


การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา(ขนาดใหญ่)  ประจ�าปี 2561

	 การประเมนิสถานศกึษา	เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศกึษา(ขนาดใหญ่)		ประจ�าปี	2561	
ในวันที่	22	ม.ค.	2562		ดร.ภริมย์		ลี้กุล		ผู้อ�านวยการโรงเรยีน	คณะผู้บรหิารคณะกรรมการสถานศกึษา	
ผู้แทนองค์กรชุมชน	ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง	คณะครู	และนักเรยีน	ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังค�าแนะน�า
จากคณะกรรมการประเมนิในครั้งนี้	
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นำงเอกอนงค์  ลี้กุล             นำงปรำณ ี วโินทพรรษ์ 
นำงเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์            นำงสมจติต์  มำฆะสทิธิ์
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    ปรัชญาโรงเรยีน คดิได้  ท�ำได้  ใช้ปัญญำ
				อักษรย่อ  ว.จ.ว.
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บรรณาธิการแถลง

วัตถุประสงค์	 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกจิกรรมต่ำง ๆ 

ของโรงเรยีน และเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดรีะหว่ำงโรงเรยีน 
ผู้ปกครอง และชุมชน รวมถงึกำรส่งเสรมิให้นักเรยีน

มนีสิัยรักกำรอ่ำน

         สวัสดคี่ะ วำรสำรแสงจันทร์ฉบับที่ 42 นี้มขี้อมูลข่ำวสำรที่น่ำสนใจ
มำกมำยอกีเช่นเคยค่ะ อำท ิท�ำเนยีบรุ่น ม.3 กำรท�ำจติอำสำ	“ท�าความดี
ด้วยหัวใจ” กำรประชุมจัดกำรศึกษำทวิศึกษำ ควำมส�ำเร็จของนักกฬีำ
และควำมส�ำเร็จของนักเรยีนในกำรแข่งขันงำนศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 68  รวมไปถงึกำรน�ำเสนอกจิกรรมที่น่ำสนใจต่ำง ๆ 
           และหนึ่งเรื่องรำวที่ภูมใิจน�ำเสนอ คอื กำรประเมินสถำนศกึษำ
เพื่อเข้ำรับรำงวัลพระรำชทำน  ซึ่งเป็นรำงวัลแห่งเกยีรตยิศที่แสดงถงึ
ควำมมคีุณภำพในทุกๆด้ำนของสถำนศกึษำแห่งนี้  กำรเตรยีมควำม
พร้อมในกำรประเมนิครัง้นี้ล้วนเป็นควำมตัง้ใจ  ควำมร่วมมอืร่วมใจ
ของบุคลำกรทำงกำรศกึษำและนักเรยีนทุกคน  ส่วนผลกำรประเมนิ
จะเป็นเช่นไรนัน้  เรำจะมำตดิตำมในวำรสำรแสงจันทร์ฉบับหน้ำค่ะ 
อย่ำลมืตดิตำมให้ก�ำลังใจพวกเรำชำวเขยีวขำวด้วยนะคะ 
                                                      บรรณาธกิาร              
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สารจากผู้อ�านวยการ
ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
ผู้อ�านวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

 สวัสดทีุกท่านครับ วารสารของโรงเรียนเปรียบเสมือนตัวแทน

ของครู ในโรงเรียนที่ต้องรายงานหรือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า ในการจัด การ

ศึกษาของโรงเรียน ผมในฐานะผู้บริหารโรงเรียน  ได้เข้ามาบริหาร จัดการเข้าสู่

ปีที่ 3 แล้ว โรงเรียนของเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านการเรียน

ได้จัดการเรียนอย่างหลากหลาย  ตามความถนัดและ ศักยภาพของนักเรียน  

ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงขึ้น   การแข่งขันงานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดนครปฐม นักเรียน ของเราสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ 

รางวัลระดับทองหลายรายการ 

 นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลโครงงานดีเด่นของนักเรียนจากหน่วยงาน

ภายนอกที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ในกิจกรรมด้านกีฬา นักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด

เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคหลายด้านอาทิ เช่น กีฬาวอลเล่ย์บอล

ฟุตบอล ตะกร้อ วู้ดบอล และกรีฑา สามารถสร้างชื่อเสียงของโรงเรียน

ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ ในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เรามีการด�าเนินงานได้อย่างโดดเด่น 

จนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดีเด่นระดับทองของส�านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอีกรางวัล

แห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาววังจันทร์วิทยาที่เราได้ส่งโรงเรียน

เพื่อรับการประเมินให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ในปีการศึกษา 2561 ผลการตัดสินจะรู้ผลในเร็ววันนี้

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 

ครูนอกโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียนทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์

วังจันทร์วิทยา มาถึง ณ วันนี้
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ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ในภาคเรยีนที่	2	ปีการศกึษา	2561	กลุ่มบรหิารงานวชิาการ	ได้ด�าเนนิกจิกรรมดังนี้

