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ฉบับที่ ๗ วันศุกรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภาควิริยะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 
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สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 

 ชวงนี้ไขหวัดและไขหวัดใหญกำลังระบาดอยูนะคะ ทางโรงเรียนจึงไดดำเนินมาตรการ
เฝาระวังการแพรระบาดของไขหวัดและไขหวัดใหญในโรงเรียนอยางเครงครัด โดยการตรวจคัด
กรองเพ่ือแยกนักเรียนท่ีมีไขหรือคาดวาจะปวยเปนไขหวัด/ไขหวัดใหญ แลวติดตอใหผูปกครอง
รับกลับบาน การดูแลใหนักเรียนลางมือบอยๆ พรอมทั้งขอความรวมมือผูปกครองทุกทานงดให
ลูกที่มีอาการปวยมาโรงเรียน แลวใหหยุดพักผอนท่ีบานจนกวาจะหายเปนปกติ เพื่อสุขภาพของ
เด็กที่ปวย และปองกันการแพรเชื้อหวัดไปสูนักเรียนคนอ่ืนๆ คะ 
 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขไดรณรงคใหคนไทยฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 
 ๓ สายพันธุ คือ ไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ ไขหวัดใหญชนิดเอ และไขหวัดใหญ 
ชนิดบี เอช ๓ เอ็น ๒ ซึ่งรวมอยูในเข็มเดียว เพื่อสรางภูมิคุมกัน  
โดยผูปกครองสามารถพาบุตรหลานไปรับวัคซีนดังกลาวไดตาม 
โรงพยาบาลทั่วไป หรือถาใครอยูใกลโรงพยาบาลธนบุรี ๒  
ขณะนี้มีโปรโมชั่นบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญทั้ง ๓ สายพันธุ 
ในราคาพิเศษ ๕๓๐ บาท (จากปกติ ๗๐๐ บาท) คะ  
 

ประกาศผลการประกวดโลโก 
 
 เย็นวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคมท่ีผานมา คณะกรรมการทั้ง ๑๑ คน ท่ีประกอบดวย 
ตัวแทนผูปกครองจากแวดวงศิลปะและวงการโฆษณา คุณครูแสนภาษา คุณครูจากสวนสื่อสาร
องคกร คุณครูสวนผลิตส่ือฯ และตัวแทนนักเรียน ไดรวมกันพิจารณาผลงานการออกแบบโลโก
ในโครงการ “ครอบครัวสัมพันธ” ท่ีเด็กๆ และผูปกครองสงเขามาประกวดทั้งสิ้น ๒๑ ชิ้น 
 หลังจากใชเวลาพิจารณารวม ๑ ชั่วโมง คณะกรรมการก็ไดผลงานชนะเลิศทั้ง ๒ ชิ้น 
คือ ผลงานการออกแบบรวมกันของครอบครัวสงวนดีกุล กับแนวคิด “คนบานเดียวกัน” และ
ผลงานของนายธาดา สุวรรณเสรีเกษม (เจ) ชั้น ๑๒ กับแนวคิด “สังคมดีไมมีขาย อยากได
ตองรวมสราง” ดวยเหตุผลวา ผลงานท้ังสองชิ้นน้ีสื่อแนวคิดท่ีกำหนดไวไดชัดเจน มีความเปน
เอกลักษณ และสามารถพัฒนาไปเปนโลโกได โดยผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศท้ัง ๒ ชิ้นจะถูก
นำไปพัฒนาเพื่อความสวยงามและส่ือความหมายไดชัดเจนย่ิงขึ้น กอนจะนำไปใชเปนโลโกบน
เสื้อแดงชาด และโลโกผลิตภัณฑอื่นๆ ตอไปคะ 

รางวัล รายชื่อ 

  ครอบครัวรุงกำธรธรรม 
  ด.ญ.สิตางค หอรุงเรือง (คีน) ชั้น ๕/๑ 
  น.ส.ชณภา ศรีกัลยากร (นิว) ชั้น ๑๒ 

  แนวคิด : คนบานเดียวกัน 
  ครอบครัวสงวนดีกุล 
  แนวคิด : สังคมดีไมมีขาย อยากไดตองรวมสราง 
  นายธาดา สุวรรณเสรีเกษม (เจ) ชั้น ๑๒ 

