
ขาวที่นาสนใจ 
- การใชบัตรผานประตูโรงเรียน 

- การดูแลพฤติกรรมนักเรียน   
- ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ   
- กีฬาแดงชาด ครั้งที่ ๗   
- การเรียนรูของครูเพลิน   
- ที่นี่...มีสุข    
 
สาระกนครัว 
- โภชนบัญญัติ ๙ ประการ    
  
เรื่องเลาจากหองเรียน 
- Plearnpattana Philharmonic 
- ภาคสนามลูกเสือ-เนตรนารี 

- ชื่นชมชื่นใจ 
 
เรื่องเลาจากชาวเพลิน 
- ขาวคราวจากศิษยเกา 
 
ชุมชนแหงการเรียนรู 
- ชวยผูประสบภัยน้ำทวม 

- เทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น 
  
เพลินตา เพลินใจ 
- ประมวลภาพ “ชื่นใจ...ไดเรียนรู” 

สมัครสมาชิก “จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส ฉบับ ๔ สี” ที่ plearnnews@gmail.com 
 รักษโลก   รักษสิ่งแวดลอม   รวมลดการใชทรัพยากรกระดาษ 
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ฉบับที่ ๑๑ วันศุกรที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ภาคจิตตะ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
ขอตอนรับเด็กๆ ผูปกครอง และคุณครู เขาสูภาคเรียนจิตตะ...ภาคเรียนแหงสติ 

สมาธิ ชีวิต จิตใจและการเรียนรู แนบแนนเปนหนึ่งเดียว เปดเทอมใหมนี้โรงเรียนได

เปลีย่นประตทูางเขาโรงเรยีนในสวนประถมและมัธยมไปอยูบรเิวณดานขางสนามรกับีฟ้ตุบอล

ที่ติดกับสนามบาส พรอมทั้งเริ่มใชระบบการเขา-ออกรูปแบบใหม จดหมายขาวฉบับนี้นำราย

ละเอียดการใชบัตรผานเขา-ออกประตูโรงเรียนมาแจงใหทราบกันคะ 

กติกาการใชบัตรผานประตูโรงเรียน 
ประเภทบุคคล เวลาเขา เวลาออก 

นักเรียนชวงช้ันที่ ๑-๒ 

 
๖.๐๐ – ๘.๓๐ น. 
(ใชบัตรนักเรียน) 

 ๑๕.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. 
 (ใชบัตรผูปกครอง) 

นักเรียนชวงช้ันที่ ๓-๔ ๖.๐๐ – ๘.๓๐ น. 
(ใชบัตรนักเรียน) 

 ๑๕.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. 
   - ใชบัตรผูปกครอง 
   - หรือใชบัตรนักเรียน กรณีผูปกครองแจง

ความจำนงที่สวนกิจกรรมพิเศษ โดยลงชื่อใน

เอกสารยินยอมใหนักเรียนใชบัตรนักเรียน

แทนบัตรผูปกครอง 

ผูปกครอง ๑๕.๔๕ – ๑๙.๐๐ น. ๑๕.๔๕ – ๑๙.๐๐ น. 
ผูมาติดตออ่ืนๆ  - ติดตอ รปภ.เพื่อแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ กับบัตรผู    

ติดตอกอนเขาพื้นท่ีภายใน 
 - คณะเย่ียมชม/ดูงานโรงเรียน ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของพาเขา 

หมายเหต ุ
• กรณีลืมบัตร นักเรียน

ตองขอเอกสารท่ีสวนกิจกรรม

พิเศษ (เปดทำการ ๗.๔๕ น.) แลว

นำมาแสดงใหครูเวรเพ่ือขอเขา

พื้นที่ดานใน 
• หลงัเวลา ๘.๓๐ น. (สำหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี ๑ และ 

๒) และ ๘.๐๐ น. (สำหรับนักเรียนชวงช้ันที่ ๓ และ ๔) นักเรียน

ตองขอเอกสารที่สวนกิจกรรมพิเศษ แลวนำมาแสดงตอครูเวรเพื่อ

ขอเขาพื้นที่ดานใน 
• วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และชวง    

ปดเทอม  จะตองติดตอ รปภ.เพ่ือขอเขาพื้นที่ดานใน โดยอนุญาต

เฉพาะกรณีที่มีการนัดหมายและขออนุญาตแลว หากไมมีการ 

นัดหมายจะไมอนุญาตใหเขา 
• การเขา-ออกหลังเวลาที่กำหนด ตองติดตอ รปภ. 

• กรณีบัตรหาย ติดตอขอทำบัตรใหมที่สวนกิจกรรม

พิเศษ คาบัตร ๑๕๐ บาท โดยจะจัดสงเขากระเปานักเรียนภายใน 

๑ วันทำการ 
• วิธีใชบัตรใหทาบกับเครื่องผานเขา-ออก ทีละคน 

ตามเงื่อนไขเวลาท่ีกำหนดขางตน โดยระบบจะบันทึกสถิติวัน

เวลาการผานเขา-ออก เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย และปรับ

พฤติกรรมการมาสาย 
• การรับเด็กนักเรียนชวงชั้น ๑-๔ ออกจากบริเวณดาน

ในโรงเรยีน  ตองใชบตัรผูปกครองเทานัน้ ยกเวนผูปกครองลงช่ือ

ในเอกสารยนิยอมทีส่วนกจิกรรมพเิศษ เพือ่ใหเปนไปตามเงือ่นไข

อืน่ เชน ใชบัตรพี่รับนองแทนบัตรผูปกครอง  ใชบัตรคุณตาคุณ

ยายแทนบัตรผูปกครองหลัก ฯลฯ   
• กรณทีำบตัรเพิม่ เชน คณุตา คณุยาย หรอืพีเ่ลีย้ง ทีม่า

รับนักเรียน สามารถเขียนคำรองขอทำบัตรไดใบละ ๑๕๐ บาท 

พรอมลงชื่อในใบยินยอมใหบุคคลอ่ืนรับนักเรียนแทนไดที่สวน

กิจกรรมพิเศษ 



๒

การดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
 นอกจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแลว โรงเรียนยังมีแนวทางการดูแล

พฤติกรรมของนักเรียนควบคูไปพรอมกัน เพื่อใหเด็กๆ ไดพัฒนาตนอยางรอบดาน และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค

เหมาะสมตามวยั โดยมีคณุครแูนะแนวในชวงชัน้ตางๆ ทำหนาทีด่แูลดานพฤตกิรรมของนักเรยีนรวมกบัคุณครปูระจำชัน้ 
คุณครูประจำหนวยวิชา หัวหนาชวงช้ัน ผูปกครอง และผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาท่ีเปนท่ีปรึกษาของโรงเรียน 

รูจักคุณครูแนะแนวเพลินพัฒนา  
 

 คุณครูทุกคนจะดูแลใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเหมาะสมตามวัย และจัดปรับพฤติกรรมที่นาเปนหวง ไดแก  
- พฤติกรรมรบกวนหองเรียน 
- พฤติกรรมที่รุนแรงหรือมีแนวโนมไปสูความรุนแรง และการเลนไมถูกวิธี  
- พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั่วไป 
เมื่อพบนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีนาเปนหวง คุณครูประจำชั้นหรือคุณครูผูสอนท่ีพบจะดูแลแกไขในเบ้ืองตน หากนักเรียน  

ยังคงพฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมเดิมซ้ำ คุณครูจะบันทึกขอมูลพฤติกรรมดังกลาว (ในแบบบันทึกพฤติกรรมของโรงเรียน) แลวขอ

ความรวมมอืไปยงัคณุครแูนะแนว โดยคุณครแูนะแนวอาจใหคำแนะนำเบือ้งตน ขอเขาไปสงัเกตการณพฤติกรรมนักเรยีนในหองเรยีน 
หรืออาจนัดหมายพูดคุยกับนักเรียนโดยตรง ทั้งนี้แลวแตกรณ ี

บางกรณคีณุครแูนะแนวอาจขอความรวมมือไปยังผูปกครอง รวมท้ังผูเชีย่วชาญ (อาจารยศศธิร ไพทกีลุ นกัจติวทิยาคลนิกิ 
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเปนที่ปรึกษาโรงเรียน) เพ่ือทำความเขาใจในพฤติกรรมดังกลาว และหาแนวทางรวมกันในการปรับ

พฤติกรรมนักเรียนใหเหมาะสมตอไป เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ไมเปนอุปสรรคตอการเรียนรูและการอยูรวม

กับผูอื่น 
ในการพัฒนาพฤติกรรมท่ีนาเปนหวงของนักเรียนน้ันจำปนตองอาศัยความรวมมือระหวางบานและโรงเรียนอยางใกลชิด 

บางกรณีอาจรวมไปถึงการขอความรวมมือจากผูเช่ียวชาญและแพทยเฉพาะทาง เพราะหากปลอยใหสถานการณนาเปนหวง

ดำเนินตอไปโดยขาดความตระหนักและความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ (กับนักเรียน) จะกลายเปนการทำลายโอกาสในการ

พัฒนานักเรียนไดคะ 

คุณครูชุติมา  คำแกว (ครูเปย) คุณครูแนะแนวชวงชั้นท่ี ๑  

บัณฑิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คุณครูอัปสรสิริ  เอี่ยมประชา (ครูครีม) คุณครูแนะแนวชวงชั้นท่ี ๔  

มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 คุณครูคัชชาตา  ธงสินธุศักดิ์ (ครูติ๊ก) คุณครูแนะแนวชวงชั้นท่ี ๒  

บัณฑิตสาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คุณครูพฤกษา  เลิศวิจิตรจรัส (ครูเอฟ) คุณครูแนะแนวชวงชั้นท่ี ๓ 

บัณฑิตสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ขอเชิญชวนเด็กๆ คุณพอ คุณแม ผูปกครอง คุณครู 

บุคลากร และครอบครัวเพลินพัฒนา จูงมือจูงไม...สวมใสผาไทย 
มารวมงานเทศกาล “ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ” ในวันที่ ๑๗ 
– ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ สนาม

รกับีฟ้ตุบอล โรงเรยีนเพลนิพฒันา ซ่ึงปนีม้รีานคากวา ๖๐ ราน มา

ใหเราไดเลือกจับจายซื้อหากันตลอด ๓ วัน 

 เวทีการแสดง (ริมสนามรักบ้ีฟุตบอล หนาหองสมุด

ประถม) มีการแสดงวัฒนธรรมมาสรางความเพลดิเพลินหลากหลาย

รายการ อาทิ การแสดงของเด็กๆ ช้ันอนุบาล ๑-๒ จินตลีลารัก

เมืองไทย (ชั้น ๒) รำกระบี่กระบอง (ช้ัน ๕) การรองเพลงเรือ   

(ชั้น ๔) รำเชิญพระขวัญ (การศึกษาพิเศษ) รำแพรวากาฬสินธุ 

(มัธยม) ระบำสุโขทัย (มัธยม) การแสดงกูเจ้ิง-ออรเคสตรา ชุด    

“สายลมแหงตะวนัออกถงึตะวันตก” ฯลฯ (ดูกำหนดการเวทกีารแสดง

ในแตละวันไดที่ “จดหมายขาวฉบับพิเศษ”) 

 
àÊ×éÍ·ÕèÃÐÅÖ¡ÅÁ¢ŒÒÇàºÒÏ 
 ในปนี้โรงเรียนรวมกับผูปกครอง (คุณพอนองฝาย- 

ด.ญ.ญาณิศา คุมผาติ ชั้น ๒/๑) จัดทำ “เสื้อที่ระลึกเทศกาล 
ลมขาวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ๕๓” เปนเสื้อคอกลม (T-Shirt) สี

เหลืองออน พิมพลายสีน้ำตาล ใครสนใจอยากมีไวเปนที่ระลึก 

สามารถซือ้ไดทีส่วนกจิกรรมพิเศษฯ หรือซ้ือไดในงานลมขาวเบาฯ 
ราคาตัวละ ๑๘๐ บาท รายไดสมทบทุนจัดตั้ง “กองทุนศิลป 

วัฒนธรรมไทย” 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃàÃ×èÍ§ “¢ŒÒÇ” 
นอกจากรานคาและเวทีการแสดงแลว ภายในงาน    

