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- เวลาเขาเรียนของนักเรียน 

- นับถอยหลังวันแดงชาด 

- นักศึกษาญี่ปุนดูงานอนุบาล-ประถม 

- ร.ร.จากหาดใหญเยี่ยมชมมัธยม 

  

สาระกนครัว 
- ขนมจีนเพื่อการเรียนรู 

 

เรื่องเลาจากหองเรียน 
- นิทรรศการตลาดขาวอนุบาล ๓ 

- กิจกรรมเผยตน ชวงชั้นที่ ๑ 

- กิจกรรมเผยตน ชวงชั้นที่ ๒  

- ภาคสนามชวงชั้นที่ ๓ 

- ชื่นชม ชื่นใจ...นักเรียนประถม 

- ชื่นชม ชื่นใจ...นักเรียนมัธยม 

 

ชุมชนแหงการเรียนรู 
- เบิกบาน...กลางคล่ืนลม 

- อาหารเทศกาลตรุษจีน 

- ผลงานศิลปะของชาวเพลินฯ 

- คนบานเดียวกัน 

- ยิ่งอาน ย่ิงเกงอังกฤษ 

- ปฏิทินเกา...อยาทิ้ง 

 

เพลินตา เพลินใจ 
- ตักบาตรปใหม 

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

 รักษโลก   รักษสิ่งแวดลอม   รวมลดการใชทรัพยากรกระดาษ 

ฉบับที่ ๑๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ภาควิมังสา  ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ขาวที่นาสนใจ 

ภาควิมังสา...การสะทอนและใครครวญ 

การตื่นของปญญาในการเขาใจตนเองและเขาใจโลก 

สวัสดีคะ ทานผูปกครอง 
 
 เนื่องดวยโรงเรียนเพลินพัฒนาจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง

การพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ ใหชัดเจนเปนแนวทางเดียวกัน และมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 

ในระหวางวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔  จึงมีความจำเปนจะตองงดการเรียนการสอนในทุก

ระดับชั้นในวันศุกรที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อใหคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกทานมี

โอกาสเขารวมการประชุมดังกลาว ทางโรงเรียนเชื่อมั่นวาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 

จะนำไปสูการพัฒนานักเรียนเพลินพัฒนาทุกคนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ มีความสุขในการ

เรียนรูรวมกับผูอื่น และเปนคนดีที่จะนำพาสังคมใหกาวหนาไปอยางยั่งยืน 

เวลาเขาเรียนของนักเรียน 
 

 โรงเรียนขอแจงเวลาการเขาเรียนของนักเรียนทุกชวงชั้น และขอความรวมมือจาก

ทานผูปกครองในการสงนักเรียนใหทันการเขาแถวเคารพธงชาติ และรวมกิจกรรมหนา

เสาธง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และเปนการฝกวินัยขั้นพื้นฐานใหกับ

นักเรียน โดยเริ่มในภาคเรียนวิมังสา ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป 

ระดับชั้น เขาแถว นับสาย คาบแรก 
ลืมบัตร 

เขียนใบขออนุญาต 

ลืมบัตร/ 

สายเกิน ๘.๓๐ น. 

เขียนใบขออนุญาต 
ชวงชั้น

อนุบาล 
๘.๒๐ น. สงเด็กไมเกิน 

๙.๐๐ น. 

๙.๐๐ น. - - 

ชวงชั้นท่ี ๑ ๘.๐๐ น. ๘.๐๑ น. ๘.๕๐ น. ที่ครูเวรประจำวัน ที่หองกิจกรรมพิเศษฯ 

ชวงชั้นท่ี ๒ ๘.๐๐ น. ๘.๐๑ น. ๘.๕๐ น. ที่ครูเวรประจำวัน ที่หองกิจกรรมพิเศษฯ 

ชวงชั้นท่ี ๓-๔ ๗.๔๕ น. ๗.๔๖ น. ๘.๐๐ น. ที่ครูเวรประจำวัน ที่หองกิจกรรมพิเศษฯ 

(สายเกิน ๑๕ นาที ถือ

วาสายในวิชานั้น) 

หมายเหตุ : ขอความรวมมือทานผูปกครองทุกชวงชั้นไมเขาในอาคารเรียน เพ่ือใหคุณครูไดใชพื้นที่และ

เวลาในการเตรียมงานการสอนอยางมีสมาธิคะ 

เวลาการเขาเรียนของนักเรียนทุกชวงชั้น 



๒

นับถอยหลังวันแดงชาด 
วันศุกรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 

