนทุกคนท่ีสนใจ โดยทีม

คุณครูกีฬาและมิสเตอรเอียน ไบรอน (Mr.Ian Byron) อดีตนักรักบี้

ทีมชาติไทย (สัญชาติออสเตรเลีย) ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 

๑๖.๐๐ น.เปนตนไป นักเรียนคนใดที่สนใจสามารถลงสนามมารวม

ฝกซอมไดคะ 

รักโลก...ใหโลกรัก 
 

 โครงการ “รกัโลก...ใหโลกรกั” แจงขาวมาวา ตลอดปการศกึษา ๒๕๕๒ ทีผ่านมา โรงเรยีนเพลนิพฒันาเกบ็รวบรวม

ขยะกลองเครื่องดื่มสงไปรีไซเคิลทั้งหมด ๕๕๓ กิโลกรัม ซึ่งชวยลดกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง ๔๙๗.๗๐ กโิลกรมั (การ

รไีซเคลิกลองเครือ่งด่ืม ๑ ตนั ชวยลดกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาหรอืฝงกลบได ๙๐๐ กโิลกรมั) 

 ในปการศึกษานี้ทางโครงการฯ ขอเชิญชวนครอบครัว

เพลินพัฒนารวมกันนำกลองเครื่องดื่มที่ลางและตากใหแหงแลว 

มารวบรวมไวที่โรงคัดแยกขยะของโรงเรียน เพ่ือสงตอไปให

โครงการ “หลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

ยามยาก” นำไปรีไซเคิลเปนแผนหลังคาใหกับชุมชนในโครงการ

ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย

แผนหลังคาท่ีผลิตจากกลองเครื่องดื่มนี้มีคุณสมบัติไมแตกงาย 

ทนไฟ ไมดูดซับแสงแดดหรือความรอน ปลอดจากเชื้อรา ไมตอง

ใชโครงสรางหนักรองรับ เนื่องจากไมซึมซับน้ำ และยังซอมแซม

งายดวยการใชความรอนเชื่อมประสาน จึงเหมาะที่จะนำมาใช

แทนแผนหลังคาปกติ เด็กๆ คุณครู และผูปกครองที่มีขยะกลอง

เครื่องดื่มอยูที่บาน สามารถนำมารวบรวมไวที่โรงคัดแยกขยะ 

(บริเวณลานจอดรถหินกรวด) ไดตลอดปการศึกษานี้ 

 ฝากกันสักนิดสำหรับผูที่จะนำขยะรีไซเคิลมาไวที่โรงคัดแยกขยะของโรงเรียน ขอความรวมมือทำความสะอาด

ขยะและตากใหแหงกอนทุกชิ้น เพื่อสุขอนามัยในโรงคัดแยกขยะ และความสะดวกในการนำไปรีไซเคิลตอไปคะ 
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เก็บตกงาน “วันรักษภาษาไทย” 

  งาน “วันรักษภาษาไทย” ของหนวยวิชาภูมิ

ปญญาภาษาไทย ในชวงบายวันศุกรที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ที่ผาน คืออีกหนึ่งเวทีที่ทำใหเราไดเห็นศักยภาพของเด็กๆ 