ลมขาวเบาฯ ปนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องขาวเพ่ือให

ความรูกบัชาวเพลนิ โดยนิทรรศการบางสวนจะจดัแสดงไวบรเิวณ

ทางเดินขางสนามบาส และบางสวนจะนำมาจัดแสดงไวในงาน 

พรอมดวยกิจกรรมสนุกๆ ใหรวมเรียนรู เชน สาธิตการคัดเมล็ด

พันธุขาว การเพาะขาวกลองงอก และการจำหนายไอศครีมขาว

กลองงอก โดยคณุครเูหนงและนกัเรยีนชัน้ ๔ ฐานการทำขนมครก

ที่เริ่มตั้งแตการนำขาวมาโมเปนแปง การหยอดและการแคะ

ขนมครก โดยกลุมแมบานสายใยรกัแหงครอบครวัฯ เขตทววีฒันา 
ใครที่สนใจอยาลืมแวะเวียนมารวมเรียนรูกันนะคะ ณ โซน

นิทรรศการ บริเวณลานนาฬกาแดด (ขางบอทรายและลานเครื่อง

เลนไม อาคารประถม) 
 

Ã‹ÇÁ§Ò¹µÒÁÇÔ¶Õà¾ÅÔ¹ 
-สวมใสผาไทยมารวมงาน เพื่อสืบสานความงดงาม

แหงผืนผาและวัฒนธรรมไทย 
-หิ้วปนโต ตะกรา ถุงผา ภาชนะตางๆ มาใสสินคาและ

อาหารที่ซื้อในงาน เพื่อลดการสรางขยะ 
-เตรียมเสื่อมาปูรองนั่ง ใครคิดจะอยูจนเย็นย่ำ อยาลืม

เตรียมยากันยุงมาดวย 
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-ประตูเปดใหผูปกครองเขารวมงาน เวลา ๑๕.๐๐ น.

เปนตนไป 
-คุณครูปลอยเด็กกลับเวลา ๑๕.๓๐ น. (ชวงชั้นอนุบาล

กลับตามปกติ) 
-ใหผูปกครองนัดหมายรับเด็กกอน แลวจึงพาไปรวม

งานหรือกลับบาน 
-ผูปกครองตองใช “บัตรประจำตัวผูปกครอง” ผานเขางาน 

และขอใหคลองบัตรผูปกครองตลอดเวลาที่อยูในงาน 
-ครอบครัว ผูติดตาม และบุคคลภายนอก ตองแลกบัตร

หนางาน 
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-เปดสนามบาสใหจอดรถ เวลา ๑๖.๐๐ น.เปนไป 
-สามารถจอดรถไดที่ รานอาหารเรือนแกวและวิทยาลัย

ทองสุข 
-โรงเรียนจัดรถรับ-สง ระหวางโรงเรียน-วิทยาลัยทองสุข 

ตลอดงาน 
 แลวอยาลืมมารวมงานกันนะคะ 

Full moon in November @ Plearnpattana school 
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กีฬาแดงชาด ครั้งที่ ๗ 
สปัดาหนีน้กักีฬาแตละหมูเร่ิมแขงขันกฬีาแดงชาดรอบคดัเลอืกกนัแลว โดยเริม่แขงขนัตัง้แตวนัจนัทรที ่๑ พ.ย.๕๓ 

เปนตนไปจนกวาจะถึงวันแดงชาดประจำปการศึกษานี้ ซึ่งตรงกับวันศุกรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
วันแดงชาด คือ วันแขงขันกีฬาประจำปของโรงเรียนเพลินพัฒนา ท่ีมุงหมายใหเด็กๆ ผูปกครอง คุณครู และ

ชาวเพลินพฒันาทกุคนไดเรยีนรูและพฒันาตนผานกฬีา ภายใตหลัก “ฆราวาสธรรม ๔ ประการ” ทีแ่ฝงฝงอยูในความหมาย

ของแตละหมูกีฬาทั้ง ๔ หมู ดังนี้ 

หมูสี หลักธรรม สีประจำหมู 
หมูนกเงือก สัจจะ ความซ่ือตรง สุจริต ความจริงใจ ตั้งใจจริงตอการกระทำ สีดำ - สีเหลือง 

หมูมด ทมะ ความมีวินัย ลงมือทำจริงในสิ่งที่ตั้งใจ ฝกฝนพัฒนาตนได สีสม - สีน้ำตาล 

หมูภูเขา ขันติ ความอดทน เขมแข็ง หนักแนน มั่นคง ต้ังมั่น สีคราม - สีเทา 

หมูดอกไม จาคะ ความเสียสละ เผ่ือแผ มีน้ำใจ รูจักให รูจักแบงปน สีมวง - สีเขียวมะกอก 

 ในปนีม้กีารแขงขนักฬีาแดงชาดทัง้ส้ิน ๙ ประเภท โดยกำหนดใหนกัเรยีนแตละคนตองลงแขงขนั

กีฬาอยางนอย ๑ ประเภท (ยกเวนเด็กท่ีมีขอจำกัดดานสุขภาพ) เพื่อใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมในการเลน

กฬีา ขอเชิญชวนเดก็ๆ คุณคร ูและผูปกครอง มารวมชมการแขงขนัและใหกำลงัใจนักกฬีาในรอบคัดเลอืก

กันได ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น.เปนตนไป ณ สนามแขงขัน (ดูรายละเอียดการแขงขันไดที่ บอรดหนาอาคาร

ประถม อาคารมัธยม และอาคารเรือนอาหาร) 

หมูนกเงือก หมูมด หมูภูเขา หมูดอกไม 

การเรียนรูของครูเพลิน 
 

ในชวงปดภาควริยิะทีผ่านมา นอกจากจะเตรียมแผนการสอนสำหรับภาคจิตตะแลว ยังเปนชวงเวลาแหงการเรียนรูและพัฒนา

ตนของคุณครูแตละชวงช้ัน เพื่อนำมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียน ไปดูกันคะวาคุณครูของเราเพิ่มพูนความรูในเรื่อง

ใดกันบาง 
EDUCA 2010 
วันที่ ๑๓-๑๕ ต.ค.๕๓ คุณครูฝายบริหาร ฝายวิชาการ สวนการศึกษาพิเศษ และคุณครูชวงชั้นอนุบาล-ชวงชั้นท่ี ๔ รวม ๗๘ 

คน ไปรวมเรยีนรูในงานประชมุนานาชาตดิานการเรียนการสอน “EDUCA 2010” ณ ศูนยการประชุมฯ ไบเทค บางนา โดยเขารวม

สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในหัวขอตางๆ อาท ิการสรางบรรยากาศในชัน้เรยีนใหเอือ้ตอการเรยีนรู  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหประสบความสำเร็จดวยการเขาใจพฤติกรรมเด็ก  ยุทธศาสตรการสรางหองเรียนแหงคุณภาพนวัตกรรม

ใหมสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาสมองอยางไรใหเด็กประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและชีวิตจริง  เรื่องของเดก็...ท่ีครู

อนบุาลตองรู  กจิกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรทีช่วยใหนักเรียนไดเรียนอยางสนุกสนาน ฯลฯ 
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การสอนคณิตศาสตรแบบสิงคโปร 
วันที่ ๑๓ ต.ค.๕๓ คุณวิโรจน ลักขณาอดิศร  ผอ.