  รางวัลชนะเลิศ 
    - ใบประกาศนียบัตร 
    - เงินรางวัล (รางวัลละ) ๒,๐๐๐ บาท 

  รางวัลชมเชย 
   - ใบประกาศนียบัตร 
    - เงินรางวัล (รางวัลละ) ๑,๐๐๐ บาท 

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

และไขหวัดใหญ
มกัน 
ดตาม

พันธุ
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ผลงานของนองคีน ช้ัน๕/๑ ผลงานของนองนิว ชั้น๑๒ ผลงานครอบครัวรุงกำธรธรรม 

 

 ขอชื่นชมผลงานทุกช้ินที่สงเขามารวมโครงการประกวด และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานท่ีสละเวลามารวมตัดสิน
การประกวดในครั้งนี้ โดยจะมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตรใหกับผูชนะเลิศและผูไดรับรางวัลชมเชยอีก ๓ รางวัล ใน
พิธีกรรมหนาเสาธง เชาวันจันทรที่ ๒๖ ส.ค.๕๓ นี้คะ 

การติดตอนัดหมายกับคุณคร ู
 
 ผูปกครองชวงช้ันที่ ๑-๔ (ยกเวนชวงชั้นอนุบาล) ท่ีมีความประสงคจะพบปะพูดคุย
กับคุณครูประจำช้ันหรือคุณครูผูสอนเก่ียวกับการเรียนรูของลูกเปนรายบุคคล สามารถแจง
ความประสงคเพื่อนัดหมายวันและเวลาไดที่ สวนสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมพิเศษ 
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ คะ 

ผลงานของนองเจ  ช้ัน๑๒ 

การฉีดวัคซีนใหกับนักเรียนชั้น ๑ และ ๖ 
 
 โรงเรียนเพลินพัฒนารวมกับงานพยาบาลอนามัยโรงเรียน 
ของศูนยบรกิารสาธารณสขุ ๖๗ ไดจดับรกิารฉดีวคัซนีปองกันโรคหดั  
หดัเยอรมนัและคางทูม ใหกับนักเรียนชั้น ๑ และวัคซีนปองกันโรคคอตีบ 
บาดทะยัก (ดี ที) ใหกับนักเรียนชั้น ๖ ในวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
ณ เรือนพยาบาลของโรงเรียน 

ผลงานครอบครัวสงวนดีกุล 
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Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 

ÃÑ¡âÅ¡ ãËŒâÅ¡ÃÑ¡...โดย : คนรักโลก 
คัดแยกขยะชวยโลก 
 ทีมงาน “รักโลก...ใหโลกรัก” สงขอมูลดีๆ เก่ียวกับการ
กำจดัขยะจากคอลมัน “ภรรยาพาที” เขียนโดยคณุกานดา พฒุตาล 
ในนติยสาร คูสรางคูสม ฉบับที ่๖๘๓ ประจำวนัที ่๑๐-๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๓ มาแบงปนใหครอบครัวเพลินพัฒนาไดอานกันคะ 
 ในคอลัมนดังกลาว ผูเขียนเลาถึงความประทับใจใน
นโยบายการกำจัดขยะของประเทศเยอรมนี ที่ออกกฎหมายให
ชาวเยอรมันตองคัดแยกขยะกอนทิ้ง ซ่ึงถาใครทิ้งขยะผิดประเภท
ลงไปปนกนั เจาหนาทีเ่ทศบาลก็จะไมเก็บขยะไป พรอมท้ังมใีบแดง
แปะเตือนไวทีถ่งั และถายงัทำผดิซ้ำบอยคร้ังกจ็ะโดนปรบั ตางกบั
บานเราทีค่นสวนใหญยงัไมตระหนักถงึความสำคญัของการคดัแยก
ขยะ หรือถึงแมหลายบานจะคัดแยกขยะมาอยางดี แตเจาหนาที่
ที่มาเก็บขยะกลับนำขยะไปรวมกันเสียเอง ทำใหการคัดแยกขยะ
ยังไมเกิดประโยชนอยางที่ควรจะเปน 
 นอกจากนี้ผูเขียนยังทึ่งที่ประเทศเยอรมนีออกกฎใหราน
อาหารในบานเขาตองแชเย็นขยะเศษอาหารหรือขยะเปยก เพื่อ
ยืดระยะเวลาการบูดเนาออกไปจนกวาเจาหนาที่เทศบาลจะมา
เกบ็ เนือ่งจากรถเกบ็ขยะจะมาเพยีงสัปดาหละครัง้ ถาไมแชเยน็ไว 
ขยะเปยกเหลานีจ้ะเหม็นเนามากและกอเชือ้โรคได รวมถงึมาตรการ
มัดจำขวดน้ำดื่ม โดยการคิดราคาน้ำดื่มบวกราคาขวดกับผูซื้อ 