 การแขงขันกีฬาวันแดงชาดในปนี้ คณะกรรมการฯ จะ

จัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ใหแลวเสร็จตั้งแตกอนถึงวัน

แดงชาด และคงเหลือการแขงขันกรีฑากับกีฬารักบี้ฟุตบอลรอบ

ชิงชนะเลิศ (ทุกรุน-ทุกประเภท) ไปแขงขันในวันแดงชาด เพ่ือให

เหมาะสมกับระยะเวลาการจัดงาน และไดกำหนดใหทุกวันจันทร 

(วันที่ ๑๐, ๑๗, ๒๔, ๓๑) เวลา ๘.๐๐-๘.๓๐ น. เปนวันประชุม

หมูสี ณ อัฒจันทรเชียรกีฬา ริมสนามรักบี้ฟุตบอล โดยโรงเรียน

ไดจัดเตรียมบอรดสื่อสารของแตละหมูสีไวบริเวณทางเดินหนา

ประตูทางเขาอาคารประถม-มัธยม ใหนักเรียนใชสื่อสาร-

ประชาสัมพันธในเร่ืองตางๆ และใครขอความรวมมอืนักเรยีน

และคณุครทูกุคนใสเสือ้กฬีาแดงชาดทุกครัง้ท่ีมกีารประชุม

หมูสดีวยนะคะ 

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ไดกำหนดการมอบถวยรางวัลวัน

แดงชาดไว ๓ รางวัล เพื่อใหกำลังใจนักเรียนและนักกีฬาในหมูสี

ตางๆ ดังนี้  

 ๑.ถวยทมีกฬีายอดเยีย่ม ใหคะแนนจากการจัดการ

ภายในหมูสีตั้งแตการเตรียมงาน การแขงขันรอบคัดเลือก ความ

สามัคคีและวินัยภายในหมูสี คะแนนขบวนพาเหรด และคะแนน

กองเชียร 

 ๒.ถวยคะแนนกีฬายอดเยีย่ม ใหคะแนนจากจำนวน

รวมผลการแขงขันกีฬาทุกรุน-ทุกประเภทของหมูสีตางๆ 

 ๓.ถวยนกักฬีายอดเยีย่ม ใหคะแนนจากจำนวนรวม

นักกีฬายอดเยี่ยมของหมูสีตางๆ  

 

 กตกิาการเชยีร และเกณฑคะแนนกองเชยีร 

๑.หามใชเครือ่งขยายเสยีงทกุชนดิ อนญุาตใหใชโทรโขง  

กลอง (กลองทอม ๑ คู) ฉิ่ง ฉาบ ๑ ชุด/หมูสี 

๒.กองเชียรสามารถสรางสรรคอุปกรณเชียรไดตาม

ความเหมาะสม (ประหยัด ใชทรัพยากรอยางคุมคา) 

๓.กองเชียรตองรองเพลงเอง หามใชเสียงเพลงจาก

เครื่องเสียง / เทป / ซีดี  

๔.ชวงเวลาในการประกวดกองเชียร คือ การแสดงรวม

ทุกหมูสีชวงพิธีเปด /เวลา ๑๒.๔๕ น. /การแสดงกอนพิธีปด โดย

ใชเวลาแสดงหมูละ ๘ นาที และมีเงื่อนไขการใชเพลงดังนี้ 

● เพลงบังคับ คือ สยามพาเหรด ๒ รอบ 

● เพลงที่สัมพันธกับแนวคิด “สังคมดีไมมีขาย 

อยากไดตองรวมสราง” 

● เพลงอิสระที่แตละหมูเลือก แตตองอยูในเวลา

ที่กำหนด  ๘ นาที 

๕.ทุกหมูสีแสดงเพลง “สยามพาเหรด” พรอมเพรียง

กันในชวงพิธีเปด 

 หัวขอการใหคะแนนกองเชียร คะแนน 

๑ ประกอบดวยนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน ๑๐ 

๒ การแตงกาย (กองเชียร, ลีดเดอร) ๑๐ 

๓ อุปกรณประกอบการเชียร ๑๐ 

๔ ความประหยัด / การประยุกตใช / ความพอเพียง ๑๐ 

๕ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑๐ 

๖ รูปแบบนำเสนอ ๑๐ 

๗ ความเหมาะสมของเพลงประกอบและทาทาง ๑๐ 

๘ การมีสวนรวมของทีมงาน ๑๐ 

๙ ความพรอมเพรียง ความตอเนื่องของการเชียร ๑๐ 

๑๐ ความตรงตอเวลา ๑๐ 

รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ 

ด.ช.รพีพงษ ทวีโชติรัฐกรณ (โปเต) 

ประธานหมูนกเงือก 

ด.ช.การัณย ศิริพรอนุกูล (กาน)  

ประธานหมูดอกไม 

ด.ช.ศรัน สุดลาภา (โดนัท)  

ประธานหมูมด 

ด.ช.อภิเดช โพธ์ิศิริสุข (เอก)  

