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ฉบับที่ ๑๖ วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ภาควิมังสา ปีการศึกษา ๒๕๕๓

สาสนจากผูอำนวยการ 
 

เรียน ทานผูปกครองทุกทานครับ 
 

การประชุมปฏิบัติการในวันศุกรและเสารที่ 

๒๑ และ ๒๒ มกราคมที่เพิ่งผานไปนี้ ที่มีบุคลากร

ชาวเพลินพัฒนาเขารวมประมาณ ๒๕๐ ชีวิต เรา

ประสบความสำเร็จในการมาทำงานรวมกันหลาย

อยาง  (ผานการนำการประชุมโดยคุณสุภาวดี หาญ

เมธี ประธานคณะกรรมการบริษัทของเรา (และเปนประธานรักลูกกรุป

ดวย) และกรรมการอกีหลายทานทีเ่ขามาชวยกนั รวมทัง้ทมีสนัทนาการ

ของรักลูกกรุป และซีเอ็ด) ดังนี้  

� เราไดมารวมกันระดมสมองเพื่อคนหาสิ่งที่เราอยากให

เกิดกับเด็กของเรา และกับชุมชนของเรา แลวมารวมกันกำหนดเปน 

วิสัยทัศน (Vision) ของโรงเรียน  เพื่อกำหนดทิศทางสำคัญของ

โรงเรียนของเราวา เรามุงมั่นที่จะทำอะไรใหเกิดข้ึน  เราตองการเปน

อะไรในระยะยาว  เรายังมาชวยกันทานซ้ำความหมายท่ีสำคัญของ

แตละขอความในวิสัยทัศนใหเขาใจตรงกันอยางชัดแจงวา  กินความ

ไปถึงไหน  หมายถึงอะไรจริงๆ ในทางปฏิบัติ  และครอบคลุมสิ่งที่เราอยากใหเกิดในแงมุมตางๆ ครบ

ถวนหรือไม  หลังจากนั้นในตอนทายสุด เรายังไดลองแปลความหมายจากวิสัยทัศน วาชวยเราตอบ

โจทยหลายขอท่ีมักจะไดรับการถกกันในเวทีระดมสมองตางๆ ไดอยางไร  ดีเพียงพอหรือไม  อยาง 

การแขงขัน การสอบ  การใหความสำคัญกับเรื่องของความดี/คุณธรรม/ความรู  และยังไดทานซ้ำวาวิสัยทัศนนั้นสะทอนถึง

วัฒนธรรมองคกรที่สำคัญที่ควรมีอยางไร และจะนำไปสูการแกปญหาตางๆ ที่เผชิญอยูไดครบถวนหรือไม  ในที่สุดเราก็ได “วิสัย

ทัศน” ที่เปนความเห็นรวมกันสุดทายของพวกเราออกมาเปนผลสำเร็จ   

� เราไดชวยกันสรุปสิ่งท่ีพวกเราประสบความสำเร็จ หรือสิ่งที่เรามีความสุข ในโรงเรียนที่ผานมา  รวมถึงสิ่งที่ยังไม

ประสบความสำเร็จ หรืออุปสรรคที่ทำใหพวกเราเกิดเปนทุกขในโรงเรียนของเรา  เพื่อใหเปนโจทยเริ่มตนอีกเรื่องหนึ่งที่เปนการบาน

ของพวกเรา ที่จะตองมาชวยกันระดมสมองตอวาจะตองทำอยางไรจึงจะทำใหความสุขเหลานั้นเกิดไดมากขึ้น และยั่งยืน  ขณะ

เดียวกันก็จะตองหาทางใหสิ่งท่ีเปนทุกขเหลานั้นลดลงหรือหมดไปใหได  

� หลังจากนั้นเราไดมารวมกันระดมสมองเพื่อกำหนด ยุทธศาสตร หรือ กลยุทธ (Strategy) ของโรงเรียน เพื่อมาชวยกัน

คิดตอวาเราจะบรรลุวิสัยทัศนนั้นไดอยางไร  มีประเด็นสำคัญอะไรบาง  ตอนแรกบอรดฯ คิดออกมาเร่ิมตนได ๗ ยุทธศาสตรเปน

การนำรอง  แลวพวกเราไดมาชวยกันคิดเพิ่มเติมอีกจนกลายเปน ๙+๑ ยุทธศาสตร (+๑ เปนของทีม ESL ซึ่งเปนครูตางชาติสวน

หนึ่ง ซึ่งเขารวมกับกลุมอื่นๆ ไมไดเนื่องจากปญหาการสื่อสาร  จึงแยกออกมาเปนกรณีพิเศษ) 

� จากนั้นพวกเราไดมาลองคิดตออีกวา ควรจะตองมี โครงการ (Project) อะไรบางในแตละยุทธศาสตร เพื่อสรางแผน

ปฏิบัติการ  โดยชวยกันระบุวา โครงการเหลานั้นสำคัญอยางไร  สอดคลองกับวิสัยทัศน และยุทธศาสตร อยางไร  รวมทั้งชวยกันหา

วามีปจจัยสำคัญอะไรที่จะทำใหโครงการเหลานั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จ (Key Success Factor) ขณะเดียวกันมีปจจัย

สำคัญอะไรท่ีอาจจะทำใหโครงการลมเหลว (Key Failure Factor)  เราจะลดความเสี่ยงเหลานั้นไดอยางไร  นาจะใชเวลานาน

เพียงใดกวาจะเหน็ผล จะรูไดอยางไรวาประสบความสำเรจ็  เพ่ือพฒันาออกมาเปนตัวชีว้ดั (Key Performance Index)  มีใครท่ีสนใจ

คุณสุภาวดี หาญเมธ ี

คุณทนง โชติสรยุทธ 

ขาวที่นาสนใจ  
 
- สาสนจากผูอำนวยการ 

- วันแดงชาด คร้ังที่ ๗ 

- เฝาระวังโรคที่เกิดในฤดูหนาว 

- อบรมฝกดับเพลิง-ซอมหนีไฟ 

- เสวนา “เด็กสมาธิสั้น” 

- เสนทางครูเพื่อศิษย 

 

เรื่องเลาจากหองเรียน 
- ชมรมศิลปะประดิษฐจากผา  

- ชั้น ๕ :  ผลิตภัณฑเพื่อชีวิต   

- ผลสอบตรงของนักเรียนชั้น ๑๒ 

 

เรื่องเสนอแนะ 
- ชื่นชมการทำงานของ รปภ. 