อาหารเพิ่มกลามเนื้อ 
 ในวันนี้เรามีเมนูอาหารเพิ่มกลามเนื้อสำหรับนักกีฬาและผูที่ตองการเสริมสรางกลามเนื้อมาแนะนำ ลองอาน
ดูนะคะวาแตละม้ือควรรับประทานอาหารชนิดใดถึงจะตรงกับความตองการของรางกาย  
 มื้อเชา : เปนมื้อที่มีความสำคัญที่สุดของวัน ตองมีขาวเปนหลักกับอาหารประเภทโปรตีนอยางเนื้อสัตว
จำพวกหมู ไก เปด รวมท้ังถ่ัวตางๆ แลวตามดวยนม ถาเปนนมถ่ัวเหลืองจะยิ่งดี เพราะจะชวยสรางกลามเนื้อและมี
พลังในการทำกิจกรรมตลอดท้ังวัน 
 มื้อกลางวัน: เปนชวงเวลาที่รางกายตองพบกับความรีบเรง ความเครียดสะสมจากการทำงาน ควรรับ
ประทานอาหารที่อุดมไปดวยคารโบไฮเดรตและวิตามิน โดยการรับประทานผลไมที่ชอบหลายๆ ชนิด เพื่อใหรางกาย
รูสึกสดชื่น รวมทั้งไดรับเสนใยและสารอาหารอยางครบถวน 
 มื้อเย็น : ควรเปนอาหารเบาทองและยอยงาย โดยพยายามทานใหครบทั้งไขมัน เกลือแร วิตามินและโปรตีน 
เลือกทานโปรตีนที่ยอยงาย เชน เนื้อปลา ควบคูไปกับผักและผลไมในปริมาณที่ใกลเคียงกัน เพื่อชวยในการขับถาย 
นอกจากนี้อาจดื่มนมอุนๆ กอนนอนเพื่อเสริมสรางกลามเนื้อและชวยใหหลับสบาย 
 ทายที่สุด...หลักในการรับประทานอาหารเสริมสรางกลามเนื้อใหถูกวิธีนั้น เราควรรับประทานอาหารที่มี
โปรตีนสูงซึ่งชวยสรางกลามเนื้อ ควบคูไปกับการทานคารโบไฮเดรต เพราะถาขาดคารโบไฮเดรต รางกายจะหันมาเผา
ผลาญโปรตีนแทน ทำใหกลามเนื้อหยุดการเจริญเติบโตได ท่ีสำคัญควรเลี่ยงอาหารประเภท Fast Food และอยาลืมรับ
ประทานผัก ผลไม ดื่มนมหรือโยเกิรต ซ่ึงอุดมดวยสารอาหารที่หลากหลายดวยนะคะ… 
ที่ครัวเพลินของเราก็มีเมนูอาหารเสริมสรางกลามเน้ือใหเลือกรับประทานกันมากมาย  
แวะมาไดตั้งแตเวลา ๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ อาคารเรือนอาหารคะ  
(ขอมูล : วารสาร Today express) 

 