ประธานหมูภูเขา 

บรรยากาศการประชุมหมูสีเมื่อวันจันทรที่ ๑๐ ม.ค.๕๔ 



๓

ร.ร.หาดใหญอำนวยวิทยดูงานมัธยม 
 

วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ คณะผูบริหารและคุณครูจากโรงเรียนหาดใหญอำนวยวิทย จ.สงขลา ได

เขาเย่ียมชมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาชวงชั้นมัธยมของเพลินพัฒนา โดยมี ดร.บงกช เศวตามร (ครูตน) 

ครูใหญมัธยม และคุณครูชวงชั้นมัธยม ใหการตอนรับ พรอมทั้งบอกเลาหลักคิด แนวทางการเรียนการสอน ตลอด

จนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แกคณะผูมาศึกษาดูงาน รวมดวยคุณอัมราภรณ มโนประเสริฐกุล (แมหมี) หัวหนา

คณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนา ที่มาเปนตัวแทนผูปกครอง อธิบายความเปนชุมชนและการมี

สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของผูปกครองเพลินพัฒนา ซึ่งเปนประเด็นที่คณะฯ ใหความสนใจไมนอย  

“ประทับใจความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน  ผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนรูของเด็กๆ”        

สวนหนึ่งความประทับใจจาก ร.ร.หาดใหญอำนวยวิทย 

 

นักศึกษาญ่ีปุน-ร.ร.นานาชาติ ดูงานที่เพลินฯ 
 

วันศุกรที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  คณะครูจากโรงเรียน

นันทชาติ เกรดสคูล และพรีสคูล จ.เชียงใหม พรอมดวยนักศึกษา

สาขาศึกษาศาตรสำหรับเด็กเล็กจาก Seibi Gakuen University 

ประเทศญี่ปุน กวา ๔๐ คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการ

ศึกษาในชวงชั้นอนุบาลและชวงชั้นประถมที่โรงเรียนเพลินพัฒนา 

โดยชวงเชาคณะศึกษาดูงานไดชมการแสดงวันคริสตมาสของเด็กๆ 

กอนจะเยี่ยยมชมโรงเรียน และเขารวมกิจกรรมนิทรรศการขาวของ

เด็กๆ ชวงชั้นอนุบาล ที่สรางความประทับใจใหกับผูมาเยี่ยมชมท้ัง

ชาวไทยและชาวญีปุ่นไมนอย โดยมคีณุครเูยาวราช สิทธภิูประเสริฐ 

(ครตูิก๊) คุณครสูาวติร ีปแกว (ครแูนต็) คุณครวูชิาการชวงชัน้อนบุาล 

และคุณครูศรัณธร แกวคูณ (ครูหนึ่ง) คุณครูวิชาการชวงชั้นประถม 

รวมใหการตอนรับ พรอมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซัก

ถามตางๆ  

 

นอกจากนี้ยังมีนักเรียนชวงชั้นท่ี ๓ และ ๔ ที่มีทักษะภาษาญี่ปุนมารวมใหการตอนรับผูเยี่ยมชมจากประเทศญี่ปุน

ดวย คือ ด.ญ.นภัสสร ติยะจามร (บีม) ช้ัน ๗/๑ ด.ญ.กัญจนธิดา ฉัตรไมตรี (มีมี่) ชั้น ๗/๒ น.ส.ลลิลธร เอกภูธร (หมิว) ชั้น ๑๑ 

และ น.ส.แพรวา บุญเสนันท (วาวา) ชั้น ๑๑ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนคะ 

 

“ชอบการฝกใหนักเรียนรูจักตนเอง และยอมรับในสิ่งที่ตนเองเปน และประทับใจรูปแบบในการพัฒนา
เด็กที่เนนคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต เนน ดี เกง มีความสุข  สวนหนึ่งความประทับใจจากผูมาศึกษาดูงาน      