 

ชุมชนแหงการเรียนรู 
- เบิกบาน...กลางคล่ืนลม   

- วิ่งสะสมไมล ปที่ ๕   

- ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง 

 

เพลินตา เพลินใจ 
- “พอครัว-แมครัวตัวนอย” 
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อาสามาทำโครงการเหลานั้นบาง  เปนตน  อยางไรก็ตาม

เนื่องจากเวลาท่ีจำกัด  และบางหัวขอตองการการพิจารณาอยาง

รอบคอบมากขึ้น  เราจึงไดตุกตาหรือไดแนวคิดของพวกเราใน

ระดับเบ้ืองตนออกมา ซึ่งจะตองมาทำการบานกันตอหลังจากนี้  

เพื่อใหไดโครงการ หรือแผนงาน หรือแผนปฏิบัติการ ที่จะลงมือ

ทำกันจริงๆ ในปการศึกษา ๒๕๕๔ 

� ในระหวางทางเรายังไดรับทราบความปรารถนาดี

ของผูแทนผูปกครองตอการทบทวนทิศทางของพวกเรา  และได

รับความรูสึกขอบคุณจากนักเรียนชั้น ๑๒ รุนแรกของเรา ผาน

ทางวิดีโอ  ซึ่งทำใหพวกเราซาบซึ้ง และประทับใจตามไปจนกลั้น

น้ำตาไวไมได (รวมทั้งผมเองดวย) 

� ในตอนทายสุด  เราไดมาชวยกันทานซ้ำ คานิยม
หลัก (Core Values) ๔ ขอเดิมที่โรงเรียนเคยกำหนดไว วา

เหมาะสมและเพียงพอหรือไม และเชิญชวนใหพวกเราทุกคน

ชวยกันเสนอแนะวา มีอะไรท่ีอยากจะเพิ่มเติม หรืออยากจะ

ขยายออกมาใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น  เพื่องายตอ

การพัฒนาขึ้นมาเปนวิถีปฏิบัติรวมกันของพวกเราชาวเพลิน

พัฒนา หรือที่เรียกวา วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)  ที่

ควรปฏิบัติรวมกันบนวิถีชีวิตของโรงเรียนและชุมชนเพลินพัฒนา

ทั้งหมด  เพราะเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสำคัญที่สุดของชุมชนเพลิน

พัฒนา (ที่หมายรวมถึง ครูและบุคลากร นักเรียน และผูปกครอง) 

ในการบรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ    

สิ่งที่ไดรับการเรียกรองและใหความสำคัญมากที่สุด

เปนลำดับแรกๆ ไดแก ทาทีระหวางกัน   การมีศรัทธาระหวางกัน  

การรับฟงกัน  การใหเกียรติ / การเคารพในความแตกตาง / การ

ใหคุณคาผูอื่น   การชวยกันสรางบรรยากาศการมีสวนรวมอยาง

สรางสรรค  เปนตน  ซึ่งเปนเรื่องปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชน

เพลินพัฒนาดวยกัน       

� นอกจากนั้นพวกเราแตละคนยังไดรวมกันตั้ง

ปณิธานของตนเอง วาเราตั้งใจวาจะทำอะไรบางเพื่อองคกรของ

เรา  เราตั้งใจจะปรับปรุงตนเองในเร่ืองใดบาง  เพราะสิ่งที่สำคัญ

ที่สุดของการเปล่ียนแปลง  และเปนการเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ

และยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงตนเอง !! 