เมื่อผูซื้อนำขวดไปคืนจึงจะไดคามัดจำคืน ซึ่งวิธีนี้ชวยลด
ปริมาณขยะขวดน้ำในเยอรมนีไดมาก 
 หันกลับมามองในบานเรา เมื่อไมนานมานี้ทาง
กรุงเทพมหานครไดเริ่มโครงการ “กรุงเทพฯ ยิ้มสดใส ไร
ถุงพลาสติก” รณรงคลดการใชถุงพลาสติกภายใน ๔๕ วัน 
ตัง้แตวนัที ่๒๒ เม.ย.-๕ ม.ิย.๕๓ โดยขอความรวมมอืจากผูคา
และผูซือ้วา ถาซือ้ของราคา ๑๐๐ บาทขึน้ไปและไมเอาถงุ จะ
ไดลดราคา ๑ บาท เม่ือครบ ๔๕ วันพบวา ตลาดนัดจตุจักร
สามารถลดขยะพลาสติกไดถึง ๑๐% จาก ๕๖๐,๐๐๐ ใบ/วัน 
เหลอืเพยีง ๕๙,๔๓๗ ใบ/วนั สวนหางสรรพสินและรานสะดวก
ซื้อที่เขารวมโครงการสามารถลดถุงไดทั้งสิ้น ๑๒,๗๓๒,๐๖๑ 
ใบ! 
 โครงการกรุงเทพฯ ยิ้มสดใสฯ ทำในชวงเวลา ๔๕ 
วัน แตเราชาวเพลนิพฒันาสามารถทำไดตลอดไป ไมมวีนัจบ
โครงการนะคะ ไมวาจะเปนการลดการใชถุงพลาสติก ลดการ
สรางขยะ และการคัดแยกขยะกอนทิ้ง เพื่อรวมกันดูแลโลก
ใบนี้ใหอยูกับเราไปนานๆ คะ 
 



๔
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หนูนอยรักการอาน 
 จดหมายขาวฉบบักอนเลาถงึโครงการรกัการอานของพี่ๆ  ชวงชัน้ประถมไปแลว 
มาคร้ังนี้จะพาไปดูโครงการรักการอานของนองๆ ชวงชั้นอนุบาลกันบางกับกิจกรรม  
“หนูนอยนักอาน” ท่ีเริ่มมาตั้งแตภาคฉันทะ และจะดำเนินตอเนื่องไปจนจบปการ
ศึกษาคะ 
 ทางชวงชั้นอนุบาลไดสรางบรรยากาศสงเสริมการอานโดยการจัดมุมหนังสือ
นทิานไวในหองเรยีน ทัง้ยงัจดัลานหนงัสือภาษาไทยและภาษาองักฤษทีบ่รเิวณลานไม
ชั้นลางอาคารอนุบาล ซึ่งมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักเรียนมา
เปดดูภาพและเปดอานในชวงเชากอนเขาแถว และชวงเย็นหลังเลิกเรียนระหวางรอผู
ปกครองมารับ หรือจะหยิบเลมโปรดมาใหคุณครูเวรชวยอานใหฟงก็ไดคะ นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมสงเสริมรักการอานอีกมากที่ทยอยจัดอยางตอเนื่อง เพื่อปลูกฝงนิสัยรัก

การอานใหกับเด็กๆ อาทิ  
  กิจกรรมสัปดาหรักการอาน ระหวางวันท่ี ๑๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่มีสำนักพิมพตางๆ เวียนกันมาชวนเด็กๆ 
ทำกิจกรรมและจำหนายหนังสือสำหรับเด็ก โดยในวันท่ี ๒๓-๒๕ สิงหาคมนี้ เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. สำนักพิมพ scholastic 
จะมาเลานิทาน bigbook และเชิญชวนเด็กๆ แตงกายชุดแฟนซีตัวละครในนิทานท่ีเด็กๆ ชื่นชอบมารวมงาน  พรอมทั้งนำ
หนังสือสำหรับเด็กมาจำหนายในราคาพิเศษ ผูปกครองสามารถเลือกซื้อไดที่บริเวณดานหนาประตูทางเขาอาคารอนุบาล  
  กิจกรรมแลกเปล่ียนแบงปนหนังสือดีๆ โดยใหเด็กๆ นำหนังสือเลมโปรดมาโรงเรียนสัปดาหละ ๑ เลม เพื่อนำมา
อานหรือเลาใหเพื่อนฟง 
  กิจกรรมเลานิทานใหลูกฟง โดยใหผูปกครองที่สนใจมาเลานิทานใหลูกและเพ่ือนๆ ลูกฟงในวันเกิดของลูก เพื่อ
ใหผูปกครองไดมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมรักการอาน 
 ขอความรวมมือผูปกครองชวยสนับสนุนใหเด็กๆ เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น พรอมทั้งสราง
บรรยากาศรักการอานที่บานรวมไปกับทางโรงเรียนดวยนะคะ 
 ชวนอาน “Chew Chew News” 