 ส่งเสรมินักเรยีนที่มคีวำมสำมำรถ เข้ำร่วม
กำรแข่งขันในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลป
หัตกรรมวชิำกำรและเทคโนโลยขีองนักเรยีน ปีกำร
ศกึษำ 2561 ระดับชำต ิ (ภูมภิำค ภำคกลำงและ
ภำคตะวันออก) ระหว่ำงวันที่ 25-27 ธันวำคม 
2561 จังหวัดนครปฐม

 ฝ่ำยงำนกจิกรรมพัฒนำผู้เรยีน มกีจิกรรม
เข้ำค่ำยพักแรมลูกเสอื-เนตรนำร ี 
ณ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ กจิกรรมเข้ำภำคสนำม 
ณ ศูนย์กำรฝึกนักศกึษำวชิำทหำรมณฑลทหำรบกที่ 14 

 ส่งเสรมิกำรแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ด้วยกจิกรรมส่งเสรมิสุขภำพ กจิกรรมชุมนุม
และกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิ่มเวลำรู้ 

 จัดท�ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีน
ระดับชำต ิO-net  เพื่อพัฒนำผลกำรทดสอบกำร
ศกึษำระดับชำตขิัน้พื้นฐำน (o – net ) ของนักเรยีน 
โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ

 จัดกจิกรรมตำมโครงกำรเปิดบ้ำนวชิำกำร 

ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2561 

 กจิกรรมต่ำงๆในโรงเรยีนเป็นกจิกรรมที่
ส่งเสรมิและพัฒนำผู้เรยีนเก่ง ด ีมสีุข เช่น กจิกรรม
วันศรสิต์มำส กจิกรรมวันตรุษจนี เป็นต้น
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ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล
ในภาคเรยีนที่	2	ปีการศกึษา	2561	กลุ่มบรหิารงานงบประมาณและงานบุคคล

ได้ด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

-		กจิกรรมสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคลากร		
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่
นักเรยีนและบุคลำกรทุกท่ำน เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ
และก�ำลังใจให้กับบุคลำกร ได้ปฏบิัตหิน้ำที่อย่ำง
มคีวำมสุข และปฏบิัตงิำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ต่อไป

-	กจิกรรมศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร	 เนื่องด้วยบุคลำกรครูในยุคปัจจุบัน
จ�ำเป็นต้องพัฒนำตนเองด้วยกำรเรยีนรู้ใหม่ ๆ 
อยู่ตลอดเวลำ  กระบวนกำรศกึษำดูงำน
เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ช่วยพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำ ให้มโีลกทัศน์มทีักษะ
และประสบกำรณ์ปฏบิัตงิำนเพื่อพัฒนำผู้เรยีน
ให้มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและน�ำมำปรับใช้ในชวีติ
ประจ�ำวันได้  

-			ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรจัด
ท�าผลงานทางวชิาการ		อำท ิ กำรจัดท�ำผลงำน
ทำงวชิำกำรเพื่อเลื่อนให้มวีทิยฐำนะ   
กำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มผีลงำนดเีด่น
ประสบควำมส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ Best Practice 
และ Obec Award  เป็นต้น

-			ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศกึษา		
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ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานทั่วไป

	 วันที่	1	ธันวาคม	พ.ศ.2561		ดร.ภริมย์  ลี้กุล 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ เป็นประธำนพธิเีปิด 
ค่ำยพุทธบุตร "ท�ำดเีพื่อพ่อ" เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล
แด่พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช 
รัชกำรที่ 9 ระหว่ำงวันที่ 1-3 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ณ วัดบงึตำกำด ต.ป่ำยุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

กลุ่มบรหิารงานทั่วไป	ได้ด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

 วันที่	30	ตุลาคม	พ.ศ.	2561	โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ 
จัดประชุมผู้ปกครองประจ�ำภำคเรยีนที่ 2 ปีกำรศกึษำ 2561 
สร้ำงเครอืข่ำยผู้ปกครองและรับมอบผลกำรเรยีน เพื่อร่วมกัน
ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนและ กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนของ
โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ณ 
โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ 

	 วันที่	13	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2562	นักเรยีนชัน้ ม.5 
พร้อมด้วยครูจติอำสำโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำเข้ำร่วม
กจิกรรม “จติอำสำ พัฒนำบ�ำรุงรักษำและท�ำควำม
สะอำดสิ่งสำธำรณประโยชน์” ณ วัดชุมแสง อ.วังจันทร์ 
จ.ระยอง

	 วันที่	15	มกราคม	พ.ศ.2562	ดร.ภริมย์ ลี้กุล 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ มอบเงนิอุดหนุน 
นักเรยีนยำกจนแบบมเีงื่อนไข งวดที่ 1 ปีกำรศกึษำ 2/2561
ให้กับผู้ปกครองและนักเรยีน โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ

	 วันที่	8	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2562	โรงเรยีนดงเจน
วทิยำคม น�ำโดยท่ำน ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อ�ำนวยกำร
โรงเรยีนดงเจนวทิยำคม และคณะครูจ�ำนวน 20 ท่ำน 
เข้ำศกึษำดูงำน ณ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ ในหัวข้อ 
ระบบกำรดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน โรงเรยีนห้องเรยีนสขีำว 
และปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

     วันพฤหัสบดทีี่	29	พฤศจกิายน	2561 โรงเรยีน
วังจันทร์วทิยำ เป็นสนำมสอบธรรมสนำมหลวง อ�ำเภอวังจันทร์ 
ธรรมศกึษำ ชัน้ตร-ีโท-เอก ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2561 
น�ำโดย ดร.ภริมย์ ลี้กุล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ 
คณะครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำ และคณะสงฆ์
อ�ำเภอวังจันทร์ เป็นคณะกรรมกำรด�ำเนนิงำนในกำรสอบ

	 วันที่	29	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2561	ดร.ภริมย์ ลี้กุล 
เป็นประธำน กำรประชุม “ครูนอกโรงเรยีน” ครัง้ที่ 2/2561 
เวลำ 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศกึษำ 
โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ

							วันที่	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ
น�ำโดย ดร.ภริมย์ ลี้กุล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีน จัดอบรม
พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ 
ซึ่งได้รับเกยีรตจิำก ว่ำที่ร้อยตร ีดร.ประสงค์ สังขะไชย 
เป็นวทิยำกรในกำรอบรม ณ ห้องโสตทัศนศกึษำ 
โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ
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ข่าวสาร...งานบุคลากร

ขอแสดงความยินดี
กับครูผู้ช่วยได้รับ

ต�าแหน่งครู

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ยินดีต้อนรับ

ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  

นางสาวธนณัน		แจ้งศรสีุข
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ		(ภาษาจนี)

นางศศธิร		ทุ่มกระโทก
กลุ่มสาระสังคมศกึษา	ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวันชาติ			บูรณัติ
วชิาเอก		นาฏยศลิป์ศกึษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวโกมลชนก		สชีาวนา
วชิาเอก		วทิยาศาสตร์	(ฟิสกิส์)
มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

นางสาววาสนิี		คงนมนาน
วชิาเอก		การบรหิารทั่วไป

มหาวทิยาลัยบูรพา	(ป.บัณฑติวชิาชพีครู)
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น�ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันโครงงำนคณิตศำสตร์ งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน 2561  ณ โรงเรียนรำชินี จังหวัดนครปฐม

ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 

ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้

บุคลำกรกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
เข้ำรับกำรอบรม Logbook

ฐำนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
กำรประเมินโรงเรียนพระรำชทำน

กิจกรรมติว O-net วิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

กิจกรรมกำรแข่งขัน A-Math
ภำคกลำงและภำคตะวันออก

กำรประเมินครูผู้ช่วย
คุณครูเกียรติสุดำ  สรรเสริญ
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	 PM2.5	คอื	ฝุ่นละอองขนำดเล็กไม่เกนิ 2.5 ไมครอน เทยีบอย่ำงง่ำยว่ำมขีนำด
ประมำณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเส้นผมมนุษย์ ขนจมูกของมนุษย์ไม่สำมำรถ
กรองได้  PM2.5 จงึสำมำรถแพร่กระจำยเข้ำสู่ทำงเดนิหำยใจ กระแสเลอืด และแทรกซมึสู่กระบวนกำรท�ำงำนของอวัยวะต่ำงๆ 
ในร่ำงกำย เพิ่มควำมเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็ง ตำมค�ำเตอืนขององค์กำรอนำมัยโลก
 PM2.5	เกดิขึ้นได้จาก	2	ปัจจัยหลักคอื		
      1. แหล่งก�ำเนดิโดยตรง ได้แก่
 • กำรเผำในที่โล่ง ปล่อย PM2.5 มำกที่สุดถงึ 209,937 ตันต่อปี  
 • กำรคมนำคมขนส่ง ปล่อย PM2.5 รำว 50,240 ตันต่อปี  
 • กำรผลติไฟฟ้ำ ปล่อย PM2.5 รำว 31,793 ตันต่อปี 
แม้จะมคี่ำ PM2.5 น้อยกว่ำกำรเผำในที่โล่งและกำรคมนำคมขนส่ง หำกแต่กลับมสีัดส่วนในกำร
ปล่อยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และออกไซด์ของไนโตรเจน สู่ชัน้บรรยำกำศมำกที่สุด
 • อุตสำหกรรมกำรผลติ ปล่อย PM2.5 รำว 65,140 ตันต่อปี  
      2. กำรรวมตัวของก๊ำซอื่นๆ ในบรรยำกำศ โดยเฉพำะซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และออกไซด์ของไนโตรเจน  
รวมทัง้มสีำรปรอท , แคดเมยีม, อำร์เซนกิ หรอืโพลไีซคลกิอะโรมำตกิไฮโดรคำร์บอน  ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสำรพษิ
ที่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยของมนุษย์
	 ป้องกันและดูแลตัวเอง	ทุกคนควรท�าตามดังนี้
 * หน้ำกำกป้องกันฝุ่น  ใช้หน้ำกำกปิดปำกสวมไว้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองก่อนออกจำกบ้ำนทุกครัง้ ถ้ำจะให้ดคีวรเป็นหน้ำกำก N95  
 * ท�ำควำมสะอำดบ้ำนทุกวัน
  * คอยตดิตำมสถำนกำรณ์ข่ำวสำรทัง้จำกหน่วงงำนรำชกำรและสื่อต่ำงๆ  
 * ปลูกต้นไม้  เพรำะต้นไม้จะช่วยฟอกอำกำศ และลดละอองฝุ่นได้ในระดับหนึ่งเลย
 * เตรยีมยำ/พบแพทย์ หำกมอีำกำรผดิปกตเิกดิขึ้น ควรรบีไปพบแพทย์ทันที

ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
 กิจกรรมฐำนโครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กำรประเมินสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
           		นักเรยีนร่วมน�าเสนอโครงงาน	“Moveable	Solar	Changer”		ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประจุพลังแสง
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า	โดยประดษิฐ์จากขยะอเิล็กทรอนกิส์	น�ากลับมาใช้ให้เกดิประโยชน์	

เกร็ดความรู้
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยน�ำเสนอฐำนวิชำกำร “หรรษำสุภำษิตส�ำนวนไทย” 
เป็นกิจกรรมที่ให้ควำมรู้เรื่องส�ำนวนไทย สุภำษิต และค�ำพังเพย ในรูปแบบเกมต่ำงๆ 
ได้แก่ เกมทำยภำพส�ำนวนไทย เกมปริศนำร้อยกรองสุภำษิตไทย และเกมบิงโก 
น�าเสนอโดย	

      1. นำงสำวหยกฟ้ำ พรหมชูแก้ว          ม.4/2 

      2. นำงสำวมลธริำ วงหำร            ม.4/3

      3. นำงสำววชิยำ มลีำภ                ม.4/3

      4. นำงสำวณัชชำดำ แหยมเปรมปร ี  ม.4/3

         ครูผู้ควบคุม ครูวรำล ีสัตบุตร

งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561

เกร็ดความรู้ ( ที่มาของส�านวนไทย “ควันหลง” )

รางวัลระดับเหรยีญทอง

“กจิกรรม	การแข่งขันกวเียาวชนคนรุ่นใหม่	

กาพย์ยาน	ี11	(6	บท)	ระดับชั้น	ม.1-ม.3”
 - เด็กหญงิภัทรวด ีขันโท

 - เด็กหญงิเขมกิำ แก่กล้ำ

 ครูผู้สอน นำงสุวรรณำ วงศ์นำค

รางวัลระดับเหรยีญทอง	

“กจิกรรม	การแข่งขันเรยีงร้อยถ้อยความ	

(การเขยีนเรยีงความ)	ระดับชั้น	ม.4-ม.6”
 - นำงสำวเนตรชนก ชูบูระ 

 ครูผู้สอน นำงสำวกรรณกิำร์ ดำวธง

 ส�ำนวนไทยค�ำว่ำ	"ควันหลง"	เป็นส�ำนวนที่ได้มำจำกวงนักเลงสูบฝิ่นหรอืกัญชำ หมำยควำมถงึควันที่หลง
เหลอือยู่ในบ้องกัญชำหรอืกล้องสูบฝิ่น ภำยหลังที่สูบแล้ว คนที่ไม่เคยสูบเมื่อได้เห็นเข้ำก็มักอยำกลองสูบ หรอืลอง
ดูดดูว่ำจะมรีสชำตเิป็นฉันใด ครัน้ดูดดูเล่นๆนกึว่ำเป็นกล้องเปล่ำ แต่กลำยเป็นอัดเอำควันหลงเข้ำไปเต็มปอด 
เพรำะยังเหลอืค้ำงในกล้อง จะเกดิควำมมนึเมำขึ้นทันททีันควัน
 ในทำงส�ำนวนหมำยถงึผู้ที่ไม่ได้เป็นตัวกำร แต่พลอยถูกกระเส็นกระสำยในเรื่องร้ำยๆ ที่เขำก่อกันขึ้นไว้
เป็นกำรใหญ่ แล้วพลอยถูกเกำะกุมตัวไปด้วยภำยหลัง โดยส�ำนวนจงึหมำยถงึว่ำผู้นัน้โดนเอำควันหลงเข้ำให้แล้ว

ที่มา:	ปัญหาสอบเชาวน์	และ	ความรู้รอบตัว	โดย	ชาลี	เอี่ยมกระสนิธุ์
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