ผมคิดวาสิ่งหนึ่งท่ีพวกเราไดทำรวมกันอยางดีเยี่ยม

ตลอด ๒ วันที่ผานมา  คือ การรวมยืนยันวัฒนธรรมของการมี

สวนรวมอยางแทจริง  เพราะตลอด ๒ วันท่ีผานไปนี้ เราไดรวม

กันแลกเปล่ียนความคิดเห็นบนพื้นฐานท่ีทุกคนมีสิทธิที่จะให

ความเห็น  ทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงไดทุก

เรื่อง  ตั้งแตวิสัยทัศน  คานิยมหลักขององคกร  ยุทธศาสตร  

โครงการตางๆ  เปนตน  น่ันหมายความวา เรายืนยันวาทุกสิ่งใน

โรงเรียนของเราเปลี่ยนแปลงไดทุกเรื่อง  ตราบใดก็ตามที่พวกเรา

ไดมารวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอยางสรางสรรค  บน

พื้นฐานของการรับฟงอยางแทจริง  ที่ศรัทธารวมกันวา พวกเรา

ทุกคนตางก็ปรารถนาอยากใหสิ่งดีๆ เกิดขึ้นไดจริง ใหเกิดขึ้นไดดี

ขึ้น และมากขึ้น  หรือแมแตเพื่อใหงายตอการปฏิบัติมากขึ้น หรือ

ชัดเจนขึ้น หรือมีประสิทธิผลมากขึ้น  หรือชวยแกปญหาที่ผานมา

ได  หรือทำใหพวกเรามีความสุขในการทำงานมากขึ้น  มีชีวิตที่ดี

ขึ้น  หรือทำใหชุมชนของเราอยูรวมกันอยางมีความสุขมากขึ้น   

การเปลี่ยนแปลงเหลานั้นเกิดข้ึนไดเสมอ ตราบใดก็

ตามที่การเปลี่ยนแปลงเหลานั้นทำใหพวกเราชุมชนเพลินพัฒนา

บรรลุสิ่งที่พวกเรามุงหวังไดเร็วขึ้น ดีขึ้น อยางมีความสุข  โดยไม

ไปกระทบในเชิงลบใดๆ ตอสิ่งที่เรามุงหวังใหเกิดข้ึนกับเด็กของ

เรา  และไมไปกระทบตอการทำใหองคกรของเราเปนองคกรที่มี

ประโยชนตอสังคมอยางเขมแข็ง และยั่งยืนระยะยาว 

หลังจากนี้บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน ยังตองทำการ

บานตอในเรื่องการทานซ้ำยุทธศาสตร และแผนงานปฏิบัติการ

ในรายละเอียด  เพื่อใหเปนรูปธรรม  จับตองได  เพื่อใหพรอม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในปการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งผมจะ

ทยอยเลาใหผูปกครองไดทราบสิ่งที่พวกเราประชุมกันมาตั้งแต

เร่ืองของวิสัยทัศน  จนกระทั่งถึงโครงการตางๆ ในโอกาสตอไป

นะครับ   

ผมขอขอบพระคุณตอความเขาใจและความเอื้อเฟอที่ผู

ปกครองทุกทานไดมอบใหกับโรงเรียน  ผมมั่นใจวา สองวันที่

ผานมานี้เปนจุดเริ่มตนที่สำคัญยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังใน

โรงเรียนของเรา  ตอประเทศชาติของเรา  ที่จะทำใหเราไดสราง

ฝนที่ยิ่งใหญใหประสบความสำเร็จดีขึ้น เร็วขึ้น  อยางมีทิศทาง

มากขึ้น  มีผลกระทบที่ดี  และมีพลังตอสังคมของเรามากขึ้น  

  

ขอบพระคุณมากๆ ครับ 
ทนง โชติสรยุทธ 
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วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 

อกีเพียงสปัดาหเดยีวกจ็ะถงึ วนัแดงชาด  

วันกีฬาประเพณีของครอบครัวเพลินพัฒนา ที่จัดมาอยางตอ

เนือ่งปนีเ้ปนปที ่๗ แลว ดวยมุงหวงัใหเดก็ๆ คณุคร ูผูปกครอง 

และทุกคนในโรงเรียน ไดพัฒนาตนอยางมีความสุขไปบน

การเลนและการเชียรกฬีา ภายใตหลกัฆราวาสธรรม ๔ ประการ 

ที่นำมาตั้งเปนชื่อหมูสี เพื่อใหสมาชิกในหมูสีตางๆ นอมนำ

ความหมายอนัดงีามตามชือ่หมูสมีาใชเปนหลกัในการทำงาน

กีฬาแดงชาด 

วันแดงชาดครั้งที่ ๗ หมูนกเงือก : สัจจะ ซื่อตรง สุจริต จริงใจ 

ตั้งใจจริงตอการกระทำ 

หมูภูเขา : ขันติ อดทน เขมแข็ง 

หนักแนน มั่นคง ต้ังมั่น 

หมูมด : ทมะ มีวินัย ลงมือทำจริงในสิ่ง

ที่ตั้งใจ ฝกฝนพัฒนาตนได 

หมูดอกไม : จาคะ เสียสละ เผื่อแผ 

มีน้ำใจ รูจักให รูจักแบงปน 

ซอมใหญพธิเีปด 
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ คณะกรรมการ

กีฬาแดงชาดจะจัดการซอมใหญพิธีเปดวันแดงชาดอยางพรอม

เพรียงกันทั้งโรงเรียนในเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สนามรักบี้

ฟุตบอล พรอมทั้งจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรกีฬาใน

รายการที่แขงขันเสร็จส้ินแลวใหกับนักฬาหมูสีตางๆ 

การรบั-สงนกัเรยีนในวนัแดงชาด 
 ในวันแดงชาด วันศุกรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นักเรียน

หมูสีตางๆ จะเร่ิมตั้งขบวนพาเหรดในสนามรักบี้ฟุตบอล ตั้งแตเวลา 

๗.๕๐ น. ขอความรวมมือผูปกครองมาสงนักเรียนภายในเวลา 

๐๗.๓๐ น. เพ่ือใหเด็กๆ มีเวลาจัดเตรียมขบวนพาเหรดเขาสูสนาม 

และมารับนักเรียนกลับในเวลา ๑๗.๐๐ น. หรือจนกวาจะจบพิธีการ

แขงขัน 

สิง่ทีต่องเตรยีมในวนัแดงชาด 
 • นักเรียนสวมเสื้อกีฬาแดงชาดประจำหมูสี กางเกงกีฬา

ของโรงเรียน รองเทากีฬา และสอดชายเสื้อเขาในกางเกงให

เรียบรอย งดใสกางเกงยีนมาในวันแดงชาด 

• นักเรียนเตรียมกระติกน้ำ หมวกกันแดด และยาสำหรับ

ผูมีโรคประจำตัวมาใหพรอม 

การเขารวมงานแดงชาดของผูปกครอง 
 ประตูเปดใหผูปกครองเขารวมงานตั้งแตเวลา ๘.๑๕ น.

เพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภัย  ขอความรวมมือ 

ผูปกครองที่เขารวมงานปฏิบัติตาม ดังน้ี 

 ๑.ผูปกครองใหสวมเสื้อสีขาว และติดบัตรผูปกครองไว

ตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน   

 ๒.รวมเชียรกีฬาในเตนทกลางที่จัดเตรียมไวให และงด

เขาไปอยูในเตนทหมูกีฬาของนักเรียน 

๓.งดเขาไปในพื้นท่ีการแขงขัน ท้ังขณะมีการแขงขัน และ

ชวงพัก 

๔.งดนำอาหารและเครื่องด่ืมมาใหนักเรียนรับประทานใน

วันแดงชาด เพื่อความสะดวกในการดูแลสุขลักษณะของนักเรียน 

เนื่องจากทางโรงเรียนไดจัดเตรียมอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองดื่ม 

ไวใหนักเรียนแลว 

๕.สำหรับผูปกครองที่นำอาหารกลางวันมารับประทาน  

โรงเรียนไดจัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหารไวที่เรือนอาหารชุมชน 

และขอความรวมมือไมรับประทานอาหารกลางวันในบริเวณสนาม

กีฬา 

  
ขอเชญิชวนชาวเพลนิพฒันารวมกันสรางวฒันธรรม

การเชยีรกฬีาอยางมมีารยาท สภุาพ และมนีำ้ใจนกักฬีา โดย
เปนผูแพทีย่อมรับความพายแพ สามารถชืน่ชมยนิดกีบัผูชนะ 
และเปนผูชนะทีด่ใีจอยางพอด ีเพ่ือใหวนักฬีาแดงชาดเปน
กจิกรรมแหงการพฒันาตนของชมุชนเพลินพฒันาอยางแทจรงิ 

 



๔๔

สติ๊กเกอร สังคมดีไมมีขายฯ

ขอเชิญชวนชาวเพลินพัฒนารวมซื้อสต๊ิกเกอรติดรถยนต 

“สังคมดีไมมีขาย อยากไดตองรวมสราง” อีกหนึ่งแนวคิดดีๆ 

ของครอบครัวเพลนิพฒันา ซึง่เปนแนวคิดหลกัของวนัแดงชาด 

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ นีด้วย ตราสัญลกัษณดงักลาวออกแบบ

โดยนายธาดา  สวุรรณเสรีเกษม (เจ) ช้ัน ๑๒ เจาของรางวัล

ชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก โครงการรณรงคครอบครัว

สัมพันธของโรงเรียนเพลินพัฒนา หาซื้อไดในวันแดงชาด หรือ     

ที่สวนกิจกรรมพิเศษฯ ในราคา  ๓๐ บาทคะ 

เฝาระวังโรคท่ีเกิดในฤดูหนาว 
 
 ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔  ศูนยบริการสาธารณสุข ๗๖ ทวีวัฒนา มีจดหมายแจงเตือนมายังสถานศึกษาตางๆ รวมท้ัง

โรงเรียนเพลินพัฒนาวา ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดหมายวาฤดูหนาวปนี้ (พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ ๒๕๕๔) ประเทศ

ไทยจะมีสภาพอากาศหนาวเย็นท่ีสุดในรอบ ๓๐ ป และหนาวยาวนานนั้น จึงขอใหสถานศึกษาเตรียมพรอมรับสถานการณการ

ระบาดของโรคติดตอตางๆ ที่จะเกิดในชวงฤดูหนาว อาทิ โรคไขหวัดและไขหวัดใหญ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรค

สุกใส และโรคอุจจาระรวง เปนตน 

นับตั้งแตสัปดาหที่ ๒ ของการเปดภาควิมังสาเปนตนมา ทางชวงชั้นที่ ๒ พบคุณครูระดับชั้น ๔ จำนวน ๔ คน ปวยเปน

โรคสุกใส โดยติดมาจากนักเรียนท่ีไดรับเชื้อไวรัสโรคสุกใสในชวงปดภาคเรียน เนื่องจากโรคนี้มีระยะฟกตัว ๑๔ วัน และมีระยะการ

แพรเช้ือนานถึง ๖-๗ วัน ทางโรงเรียนจึงใหครูทั้งสี่คนหยุดงานเปนเวลา ๑ สัปดาห เพื่อพักผอนรักษาอาการที่บาน และปองกันการ

แพรเช้ือไวรัสสูผูอื่นในโรงเรียน ตามคำแนะนำของแพทย 

นอกจากน้ีโรงเรียนไดทำจดหมายแจงสถานการณดังกลาว ไปยังผูปกครองนักเรียนชวงชั้นที่ ๒ เพื่อรวมกันเฝาระวังการ

แพรระบาดของโรคสุกใส พรอมท้ังหารือกับเจาหนาที่สาธารณสุขถึงวิธีการปองกันโรคสุกใส รวมถึงโรคอ่ืนๆ เพื่อกำหนดมาตรการ

เฝาระวังการแพรระบาดของโรคเหลานี้ในโรงเรียนไดอยางถูกตองแลว 

 

 สิ่งที่โรงเรียนไดดำเนินการไปแลวและเตรียมที่จะดำเนินการ 
- ประชาสัมพันธใหทุกคนในโรงเรียนมีความรูเกี่ยวกับโรคสุกใส และโรคฤดูหนาว เชน โปสเตอรติดตามบอรดในโรงเรียน 

เว็บไซต จดหมายขาว โดยมีคุณครูตู-ศิรินภา นาเทวี เจาหนาที่สวัสดิการและสุขอนามัยของโรงเรียน เปนผูดูแล 

- คุณครูพูดคุยใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับโรคสุกใส และโรคฤดูหนาว 

- รณรงคเรื่องการลางมือ โดยมีคุณครูชวยดูแลและเนนย้ำใหเด็กเห็นความ

สำคัญของการลางมือสะอาด เพื่อปองกันการนำเชื้อโรคเขาสูรางกาย 

- จัดการทำความสะอาดครั้งใหญทั้งโรงเรียนตามคำแนะนำของเจาหนาที่

สาธารณสุข 

 

