




"ความร ูน้ันสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถและความเจริญกาวหนา มนุษยจึงใฝศึกษากันอยาง
ไมร ูจบสิ้น…การศึกษาหาความร ูจึงสําคัญตรงที่วา ตองศึกษาเพ่ือใหเกิด "ความฉลาดร ู" คือร ูแลวสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง
ๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพ่ือความฉลาดร ูมีขอปฏบิัติที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ ประการแรกเม่ือจะศึกษา
สิ่งใดเร่ืองใดใหร ูจริง ควรศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทุกมุม ไมใชเรียนร ูแตเพียงบางสวนบางตอน …อีกประการหน่ึงซ่ึงจะตอง
ปฏิบตัิประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเร่ืองน้ัน ๆ  ดวยความคิดจิตใจทีต่ั้งม่ันเปนปกต ิและเทีย่งตรงเปนกลาง
ไมยอมใหร ูเห็นและเขาใจตามอํานาจความเหน่ียวนําของอคต"ิ
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔

"ในการใหการศึกษาแกผ ูอื่นโดยเฉพาะแกเยาวชน การใหการศึกษาน้ัน กลาวสั้น ๆ โดยความหมายรวบยอด คือการ
ชวยใหบุคคลคนพบวิธีดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม ไปส ูความเจริญและความสุขตามอัตภาพ ตามนัยน้ีผ ูสอนมีหนาที่ตองหา
ความร ูและวิธีดําเนินชีวิตมาใหศิษยไดร ูไดทราบ เพ่ือใหสามารถเรียนร ูตอไป และดําเนินชีวิตตอไปไดดวยดี จนบรรลุจุดหมาย
ความร ูกับวิธีการน้ันมีอย ูแลวครบถวนพรอมมูล ผ ูใดมีอุบาย หรือมีกระบวนการคิดการปฏิบัติอันแยบคาย ยอมแสวงหาและหยิบ
ยกมาใชได โดยถูกตองพอเหมาะพอดีตามตองการ"
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑๙มิถุนายน ๒๕๒๒

"การศึกษาดานศิลปะวัฒนธรรมเปนการศึกษาที่สําคัญ และควรจะดําเนินควบค ูกันไปกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร
เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยสวนรวมดวยน้ัน มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความ
เจริญทั้งสองทางน้ี จะตองมีประกอบกัน เกื้อกูลและสงเสริมกันพรอมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แทจริงได ประเทศทั้งหลายจึงตาง
พยายามสงเสริมการศึกษาดานศิลปะวัฒนธรรมน้ี พรอมกันไปกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร
"พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอย ูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕





จากใจทานผ ูอํานวยการ
กล ุมบริหารวิชาการ
กล ุมบริหารงบประมาณ
กล ุมบริหารท่ัวไป
งานบุคลากร
กล ุมสาระฯคณิตศาสตร
กล ุมสาระฯวิทยาศาสตร
กล ุมสาระฯภาษาไทย
กล ุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กล ุมสาระฯสุขศกึษาและพลศึกษา
กล ุมสาระฯภาษาตางประเทศ
ประมวลภาพกิจกรรม
กล ุมสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กล ุมสาระฯศิลปะ
ของฝากจากงานแนะแนว
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
พีแ่นะแนวนอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66
ผลการเรยีนยอดเยีย่ม
มุมสาระนาร ู
ประมวลภาพกิจกรรม

      ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวังจันทรวิทยา
มีความยินดียิ่งที่ไดตอนรับผ ูอํานวยการคนใหม ดร.ภิรมย ลี้กุล
ซ่ึงตลอดภาคเรียนที่ ผานมาทานไดวางแผน สรางกลยุทธ
ในการพัฒนาโรงเรียนของเราใหมีศักยภาพและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม  โดยวารสารแสงจันทรฉบับน้ีไดนําเสนอขอมูลกิจกรรม
ตาง ๆ ที่เปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนโรงเรียนของเรา
ใหประสบ ความสําเร็จ ซ่ึงจะมีอะไรที่นาสนใจบางน้ัน
เราไปติดตามกันไดเลยคะ
                            บรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา
   1. ดร.ภิรมย  ล้ีกุล ผ ูอํานวยการโรงเรยีน
   2. วาท่ี รต.ประชา  พรชัยกุล รองผ ูอํานวยการโรงเรยีน
   3. นางสมัชญา  ผุดผอง รองผ ูอํานวยการโรงเรยีน
บรรณาธิการ