	 วัตถุประสงค์ของการตักบาตร	นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาคุณแล้ว	
ยังมวีัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้	
      1.	ธ�ารงส่งเสรมิและสบืทอดพระพุทธศาสนา	
						 2.	ส่งเสรมิและบ�ารุงพระภกิษุสามเณร	ผู้ทรงศลี	ทรงธรรม	
						 3.	ส่งเสรมิคุณความดขีองผู้ปฏบิัติ	ทั้งผู้ตักบาตรและพระภกิษุสามเณรผู้รับบณิฑบาต
 กำรตักบำตรจงึเป็นประเพณทีี่พุทธศำสนกิชนควรปฏบิัต ิเพรำะเป็นกำรให้ก�ำลังแด่พระภกิษุสำมเณร  ได้มโีอกำส
ศกึษำเล่ำเรยีน ประพฤตปิฏบิัตธิรรมตำมพระธรรมวนิัย และสั่งสอนประชำชน เป็นกำรสบืต่อพระพุทธศำสนำให้มั่นคง
ถำวรสบืไป ทัง้นี้จะเป็นผลดแีก่ผู้ปฏบิัตดิ้วย เพรำะท�ำให้เป็นผู้มใีจบุญกุศลและเป็น กำรส่งเสรมิผู้ทรงคุณธรรม

1. เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งศำสนำ
2. เพื่อสบืสำนประเพณขีองไทยที่มมีำแต่โบรำณ
3. เพื่อให้นักเรยีนได้รับควำมรู้ เข้ำใจในควำมส�ำคัญของวันมำฆบูชำ
4. เพื่อระลกึถงึคุณพระธรรม  พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดง 
     โอวำทปำตโิมกข์(ท�ำด ีละชั่ว ท�ำจติใจให้บรสิุทธิ์)) 

1. เพื่อระลกึถงึวันสถำปนำโรงเรยีน
2. เพื่อให้คณะครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำและ      
    นักเรยีนได้ท�ำบุญร่วมกัน

กิจกรรมท�าบุญตักบาตรวันศุกร์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา ได้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและทอดผ้าป่า

เนื่องใน วันสถาปนาโรงเรียน
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ น�ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
รำยกำรต่ำง ๆ ในช่วงภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลกำรแข่งขัน ดังนี้

	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขันฟุตบอล	15th	THAILAND	PRIME	MINISTER	CUP	2019
(ประเภทประชาชนหญงิ)	ได้เป็นตัวแทนจังหวัดระยอง	ไปแข่งขันต่อในระดับภาค

รางวัลเหรยีญทอง	แอโรบกิ	ระดับชั้น	ม.1	–	ม.6	งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตกรรม	
วชิาการและเทคโนโลยขีองนักเรยีน	ระดับชาติ	ปีการศกึษา	2561	(ภูมภิาค	ภาคกลางและภาคตะวันออก)

			เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาฟุตบอลตากสนิสัมพันธ์	ประจ�าปี	2561

รางวัลรองชนะเลศิ		การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกนิ	14	ปี	(ประเภททมีหญงิ)
ได้สทิธิ์เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	 โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา	กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจนี)		ได้จัดกจิกรรมวันตรุษจนี	
ในวันที่	1		กุมภาพันธ์	2562		มกีจิกรรมฐานการเรยีนรู้วัฒนธรรมและอาหารของประเทศจนี		เพื่อให้นักเรยีน
ได้เรยีนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมแต่ละประเทศ	กจิกรรมฐานมดีังนี้	ฐานหน้ากากจนี	ฐานหมาล่า		
ฐานปาลูกโป่ง	ฐาน	English	is	fun	

       กจิกรรมของวชิำภำษำญี่ปุ่นในวันตรุษจนีได้ให้
นักเรยีนและผู้เข้ำร่วมกจิกรรมได้แข่งขันคบีถั่วด้วย
ตะเกยีบ ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะตรงกับเทศกำลเซทสุบุน 
เดมิทเีป็นค�ำที่มคีวำมหมำยถงึกำรเปลี่ยนผ่ำนของ
ฤดูกำลและใช้เรยีกวันที่ที่เป็นวันก่อนหน้ำวันเริ่มต้นของ
ฤดูกำลถัดๆไป ไม่ว่ำจะเป็นฤดูใบไม้ผล ิฤดูร้อน ฤดูใบไม้
ร่วง และฤดูหนำว โดยวันที่ 4 กุมภำพันธ์ของทุกปีนัน้
ถอืว่ำเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ ในสมัยโบรำณกำลเชื่อกัน
ว่ำกำรเปลี่ยนผ่ำนฤดูกำลจะน�ำมำซึ่งโชคร้ำย จงึได้มกีำร
จัด “งำนปำเมล็ดถั่ว” ขึ้นเพื่อขับไล่ดวงวญิญำณร้ำยและ
ชักพำโชคลำภเข้ำมำแทน  วันศุกร์ที่	21	ธันวาคม	พ.ศ.2561 

โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ ได้จัดกจิกรรรมวันครสิต์มำสให้แก่
คณะครูและนักเรยีน ซึ่งครูและนักเรยีนได้เข้ำร่วมกจิกรรม
ต่ำงๆมำกมำย ร่วมถงึกจิกรรมของวชิำภำษำญี่ปุ่นที่ได้ให้
นักเรยีนและผู้เข้ำร่วมกจิกรรมได้ตอบค�ำถำมควำมรู้
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและนอกจำกนี้ยังมอีกีหนึ่งกจิกรรม
ที่น่ำสนใจคอืกำรใส่ชุดยูกำตะถ่ำยรูปคู่กับบรรยำกำศ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งชุดยูกำตะนัน้เป็นชุดล�ำลองสไตล์ญี่ปุ่น
โบรำณที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะใส่ในชวีติประจ�ำวัน สวมใส่
ในหน้ำร้อน โดยมักจะสวมใส่กันในหลำยๆ โอกำส เช่น 
งำนเทศกำลดอกไม้ไฟ,เทศกำลร�ำวงโอบ้ง,ใส่ในสถำนที่
อำบน�ำ้สำธำรณะ รวมไปถงึกำรใส่ชุดนี้เมื่อเข้ำพักตำม
โรงแรมต่ำงๆในญี่ปุ่นด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 62 มีกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมและอาหารของประเทศจีน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่มีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมแต่ละประเทศ กิจกรรมฐานมีดังน้ี 
ฐานหน้ากากจีน ฐานหมาล่า  ฐานปาลูกโป่ง ฐานEnglish is fun ฐานมาเมะจัง(ญ่ีปุ่น) ฐานบิงโก และฐานตักไข่หรรษา 

 

クリスマスイベント 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 
2018年12月 21日（金）にワンチャンウィッタヤー学
校でクリスマスイベントを開催されました。先生達

と学生達はさまざまなイベントを出席されました。

クリスマスイベントで質問を答えて、勝ったら浴衣

を着て、写真を撮るなどもおすすめです。 
   วันศุกร์ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัด
กิจกรรรมวันคริสต์มาสให้แก่คณะครูและนักเรียน ซึ่งครูและ
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย ร่วมถึงกิจกรรมของวิชา
ภาษาญี่ปุ่นท่ีได้ให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตอบค าถาม
ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมท่ี
น่าสนใจคือการใสชุ่ดยูกาตะถ่ายรูปคู่กับบรรยากาศประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งชุดยูกาตะนั้นเป็นชุดล าลองสไตล์ญี่ปุน่โบราณท่ีคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่
มักจะใส่ในชีวิตประจ าวนั สวมใส่ในหน้าร้อน โดยมักจะสวมใส่กนัใน
หลายๆ โอกาส เช่น งานเทศกาลดอกไม้ไฟ,เทศกาลร าวงโอบ้ง,ใส่ใน
สถานท่ีอาบน้ าสาธารณะ รวมไปถึงการใส่ชุดนี้เมื่อเข้าพักตาม
โรงแรมต่างๆในญี่ปุ่นด้วย 

2019年2月 1日（金）にワンチャンウィッタ
ヤー学校で旧正月を開催されました。先生達

と学生達はさまざまな活動を出席されました

。旧正月で節分は、四季の最後にあたる冬と

最初の季節である春との、ちょうど分かれ目

の日で、つまり翌日からは春、新しい四季の

スタートであります。 
       กิจกรรมของวิชาภาษาญี่ปุน่ในวันตรุษจีนได้ให้นกัเรียน
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แข่งขันคีบถ่ัวด้วยตะเกียบ ซึ่งใน
ประเทศญี่ปุ่นจะตรงกับเทศกาลเซทสุบุน เดิมทีเป็นค าท่ีมีความ
หมายถึงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลและใช้เรียกวันท่ีท่ีเป็นวัน
ก่อนหน้าวนัเร่ิมต้นของฤดูกาลถัดๆไป ไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิ 
ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว โดยวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ของ
ทุกปีนั้นถือว่าเป็นวันเร่ิมต้นปีใหม่ ในสมัยโบราณกาลเชื่อกันว่า
การเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจะน ามาซึ่งโชคร้าย จึงได้มีการจัด “งาน
ปาเมล็ดถ่ัว” ข้ึนเพื่อขับไล่ดวงวิญญาณร้ายและชักพาโชคลาภ
เข้ามาแทน 
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ร่วมจัดฐำนกำรเรียนรู้วิชำกำร 

กำรประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ำรับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ในวันที่ 22 มกรำคม 2562 

กำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและ

ภำคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่ำง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561