 
 เด็กๆ ชมรม “สานสาระ” ชวงชัน้ที ่๑ ประกอบดวยสมาชกิ ๖ คน 
คือ นองเจเจ ชั้น ๓/๓ นองแทน ช้ัน ๓/๓ นองหนูไหม ช้ัน ๒/๒ นองอันน 
ชัน้ ๒/๒ นองอุม ชัน้ ๒/๔ และนองแพม ชัน้ ๒/๔ ไดรวมกันทำหนงัสือพมิพ
ราย ๒-๓ สปัดาหในชือ่ “Chew Chew News” ทีเ่ดก็ๆ ชวยกนัตัง้ชือ่ รวมกนั
กำหนดหัวขอของแตละฉบับ และแบงกันรับผิดชอบเขียนคอลัมนตางๆ 
ในฉบับ โดยมีคุณครูแอนและคุณครูอิ่ม หนวยวิชาภูมิปญญาภาษาไทย 
เปนที่ปรึกษาชมรม ซึ่งออกฉบับปฐมฤกษเพื่อแนะนำตัวไปเมื่อภาคฉันทะ 
และฉบับที่ ๑ : ฉบับวันแม ในวันที่ ๑๐ สิงหาคมที่ผานมาคะ 
 คุณครูแอนเลาวา การทำหนังสือพิมพนี้จะชวยใหเด็กๆ ไดฝก
เขียนและฝกพูด โดยมีครูแอนคอยแนะนำวิธีการทำขาว สวนเด็กๆ มีหนา
ที่เขียนตนฉบับมาสงในคอลัมนที่ตนเองรับผิดชอบ และตรวจตนฉบับที่จัด
หนาแลว จากนั้นเด็กๆ จะตองนำหนังสือพิมพไปแจกใหกับผูปกครอง 
พรอมทั้งแนะนำกับผูปกครองวาหนังสือพิมพนี้คืออะไร นาสนใจอยางไร 
ซึ่งเด็กๆ สนุกกันมาก เพราะไดใชความคิดอิสระ และเด็กทั้ง ๖ คนมีทักษะ
ภาษาดีอยูแลว จึงทำงานนี้อยางมีความสุข 
 “การทำหนังสือพิมพของเราจะมี ๒ สวน คือ สาระ และความ
สวยงาม พวกเราเด็กๆ ชวยกันดูแลเรื่องสาระ กำหนดวาแตละเลมเราจะ
ทำเรื่องอะไร แลวก็แบงคอลัมนกันทำ สวนคุณครูแอนกับคุณครูอิ่มชวย
ดูแลเรื่องความสวยงามของหนังสือพิมพครับ” นองเจเจและนองแทน พี่
ใหญของชมรมบอกเลาถึงเบ้ืองหลังการทำงาน 

 หนังสือพิมพ “Chew Chew News” จัดพิมพเพียง
ครั้งละ ๕๐-๖๐ ฉบับ ซึ่งเด็กๆ จะนำมาแจกใหกับผูปกครอง
บรเิวณทางเขาอาคารประถมในชวงเยน็วนัองัคารทีห่นงัสอืพมิพ
ออก ใครที่ไดรับแจก ๒ ฉบับที่ผานมา คงจะคุนหูกับประโยค
เด็ดของเด็กๆ ท่ีวา  “อานจบแลวอยาทิ้งนะคะ/นะครับ สงตอ
ใหคนอ่ืนอานได” แลวพบกับฉบับที่ ๓ ในหัวขอ “รักษโลก” 
ปลายเดือนสิงหาคม-ตนเดือนกันยายน ๕๓ น้ีคะ 



๕

บางสวนเสี้ยวความประทับใจของผูไดมารวมงาน 
 
 “เน้ือหาการเรียนการสอนนาสนใจ สนุก ไมนาเบื่อ ที่ชอบคือมีการสรุปการเรียนการสอนทุกครั้งกอน
เลิกเรียน” 
 
  
 “จากการเขารวมกิจกรรม คุณแมเห็นและเขาใจไดอยางชัดเจนในขอหนึ่ง คือ การที่เด็กๆ ทุกคนคงจะ
สนุกไปกับการเรียนการสอน ซ่ึงเปนขอดีในการสรางทัศนคติในการอยากรูของเด็กท้ังในปจจุบันและอนาคต ซ่ึง
แตกตางมากสำหรับของคุณแมในวัยเด็ก” 
 
  
 “ไดเขาใจวิธีการเรียนการสอนมากข้ึน และอุนใจที่นองจะไดความรูความเขาใจไปพรอมๆ กับความ
สนุกกับการเรียนในรูปแบบ “การเรียนรู” ไมใช “การเรียน” ขอบคุณคุณครูทุกทานท่ีตั้งใจและตั้งมั่นในวิธีการ
สอนนี้ครับ” 