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จำกัด (มหาชน) ไดมาจัดการอบรมเร่ือง “การสอน

คณิตศาสตรแบบสิงคโปร” ใหกับคุณครูชวงช้ันประถมและ

มัธยม เพื่อใหครูไดเรียนรูเทคนิคการสอนคณิตศาสตรตาม

แนวทางของโรงเรียนในสิงคโปร ทีม่รีปูแบบ (Pattern) ในการ

แกไขโจทยปญหาหรอืโจทยที่ตองอาศัยการคิดวิเคราะหอยาง

ชัดเจน นั่นคือ ๑.การแจกแจงขอมูลและเง่ือนไขท่ีโจทยใหมา  

๒.การวาดภาพเพ่ือตีความโจทย (Visualization) ๓.การ

แสดงวิธีทำในการแกปญหาซึ่งเลือกใชไดหลายวิธี เชน การ

แกสมการ การสังเกตรูปแบบ (Pattern) ของตัวเลขแลวนำมา

แกปญหา  ๔.การตรวจคำตอบ และ ๕.การสรุปและตีความ 

ซึ่งจะเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหเด็กทำความเขาใจและแกไข

โจทยปญหาไดงายขึ้น 

ตัวอยางบทเพลงสนุกๆ ที่คุณครูชวงช้ันอนุบาลได

รองและทำทาทางประกอบ ในการอบรมเร่ือง “ดนตรีและการ

เคลื่อนไหว (music and movement)” ที่จัดขึ้นในชวงปดภาค

เรยีนทีผ่านมา โดยมอีาจารยกรองทอง บุญประครอง (คุณครู

กา) เปนวิทยากร  

คุณวิโรจน   ลักขณาอดิศร 

“กิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหวของเด็กๆ ตองทำ

ซ้ำๆ ชาๆ เพื่อใหเด็กเรียนรูเรื่อง pattern แลวจึงคอยเพิ่มเงื่อนไข

ใหมากขึ้น เชน การใสทาทาง การใชรางกายสวนตางๆ เพื่อ

กระตุนความคิดสรางสรรค ใหเด็กใชศักยภาพสมองอยางเต็มที่ 

สิ่งสำคัญคือ ตองเรียกชื่อเด็ก อยาเผลอลืมใคร พรอมทั้งสังเกต

แววตาและปฏิกิริยาตอบกลับจากเด็กๆ ดวย” คุณครูกากลาว 
ศิลปะอนุบาล...นิทานสนุก 

 วันท่ี ๑๘ ต.ค.๕๓ อาจารยปรีดา ปญญาจันทร  

นักเขียนและนักวาดหนังสือภาพสำหรับเด็กชื่อดังของไทย มา

ชวนคุณครูชวงชั้นอนุบาลเรียนรูการนำศิลปะและนิทานมา 

สรางสื่อการเรียนรูสนุกๆ ใหกับเด็กๆ ปฐมวัย ในหัวขอ  
“ศิลปะอนุบาล...นิทานสนุก” เชน การวาดภาพตัวเรา การวาด

ภาพครอบครัว การใชสีใหเหมาะสมบนกระดาษท่ีมีสีเขม-ออน 

การสรางสื่อใหเด็กรูจักความแตกตางระหวาง “ขางนอก-ขางใน” 

ผานรูปปลาและรูปผลไมชนิดตางๆ เปนตน ซึ่งเปนส่ือและ

กิจกรรมที่ชวยเสริมสรางทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติ 

ปญญาและภาษา ขณะเดียวกันเด็กๆ ยังจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ  

ตัวเอง ผูอื่น ส่ิงตางๆ และธรรมชาติรอบตัวอีกดวย 
การจัดการกับปญหาพฤติกรรมเด็ก 
วันท่ี ๒๐ ต.ค.๕๓ อาจารยศศิธร ไพทีกุล นักจิตวิทยา

คลินิก โรงพยาบาลศิริราช และท่ีปรึกษาโรงเรียน มาเปนวิทยากร

อบรมเรื่อง “การจัดการกับปญหาพฤติกรรมเด็ก” ใหกับคุณครู

ชวงชั้นอนุบาล โดยอาจารยศศิธรไดอธิบายถึงความเชื่อมโยง

ของระบบตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูใหเด็กมี

คุณภาพ ประกอบดวย เด็ก ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

นอกจากน้ียังไดอธิบายถึงหลักการดานพฤติกรรมในรูปแบบ

ตางๆ เชน การใหรางวัล การเพิกเฉย การเตือนลวงหนา การให

ทางเลอืกใหม และการลงโทษ โดยแนะวาการจดัการกบัพฤตกิรรม

ของเด็กน้ันคุณครูควรใหความสนใจกับพฤติกรรมที่ดีกอน ดวย

การชมแบบเจาะจงมุงไปท่ีพฤติกรรม และควรชมทนัทีดวยความ

จรงิใจ สวนพฤตกิรรมที่ไมพึงประสงคนั้น คุณครูอาจใชวิธีเพิกเฉย 
ไมสนใจ หรือถาจำเปนตองพูดเตือน ควรพูดส้ันๆ ตรงประเด็น 
ภายใตทาทีเอาจริงแตนุมนวล 

Music & Movement 
ฝนตกพรำ พรำ  แมดำกางรม  
แกเดินกม กม  อยูขางกำแพง  
ประเดี๋ยวแดดออก  แกบอกพอแดง  
ฉันไมมีแรง  หุบรมใหที 

๕



๖

 
ที่นี่...มีสุข 

วนัที ่๑๙ ต.ค.๕๓ คณุครูสขุจนัทร สุขประกอบ 
(ครูจันทร) หัวหนาสวนการศึกษาพิเศษ จัดโครงการ 