 1. ได้รับรำงวัลเหรยีญเงนิ ระดับชำต ิกำรประกวดแปรรูปอำหำร ม.1-ม.3
หัวข้อ กำรประกวดแปรรูปอำหำรจำกกล้วย ม.1-ม.3
 2. ได้รับรำงวัลชนะเลศิ  เหรยีญทอง ระดับชำต ิ
รำยกำร โครงงำนอำชพีระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น
หัวข้อ ผลไม้แปรรูปสร้ำงโลกสเีขยีว  ทมีฮัก
 3. ได้รับรำงวัลเหรยีญทอง ระดับชำต ิกำรประกวดโครงงำนอำชพี 
ม.4-ม.6  หัวข้อ สบู่ชำววัง
 4. ได้รับรำงวัลเหรยีญเงนิ ระดับชำต ิกำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-ม.3
 5. ได้รับรำงวัลเหรยีญเงนิ ระดับชำต ิกำรแข่งขันกำรสร้ำงเกม
สร้ำงสรรค์จำกคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3
 6. ได้รับรำงวัลเข้ำร่วม กำรแข่งขันกำรเขยีนโปรแกรมด้วยภำษำ
คอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6

ฐานโครงงานอาชพี	
รอยเท้าที่พ่อสร้างสรรค์
มุ่งสู่นวัตกรรมที่สดใส

ฐานการประกวดแปรรูปอาหาร
จากกล้วย	ม.1-ม.3

ฐานโครงงานอาชพี	จักสานไม้ไผ่

ฐานเกมส์สร้างสรรค์

ฐานหุ่นยนต์กู้ภัย
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้

และจัดประสบกำรณ์ให้กับนักเรียนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
	 การแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน	ครั้งที่	68	ปีการศกึษา	2561	ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก	
 1. รำงวัลเหรยีญทอง ระดับชำต ิกำรแข่งขันเขยีนภำพประเพณไีทย
 2. รำงวัลเหรยีญเงนิ ระดับชำต ิกำรแข่งขันศลิป์สร้ำงสรรค์
 3. รำงวัลเหรยีญทองแดง ประเภทวงเครื่องสำยวงเล็ก
 4. รำงวัลเหรยีญทอง 
กำรแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญงิ
ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น

น�านักเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมการประเมนิเพื่อรับรางวัลโรงเรยีนพระราชทาน
ฐานกลุ่มสาระศลิปะ	

การแสดงวงปี่พาทย์ประกอบการแสดง
โขนตอนยกรบ

กจิกรรมส่งเสรมิสบืสานความเป็นไทย
โดยการแสดงโขนเรื่องรามเกยีรติ์	ตอนยกรบ	

	วาดสกีาแฟ

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการฝึกทักษะ
ทางดนตรไีทยประเภทวงปี่พาทย์	

 กิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมสืบสำน
ควำมเป็นไทยโดยกำรแสดงโขนเรื่องรำมเกียรติ์ 
ตอนยกรบ ในพธิเีปิดงำน “โอท็อป นวัตวถิ ี เที่ยว
ชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมำ ณ ห้ำงสตำร์ไอท ี
เซ็นเตอร์”
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จติอาสา	“ท�าความดดี้วยหัวใจ”	ในรัชกาลที่	10		ขยายตัว-มั่นคง-สบืเนื่อง		
นายภริมย์		ชุมนุม		นายอ�าเภอวังจันทร์		น�าชุมชน		คณะครู	และนักเรยีนท�าความสะอาด
วัดชุมแสง	อ.วังจันทร์	จ.ระยอง	

โครงการจิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ

ค่ายพุทธบุตรวันพ่อแห่งชาติ	“ท�าดีเพื่อพ่อ”	ณ	วัดบึงตากาด	

พิธีถวายราชสดุดี	“วันวชิราวุธ”		
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การประชุม
การจัดการศึกษา

โครงการทวิศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เกี่ยวกับการจัดระบบและการด�าเนินการ

ตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

การประชุมสถานศึกษาจังหวัดระยอง

	 การประชุมครูนอกโรงเรียน	เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการ
เก็บเงินระดมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา	การปรับแผนการเรียน
โดยแยกผู้เรียนตามความสามารถ	และการจัดนักเรียนเข้าห้องเรียน
แยกตามผลการเรียน		เก่ง	กลาง	อ่อน	ซึ่งจัดขึ้นในวันที่	29	พ.ย.	2561

การประชุมครูนอกโรงเรียน
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โรงเรียนดงเจนวิทยา  ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
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 วันที่ 12 มีนาคม 2562 
ดร.ภิรมย์  ลี้กุล ผู้อ�ำนวยกำร
โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ เข้ำเฝ้ำ
ทูลละอองพระบำทรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี และร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ 
ณ โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ 

การประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง ทุนนวัตกรรมสำยอำชีพชั้นสูง โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ
ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ

ดร.ภริมย์		ลี้กุล	ผู้อ�านวยการโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา
ร่วมลงนามความร่วมมอื