บอกเลา...กาวพอดี ชช.๒ 
 
 ขอเชิญผูปกครองนักเรียนช้ัน ๔-๖ รวมงาน “บอกเลา...กาวพอดี ชวงชั้นท่ี ๒” เพื่อทำความเขาใจใน
กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ีจะพฒันาศกัยภาพทางการเรยีนรูของนักเรยีนชวงชัน้ที ่๒ โดยปนีท้างชวงชัน้
ไดจัดงานในลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหผูปกครองเห็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
หนวยวิชาในกลุมวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตร ภูมิปญญาภาษาไทย ESL และกลุมวิชาประยุกต โดยมีกำหนดการ
ดังนี้ 

วัน-เวลา  
(๑๖.๐๐-๑๘.๔๕ น.) 

  พุธที่ ๒๕ ส.ค.๕๓ 
  พฤหัสบดีที่ ๒๖ ส.ค.๕๓ 

๔ 
๕, ๖ 

ระดับชั้น สถานที่ 

หองอเนกประสงคชั้น ๓ 
อาคารประถมปลาย 

 
 ผานไปแลวกบังาน “บอกเลา...กาวพอด”ี ชวงชัน้ที ่๑ ทีจ่ดัขึน้ในชวงเยน็
ของวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคมที่ผานมา ซึ่งไดรับความสนใจจากผูปกครองเปน
จำนวนมาก ผูปกครองสวนใหญที่มารวมงานสะทอนความคิดเห็นวา รูสึกยินดีที่
ทางชวงชั้นท่ี ๑ เปดโอกาสใหผูปกครองไดมาเรียนรูกระบวนการเรียนการสอน
ของทางชวงชั้น และช่ืนชอบการจัดงานในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพราะทำใหผูปกครองเขาใจในกระบวนการจดัการเรยีนรูของโรงเรยีนไดมากกวา
เพียงการบอกเลาและรูวาลูกกำลังเรียนอะไรและเรียนอยางไร 

บอกเลา...กาวพอดี ชช.๑ 



๖

การพานักเรียนเขารวมการแขงขันในครั้งนี้เปนสวนหน่ึงของการสงเสริมการ
เรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งเปดโอกาสใหเด็กๆ ท่ีชื่นชอบและมีความสามารถดาน
คณิตศาสตร ไดทาทายความสามารถของตัวเอง นอกจากน้ียังมีอีกหลายกิจกรรมที่
คุณครูหนวยวิชาคณิตศาสตรจัดขึ้นและสรรหามาใหนักเรียนไดสนุกกับการเรียนรู
และพัฒนาทักษะคณิตศาสตรคะ อาทิ 

 กจิกรรม "คณติคดิเรว็" เปนการแขงขันภายในโรงเรยีนวนัที ่๓๐ ส.ค.-๓ 
ก.ย.๕๓ 

 การสอบแขงขันการคิดและแกปญหาคณิตศาสตร ประเภทเด่ียว จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ ๙ ต.ค.๕๓ โดยคุณครูโนตฝากแจงนักเรียนชวง
ชั้นที่ ๑ และ ๒ ทั้ง ๕๐ คน ที่สมัครเขารวมการแขงขันในครั้งนี้วา เด็กๆ จะไดรับคูมือ
เตรียมสอบภายในเดือนสิงหาคมนี้ และจะมีการจัดสอนเสริมเพื่อเตรียมความพรอม
ในเดือนกันยายนคะ 

 โครงการอัจฉริยภาพ สสวท. สอบในวันที่ ๖ พ.ย.๕๓ 
มารวมใหกำลังใจเด็กๆ เพลินพัฒนากับการทาทายความสามารถ