“ที่นี่...มีสุข” พาเด็กๆ ในโครงการเรียนรวม รวมถึงผู

ปกครอง คุณครูการศึกษาพิเศษ และคุณครูที่สนใจ 

ไปทำกิจกรรมเจริญสติและฟงการบรรยายเรื่อง   “

อริยะสรางได” โดยแมชีศันสนีย เสถียรสุต ณ เสถียร

ธรรมสถาน เพ่ือใหทุกคนไดทำกิจกรรมดีๆ รวมกัน ท้ังยังมี

ความรูความเขาใจในการเล้ียงดูเด็กอยางถูกตองเหมาะสม 
ในวันนั้นเด็กๆ ผูปกครอง และคุณครู ไดทำกิจกรรมเจริญสติผาน

บทเพลง การกาวยางแหงสติ และการปนดิน ที่แตละครอบครัวไดนำดินเหนียวและ

ธรรมชาติรอบตัวมาสรางสรรคเปนความงดงามรวมกัน กอเกิดเปนความงามที่

หลากหลายในผลงานแตละชิ้น ซ่ึงนำความสุขใจมาสูผูสราง ดังที่แมชีศันสนีย

กลาววา “สุขเมื่อไดสราง ไมไดสุขเม่ือเสพ และสุขโดยไมตองรอใหใครมาบอกหรือ

ตัดสิน” 

หลังจากนั้นทานแมชีศันสนีย เสถียรสุต 

ไดมาบรรยายถึงแนวทางการเล้ียงลูกในหัวขอ        

“อริยะสรางได” โดยกลาวถึงความมหัศจรรยและ

งดงามของเด็กพิเศษท่ีพอแมตองมองใหเห็น ถาเรา

เปรียบเด็กด่ังของขวัญ การที่เราจะสุขหรือทุกขนั้น

ไมไดอยูที่ของขวัญ แตอยูที่เราคิด น่ันคือ การมอง

เห็นเด็กอยางที่เขาเปน พึงพอใจและเปนสุขในสิ่งที่

เขาเปน แทนทีจ่ะเหน็เขาในสิง่ท่ีเรา (พอ แม และครู) 
อยากใหเขาเปน 

ขณะกำลังบรรยายอยูนั้น  มีเสียงเด็ก

ตะโกนแทรกข้ึนมา ทานแมชีศันสนียไดกลาววา 
“เสียงที่เราไดยินนั้นเปนเสียงเดิม แต

เราจะฟงอยางเปนสุขมากข้ึน ถาเรามีความ
เขาใจและเห็นเขาอยางที่เขาเปน” 

โภชนบัญญัติ ๙ ประการ  
 สาระกนครัวฉบับนี้นำหลักการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกับ  

“โภชนบัญญัติ ๙ ประการ” มาฝากครอบครัวเพลินพัฒนา ไปดูกันคะวามีอะไรบาง 
๑.กินอาหารครบ ๕ หมู แตละหมูใหหลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนัก

ตัว โดยชั่งน้ำหนักตัวอยางนอยเดือนละครั้ง การจะดูวาน้ำหนักอยูในเกณฑปกติหรือ  

ไมนั้น คำนวณไดจากสูตร ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / สวนสูง (เมตร)  
ยกกำลัง 2 

ผล คาดัชนีมวลกาย 
ผอม / ต่ำกวาเกณฑ ต่ำกวา ๑๘.๕ 

ปกติ ๑๘.๕-๒๔.๙ 
น้ำหนักเกิน ๒๕-๒๙.๙ 

โรคอวน ๓๐ ขึ้นไป 

 
๒.กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภท

แปงเปนบางมื้อ  
๓.กินพืชผักใหมาก และกินผลไมเปนประจำ เพราะ

ผักผลไมเปนแหลงสำคัญของวิตามินและแรธาตุ รวมทั้งสารอื่นๆ 

ทีน่ำไปสูสขุภาพทีด่ ีเชน ใยอาหารชวยในการขบัถาย ท้ังยงัชวยนำ

โคเลสเตอรอลและสารพษิท่ีกอโรคมะเรง็บางชนิดออกจากรางกาย 
๔.กินปลา เนื้อสัตวที่ไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหง ซึ่งเปนแหลงโปรตีนท่ีดี ชวยเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต 

และซอมแซมเนื้อเยื่อซ่ึงเสื่อมสลายใหอยูในสภาพปกต ิ
๕.ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย โดยหญิงตั้งครรภ เด็กวัยเรียนและวัยรุน ควรด่ืมนมวันละ ๒-๓ แกว ผูใหญและผูสูงอายุ 

วันละ ๑-๒ แกว กรณีที่ซื้อนมเปร้ียวชนิดดื่ม ควรเลือกชนิดท่ีทำจากนมท่ีมีเน้ือนมในปริมาณสูง โดยดูที่ขางกลองหรือขวด จะทำให

ไดคุณคาอาหารใกลเคียงนมสด 

๖.กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร ควรเลือกกินอาหารประเภท ตม นึ่ง ปง และยาง มากกวาอาหารทอดหรือผัด 

๗.หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด เพราะเสี่ยงตอภาวะโรคอวนและความดันโลหิตสูง 
๘.กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน และมีสุขนิสัยท่ีดีในการกินอาหาร คือ ลางมือกอนกินอาหาร และหลัง

เขาหองน้ำ ใชชอนกลาง และหยิบจับอุปกรณใหถูกตอง  
๙.งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

 ๙ ของายๆ ที่ทำไดทุกวัน มารวมกันดูแลสุขภาพดวยโภชนบัญญัตินี้กันเถอะคะ 

Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 



๗

ภาคสนามลูกเสือ-เนตรนารี 
 
 วนัที ่๓-๕ พ.ย.๕๓ นกัเรียนช้ัน ๔-๖ ออกภาคสนามลูกเสอื-เนตรนาร ีเปนเวลา ๓ วนั ๒ คนื ณ คายลกูเสอืไรกลุรดา    
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนและพัฒนาตนในดานตางๆ ผานกิจกรรมของลูกเสือ ดังนี ้ 

การอยูคายพักแรม - เรียนรูการทำงานรวมกับผูอื่นและมีความสุขในการทำงาน เรียนรูการเปนผูนำ-ผูตาม การดูแล