ทั้งนี้ใครขอความรวมมือทานผูปกครองรวมเฝาระวังการแพรระบาดของโรค

ดังกลาวขางตนควบคูไปกับทางโรงเรียน ดวยการดูแลใหเด็กรักษาสุขภาพ หมั่นลางมือให

สะอาด หากพบวาเด็กปวยควรใหหยุดเรียนแลวพักผอนที่บาน หรือพาไปพบแพทย (ตาม

แตอาการ) เพ่ือสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงของเด็กๆ และยังชวยปองกันการแพรระบาดของ

โรคตางๆ ตามฤดูกาลไดอีกทางหน่ึงคะ 



๕

การปองกันและรักษาโรคสุกใส 
 

โรคสุกใสเกิดจากเชื้อไวรัส  ติดตอโดยการหายใจเอาละอองเสมหะ น้ำมูก และน้ำลายของผูปวยเขาไปเชนเดียว

กับไขหวัด หรือโดยการใชภาชนะและของใชสวนตัวรวมกับผูปวย หรือโดยการสัมผัสน้ำเหลืองจากตุมพองใสที่ผิวหนังของผู

ปวย  โรคสุกใสมีระยะฟกตัว ๒ สัปดาห  ผูปวยแพรเชื้อไดในระยะ ๑ วันกอนผื่นขึ้น ถึง ๕ วันหลังผื่นขึ้น 

 อาการเริ่มดวยมีไขต่ำๆ ตอมามีผื่นข้ึนท่ีหนังศีรษะ หนา ตามตัว โดยเริ่มเปนผื่นแดง ตุมนูน แลวเปลี่ยนเปนตุม

พองใสในวันที่ ๒-๓ นับตั้งแตเริ่มมีไข หลังจากนั้นตุมจะเปนหนอง แลวเริ่มแหงตกสะเก็ด และรวงในเวลา ๕-๒๐ วัน ผื่น

อาจขึ้นในคอ ตา และในปากดวย โดยทั่วไปโรคนี้มักไมมีอาการแทรกซอน แตผูปวยบางรายมีอาการทางสมองและ

ปอดบวมได 

 การปองกันและรักษา 
๑.การปองกันโดยท่ัวไปเหมือนกับโรคไขหวัด ไขหวัดใหญ และโรคหัด 

๒.ผูปวยควรพักผอน และดูแลใหรางกายไดรับความอบอุนเพียงพอ หากมีไขควรกินยาลดไขประเภท

พาราเซตามอล หากมีอาการเจ็บคอหรือไอ ควรปรึกษาแพทย 

๓.เด็กนักเรียนท่ีปวย ควรใหหยุดเรียนประมาณ ๑ สัปดาห 

๔.ผูปวยที่มีอาการคันมากอาจปรึกษาแพทยเพื่อใชยาบรรเทา และในเด็กควรตัดเล็บใหสั้น เพื่อปองกันเด็กเกาจน

ผิวหนังเปนแผล 

ที่มา: ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง “การปองกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว” 

อบรมฝกดับเพลิงและซอมหนีไฟ 
 

 โรงเรียนจะจัดการอบรมดับเพลิงขั้นตนใหกับคุณครูและบุคลากร เพื่อใหทุกคนมีความ

รูดานการดบัเพลงิเบือ้งตน และสามารถนำความรูนีไ้ปใชระงับเหตุเพลิงไหมทีเ่กดิขึน้ได โดยเฉพาะ

เหตเุพลงิไหมทีอ่าจเกิดขึน้ในบรเิวณโรงเรยีน จากน้ันในวนัพฤหสับดทีี ่๑๐ กุมภาพนัธ ๒๕๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรยีนจะจัดการฝกซอมอพยพหนไีฟทัง้โรงเรยีน เพ่ือเตรยีมความพรอม

ในการเคลือ่นยายนกัเรียน ครู และบคุลากร อยางปลอดภยัและเปนระบบ กรณีเกดิเหตุเพลงิไหม

ขึ้นในบริเวณโรงเรียน โดยเชิญเจาหนาที่จากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สปภ กทม. มาเปนวิทยากร และมีรายละเอียดการอบรมดังนี ้

 

หัวขอการอบรม วัน-เวลา-สถานท่ี ผูเขารวมการอบรม 
ภาคทฤษฎ ี

“การอบรมดับเพลิงขั้นตน” 

รุนท่ี ๑ : เสารที่ ๕ ก.พ.๕๔ 

เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ หองอเนกประสงคใหญ 

 

 

 

ครูและบุคลากร รุนท่ี ๒ : พุธที่ ๙ ก.พ.๕๔ 

เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ หองอเนกประสงคชั้น ๓ 

อาคารวิชาการ 

ภาคปฏิบัต ิ

“การอพยพหนีไฟ” 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.พ.๕๔ 

เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ทุกคนในโรงเรียน (นักเรียน ครู บุคลากร รวมถึง

ผูปกครองที่อยูในโรงเรียนในชวงเวลาดังกลาว) 

 ขอความรวมมือผูปกครองทุกทานที่อยูในบริเวณโรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ชวงเวลา ๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. รวมฝกซอมหนีไฟ ตามหลักการฝกซอมการอพยพหนีไฟที่ถูกตองคะ 



๖๖

เสวนา “เด็กสมาธิสั้น” 
 

สวนการศึกษาพิเศษจะจัดโครงการประชุมผูปกครองเด็กพิเศษเรียนรวม โรงเรียนเพลินพัฒนา ในหัวขอ 

เด็กในกลุมเสี่ยงท่ีเขาขายภาวะสมาธิสั้น  เพื่อใหผูปกครอง ครู และผูที่สนใจ มีความรูความเขาใจเด็กในกลุม