นนั

สา

ปร

ศึก

โด

กอ

เดก็

ชา

(ครู

แล

รว

๓ 
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ชื่นใจ...ไดเรียนรู 

ขนมจีนเพื่อการเรียนรู  ขนมจีนเปนอาหารที่ถูกปากคนไทยมานาน เพราะมีใหเลือก

รับประทานไดหลากหลาย เชน น้ำยากะทิ น้ำยาปา น้ำเงี้ยว น้ำพริก 

ซาวน้ำ แกงไตปลา แกงเขียวหวาน แตการปรุงเมนูแตละชนิดนั้นไมใช

เรื่องงาย คุณครูตูน โภชนากรโรงเรียน จึงชักชวนแมครัวฝกปรือฝมือ

ในการปรุงอาหารเมนูที่ไมเคยทำมากอน โดยเฉพาะขนมจีนซาวน้ำ

และน้ำพริก ซึ่งมีกรรมวิธีคอนขางยุงยาก ตองกาวขามความกลัววาจะ

เสรจ็ไมทนัเวลา หรอืรสชาติไมอรอย แตเมือ่รวบรวมความกลา ทดลองทำ 

และวางแผนการทำงานโดยแมครัว ๒ คนตอ ๑ เมนู ชวยกันจัดเตรียม

เครื่องปรุงและเครื่องเคียงดวยตนเอง (ไมใชเครื่องปรุงสำเร็จรูป) โดย

มีคุณครูตูนควบคุมการผลิตและรสชาติ ทั้งหมดนี้เพื่อเปนของขวัญป

ใหมใหกับคุณครูและบุคลากร รวมทั้งนักเรียนมัธยมฯ ที่เปดภาคเรียน

วิมังสากอนชวงชั้นอ่ืนๆ ไดมีโอกาสรับประทานขนมจีนและน้ำยาที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู   อาทิ น้ำยากะทิ น้ำยาปา 

น้ำพริก น้ำเงี้ยว ซาวน้ำ แกงเขียวหวาน และแกงไตปลา เพราะหลายชนิดหารับประทานยาก  หลายคนอาจไมเคยลิ้มรส

มากอน ใหเดก็ๆ ไดรูจกัรสชาตอิาหารไทยแทๆ  ท้ังเดก็และคณุครทูีไ่ดรบัประทานตางชมกนัเปนเสียงเดียวกนัวา “อรอย” 

ขนมจีนในวันน้ันจึงสรางการเรียนรูใหทั้งกับผูปรุงและผูรับประทานไดอิ่มทองและอิ่มอกอิ่มใจกัน

ถวนหนาคะ 

 ปลายภาคจิตตะที่ผานมา นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ชวงชั้นที่ ๑ 

และชวงชั้นที่ ๒ มีกิจกรรมการเรียนรูที่เปนการประมวล ทบทวน และสรุป

การเรียนรูของภาคเรียนจิตตะ พรอมท้ังนำเสนอในรูปแบบตางๆ ภายใต

หัวขอท่ีกำหนดไว เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนรู ความสามารถ

ในการทำงาน ความสามารถในดานเนื้อหาสาระ  และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียนแตละชวงวัย เก็บตกบรรยากาศการเรียนรูของเด็กๆ 

แตละระดับชั้นมาฝากกันคะ 
 

นิทรรศการตลาดขาวอนุบาล ๓ 

   ขาว เปนแผนการเรียนรูของเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๓ ในภาคจิตตะที่

ผานมา กอนจะเร่ิมเรียนรูเรื่องขาว คุณครูพาเด็กๆ ไปภาคคสนามที่นาครู

ธาน ีจ.ปทมุธาน ีเพ่ือใหเดก็ๆ ไดรูจกัการดำนา ปลกูขาว ฟาดขาว  นวดขาว 

ไดรูจักอุปกรณการทำนาและ “ควาย” สัตวเลี้ยงที่เปนแรงงานสำคัญใน

การทำนาของชาวนาไทยมาแตอดีต รวมถึงเรียนรูการทำอาหารจากขาว 

เพื่อสรางใหเด็กเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู จากนั้นกลับมาเรียนรูใน