ตนเอง ความรับผิดชอบในหนาที่  
กิจกรรมการฝกระเบียบวินัย - ตรงตอเวลา เคารพสวนรวม เห็นความสำคัญและปฏิบัติตามกฎกติกา ยินดีใน

บทบาทหนาที่ของตนในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมและสังคม  
กิจกรรมการผจญภัย - เรียนรูการทำงานในระบบหมู การชวยเหลือในหมูของตน ฝกความกลาและความอดทน 
กจิกรรมการเดนิทางไกล - มคีวามเห็นใจ เสียสละ แบงปนและเก้ือกูลผูอื่นอยางตอเนื่อง 
ตดิตามเรือ่งเลาและภาพกจิกรรมการออกคายครัง้น้ีไดในจดหมายขาวฉบับหนาคะ 

 

 

àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹ 
Plearnpattana Philharmonic 

ขอเชิญชวนนกัเรียนช้ัน ๔ - ๑๒ ผูปกครอง คุณคร ูและบคุลากร ทีม่คีวามรกัในเสยีงดนตรเีขารวมกจิกรรมรวมวงออรเคสตรา 
(Orchestra) และรวมวงประสานเสียง ในโครงการ Plearnpattana Philharmonic เพือ่จดัการแสดงในปลายเดอืนกมุภาพนัธ ๒๕๕๔ 
โดยผูสมัครตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

การรวมวงออรเคสตรา : เลนเครื่องดนตรี (Flute Horn Violin Oboe Trumpet Viola Clarinet Trombone Cello 

Bassoon Percussion Double bass) ไดในระดับเบื้องตนข้ึนไป และมีเวลาซอมกับวงสัปดาหละ ๑ ครั้ง โดยจะเปนการฝกทักษะ

ดานดนตรีเพิ่มเติมในบรรยากาศและรูปแบบของการซอมวงออรเคสตราสากล 

การรวมวงประสานเสยีง : มคีวามสขุกบัการรองเพลง และมีเวลาฝกซอมกับวงสปัดาหละ 
๑ ครั้ง เพื่อเรียนรูการอานโนต และฝกทักษะการรองเพลงประสานเสียง 

ทั้งสองกิจกรรมจะดำเนินการฝกซอมโดยครูผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการทำงาน

ระดับมืออาชีพกับนักดนตรีนานาชาติ ทานใดสนใจขอเชิญเขารับฟงรายละเอียดโครงการไดในวัน
จันทรที่ ๘ พ.ย.๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองอเนกประสงคใหญ โรงเรียนเพลินพัฒนา        

สอบถาม  รายละเอียดเพิม่เตมิไดที ่สวนสนบัสนุนและพฒันากจิกรรมพเิศษ โทร.๐-๘๘๕-๒๖๗๐-๕ 

ตอ ๖๑๐๑ คะ 



๘

 
ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน เหรียญรางวัล

ด.ช.ทัตต์   สังขะวิชัย (ทะเล) ๒/๔ ๑๗ เหรียญเงิน

ด.ช.โอม   อวิหิงสานนท์ (โอม) ๒/๑ ๑๖ เหรียญเงิน

ด.ญ.จิรัชญา   เหลืองวิไล (เน็ต) ๒/๑ ๑๕ เหรียญทองแดง

ด.ช.เจตวัฒน์   ดาวเฉลิมวงศ์ (ปังปอนด์) ๒/๒ ๑๓.๕ เกียรติบัตรชมเชย

หมายเหตุ : นักเรียนสมัครสอบท้ังหมด ๑,๕๑๗ คน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน มีนักเรียนไดเหรียญทอง ๔๖ คน 

(๒๐-๑๘ คะแนน), เหรียญเงิน ๕๗ คน (๑๗.๕-๑๖ คะแนน), เหรียญทองแดง ๕๙ คน (๑๕.๕-๑๔.๕ คะแนน), 

เกียรติบัตรชมเชย ๗๘ คน (๑๔-๑๓ คะแนน) 

 

 
ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน เหรียญรางวัล 

 ด.ช.ชยุต   ศรีอุฬารพงศ (แตง) ๔/๓ ๒๕ เหรียญทอง 

ด.ญ.วริษา   จิระภคโชติ (แมงปอ) ๔/๔ ๑๗ เหรียญเงิน 

ด.ช.พรินทร   ศิริโหราชัย (ซูม) ๔/๒ ๑๔.๕ เกียรติบัตรชมเชย 
หมายเหตุ : นักเรียนสมัครสอบท้ังหมด ๒,๑๔๕ คน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน มีนักเรียนไดเหรียญทอง ๗๓ คน 

(๒๘-๒๐ คะแนน), เหรียญเงิน ๘๒ คน (๑๙.๕-๑๖.๕ คะแนน), เหรียญทองแดง ๖๑ คน (๑๖-๑๕ คะแนน), 

เกียรติบัตรชมเชย ๑๒๐ คน (๑๔.๕-๑๒.๕ คะแนน) 

  

ชื่นชมชื่นใจ 
 
 ตนเดือนตุลาคมที่ผานมา นักเรียนชวงช้ันที่ ๑-๒ ของเพลินพัฒนาท่ีชื่นชอบและมีความสามารถดานคณิตศาสตร ไดไป

รวมสอบแขงขัน “การคิดและการแกปญหา ครั้งที่ ๑๑” ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดข้ึน เพื่อเปนเวทีใหเด็กๆ ใชทักษะการคิด

และการแกปญหาไขโจทยคณิตศาสตรที่มีความยากและทาทาย โดยมีนักเรียนเพลินพัฒนาไดรับเหรียญรางวัลดังนี ้
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๒ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓-๔ 

 
ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน เหรียญรางวัล

ด.ช.สาริศ   จตุรภุชพรพงศ์  (ทิกเกอร์) ๖/๒ ๑๖ เหรียญทองแดง

ด.ช.พศุตม์   พิพิธเดชา  (แพน) ๖/๑ ๑๓.๕ เกียรติบัตรชมเชย

หมายเหตุ : นักเรียนสมัครสอบท้ังหมด ๒,๓๓๙ คน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน มีนักเรียนไดเหรียญทอง ๗๒ คน 

(๒๙-๒๐ คะแนน), เหรียญเงิน ๗๗ คน (๑๙.๕-๑๖.๕ คะแนน), เหรียญทองแดง ๗๐ คน (๑๖-๑๕), เกียรติบัตร

ชมเชย ๑๔๖ คน (๑๔.๕-๑๒.๕ คะแนน) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕-๖ 