เพลินพัฒนา ที่นาทึ่งและนาช่ืนชม โดยเฉพาะความรูดาน

ภาษาไทย ทักษะการใชภาษาไทยในการส่ือความหมายและ

ความคิด การพัฒนาจากกลบทมาสูการแตงกลอนแปด รวม

ถึงความกลาแสดงออกในทางที่สรางสรรค ซ่ึงสรางรอยย้ิม

แหงความสุขความประทับใจใหกับคุณพอคุณแม ผูปกครอง 

คุณครู และผูที่มารวมชมงานในวันนั้นเปนอยางมาก 

 ดานขางเวทีกิจกรรมและการแสดง พ่ีๆ ชวงชั้น

มัธยมและคุณครูไดรวมกันจัดซุมเกมภาษาไทยใหนองชวงชั้น

ประถมไดรวมทาทายความรูดานภาษาไทย เชน การตอบ

คำถามภาษาไทย การอานออกเสียงวลียากๆ การทาย

สำนวนสุภาษิตจากภาพ การเติมคำในชองวาง ฯลฯ ไดเห็น

ความสนุกของนองๆ และความต้ังใจของพ่ีๆ ในแตละซุมแลว 

ตองขอช่ืนชมพี่ๆ ชวงช้ันมัธยมทุกคนที่สรางสรรคกิจกรรมดีๆ 

เหลานี้ใหกับนองๆ คะ 

 กิจกรรมและการแสดงในงานวันรักษภาษาไทยในป

นี้นำเสนอภายใตแนวคิด “การสรางสรรคสังคมที่ดีงาม 

ทามกลางความแตกตางและหลากหลาย” เชน การแสดง

ดนตรีและขับรองเพลง “ขอความสุขคืนกลับมา” ของนักเรียน

และคุณครูชมรมดนตรีชวงช้ันที่ ๒ การเตนประกอบเพลง 

 “คนบานเดียวกัน” ของนักเรียนชวงช้ันที่ ๒ และการแสดงชุด 

“บานเราจะเหมือนเดิม” ของนักเรียนช้ัน ๒ เพื่อใหนักเรียน

และชุมชนเพลินพัฒนาไดรวมตระหนักถึงความเปนไปใน

สังคมรอบตัว และรวมเปนพลังเล็กๆ ที่จะสรางสรรคสังคม

ของเราใหดีงามตอไป 

“เพียงสรางเวทีแหงโอกาส   
ศักยภาพของเด็กๆ จะเบงบาน” 

 ขอชื่นชมคุณครูหนวยวิชาภูมิปญญาภาษาไทย

และคณุครูทกุทาน ทีร่วมกนัสรางเวทแีหงโอกาสใหเดก็ๆ 

ไดแสดงออกอยางสรางสรรค ขอบคุณผูปกครองทุกทาน

ที่มาใหกำลงัใจเดก็ๆ และคณุครู แมวาแดดจะรอนไปบาง 

แตผูชมก็ยงัหนาแนนและอบอุน และทีจ่ะลมืกลาวถงึไมได 
ขอปรบมอืใหกบัความทุมเทและตัง้ใจของเด็กๆ ทุกคนคะ 

๔

ของเราใหดงามตอไป

¾ÕèÁÑ¸ÂÁ¨Ñ´à¡ÁÀÒÉÒä·Â·ŒÒ·ÒÂ 
ãËŒ¹ŒÍ§ä Œ́¤Ô´ 

“ถึงตัวฉันจะแตกตางทางความคิด 
แตกตางกิจแตกตางงานแตกตางผล 
แตกตางรักแตกตางชอบแตกตางคน 
ฉันไมสนแตอยูไดอยางรมเย็น” 

 ผลงานการแตงกลอน (สดๆ) ของ ด.ญ.วริษา สุขกำเนิด 

(กระติ๊บ) ชั้น ๕/๓ ในการแขงขันดานท่ี ๒ : กลอนเช่ือมคำ ที่

กำหนดใหแตงกลอนแปดหน่ึงบทจากคำวา “แตกตาง” และ 

“รมเย็น” ซ่ึงเรียกเสียงปรบมือจากผูชมหนาเวทีอยางเกรียวกราว 

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹áµ‹§¡ÅÍ¹Ê´ ÃÐ´ÑºªÑé¹ õ §¢ÑÑ¹¹áááµµµ‹‹‹§§¡¡ÅÅÍÍ¹¹¹ÊÊÊ´́ ÃÃÐÐ´́ÑÑººªªªÑÑééé¹¹¹ õõõõ 



๕๕

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายนที่ผานมา คุณครูชวงชั้นท่ี ๒ 

นำโดยคุณครูโหนง-นาถนัดดา ช่ืนแสงเนตร หนวยวิชามานุษและ

สังคมศึกษา พานักเรียนช้ัน ๔/๑ และ ๔/๒ ออกภาคสนามไปเรียนรู

ประวัติศาสตรทองถิ่นของบางกอก ที่วัดหนังราชวรวิหาร เขต

จอมทอง กรุงเทพฯ 

 การออกภาคสนามในคร้ังนี้ตอเนื่องมาจากการเรียนรูใน

หนวยวิชามานุษและสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ๔ ท่ีเรียนเรื่อง 