นางสาวมาณี  คุสิตา
กองบรรณาธิการ

นางเอกอนงค  ล้ีกุล นางเอ็นดู  วงศพยัคฆ
นางปราณี  วิโนทพรรษ นางสาวสมบูรณ  อัจฉริยะเกียรติ
นางรัชนี  หนูนอย วาท่ีรอยตรีหญิงจิราภา  เช้ือเอี่ยม
นายปุญญพัฒน  เกตุไทย  นางสมจิตต  มาฆะสิทธิ์
นางกนกวรรณ  เสือศิริ นางสาวลัดดา  ปญญาโพธิ์
นางสาวอรนุช  แซต้ัง นางสาวปทมา  วรรณวิสิทธิ์
นางสมฤดี  ธนโชติกฤตชัย นางสาวศศิธร  โมลา

พิสูจนอักษร
นางสาวเบญจรัตน  บุญประเสริฐ

ฝายภาพ
นายกฤษณ  วงคคช

วารสารแสงจันทรออนไลน
นางสาวนันทนา  ดอกไม

ปรัชญาโรงเรียน คิดได  ทําได  ใชปญญา
อักษรยอ ว.จ.ว.
สีประจําโรงเรียน เขียว - ขาว
ตนไมประจําโรงเรียน ตนพิกุล
สัญลักษณ ดวงจันทรมีรศัมีครึง่ดวงอย ูเหนือ
ตัวอักษร ว.จ.ว. อย ูภายในดอกจันทน

โรงเรียนวังจันทรวิทยา
316 ม.1 ต.ชุมแสง  อ.วังจันทร  จ.ระยอง  21210
โทรศัพท  0-3866-6247  โทรสาร  0-3866-6247
เว็บไซตโรงเรียน  www.wangchan.ac.th
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 ดร.ภิรมย  ล้ีกุล
ผ ูอํานวยการโรงเรียนวังจนัทรวิทยา

ผมมาอย ูท่ีโรงเรียนวังจันทรวิทยาได 1 ภาคเรียนแลวครับ
ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ผมทํางานอยางหนักเพื่อเก็บขอมูล
จุดเดน จุดออนของโรงเรียน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา
โรงเรียนตอไป ผมบอกกับเพื่อนครู นักเรียน และชุมชนเสมอวา
ผมมาเพือ่สรางวังจันทรวิทยาของเราใหมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ
ของสังคม ซ่ึงไมใชเรื่องงาย แตไมเกินความสามารถครับ
ในปการศึกษาใหมเราวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หองเรียนพิเศษใหม จัดแผนการเรียนภาษาจีน ใหครูและ
นักเรียนรวมเรียนร ูอยางเต็มท่ี พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และการดําเนินงานโรงเรียนสีขาว และสรางกลยุทธ
ส ูความสําเร็จดวยการสมัครเขารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําป 2560
การทํางานจะสาํเรจ็ดังเปาหมายหรอืไมน้ัน ผมคงตองใชหลกัการมีสวนรวมของผ ูนําชมุชน ผ ูปกครอง
ครู นักเรียนท่ีรวมพลังสรรคสรางวังจันทรวิทยาของเราไปดวยกัน

ขอใหทุกทานชวยรวมพลังในการขับเคลื่อนโรงเรียนของเรา สงเสริมลูกหลานของเรา
ใหเปนคนดี คนเกง เปนท่ีตองการของสังคมรวมกันนะครับ ขอบคุณทุกกําลังใจ ขอบคุณ
ทุกความรวมมือจากทุกภาคสวนครับ















พิมพที่... ถ.เทศบาล 2  อ.แกลง  จ.ระยอง โทร. 038-671297