 ขอชืน่ชมนกัเรียนทกุคนทีส่มคัรเขารวมการสอบแขงขนัในครัง้น้ี เพราะสิง่ท่ีไดไมใชเพยีงเหรยีญรางวลั แตคอืประสบการณ

อันมีคาในสนามสอบ ซ่ึงตองเผชิญและสัมผัสดวยตัวเอง และขอขอบคุณคุณครูหนวยวิชาคณิตศาสตรทุกคนท่ีสรรหากิจกรรมเสริม

การเรยีนรูมาใหเดก็ๆ ไดพฒันาทกัษะการคดิอยูเสมอ อีกทัง้ยังเปนกองหลังชวยเตรยีมความพรอมเด็กๆ กอนการสอบ ทำใหเด็กๆ มี

ขวัญกำลังใจและกาวสูสนามสอบแขงขันดวยความม่ันใจยิ่งขึ้นคะ 



๙

 
ขาวคราวจากศิษยเกา 
 
 เกือบ ๑ เทอมแลวที่นองจูเนียรและนองปนมาเรียนท่ี ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ คุณครู

หลายๆ ทานคงเปนหวงไมใชนอยวาเด็กๆ ของเราจะไหวไมหนอ เรียนก็เรียนแบบเพลินมา จะ

เทียบกับคนอื่นๆ ที่ติวกันมาตลอดไดหรือไม  อยากบอกใหคุณครูชื่นใจวาเด็กท้ังสองไปไดดีมาก

คะ ทั้งในแงการปรับตัวที่จะตองรับผิดชอบตัวเองทุกอยาง และการเรียนก็อยูในระดับแนวหนาของ

หองคะ 

 มีเรื่องอยากบอกใหคุณครู ESL ดีใจนะคะ คือวาอาทิตยแรกท่ีมาเรียนโรงเรียนจัดสอบ

ภาษาอังกฤษเพื่อแยกเด็ก ๒๔๐ คนเปน ๓ ระดับ Advance, Intermediate, Pre-inter แลวจะ

แยกกันเรียนตามระดับของแตละคน ผลสอบออกมาท้ังนองจูเนียรและนองปนไดอยูระดับ 

Advance ทั้งคูคะ ซึ่งคุณแมออกจะแปลกใจนิดๆ สำหรับนองจูเนียร เพราะเรียนท่ีเพลินอยางเดียว แลวเดิมก็รูสึกวาที่เพลิน

เรียน ESL ออน ไมไดทองศัพทมากมายแบบคนอืน่ๆ และเมือ่ลูกเขาไปเรยีนในกลุมแลว เทาทีค่ยุกบัลูกกเ็รยีนทนัคนอืน่ไดทัง้

การเขียนอานและพดู คะแนนก็ออกมาดี แสดงวาที่เรียนท่ีเพลินตองมีดีอะไรแนๆ เลย 
 ทีน่ีเ่รยีนคอนขางหนกั ในหองเรียนจะไปไวมากๆๆๆ แตทีน่าดใีจคือนองจเูนยีรมคีวามสนกุความสขุกบัการเรยีนรูมาก 
ยังคงอารมณดีตลอด  เวลาเลาถึงวิชานั้นวิชานี้ดวงตาจะเปนประกายบวกรอยยิ้ม  ที่นี่ทุกวิชาสวนใหญตองจดเลกเชอรเอง 
เพราะปนี้มีนโยบายประหยัดกระดาษ บางสวนก็ใหดาวนโหลดจากเว็บไซตโรงเรียนคะ ในหองเพื่อนหลายคนจดเลกเชอรไม

ทัน ครูตองใชวิธีพูดแลวหยุดเปนพักๆ ใหเด็กจด แตนองจูเนียรจดทันคะ แถมยังเอาเวลาที่ครูหยุดพูดมาทำการบานวิชาอื่น

จนเสร็จอีกแนะ 
ลกูบอกวา  “จเูนยีรโชคดทีีไ่ดเรียนกับครตูัม้ ครนูกมา ถาผานมาได จดอะไรกท็นัหมด” (สงสยัลมืครยูุยไปอกีคนคะ) 

แลวมองแมประมาณวา ขอบคุณนะแมที่ใหจูเนียรเรียนท่ีเพลินฯ จูเนียรเลยไมลำบากแบบเพื่อนหลายคน  นอกจากน้ีในการ

เรียนที่เร็วมากนี้หลายคนก็เรียนไมทัน แตนองจูเนียรบอกสวนใหญเขาใจหมด และยังเปนติวเตอรใหกับเพื่อนๆ ได มีคุณแม

เพ่ือนลูกหลายคนมาขอบคุณคุณแมที่นองจูเนียรชางมีน้ำใจไมหวงวิชาเลย 

นองจูเนียรไมไดเรียนอยางเดียว ตกเย็นก็ยังแบงเวลาไปเลนกีฬากับเพื่อนๆ ทุกวัน ทำเหมือนอยูเพลินเลย มีอยูวัน

นึงทำสถิติเลนตั้งแตบาย ๓ โมงถึง ๒ ทุม (ตีแบดคะ) การปรับตัวเขากับเพื่อนในหองก็ดีมาก โชคดีเด็กหองนองจูเนียรสนิท

กันเร็วมากตั้งแตสัปดาหแรก สวนใหญจะออกแนวเฮฮากันมาก ทุกวันน้ีเด็กท้ัง ๒๐ กวาคนจะทานขาวดวยกันอยางนอยมื้อ

เชากบัเทีย่งคะ นองจูเนยีรยงัคงเปนนกัอานอารมณด ี(หวัเราะคกิคกิเหมอืนเดมิ) และยังอานทกุเวลาทีว่างเหมอืนเดมิ ทกุเชา

นองจูเนียรยังคงตื่นแตเชาตรูเพื่อมาอานหนังสือนิยาย (คุณแมเพื่อนในหองมาเลาใหฟง) ทำเอาคุณแมแอบกรี๊ด แตคุณพอ

บอกเปนวิธีพักผอนของลูก เพราะถึงเวลาเรียนก็จะเรียนไดเต็มที่เอง 

 เม่ือประมาณ ๓ อาทิตยกอน นองจูเนียรเพิ่งสอบคัดเลือกเขาโครงการ สอวน. โรงเรียนใหเลือกสอบได ๒ วิชา 
นองจูเนียรเลือกสอบฟสิกสและดาราศาสตรก็สอบไดทั้ง ๒ วิชาคะ นองจูเนียรเลือกที่จะเรียนฟสิกสซึ่งสอบไดประมาณ ๓๐ 