 “โครงสรางชุมชน” โดยเร่ิมจากชุมชนเล็กๆ ในครอบครัวของนักเรียน 

ขยายมาสูชุมชนโรงเรียน แลวออกภาคสนามเรียนรูความเปนชุมชน

ใหญที่วัดหนัง ซ่ึงมีลักษณะเปนชุมชนแถบชานเมืองคลายๆ กับ

โรงเรียนเพลินพัฒนา ขณะที่ชาวบานรอบวัดยังคงดำเนินวิถีชีวิต

ชาวสวนเหมือนเม่ือคร้ังสมัยธนบุรี ทำใหนักเรียนไดเรียนรูความเปนชุมชนเกษตรกรรมของไทยที่มีมาแตอดีต 

 นอกจากน้ีภายในวัดยังจัดแสดงพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชน

วัดหนังตั้งแตสมัยธนบุรี เชน การประกอบอาชีพ ความเชื่อ พิธีกรรม ขาวของเครื่องใช รวมไปถึงตำรายา 

เครื่องยา และเคร่ืองมือปรุงยา ซ่ึงสะทอนใหนักเรียนเห็นวิถีการดำรงชีวิตในอดีตท่ีตองพึ่งพาอาศัย "หมอ

พระ" และความสัมพันธระหวางบาน วัด และโรงเรียน ซึ่งเปนโครงสรางหลักของชุมชนไทยในอดีตท่ียังคง

ดำเนินอยูในชนบทและแถบชานเมืองของไทย และในภาคเรียนหนา (ภาควิริยะ) คุณครูจะพานักเรียนออก

ภาคสนามไปเรียนรูวิถีชีวิตชนบทที่ชุมชนบานหนองขาว จ.กาญจนบุรี ซึ่งเปนชุมชนเกษตรกรรมที่มีวัดและ

โรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางชุมชนชนบทกับชุมชนเมืองที่นักเรียน

อาศัยอยูคะ  

“àÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�·ŒÍ§¶Ôè¹ºÒ§¡Í¡” 
ภาคสนามช้ัน ๔/๑ และ ๔/๒ 



๖

เสนอแนะเรื่องอาหาร 
เสนอแนะ : ผูปกครองมีขอเสนอแนะหลายเร่ืองเกี่ยวกับการใหบริการอาหารที่โรงอาหารและอาหารสำหรับ  

นักเรียนคะ อาทิ ไมอยากใหเด็กทานไกเยอะ  ของวางของนักเรียนอยากใหเปลี่ยนเจากเบเกอรี่และเคกเปน

ขนมไทยจะดีกวา  สวนน้ำที่เด็กดื่ม  อยากใหเปลี่ยนเปนน้ำผลไมสด หรือไมก็น้ำสมุนไพรท่ีไมหวานมาก เชน 

น้ำมะตูม น้ำใบเตย  อาหารท่ีขายในโรงอาหารควรจะหมุนเวียนเมนู และไมควรซ้ำกับอาหารประจำวันของ

นักเรียน  รวมทั้งอยากใหมีขนมที่มีประโยชน ทำสดๆ ใหมๆ เชน ขนมไทย มาขายดวย  และขอเสนอใหมี

เครื่องไลหรือจับแมลงวันในครัวของโรงอาหาร  หรืออาจปดกระจกก้ันหองเตรียมอาหารใหมิดชิด  และอยาก

ใหมีผาเช็ดโตะเตรียมไวในบริเวณอางลางจาน ผูปกครองที่มีจิตอาสาจะไดใชเช็ดโตะอาหารในกรณีที่เด็กๆ 

ทำของหกคะ   

ความสะอาดและหองสมุด 
เสนอแนะ : อยากใหเพิ่มสบูเหลวลางมือ ถังขยะ และ

ผาเช็ดมือที่บริเวณอางลางมือหนาหอง ๑/๔ และอยาก

ใหทำความสะอาดช้ันหนังสือที่หองสมุดชั้น ๒ เพราะมี

ฝุนเยอะ รวมทั้งอยากใหหอปกพลาสติกหนังสือทุกเลม 

โดยอาจขอผูปกครองอาสามาชวยหอ  และเพ่ิมเบาะ

หรือที่พิงหลังในหองสมุดใหนั่งอานหนังสือไดสบายๆ คะ 

ขอจุด Lost & Found     
เสนอแนะ : อยากใหมีจุด Lost & Found  โดยแจง

ใหเด็กๆ คุณครู และผูปกครองทุกคนรูวา ถาเก็บของ

ไดใหไปคืนหรือจะไปรับของคืนไดที่ไหน 

กัลยาณมิตร คิดสรางทำ 
เรื่องเสนอแนะ...  