ดานคณิตศาสตรในเวทีตางๆ กันนะคะ 

ขาวจากหนวยวิชาคณิตศาสตร 
 
 คุณครูสุมนา  แทนบุญชวย (คุณครูโนต) หัวหนาหนวยพัฒนาวิชาคณิตศาสตร ชวงชั้นท่ี ๑-๓ สงขาวมาวา จากการพานักเรียน
ชั้น ๖ ไปสอบแขงขันการประยุกตใชคณิตศาสตร ครั้งที่ ๘ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดข้ึนในวันเสารที่ ๗ ส.ค.๕๓ ผลปรากฏวา
นักเรียนเพลินพัฒนาทั้ง ๒ ทีม (ทีมละ ๓ คน) ทำผลงานไดนาชื่นชม โดยไดอันดับที่ ๑๓ คะแนนรวม ๒๙ คะแนน  และอันดับที่ ๑๙ 
คะแนนรวม ๒๖ คะแนน จากผูเขาแขงขันทั้งหมด ๗๙ ทีม โดยทีมที่ไดอันดับ ๑-๕ มีคะแนนรวมอยูที่ ๔๗, ๓๖, ๓๔, ๓๓ และ ๓๒ 
คะแนนตามลำดับคะ 
 

รายช่ือนักเรียนที่เขารวมการแขงขันการประยุกตใชคณิตศาสตร ครั้งที่ ๘ 

รายช่ือ 

ด.ญ.กัญชพร เกียรติขจรฤทธ์ิ (พูมพูม) ชั้น ๖/๑ 
ด.ช.พศุตม พิพิธเดชา (แพน) ช้ัน ๖/๑ 
ด.ช.เจฏภัทร ธาราทรัพย (กอง) ช้ัน ๖/๑ 

ด.ช.ณฐกร อังคสิริสรรพ (เคน) ช้ัน ๖/๑ 
ด.ช.วสุ อนุรักษเลขา (เพชร) ช้ัน ๖/๑ 

ด.ช.สาริศ จตุรภุชพรพงศ (ทิกเกอร) ช้ัน ๖/๒ 

คะแนนรวม อันดับ 
(จากผูเขาแขงขัน ๗๙ ทีม) 

๒๙ ๑๓ 

๒๖ ๑๙ 

 

นองแมงปอ ชั้น ๔ รับเหรียญรางวัลการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ป ๒๕๕๒ 

เด็กเพลินรวมโครงการ AFS 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๔ ของเพลินพัฒนา
ทัง้ ๒ คน ทีไ่ดรบัคัดเลอืกเขารวมโครงการเยาวชนแลกเปลีย่นเอเอฟเอส 
(AFS) คือ นายพริยิะ แกนทอง (ไบรท) ชัน้ ๑๑ ทีจ่ะเดนิทางไปประเทศ
ฟนแลนด และนายศรณสิญจ จุฬาลักษณานุกูล (โอต) ชั้น ๑๐ ไป 
ประเทศนอรเวย โดยทัง้สองคนจะเดนิทางไปเรยีนรูการใชชวีติในสงัคม
ใหมที่มีคานิยมและวิถีการดำเนินชีวิตท่ีตางออกไปเปนเวลา ๑ ป 
การศึกษาคะ 

นายศรณสิญจ จุฬาลักษณานุกูล (โอต) 

นายพิริยะ แกนทอง (ไบรท) 