คน และจะเริ่มเรียนชวงตุลาคมนี้คะ  นองจูเนียรชอบฟสิกสมาก ทำคะแนนไดด ีสอบกลางภาคท่ีผานมาก็ได Top ของหอง

คะ วิชานี้กวาครึ่งหองสอบตก (ท่ีนี่โจทยโหดมาก จะเปนคำถามแบบตอยอดหมด ไมมีถามตรงๆ ตองใชจินตนาการมากๆ - 

ตามคำบอกของลูกคะ)   

คุณแมอยากจะบอกวาที่ลูกไดอยางนี้ก็เพราะเพลินพัฒนาคะ รูสึกดีใจที่ตัดสินใจใหลูกเขาเรียนท่ีนี่ เปนการตัดสิน

ที่ถูกจริงๆ ทั้งๆ ที่ก็ไมมั่นใจในตอนแรก แตคิดวาชอบแนวทางน้ี อนาคตเปนอยางไรไมรู อยางนอยในวันน้ีก็เห็นแลววา

กระบวนการสอนการเรียนรูของเพลินพัฒนาพัฒนาทักษะหลายๆ ดานตามศักยภาพของลูกได แถมยังติดอาวุธใหลูกออก

มาเรียนรูไดอยางทั้งเกง ดี และมีความสุข 

อยากจะขอบคุณคุณครูที่เพลินทุกคนที่ทำงานกันหนักเกินกวาครูทั่วไปจะทำกัน อยากใหโรงเรียนรักษามาตรฐาน

เอาไว สวนไหนเปนจุดออนก็แกไขกันไป สวนดีก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จะไดเปนท่ีพึ่งใหกับเด็กๆ ประเทศไทยจะไดพัฒนา มี

บุคลากรที่มีคุณภาพเต็มบานเต็มเมืองคะ 

ขอบคุณคะ 
คุณแมนองจูเนียร 
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แบงปนน้ำใจ...ชวยผูประสบภัยน้ำทวม 
 จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในบานเรา ทำใหมีผูไดรับความเดือดรอนเปนจำนวนมาก จึงใครขอเชิญ

ชวนชาวเพลินพัฒนารวมแบงปนชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม โดยอาจบริจาคเปนเงิน ส่ิงของ หรือรวมแรงรวมใจ

ชวยเหลือตามกำลังความสามารถและความสะดวก หากทานใดยังไมทราบวาจะชวยเหลือผานชองทางใด นำบางสวนมา

แจงใหทราบกันคะ 

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา จัดโครงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เปดรับบริจาคขาวสาร อาหารแหง อาหาร

สำเร็จรูปที่ไมตองปรุง น้ำดื่ม เคร่ืองอุปโภคตางๆ ฯลฯ เพ่ือนำไปสมทบกับทางสำนักงานเขตทวีวัฒนา ซ่ึงจะนำไปมอบให

กับผูประสบอุทกภัยในภาคใต และพื้นที่อื่นๆ เปนประจำทุกวัน โดยบริจาคไดที่จุดรับบริจาค ๒ จุด คือ หนาอาคาร
อนุบาล และอาคารเรือนอาหาร 

• ศูนยรับบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม โดย บมจ.อสมท (โมเดิรนไนนทีวี) เปดรับบริจาค เคร่ืองอุปโภค

บริโภค เครื่องนุงหม และเงินสด ตั้งแตเวลา ๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ทุกวัน ณ หองโถง อาคารปฏิบัติการฯ บมจ.อสมท หรือโอน

เงินเขาบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาอโศก ช่ือบัญชี "อสมท รวมใจชวยภัยน้ำทวม" เลขที่บัญชี 015 - 0 - 12345 - 0 สอบถาม

เพ่ิมเติม  โทร.๐-๒๒๔๕-๐๗๐๐-๔ 

• สมทบทนุชวยเหลือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา : ธ.กรุงไทย สาขานครราชสีมา ชื่อบัญชี “โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา” บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 301-340-1761 

• รายการสถานีประชาชน ทีวีไทย  ธ.ไทยพาณิชย สาขาเทเวศร ชื่อบัญชี “เพ่ือนพึ่งภาชวยน้ำทวม” เลขท่ีบัญชี 

020- 304-5451 (ฟรีคาโอนและคาธรรมเนียม นำไปลดหยอนภาษีได) สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐-๒๒๕๖-๔๕๘๓-๔ 
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เทศกาลพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ขอเชิญชวน 

ผูทีส่นใจเขารวมงาน “เทศกาลพิพธิภณัฑทองถิน่ ๒๕๕๓ : สยาม

ใหม จากมุมมองทองถ่ิน” ในวันที่ ๒๕ พ.ย.-วันที่ ๑ ธ.ค.๕๓ เพื่อเปดโอกาสใหคนทำงานพิพิธภัณฑทองถิ่นตางๆ ได

พบปะแลกเปล่ียนความรูและประสบการณการทำงานพิพิธภัณฑ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูสนใจท่ัวไปไดรูจักพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นที่มีอยูทั่วประเทศ ภายในงานนอกจากมีเสวนาเวทีวิชาการในหัวขอตางๆ แลว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของ

พิพิธภัณฑทองถ่ิน ๕๐ แหง ตลอดจนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหผูสนใจไดรวมเรียนรูดวย 

อาทิ กิจกรรมภาษาลานนา  การแสดงดนตรีและนาฏศิลป 

ลานนา สาธิตรำกริช สาธิตการแกะสลักลายเคร่ืองปนดินเผา การแสดงหุนกระบอกไหหลำ การฉายภาพยนตร (ทวิภพ 

สาวเครือฟา คนเลี้ยงชาง) เสวนา “ดนตรีฝรั่งในทองถิ่นสยาม” และชมการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ พาเด็กๆ ไปรวมเรียนรูกนัไดตัง้แตเวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. (ยกเวนวนัเปดงาน เริ่ม ๑๕.๐๐ น.) 

ดูรายละเอียดกำหนดการกิจกรรมในแตละวันไดที่ www.sac.or.th 
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E-mail : school@plearnpattana.com /www.plearnpattana.com 