ตอบ : เนื่องจากในปการศึกษานี้โรงเรียนไดเขามาดูแลจัดการทั้งในสวนของ

การผลิตและจำหนายอาหารทัง้หมด เพ่ือใหครอบครวัเพลนิพัฒนาไดรบั

ประทานอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่คีณุภาพ ในราคาที่เหมาะสม ทั้งในสวนของ

การเลือกวัตถุดิบที่สดใหม มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย การจัดประเภทอาหาร

โดยคำนงึถงึคณุคาทางโภชนาการ รสชาต ิและความหลากหลาย การควบคมุ

ราคาใหเหมาะสม การเลอืกใชภาชนะทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม และการวาง

ระบบการซือ้ขายเพือ่อำนวยความสะดวกทั้งกับผูซื้อและผูจำหนาย  อยางไรก็

ตามโรงเรียนขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและขอเสนอแนะดีๆ ของผูปกครอง

ทุกทานที่สงเขามา   โรงเรียนจะนำขอเสนอแนะเหลานี้ไปพัฒนาและปรบัปรุง

งานอาหารของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนตอเด็กๆ คุณพอคุณ

แม และครอบครัวเพลินพัฒนาทุกคนคะ    

ตอบ : คุณครูบรรณารักษฝากขอบคุณในจิตอาสาของ 

ผูปกครองมากคะ และไดใหแมบานชวยทำความสะอาด

ชั้นหนังสือบอยขึ้นแลวคะ    

 ตอบ : โดยปกติเด็กๆ ที่เก็บของได สามารถนำ

ไปคืนไวกับคุณครูเลขาฯ ชวงชั้นที่หองพักครูได

เลยคะ หรือจะนำไปฝากไวที่สวนกิจกรรมพิเศษ

ที่เรือนอาหารก็ไดนะคะ 



๗

 

 ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน) ที่ไดรับรางวัลถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปนบริษัทตัวอยางของ

ภาคธุรกิจขนาดใหญที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการดำเนินธุรกิจจนประสบผลสำเร็จ จากการ

ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ เมื่อ

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผานมา 

 ปจจัยหนึ่งที่ทำใหซีเอ็ดไดรับรางวัลในครั้งนี้ คือการที่บริษัทฯ มีนโยบายการเติบโตอยางคอยเปนคอยไป ดวยเงิน

หมุนเวียนจากสภาพคลองที่มีเพียงพอของตนเอง โดยไมไดกูหน้ียืมสิน หรือระดมทุนจากผูถือหุนเพิ่มเติมโดยไมจำเปน 

นอกจากนี้ยังพยายามปลูกฝง “ความพอประมาณ” ใหกับพนักงาน ท้ังระดับบริหารและระดับพนักงานปฏิบัติการ ผูบริหารจะมี

รูปแบบในการดำเนินชีวิตที่เรียบงาย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีของพนักงาน เชน การแตงกายเรียบงายของผูบริหารดวยเส้ือผาที่

สุภาพ ไมไดเนนย่ีหอราคาแพง อุปกรณเครื่องใชทั่วๆ ไปของผูบริหารมีราคาสมเหตุสมผล เชน คอมพิวเตอรเปนรุนท่ีเหมาะสม

กบัสภาพการใชงาน รถประจำตำแหนงของกรรมการผูจดัการซึง่เปนผูบรหิารสงูสุดขององคกร เปนรถแวน (Van) เพ่ือใชในกรณีที่ 

ผูบริหารตองเดินทางไปทำงานนอกสถานท่ีรวมกับพนักงาน ก็สามารถเดินทางไปกับรถผูบริหารพรอมๆ กันไดดวยรถคันเดียว 

เปนตน 

 

ªØ Á ª ¹ á Ë‹ § ¡ Ò Ã à ÃÕ Â ¹ ÃÙŒ 
ซีเอ็ดไดรับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง 