หองเรียนผานเสริมประสบการณเรื่องขาวที่คุณครูจัดเตรียมไว เชน 

กิจกรรม pair-shared บอกเลาเรื่องขาวที่เด็กๆ รูจัก การชิมอาหารจาก

ขาว และปดทายภาคเรียนดวยกิจกรรมนิทรรศการตลาดขาว 

“นิทรรศการตลาดขาวเปนกิจกรรมสุดทายที่คุณครูจัดใหเด็กๆ 

ไดประมวล สรุปความรูตางๆ ท่ีไดเรียนรูมาตลอดทั้งภาคเรียน โดยให

เด็กๆ วางแผน ตั้งแตชวยกันคิดวาจะขายอะไร และแบงหนาที่กันอยาง

เปนระบบ เชน ปรุงอาหาร ขาย ประชาสัมพันธเชิญชวน เก็บเงิน-ทอนเงิน 

ซึ่งชวยใหเด็กๆ ไดเรียนรูเรื่องของจำนวน ตัวเลข คาเงิน และไดคุนเคยกับ

สิ่งที่อยูในชีวิตจริง” คุณครูสาวิตรี ปแกว (ครูแน็ต) คุณครู

วิชาการชวงชั้นอนุบาล กลาว   

ในนิทรรศการตลาดขาวของเด็กๆ อนุบาล ๓ มีทั้ง

รานขาวไขเจยีวสารพดัผกั รานขาวเกรยีบวาว รานขาวเหนยีว

เยน็ (ไอศครีม) รานขนมปงแฟนซี รานขาวปนแสนสุข โดย

คุณครูชวนเด็กๆ ชวยกันคิดวาจะนำเงินที่ขายอาหารไดไป

ทำอะไร เด็กๆ สวนใหญมีความเห็นวาจะนำเงินสวนหนึ่งไป

ทำบุญ และเก็บสวนที่เหลือเปนคาใชจายรวมกันของหอง 

เชนบางหองนำไปซื้อขนมและเครื่องด่ืมฉลองปใหมกันกอน

ปดภาคจิตตะ นาชื่นชมจริงๆ คะ 

หลังจบกิจกรรมนิทรรศการตลาดขาว คุณครูชั้น

อนุบาล ๓ และคุณครูวิชาการไดรวมกันสะทอนผลของการ

จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และพบวาเด็กๆ ตื่นตัว สนุก และมี

ความสุขที่จะเรียนรู จึงวางโครงการจะจัดกิจกรรมการเรียนรู

เรือ่งอาหารไทยในภาคตางๆ ตอเนือ่งในภาคเรยีนวมิงัสานีค้ะ 

Ê ÃÐ¡Œ¹¤ÃÑÇ... โดย : ครัวเพลิน 



๕๕

ชัน้ ๖ : จากตวัตนสูสงัคม ประมวลและ

วิเคราะหสิ่งที่ไดเรียนรูจากการออกภาคสนามทำ

กิจกรรมจิตอาสาฟนฟูพื้นที่น้ำทวมหลังน้ำลด ณ วดัสี

กกุ และหองสมดุโรงเรยีนวัดสกีกุ อำเภอบางบาล จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ในมุมมองของการนำศกัยภาพเฉพาะ

ตนสูการชวยเหลือผูอื่นและสังคม 

๕

ชัน้ ๕ : คนดทีีเ่จง คนเกงท่ีชอบ จากคนเกง

ที่เปนแรงบันดาลใจในการเรียนรูและการใชชีวิต สู

อาชีพที่สนใจ ศึกษารายละเอียดของอาชีพ เชน ทักษะ 

ความรู และคุณสมบัติที่จำเปนของอาชีพนั้นๆ เพื่อวาง

แผนการศึกษาและการพัฒนาตนไปสูอาชีพนั้นๆ ใน

วันขางหนา 

 ชัน้ ๔ : รูลกึ รูจรงิ สิง่ทีช่อบ นำสิ่งที่ชอบที่

สนใจเปนจุดเริ่มตนในการศึกษาถึงรายละเอียดของสิ่ง

นั้นๆ อยางลึกซึ้ง 

กิจกรรมเผยตน ชวงชั้นที่ ๑ 

เด็กๆ ชวงชั้นท่ี ๑ นำประสบการณการออกภาคสนามมาเชื่อมโยง

สูความสนใจเฉพาะตน ศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งท่ีสนใจ และทบทวนการพฒันา

ตนเองในดานตางๆ ตามเปาหมายที่วางไว กอนจะนำเสนอโดยมีเพื่อนๆ 

และ  คุณครูรวมใหกำลังใจ 

กิจกรรมเผยตน ชวงชั้นที่ ๒ 
 

 ในสัปดาหสุดทายของภาคจิตตะ นักเรียนชวงชั้นที่ ๒ เชิญผูปกครองมารวมชื่นชมการนำเสนอผลการคนหา

ตัวตนของพวกเขาแตละคนในงาน ชื่นใจ...ไดเรียนรู : กิจกรรมเผยตน  ที่นักเรียนไดสรุปและสะทอนตนเองให

เห็นความถนัด ความสามารถในการเรียนรู เปาหมายการพัฒนาตน  และโครงการพัฒนาตนเองที่สะสมมาตลอดภาค

เรียน เชน ความสนใจ ความถนัด แรงบันดาลใจ ภายใตหัวขอของระดับชั้น พรอมทั้งจัดแสดงแฟมการพัฒนาตน (Port’ 

AAR)  ซึ่งเปนการเก็บสะสมผลงานการเรียนรูและโครงการพัฒนาตนเองของนักเรียนตลอดภาคเรียน ชวยใหผูปกครอง

มองเห็นศักยภาพและพัฒนาการของลูกๆ ที่จะเปนตัวกำหนดทิศทางการศึกษาตอและอาชีพในอนาคตของเขาแตละคน

ตอไป 

มารวมชื่นชมการนำเสนอผลการคนหา



๖

ชื่นชม ชื่นใจ...นักเรียนประถม 

นักเรียนเพลินพัฒนาเขารวมการแขงขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่ทาง

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดข้ึนประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีนักเรียนเพลิน

พัฒนาผานการสอบคัดเลือกในรอบที่ ๑ จำนวน ๗ คน ดังนี ้

วิชา-ระดับชั้น รายช่ือนักเรียน ระดับชั้น 

คณิตศาสตร ระดับชั้น ๓ ด.ช.เจตวัฒน ดาวเฉลิมวงศ (ปงปอนด) ๒/๒ 

ด.ญ.ภัทรวรงค เจียรกุล (ฝาย)  ๓/๑ 

คณิตศาสตร ระดับชั้น ๖ ด.ช.ชยุต ศรีอุฬารพงศ (แตง)  ๔/๓ 

ด.ช.ฐานธัช ติระตระกูลเสรี (พี) ๕/๑ 

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

วิทยาศาสตร ระดับชั้น ๓ ด.ช.ภูมิเกลา ตรีวัฒนประภา (พรอม)  ๒/๔ 

วิทยาศาสตร ระดับชั้น ๖ ด.ช.สาริศ จตุรภุชพรพงศ (ทิกเกอร)  ๖/๒ 

นักเรียนท้ัง ๗ คน จะสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ ในวันเสารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนดาราคาม มารวมให

กำลังใจนักเรียนทุกคนกันนะคะ 

ภาคสนามชวงชั้นที่ ๓ 
 
 

 ในวันที่ ๑๑-๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ นักเรียนชวงชั้นที่ ๓ (ชั้น ๗-๙) ออกภาคสนามในหัวขอ จากตนธารแหง

ภูมิปญญา สูตนกลาแหงความเปนไทย  ณ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย 

อุทยานแหงชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย และสนามบินจังหวัดสุโขทัย ติดตามภาพและประสบการณการเรียนรูของเด็กๆ ได

ในจดหมายขาวฉบับหนาคะ 

ชื่นชม ชื่นใจ...นักเรียนมัธยม 
 

 วันท่ี ๒๓ ธันวาคมที่ผานมา นายชัตต วานิจจะกูล (ติม) ชั้น ๑๑ นางสาวสุพิชชา เลิศวิชชบูรณ (เกด) 

ชั้น ๑๑ นายจิรพัทธ วงศสอาดสกุล (นัท) ชั้น ๑๒ และนายปฐมธาร อาศัยธรรมกุล (ตนน้ำ) ชั้น ๑๒ เปนตัวแทน

โรงเรียนเพลินพัฒนา ไปรวมการแขงขัน VC Bowl Quiz ซึ่งเปนการแขงขันตอบคำถามทางวิชาการภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมปลาย เนื่องในงานวชิราวุธ ๑๐๐ ป ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยมีโรงเรียนในกรุงเทพฯ สง

นักเรียนเขารวมการแขงขันท้ังหมด ๑๐ ทีม อาทิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียน

เขมะสิริอนุสรณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เปนตน ผลปรากฏวา ทีมโรงเรียนเพลินพัฒนาไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ ๒ (อันดับ ๑ – สาธิตจุฬาฯ, อันดับ ๒ – วชิราวุธฯ) ไดรับทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พรอมโล

รางวัล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน และขอชื่นชมคุณครูมัธยมทุกทานที่อยูเบื้องหลังการแขงขันใน

ครั้งนี้คะ 



๗

เบิกบาน...กลางคล่ืนลม 
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สวนกิจกรรมพิเศษขอเชิญผูปกครองรวมเรียนรูและโยงใย

เครือขายครอบครัวเขมแข็งไปดวยกันในกิจกรรม เบิกบาน...กลาง

คลื่นลม  เพื่อเขาใจแกนธรรมะ สรางปญญาเชิงปฏิบัต ิใหสัมผัสและ

คนพบความสุข เรียนรูการวางตัววางใจกับสุขและทุกขที่เขามา ดวย

กระบวนการสุนทรียสนทนา โดยพระไพศาล วิสาโล  เจาอาวาสวัดปา

สุคะโต และคุณอังคณา มาศรังสรรค (ครูณา) พรอมทีมงานโรงเรียนพอ

แม ในวันพุธและพฤหัสบดีที่ ๙-๑๐กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐-

๑๖.๐๐ น. ณ หองอเนกประสงคใหญ โรงเรยีนเพลินพฒันา คาลงทะเบียน

รวมกิจกรรมคนละ ๒,๕๐๐ บาท (รวมอาหารวาง และอาหารกลางวัน) 

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ และลงทะเบยีนรวมกจิกรรมไดที ่คุณครแูพท 

สวนกิจกรรมพิเศษฯ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑, ๖๑๐๒ คะ 

เค

คลื

คน

กร

สสุคค

แม

๑

รว

สอ

สว

 ขอบคุณที่รวมเปนหูเปนตาและแจงเขามานะคะ โรงเรียนจะนำขอเสนอแนะของทานผูปกครองไป

หารือเพิ่มเติมคะ และขอความรวมมือผูขับขี่รถยนตในโรงเรียนทุกทานปฏิบัติตามกฎจราจร พรอมทั้งรับฟง

และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่โรงเรียนที่ดูแลการจราจรอยางเครงครัด เชน ไมจอดรถในบริเวณวง

เวียนและท่ีหามจอด ดับเครื่องทุกครั้งเมื่อจอดรถ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของการจราจร และความ

ปลอดภัยของครอบครัวเพลินพัฒนาทุกคนคะ 

๗ 

 ทานผูปกครองชวงชั้นอนุบาลเสนอแนะมาวา ในชวงเวลาประมาณบาย ๓ โมงของทุกวัน 

พบรถยนตคันหน่ึงมาจอดในที่หามจอดเปนประจำ เชน ตรงวงเวียน (ติดเครื่องไวดวย) บางคร้ังก็ทับ

กรวยของที่หามจอด เจาหนาที่ รปภ.เตือนหลายครั้งแลวก็ไมฟง ทำใหการจราจรติดขัด และอาจจะ

เกิดอุบัติเหตุได จึงคิดวาโรงเรียนนาจะมีมาตรการล็อคลอในที่หามจอด และมีใบแจงเตือนถึงผู

ปกครองเจาของรถคันน้ัน พรอมระบุสาเหตุในการถูกตักเตือน 

เรื่องเสนอแนะ... กัลยาณมิตร คิดสรางทำ 
รวมกันปฏิบัติตามกฎจราจร 

เสนอแนะ 

ตอบ 



๘

อาหารเทศกาลตรุษจีน-วาเลนไทน 

ใกลจะถึงเทศกาลตรุษจีนและวันแหงความรักกันแลว 

สวนกิจกรรมพิเศษฯ จึงขอเชิญผูปกครองที่รักการทำอาหารมา

เรียนทำอาหาร ๔ เมนูพิเศษในหลักสูตร อาหารเทศกาล

ตรุษจีนและวาเลนไทน  ประกอบดวย เปดพะโล (สูตรราน

กวยเตี๋ยวเปดเซ็นหลุยส) ถุงทอง สปาเกตต้ีมีทบอลในซอส

มะเขือเทศ และหมั่นโถวกุหลาบ โดยผูสอนคนคุนเคยของ

ครอบครัวเพลินพัฒนา คุณแมสุชาดา สุขแซม (ดรากอน ชั้น ๔/

๒ และริวโก ชั้น ๑/๓) จากโรงเรียนสอนทำอาหารและศิลปะ

ประดิษฐ ในวันจันทรที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ และวันจันทรที่ 

๗, ๑๔, ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. (๔ 

ครั้ง) ณ หองอเนกประสงคกิจกรรมพิเศษ อาคารเรือนอาหาร 

คาลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐ บาท/๔ ครั้ง (รวมเครื่องปรุงและ

ผลงานศิลปะของครอบครัว ชวยนุม

 ขอเชิญครอบครัวเพลินพัฒนารวมชมนิทรรศการ The 5th 

Exhibition of New Expression of Asian Art  ที่รวบรวมผลงาน

ศิลปะราว ๒๐๐ ชิ้น จากศิลปน ๑๔ ประเทศ มาจัดแสดงไว โดยมีงาน  

“DREAM OF PEACE” ภาพวาดสอีะครลีคิ ขนาด ๑ เมตร x ๑.๒๐ เมตร 

ซึ่งเปนผลงานสรางสรรครวมกันของ ด.ช.ญาณกวี ชวยนุม (นองซึง)  

ชัน้ ๒/๒ และคณุพอสขุสนัต ชวยนุม รวมจดัแสดงดวย ผูปกครองทีส่นใจ

สามารถพาเดก็ๆ ไปชมผลงานศลิปะ และใหกำลงัใจศิลปนเพลินพฒันา

กันไดที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป (หอศิลป ถนนเจาฟา) ใน

วันที่ ๑๒-๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ นี้คะ 

คนบานเดียวกัน 
 

สติ๊กเกอรติดรถยนต “คนบานเดียวกัน” ผลงานชนะเลิศจากการประกวดใน

โครงการครอบครัวสัมพันธ ออกแบบโดยครอบครัวสงวนดีกุล มีมาใหซื้อหากันแลวที่สวน

กิจกรรมพิเศษฯ (อาคารเรือนอาหาร) ในราคาแผนละ ๓๐ บาท ใครยังไมมี อยาลืมแวะ

มาซื้อไปติดรถยนตเพื่อรวมเปนคนบานเดียวกันนะคะ 

ยิ่งอาน ยิ่งเกงอังกฤษ 
 

 ส่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษชุด  

“อัจฉริยะเกงอังกฤษ ฟง-พูด-อาน-เขียน  

SE-ED Genius Readers” ประกอบดวยนิทาน 

วรรณกรรมเดก็ วรรณกรรมรวมสมยั ฯลฯ ท่ีออกแบบให

อานงาย แบงระดับยากงายใหเลือกอานตามความ

เหมาะสม พรอมแบบฝกหัดฟงทายเลม และ Audio CD 

ฝกฟง-พูด ผูปกครองทานใดจะซื้อหาไปพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษใหกับลูกๆ สามารถซื้อไดในราคาพิเศษลด 