เส่ียงที่เขาขายภาวะสมาธิสั้น โดยมี ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี มาเปน

วิทยากร พรอมท้ังรวมชมการแสดงอันนาประทับใจ และนิทรรศการการเรียนรูของของเด็กๆ ในโครงการฯ ในวัน
องัคารท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองอเนกประสงคใหญ โรงเรยีนเพลินพฒันา ผูปกครอง

และคุณครูที่สนใจสามารถแจงความประสงคเขารวมงานไดที่สวนการศึกษาพิเศษ โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ 

๑๒๐๐ คะ 

เสนทางครูเพื่อศิษย 
 

เสนทางครูเพื่อศิษย” เปนหนังสือที่คุณครูใหม-วิมลศรี ศุษิลวรณ         

ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนดานการจัดการความรู เขียนขึ้นจากประสบการณการ

ทำงานเปนครูอยูในโรงเรียนเพลินพัฒนา นับแตป พ.ศ ๒๕๔๙ เรื่อยมาจนกระท่ังถึง

ปจจุบัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการเปนโรงเรียนทางเลือกที่มีการพัฒนามนุษยเปน

เปาหมายการทำงาน เชน BBL กับการพัฒนาการเรียนรู, การเรียนรูที่เนิบชา สดใหม 

และเปนปจจุบัน, การเรียนการสอนที่เราพลัง, การสรางคนใหดี เกง และมีความสุข

อยูในตน, เรียนรูดวยโครงงาน เปนตน 

 บันทึกทั้ง ๕๐ เรื่อง เขียนขึ้นจากการเรียนรูไปบนหนางานจริงในแตละ

ชวงเวลา เรื่องที่เลือกมามีทั้งที่เปนประสบการณภายนอก และประสบการณภายใน 

ทั้งท่ีเกิดข้ึนจากการไดไปเรียนรูมาจากภายนอก และจากการเรียนรูที่เกิดข้ึนภายใน

องคกร ทั้งที่เปนขอคนพบจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของเพื่อนครู และครู

กับศิษยหรือศิษยกับครู ไปจนถึงขอคนพบจากการเดินทางของความคิดที่เปนโลก

ภายในตน แตสัมพันธกับความคิดของผูอื่นอยางสลับซับซอน  ตอนหนึ่งจากบท 

การเดินทางของบันทึก โดยคุณครูใหม-วิมลศรี ศุษิลวรณ 

เสนทางครูเพื่อศิษย” เปนหนังสือในชุดโครงการเอกสารวิชาการการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง ลำดับที่ ๗ 

(Transformative Learning Monograph Series No.7) จัดพิมพโดยศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชาวเพลินพัฒนา

ทานใดสนใจซ้ือหามาอานเพื่อรวมเรียนรูไปดวยกัน สามารถซื้อไดที่ศูนยจิตตปญญาศึกษา หรือ www.ce.mahidol.ac.th ในราคา

เลมละ ๑๕๐ บาทคะ 

๖ 
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ชมรมศิลปะประดิษฐจากผา 
 

กิจกรรมชมรมในชวงชั้นประถมตน (ชั้น ๑ - ชั้น ๓) เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนความเปน “ชุมชนแหงการเรียนรู” 

ของเพลินพัฒนาไดเปนอยางดี เนื่องดวยปการศึกษานี้มีผูปกครองอาสามาชวยเปนที่ปรึกษาชมรมตางๆ หลายชมรม เชน 

ชมรมเกษตรอนิทรยี  ชมรมโยคะเดก็  ชมรมของเลนเด็ก ชมรมดนตรไีทย (ขิม) และชมรมศลิปะประดษิฐจากผา ซึง่นอกจาก 

จะมาเปนที่ปรึกษาแลว คุณพอคุณแมหลายทานยังสละเวลามาชวยสอนและสรางการเรียนรูใหกับเด็กๆ ในชมรมอีกดวย

คะ 

 

ฉบับนี้พาไปเยี่ยมเยือนชมรมศิลปะประดิษฐจากผา ซึ่งต้ังขึ้นเพื่อใหเด็กๆ รูจักขั้นตอนของการเย็บผา รูจักวัสดุ

และอุปกรณพื้นฐานท่ีตองใชในการทำงาน และสามารถใชจินตนาการมาสรางสรรคผลงานที่มีเอกลักษณของตนเองได 

โดยไดรับความรวมมือจากคุณแมกาญจนา ประยูรคำ หรือคุณแมนอยหนา (คุณแมนองเตาผิง ชั้น ๓/๒) ซึ่งชื่นชอบและมี

ความชำนาญงานเย็บปกผา มาเปนท่ีปรึกษาและผูสอนของชมรม ทั้งยังไดชักชวนผูปกครองที่มีฝมือในงานผาอีก ๓ -๔ 

ทาน มารวมกันสอนเด็กๆ ในชั่วโมงชมรมดวย (ทุกวันอังคาร เวลา ๑๔.๔๐-๑๕.๔๕ น.) 