 “¢Í¢Íº¤Ø³¤ÃÍº¤ÃÑÇà¾ÅÔ¹¾Ñ²¹Ò·Ø¡·‹Ò¹·ÕèÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ºÃÔ¨Ò¤ªØ´¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐÍØ»¡Ã³�
¡ÒÃàÃÕÂ¹ã¹â¤Ã§¡ÒÃ “ªØ´¹Ñ¡àÃÕÂ¹Á×ÍÊÍ§à¾×èÍ¹ŒÍ§·Õè¢Ò´á¤Å¹” áÅÐ¢Íº¤Ø³¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§·ÕèÊÅÐ
àÇÅÒÁÒª‹ÇÂ¡Ñ¹¤Ñ´áÂ¡ÊÔè§¢Í§ºÃÔ¨Ò¤ã¹ÊÑ»´ÒË�·Õè¼‹Ò¹ÁÒ µÑÇá·¹¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¨Ð¹Ó¢Í§ºÃÔ¨Ò¤
·Ñé§ËÁ´ä»ÁÍºãËŒ¡ÑºÁÙÅ¹Ô¸Ô¡ÃÐ¨¡à§Ò à¾×èÍÊ‹§µ‹ÍãËŒ¡Ñºà´ç¡æ ã¹¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂµ‹Íä»¤‹Ð”  
¤Ø³ËÁÍ¨Ñè¹-¤Ø³áÁ‹¹ŒÍ§Ë¹Ù´Õ ªÑé¹ ó/ô áÅÐ¹ŒÍ§»˜¹ ªÑé¹ ñ/ô 

เสนอเล่ือนเวลาเรียนวายน้ำ 
เสนอแนะ : คุณแมนองช้ัน ๑  เสนอใหโรงเรียนปรับชั่วโมง

เรียนวายน้ำของช้ัน ๑ ไมใหตรงกับหนาฝน โดยใหยายไป

เรียนในภาควิริยะแทน  เพราะเสียดายโอกาสท่ีเด็กปวยตอง

ขาดเรียน  และอาจทำใหไมไดเรียนตามเปาหมายของคุณครู 

ตอบ : คุณครูนอย-จันทนา หัวหนาชวงชั้นที่ ๑ ชี้แจงวา 

การเรียนวายน้ำ Survival swimming  นั้นเปนการพัฒนา

รางกาย ซ่ึงเปนพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กๆ ใน

วัยประถมคะ  โดยจะมีการเรียนตอเนื่อง ๑๕ ชั่วโมง  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาคเรียนที่ ๑  ซึ่งยัง

เปนชวงท่ีมีฝนตกไมมากนัก  โดยคุณครูกีฬาจะคอยดู

แลเด็กๆ อยางใกลชิด เพื่อใหเด็กทุกคนไดเรียนรูอยาง

ครบถวนตามเปาหมายที่วางไวคะ 

งดนำของเลนมาโรงเรียน 
เสนอแนะ : ขอใหแจงผูปกครองเรื่องไมอนุญาตใหนำ

ของเลนมาแจกเด็กๆ ในหองเรียนดวยคะ 

ตอบ : โรงเรียนขอความรวมมือผูปกครองทุกทาน

ไมนำของเลนมาแจกเด็กๆ และไมอนุญาตใหนำ

มาใหเด็กๆ เลนหลังเลิกเรียน  รวมทั้งไมใหเด็กๆ 

นำของเลนมาเลนที่โรงเรียนในเวลาเรียนดวยคะ   



๘

เก็บตกเสวนา “ฉลาดไดอีก” 
 

 ในงานเสวนา “ฉลาดไดอีก” โดย ดร.วรภัทร ภูเจริญ อดีตวิศวกรนาซาที่หันมาศึกษาเรื่องการบริหาร

องคกรดวยหลักวิถีพุทธ เม่ือวันอังคารที่ ๒๙ มิ.ย.๕๓ ไดรับความสนใจจากผูปกครองและคุณครูเขารวมงานกัน

คับคั่ง (เชนเคย) เก็บตกสาระดีๆ จากเวทีเสวนาในวันน้ันมาฝากสมาชิกจดหมายขาวเพลินพัฒนากันคะ 

 ดร.วรภัทรเลาใหฟงวา ปจจุบันนี้ผูบริหารองคกรและบริษัทใหญๆ ในซีกโลกตะวันตกไดหันมาใชหลักการ

บริหารของซีกโลกตะวันออกมากข้ึน โดยทิศทางการบริหารสมัยใหมนั้นไมไดมุงที่การผลิตสินคา แตใหความสำคัญ

กับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ทำงานรวมกันในองคกรมากขึ้น 

 นอกจากน้ี ดร.วรภัทรยังไดกลาวถึงการบริหารจัดการสมัยใหมวาไดนำเรื่อง “ปญญา ๓ ฐาน” ตามหลัก

พุทธศาสนามาเปนฐานในการบริหาร ประกอบดวย ปญญาฐานกาย (Sensing) ปญญาฐานใจ (Feeling) และ

ปญญาฐานคิด (Thinking) แตระบบการศึกษาของซีกโลกตะวันตกในอดีตน้ันใหความสำคัญกับปญญาฐานคิด

เพียงชุดเดียว ทำใหคนเราไมคอยไดใชปญญาฐานกายและปญญาฐานใจ ซึ่งมีความสำคัญมาก 

 • ปญญาฐานกาย (Sensing) มี ๓ ระดับ ดังนี้ 

 ๑.ระดับหยาบ คือ การออกกำลังกายเพ่ือใหรางกายแข็งแรง 

 ๒.ระดับกลาง คือ การออกกำลังกาย เชน ชี่กง เพื่อสรางความแข็งแรงใหกับอวัยวะภายใน 

 ๓.ระดับสูง (Sensing) คือ การเอาธาตุไปรูธาตุ เอากายไปรูกาย เขาไปสัมผัสโดยปราศจากการคิดและ

การตัดสิน (no thinking & no feeling) 

 • ปญญาฐานใจ (Feeling) 

 การจะฝกปญญาฐานใจนั้นตองฝกปญญาฐานกายใหดีกอน แลวจึงฝกจิตใหนิ่ง เพราะเวลาจิตเกิดอาการ

จะไปฟองที่รางกาย และการจะรูวาจิตเกิดอาการหรือไม ใหสังเกตการณ (Observe) ไปท่ีกาย ซึ่งเราตองมีปญญา

ฐานกายกอนจึงจะรูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้นในรางกายของเราได ขณะท่ีอุปสรรคของการฝกปญญาฐานใจ คือ การคิด 

ตัวอยางเชน ถาเราเร่ิมจับผิดคน นั่นแสดงวาเราเขาสูฐานคิดแลว เพราะเราคุนเคยกับการใชปญญาฐานคิด 

 • ปญญาฐานคิด (Thinking) แบงเปน ๒ กลุม แตละกลุมแบงได ๒ ประเภท ดังนี้ 

 กลุมที่ ๑ : ความคิดที่มาตอนจิตวาง เรียกวา ปญญา 

  : ความคิดที่มาตอนจิตไมวาง เรียกวา เฉโก (ความคิดท่ีมีอัตตา กิเลส) 

 กลุมที่ ๒ : ความคิดที่ตั้งใจคิด 

  : ความคิดที่ไมตั้งใจคิด หรือความคิดขาจร 

N 

 กระทิง  
มหาปณิธาน  

ปญญาฐานกาย 

นักปฏิบัติ มุงมั่น ชอบลงมือทำ  

 หมี  

มหาจริยา  

ปญญาฐานคิด  

(การคิดเชิงลึก ลงรายละเอียด) 

นักคิด ทำอะไรตามขั้นตอน  

ไมชอบการเปลี่ยนแปลง 

อินทร ี
มหาปญญา 

ปญญาฐานคิด  

(การคิดรวบยอด คิดในภาพรวม) 

นักอาน นักวางแผน อิสระ 

 ชอบเรื่องแปลกใหม 
หน ู

มหาเมตตา 

ปญญาฐานใจ 

นักประสาน มีเมตตา ออนโยน  

ปญญา ๓ ฐานในสัตว ๔ ทิศ 

 ดร.วรภัทร กลาวในตอนทายกอนจบการ

เสวนาวา คนเราน้ันมีความเปนสัตวทั้งสี่อยูในตัว  

แตจะมสีตัวชนิดใดชนิดหนึง่ท่ีเปนบคุลกิหรอือปุนสิยั

โดดเดนของเราแตละคน โดยเราควรฝกฝนปญญา

ทั้ง ๓ ฐาน หรือฝกฝนเปนสัตวใหครบทั้ง ๔ ชนิด 

และเลือกใชใหถกูกาละเทศะ โดยสามารถนำหลกั

ปญญา ๓ ฐาน และความรูเรื่องสัตว ๔ ทิศนี้ไปใชใน

การดำเนินชีวิต และการบริหารจัดการ ไมวาจะเปน

การบริหารจัดการในองคกร และการบริหารจัดการ

ในครอบครัวซึ่งเปนองคกรที่เล็กท่ีสุดในสังคม 



๙

สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่ สวนส่ือสารองคกร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓ 