๗
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มาปลูกผักที่บานกัน 
โดย : คุณแมนองพัตเตอร ชั้น ๒/๒ และนองกรีน  
หองเด็กเล็ก 
 บานเราชอบตนไมเปนทุนเดิมอยูแลวคะ ชอบเขา
เว็บไซตที่เกี่ยวกับตนไม และไดแรงบันดาลใจจากสวนเกษตร
ดาดฟาทีส่ำนกังานเขตหลกัสี ่ จงึเริม่คดิทำแปลงผกัของตนเอง 
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผานมา พัตเตอรไดไปเที่ยวไรปลูก
รักกับเพ่ือนๆ สนุกมากคะ ผักที่ปลูกกินครั้งแรกจึงเปนผักจาก
ไรปลกูรกั จากนัน้กเ็ร่ิมซ้ือดนิมาปลูกผกัในกระถาง แตผกัไมงาม
เลยคะ ไมเหมือนที่กระถางของไรปลูกรักใหมา เราเลยเร่ิม
พัฒนาดิน ทีนี้ไดประสบการณของคุณตาที่ถึงแมจะอยูคนละ
บานกัน แตก็มาชวยเปนที่ปรึกษาและชวยลงแรงดวยคะ 
 จากดินแข็งๆ คุณภาพแยๆ มาใสมูลวัว เศษใบไมที่
รวงๆ  คณุตากเ็กบ็มาหมกัใสดนิ ทนีีผ้กัขึน้งามดเีชียวคะ เพือ่นๆ 
ลองดูนะคะ 
 เราปลูกผักมา ๑๐ เดือนไดแลวคะ นาจะเก็บเกี่ยวไป 
๓-๔ รอบแลว เวลาผักงามโตเต็มที่ เราจะเก็บไปแจกเพ่ือนๆ ท่ี
โรงเรยีน ใครชอบผกัอะไรก็หยบิเอากลับบานไปคะ เพือ่นๆ ชอบ
มากเพราะผักเราไมใสสารเคมีเลย   ต้ังแตเตรียมดิน ปุยก็ใช
มูลคางคาว มูลวัว มูลไสเดือน สวนการกำจัดแมลงและเพลี้ย 
เรายังไมไดทำคะ เพราะถึงแมจะเปนสารกำจัดจากธรรมชาติก็
ยังไมชอบอยูดี เนื่องจากนองกรีนยังเล็กคะ พอแมลงมาเราก็
พักแปลงผักระยะนึงคอยปลูกใหม หรือไมก็ใชวิธีลางเอาแมลง
ออก พอเริ่มมีรูก็เก็บผักแจกใหหมดแปลง เพื่อนบานก็ชอบ ได
คุยกันเพราะปลูกผัก เปนการเช่ือมความสัมพันธที่ดีระหวาง
เพื่อนบานดวยคะ 
 ชวงปลายเดอืนกรกฎาคมท่ีผานมา ไดเหน็ใบประกาศ
ที่หนาหองสมุดประถมเชิญประกวด “สวนผักในบานฉัน ป ๒” 
เนื่องในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติครั้งที่ ๗ ของกระทรวง
สาธารณสุข เลยลองถายรูปสวนผักที่บานสงไปประกวดเลนๆ 
ปรากฏวาผานรอบแรก ทางผูจดัเลยสงทมีงานมาดสูวนผกัทีบ่าน 

ชวนดูรายการ “นิทานรอยบรรทัด” 
 
 ขอเชิญชวนเด็กๆ คุณครู และผูปกครองเพลินพัฒนา ติดตามชมการใชทักษะและไหวพริบในการตอบปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้น ๒ เพลินพัฒนา  ในรายการ “นิทานรอยบรรทัด”  ชวง “ใครจะไปตอบได” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย 
วันอาทิตยที่ ๒๒ ส.ค.๕๓ เวลา ๘.๐๐-๘.๓๐ น.คะ 

ªØ Á ª ¹ á Ë‹ § ¡ Ò Ã à ÃÕ Â ¹ ÃÙŒ 

(เหมือนทีมงานกบนอกกะลาเลย) สุดทายสวนผักบานเราไดรับ
รางวลัชนะเลศิประเภทสวนบานเดี่ยว จากการแขงขนัทัง้หมด 
๕ ประเภท คือ ประเภทดาดฟา ประเภททาวนเฮาส ประเภท 
นวัตกรรม ประเภทรานอาหาร และประเภทบานเด่ียว 

เหตุผลท่ีสวนผักบานเราไดรับรางวัล (รวมกับอีก ๒ 
บาน) ไมใชเพราะสวนของเราใหญโตมากมายอะไร แตเปนเพราะ
เราจัดสรรพื้นท่ี (เล็กๆ) ไดดี มีการจัดการดินท่ีดี มีพืชผักหลาก
หลายชนิด และยังมีปฏิสัมพันธอันดีกับผูคนรายรอบ เชน ชวน
คณุตาทีอ่ยูคนละบานมารวมทำสวนผกั นำผกัทีป่ลูกไดไปแบงปน
เพื่อนบานและเพ่ือนที่โรงเรียนลูก โดยครอบครัวเราจะไปรับ
รางวัลในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติครั้งที่ ๗ วันท่ี ๑-๕ 
กันยายน ๒๕๕๓ ณ ฮอล ๗-๘ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี 
ไปเท่ียวงานกันไดนะคะ 

บางคนเคยถามวาการทำสวนผักนี้เปนภาระไหม 
เราบอกไดเลยวามันเปนความสุขคะ สุขท้ังผูใหและผูรับ 
อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ ชาวเพลินพัฒนามาปลูกผักกินเองกัน
เถอะคะ 

ครอบครัวเรามีความสุขจากการปลูกผักกันมาก 
ลูกๆ ก็ชอบคะ 
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