 

รายละเอียดการทำงานของชมรมศิลปะประดิษฐจากผาในภาควิมังสานี ้เนนไปที่ศิลปะการปะผา หรือแอพพลิเก 

(Applique') ซ่ึงเปนการนำผาลวดลายตางๆ มาเย็บสอยปะลงบนผาอีกชิ้นหนึ่งอยางมีศิลปะ ความพิเศษของช้ินงานแอพ

พลิเกนี้อยูที่ความพิถีพิถันในการเย็บสอยผา ท่ีนอกจากชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค และทักษะการเย็บผาแลว ยังชวย

ฝกใหเด็กมีสมาธิ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานอีกดวยคะ 

 

ขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีสละเวลามารวมสรางการเรียนรูใหกับเด็กๆ ของเรารวมกัน     
นับเปนอีกหน่ึงภาพสะทอนวิสัยทัศนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ในการเปนชุมชนแหงการเรียนรูได
เปนอยางดีคะ  

¹ÕÕÕŒ

อบคณผปกครองทกทานที่สละเวลามารวมสรางการเรียนรใหกั

๗ 
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ชั้น ๕ :  ผลิตภัณฑเพื่อชีวิต 
 
 ในสปัดาหที ่๓ ของภาควมิงัสา นกัเรียนชัน้ ๕ เรียนรูเรือ่ง “ผลิตภณัฑเพือ่ชวีติ” 

ดวยการเผาถานและสกัดน้ำสมควันไม แลวนำมาทำผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพ เพื่อลดการ

นำสารพิษเขาสูรางกาย และลดการใชสารเคมีที่สงผลเสียตอสิ่งแวดลอม โดยเชิญคุณครู

เพียว-ภีระพงษ กำบุญมา วิทยากรดานพลังจากไรทักสม จังหวัดนครนายก มารวมเปน

วิทยากรสอนเด็กๆ เผาถานและสกัดน้ำสมควันไม พรอมทั้งใหเด็กๆ แบงกลุมชวยกัน

ทำงานในข้ันตอนตางๆ ดังนี ้

 ๑.เลือกไมไผ และเลื่อยหรือตัดใหไดขนาด ๘๐ ซม. 

 ๒.เรียงไมไผเขาเตาตามลำดับขนาดไม ถาจะนำผลไมเขาไปเผารวม ใหใสไวตรงกลาง  

     ประมาณครึ่งเตา 

 ๓.ปดเตาดวยดินเหนียวผสมขี้เถาแกลบ  

 ๔.หมั่นเลี้ยงไฟหนาเตาเพื่อไลความช้ืน 

 ๕.เผาจนไดอุณหูมิ ๑,๐๐๐ องศา โดยสังเกตควันที่พวยพุงออกมาเปนจำนวนมากที่  

     ปลองเตา เรียกวา ควันบา

 ๖.นำเทอรโมมิเตอรไปวัดอุณหภูมิควันบาที่ปลองเตา หากได ๘๐ องศา ใหเริ่มสกัดน้ำสม 

     ควันไมได 

ผลสอบตรงของนักเรียนชั้น ๑๒ 
 
 ในสัปดาหที่ผานมา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบตรงเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ

ในปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีนักเรียนชั้น ๑๒ ของเพลินพัฒนา ผานการสอบคัดเลือก ดังนี ้

๑.นางสาววริยา กีรติวรสกุล (ไนซ) คณะวิศวกรรมศาสตร 

๒.นายธาดา สุวรรณเสรีเกษม (เจ) คณะครุศาสตร สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผานขอเขียน 

แตสละสิทธิการสอบสัมภาษณ) 

 

 คุณครูเหนง-อรุโณทัย คอวนิช คุณครูหนวยวิชา

ประยุกต บอกเลาถงึกจิกรรมการเรยีนรูในครัง้นีว้ามจีดุมุงหมาย

ใหเดก็ๆ รูจกัการนำสิง่ของในธรรมชาตมิาสรางเปนผลติภณัฑ

ที่ใชในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใชสารเคมีที่มีผลเสียตอ 

รางกาย โดยเลือกการเผาถานและการสกัดน้ำสมควันไม 

เพราะข้ันตอนไมยุงยาก อุปกรณหาไดงาย ถานและน้ำสม

ควนัไมทีไ่ดสามารถนำไปพฒันาเปนผลติภณัฑไดหลากหลาย 

ซึ่งดีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ท้ังยังบูรณาการกับ

วิทยาศาสตรในเร่ืองตางๆ เชน การนำไฟฟา อุณภูมิ ความ

เปนกรด-ดาง สารละลายและตัวทำละลาย 

 ถานที่ไดจากการเผาในอุณหภูมิ ๑,๐๐๐ องศา 

จะมีประจุลบ และนำไฟฟา สามารถนำไปใชดูดรังสีจากจอ

คอมพิวเตอร โทรทัศน หรือไมโครเวฟได ถาเปนถานจากไมไผ

และกะลามะพราวซึง่ไมมยีาง สามารถนำมาทำเปนผลติภณัฑ

ที่ใชกับรางกายได เชน หมอน สบู ครีมพอกหนา ยาสระผม 

ซึ่งปลอดภัย และประจุลบในถานยังชวยดูดประจุบวกจาก 

รางกายที่เปนสารกอมะเร็งไดดวย สวนน้ำสมควันไมนั้น

สามารถนำไปทำน้ำยาทำความสะอาดตางๆ หรือยาฆาแมลง

ได” คุณครูเหนงกลาว 

 จากนี้เด็กๆ แตละคนจะตองนำถานหรือน้ำสมควัน

ไมที่สกัดได ไปพัฒนาตอยอดเปน “ผลติภณัฑชิน้เดียวในโลก” 

พรอมทั้งบอกเลาถึงแรงบันดาลใจ ขั้นตอนการทำ และความ

พิเศษของผลิตภัณฑชิ้นดังกลาว ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ

เพื่อชีวิตซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธนี้คะ 

านขอเขียน
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เบิกบาน...กลางคล่ืนลม 
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สวนกิจกรรมพิเศษขอเชิญผูปกครองรวมเรียนรูและโยงใยเครือขายครอบครัวเขมแข็งไปดวยกันในกิจกรรม 

เบิกบาน...กลางคลื่นลม  เพื่อเขาใจแกนธรรมะ สรางปญญาเชิงปฏิบัติ ใหสัมผัสและคนพบความสุข เรียนรู