E-mail : school@plearnpattana.com / www.plearnpattana.com 
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๑๐

ตั้งแตวันนี้ถึงวันจันทรที่ ๑๙ ก.ค.๕๓  
อยาลืมสงผลงานมารวมประกวดกันเยอะๆ นะคะ 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสงผลงานไดที่ 
สวนสื่อสารองคกร / คุณครูประจำช้ัน / สวนสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมพิเศษ  

e-mail :  pranee_c@plearnpattana.com โดยระบุหัวขอ “LOGO  Contest”                

ขอเชิญชวนเด็กๆครอบครัวเพลินพัฒนา 
จะมาเดี่ยว หรือ เปนทีม  หรือ รวมพลังเด็กๆ กับพอแม รวมออกแบบโลโกภายใตแนวคิด  

“คนบานเดียวกัน” และ “สังคมดีไมมีขาย อยากไดตองรวมสราง” 
 

หลักเกณฑการประกวด 
• ผูมีสิทธิสงผลงานเขาประกวดตองเปนครอบครัวเพลินพัฒนา 

โดยจะเปนผลงานเดี่ยวของนักเรียน หรือเปนผลงานออกแบบ

รวมของกลุมนักเรยีน หรอืของนกัเรียนรวมกับผูปกครองก็ไดไม

จำกัด 

• ไมจำกัดจำนวนผลงานที่สงเขาประกวด 

• การออกแบบผลงานจะตองมีสัญลักษณ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่

บงบอกถึงความเปนเพลินพัฒนา เชน   โลโกโรงเรียน ชื่อ

โรงเรียน ขอความท่ีสือ่แนวคดิขางตน หรอืสรางสรรค

ขอความอ่ืนทีส่ือ่ความหมายภายใต ๒ แนวคดิขางตน 

• ออกแบบดวยการวาดลายเสนระบายสีดวยมือ หรือออกแบบ

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (ความละเอียดของภาพไมนอย

กวา ๓๐๐  ดีพีไอ (300 dpi) ในรูปไฟลขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง

ดังนี้ pdf, jpg, tiff, png, eps หรือ ai.) โดยเปนภาพสี และสง

โดยไรทลงแผน CD หรือสงไฟลทาง e-mail 

• ขนาดผลงานม ี๒ ขนาด คอื ๒๑ x  ๒๑ ซม. และ ๑๐.๕ x 

๒๙.๕  ซม. จะออกแบบทัง้ ๒ ขนาด หรอืเลือกขนาดใดขนาด

หนึง่กไ็ด 

 

• คณะกรรมการตัดสินในคร้ังนี้ประกอบดวย ตัวแทนผูปกครอง 

ครู และนักเรียน โดยจะคัดเลือกและตัดสินผูชนะการประกวด

ภายในวันที่  ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ตามเกณฑดังนี้ 

- ความเปนเอกลักษณและความโดดเดนของการออกแบบ  ๒๕% 

- การสื่อถึงแนวคิด ๒ แนวคิดท่ีกำหนด  ๕๐% 

- การนำเสนอการออกแบบและความสวยงามโดยรวม ๒๕% 

•การมอบรางวัล  

รางวัลชนะเลิศมี ๒ รางวัล  
 ๑.   แนวคิด   “คนบานเดียวกัน”   

 ๒.   แนวคิด    “สังคมดีไมมีขาย อยากไดตองรวมสราง” 

ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ และ รางวัล มูลคา ๒,๐๐๐ บาท 

รางวัลชมเชยมี ๓ รางวัล 
ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ และ รางวัล มูลคา ๑,๐๐๐ บาท 

 โลโกที่ชนะการประกวดนี้จะนำมาจัดทำเปนผลงานตางๆ ของเพลินพัฒนา 

อาทิ เสื้อกีฬาแดงชาด สติ๊กเกอรติดรถยนต สมุด กระดาษโนต เคร่ืองเขียน ฯลฯ 