๑๐% ที่สวนกิจกรรมพิเศษฯ คะ 

อุปกรณ) โดยผูเรียนตองเตรียมผากันเปอน ผาเช็ดมือ เขียง จาน 

และกลองใสอาหารกลับบานมาเอง สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ 

และลงทะเบียนเรียนไดที ่สวนกิจกรรมพิเศษฯ โทร.๐-๒๘๘๕-

๒๖๗๐-๕ ตอ ๖๑๐๑ คะ 



๙

เทศกาลภาพยนตรสารคดีนานาชาติ 

หอภาพยนตร (องคการมหาชน) รวมกับมูลนิธิหนังไทย เชิญชวน

คอหนงัรวมชม “เทศกาลภาพยนตรสารคดนีานาชาตศิาลายา ครัง้ที ่๑” 

ทีร่วบรวมภาพยนตรสารคดจีากทัว่เอเชยีกวา ๒๐ เร่ือง (ทุกเร่ืองมคีำบรรยาย

ภาษาไทยและอังกฤษ) มาจัดฉายใหชมโดยไมคิดคาใชจาย โดยจะเปด

เทศกาลดวยภาพยนตรเรื่อง Summer In Narita ผลงานการกำกับของ 

โอกาวา ชนิสเุกะ ผูกำกบัสารคดชีัน้ครขูองญีปุ่น ซ่ึงบนัทกึการตอสูของชาวนา

ที่ตอตานการสรางสนามบินนาริตะเมื่อกวา ๓๐ ปกอน 

นอกจากนี้ยังมีภาพยนตรสารคดีฝมือผูกำกับชาวไทยที่นาสนใจ

อีกหลายเรื่อง อาทิ เร่ืองเลาจากเมืองเหนือ (Stories from the North) และ

สวรรคบานนา (Agrarian Utopia) ของอุรุงพงษ รักษาสัตย, ฉันอยูนี่เธออยู

ไหน (The Missing Piece) ของพัฒนะ ชัยรวงศ (พัฒนะ จิรวงศ) 

ภาพยนตรสารคดีบอกเลาเรื่องราวของผูพิการ ฯลฯ  โดยงานจะมีขึ้น

ระหวางวันที่ ๑๓-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงภาพยนตรศรีศาลายา ในหอ

ภาพยนตร (องคการมหาชน) ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ สอบถามรายละเอียด

ไดที่โทร ๐๘๐-๕๕๗-๙๗๐๙ หรือ  www.thaifilm.com 

ปฏิทินเกา...อยาทิ้ง 

 
ขึ้นปใหมทีไร ปฏิทินปเกามักจะกลายเปนขยะไรคาไปในทันที แตทราบหรือไมวาปฏิทินเกาเหลานี้ 

(ไมวาจะเกาเก็บมากี่ป) มีประโยชนมากมายกับ “ผูที่มองไมเห็น” โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปดรับ

บริจาคปฏิทินเกาเพื่อนำไปทำบัตรคำอักษรเบรลล ซึ่งเปนสื่อการเรียนการสอนใหคนตาบอด รวมท้ังนำไป

ประยุกตเปนงานประดิษฐ งานพับ และงานสาน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคงรับบริจาคกระดาษเอส่ี (A4) 

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนกระดาษใชแลว ๑ หนา หรือใชแลวทั้ง ๒ หนา เพื่อใชเปน "กระดาษหนาที่ ๓" ใน

การเรียนการสอนอักษรเบรลล โดยขอเปนกระดาษที่ไมมีรอยยับ 

โดยสงไดที่อาคารเรือนอาหาร, สวนสื่อสารองคกร หรือนำสง

โดยตรงท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (๔๒๐ ถนนราชวิถี แขวง

ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐) สอบถามเพิ่มเติม

โทร.๐-๒๓๕๔-๘๓๖๕-๘, ๐-๒๓๕๔-๘๓๗๐-๑ 



๑๐

ครอบครัวเพลินพัฒนารวมทำบุญตักบาตรปใหม 
เพลินตา เพลินใจ 

๑๐

สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่ สวนสื่อสารองคกร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓ 

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