การวางตัววางใจกับสุขและทุกขที่เขามา ดวยกระบวนการ

สุนทรียสนทนา โดยพระไพศาล วิสาโล  เจาอาวาสวัด   

ปาสุคะโต และคณุองัคณา มาศรงัสรรค (ครณูา) พรอมทมี

งานโรงเรียนพอแม ในวันพุธและพฤหัสบดีที่ ๙-๑๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอง

อเนกประสงคใหญ โรงเรียนเพลินพัฒนา คาลงทะเบียน

รวมกิจกรรมคนละ ๒,๕๐๐ บาท (รวมอาหารวาง และ

อาหารกลางวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลง

ทะเบียนเขารวมกิจกรรมไดที่ คุณครูแพท สวนกิจกรรม

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

เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสรางทำ 
 

ชื่นชมการทำงานของ รปภ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทางกลุมผูปกครองมีโอกาสพูดคุยกัน และมีความเห็นตรงกันเรื่อง ขอชื่นชมคุณวรรณและคุณนที  

รปภ.ของโรงเรียน ที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีเยี่ยม รวมทั้งมีความละเอียดรอบคอบในการดูแลเด็กๆ ใหมีความปลอดภัย 

ปฏิบัติงานดวยความจริงใจ ยิ้มแยม แจมใส และชวยเหลือทั้งเด็กๆ และผูปกครองไดเปนอยางดี 

 

 ทางกลุมผูปกครองจึงอยากฝากใหทางโรงเรียนแจงไปยังบริษัทของเจาหนาที่ทั้ง ๒ คน โดยแสดงความชื่นชม 

และขอบคุณในการปฏิบัติหนาที่อยางจริงจังและจริงใจ 

 

ขอบคุณคะ 

ผูปกครองโรงเรียนเพลินพัฒนา 

คุณวรรณ 

คุณนที 



๑๐

 
ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง 
 
  มูลนิธิโกมลคีมทอง  องคกรพัฒนาเอกชนที่มุงเนนการทำงาน

เพื่อการเผยแพรแนวคิดดานอุดมคติอยูบนฐานของคุณธรรม ขอเชิญผูที่สนใจ

รวมงาน ปาฐกถาประจำป มูลนิธิโกมลคีมทอง  เพื่อประกาศเกียรติคุณ

บคุคลผูเสยีสละตนทำประโยชนใหกบัสวนรวม และเพือ่ระลกึถงึครโูกมล คมีทอง  

ผูลวงลับไปอันเนื่องจากการอุทิศตนทำงานใหแกคนดอยโอกาสของสังคม 

พรอมรวมฟงลำนำบทกวีโดย อ.อังคาร กัลยาณพงศ อ.สกุล บุณยทัต และ

ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ การแสดงดนตรีโดยพจนาถ พจนาพิทักษ การแสดงละคร

ของกลุมมะขามปอม และการแสดงปฐกถาโดย อ.สุลักษณ ศิวรักษ เรื่อง    

๔๐ ป มูลนิธิโกมลคีมทอง : มองไปขางหลัง-แลไปขางหนา ประจำป ๒๕๕๔” ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  

เวลา ๑๒.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

วิ่งสะสมไมล ปที่ ๕ 
 
 คณะกรรมการบริการสภาครอบครัวเพลินพัฒนา ขอเชิญชวนเด็กๆ คุณครู บุคลากร และ 

ผูปกครอง รวมโครงการ วิ่งสะสมไมล ปที่ ๕  กิจกรรมนำความสุข สนุกสนาน และเสริมสราง

พลานามัยที่แข็งแรงของครอบครัวเพลินพัฒนา ที่จัดข้ึนเปนประจำทุกปในชวงปลายฤดูหนาว โดยใน

ปนี้ทางคณะกรมการฯ มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล จากการวิ่ง

สะสมคะแนนรายบคุคล มาเปนการวิง่สะสมคะแนนแลกของรางวลัสำหรบัหองเรยีน เพือ่เสรมิสราง

ความสมัครสมานสามัคคีระหวางนักเรียนและคุณครูในหองเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑.นักเรียนและคุณครูแตละหองกำหนดเปาหมายรวมกัน และเลือกของรางวัลจากรายการ

ที่คณะกรรมการกำหนดไว 

๒.กำหนดการว่ิงสะสมไมลตัง้แตวนัที ่๗ – ๑๘ กมุภาพนัธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

ณ สนามรักบี้ฟุตบอล (ยกเวนวันท่ี ๘ และ ๑๕ ก.พ.๕๔) 

๓.กอนเริม่วิง่ ใหนกัเรยีนลงทะเบยีนแจงชือ่ ชัน้ หองเรยีน กับคณะกรรมการ ณ จดุลงทะเบยีน

รมิสนาม แลววิง่ตามลูทีจ่ดัไว เสรจ็แลว (กีร่อบกไ็ด) ใหรายงานตวักบัคณะกรรมการ เพ่ือสะสมเวลาว่ิง

ในแตละวัน 

๔.เมื่อครบกำหนดเวลาแลว คณะกรรมการฯ จะรวบรวมคะแนนจำนวนเวลาที่นักเรียน

แตละหองรวมกันวิ่งสะสม นับเปน ๑ นาที ตอ ๑ คะแนน แลวนำคะแนนรวมไป

แลกรับของรางวัลท่ีระบุไว 

ขอเชิญชวนชาวเพลินพัฒนาที่รักสุขภาพทุกทาน 
มารวมเดิน-วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดวยกันนะคะ 
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สงขอมูลขาวสารและแบงปนการเรียนรูไดที่ 
สวนสื่อสารองคกร 

โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ตอ ๓๑๐๓   

E-mail : school@plearnpattana.com / 

www.plearnpattana.com 