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ

พิธีลงนามร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา
โครงการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธีลงนำม MOU ของ 34 ภำคี
ร่วมพัฒนำพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดระยอง 
ผู้บริหำรระดับสูง สพฐ. ร่วมให้กำรต้อนรับและร่วมเป็น
สักขีพยำนในพิธีลงนำมควำมร่วมมือ ณ โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง



รางวัล (Best  Practice) ประจ�าปี 2561
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  

ของบุคลากรและสถานศึกษาในด้านต่างๆ
รางวัลดีเ

ด่น
รางวัลดีเ

ด่น
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รางวัลเชิดชูเกียรติ (MOE  AWARDS) 

รางวัลครูดีศรีระยอง

รางวัลคุรุปูชนีย์ ประจ�าปี 2562

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้อ�านวยการสถานศึกษา
 นายภิรมย์  ลี้กุล  ผู้อ�านวยการโรงเรียนวังจันทร์

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีประชา  พรชัยกุล

นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ  

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 นายภิรมย์  ลี้กุล  ผู้อ�านวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

1. นางอาภรณ์  โสมสอน
2. นางสาวสุนารี  ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
3. นางสุวรรณา  วงค์นาค

รางวัลคุรุปูชนีย์ ประเภทครู

1.  นางสาวเขมจิรัฏฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล
2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

รางวัล (OBEC  AWARDS) ประจ�าปี 2561



Success is yours! Congratulations!

 จากใจ	ม.3/2		ตัง้แต่ก้ำวแรกที่ได้เข้ำมำบ้ำนเขยีว-ขำวหลังนี้  และตลอดเส้นทำงกำรเดนิทำงของพวกเรำล้วนเต็มไป
ด้วย ควำมสุข  ควำมสนุกรอยยิ้ม 	“สายใยแห่งมติรภาพ	และก�าลังใจ	จากคุณครูและเพื่อนๆทุกคน	ที่ได้หล่อหลอมให้
พวกเราเป็นคนด	ีมคีวามรู้		และร่วมเดนิทางมาส่งพวกเราจนถงึเส้นชัยแห่งความส�าเร็จของชวีติ		ขอบพระคุณ
โรงเรยีนแห่งนี้		

ท�ำเนียบรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
รุ่นที่ 37 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ

ว่าที่ร้อยตรหีญงิจริาภา		เชื้อเอี่ยม
หัวหน้าระดับชั้น

									จากใจ	ม.3/1 “พวกเรำได้เรยีนรู้สิ่งที่มคี่ำมำกมำยจำกสถำบันแห่งนี้ (ว.จ.ว.) ทัง้ควำมรู้ที่ได้จำกครู ควำมรักที่มอบให้
คอยดูแล บ่มเพำะพวกเรำทุกคนให้กลำยเป็นคนด ีประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรยีน และที่ส�ำคัญคอืมติรภำพจำกเพื่อนๆทุกคน
ซึ่งพวกเรำได้ฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำง ๆ มำด้วยกัน สุขบ้ำง ทุกข์บ้ำง ไม่ว่ำวันเวลำที่ดเีหล่ำนัน้จะผ่ำนไปนำนเท่ำไหร่  
เลอืดเขยีว-ขำวจะไม่มวีันจำงหำยไป จำกใจพวกเรำ ม.3/1 รุ่น 37 ”
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							จากใจ	ม.3/3		“พวกเรำขอขอบคุณโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำแห่งนี้ที่สอนและสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับพวกเรำ ให้พวกเรำ
ได้เลอืกและรู้ว่ำตัวเองถนัดด้ำนใด ขอบพระคุณครูอำจำรย์ทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมรักควำมอบอุ่นควำมเมตตำควำมรักและควำม
เอำใจใส่กับพวกเรำในทุกๆ เรื่อง พวกเรำมคีวำมภูมใิจอย่ำงยิ่งที่ได้จบจำกรัว้เขยีวขำวแห่งนี้”

								จากใจ	ม.3/4   โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ เปรยีบเสมอืนบ้ำนหลังที่สองของพวกเรำ เพรำะที่แห่งนี้มคีวำมรัก ควำมอบอุ่น 
ตลอดระยะเวลำที่ได้อยู่ในรัว้เขยีว-ขำว มคีวำมทรงจ�ำมำกมำยที่เรำประทับใจ คุณครูที่มอบควำมรัก และให้ควำมรู้อย่ำงเต็มที่ 
เพื่อนมติรภำพดีๆ ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมำ พวกเรำเปรยีบเหมอืนครอบครัวเดยีวกัน ครอบครัว “วังจันทร์วทิยำ”
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										จากใจ	ม.3/5		พวกเรำ 3/5 ภูมใิจ และดใีจ ที่ได้มำเรยีนในที่แห่งนี้  ได้ทัง้ทักษะในกำรใช้ชวีติ ได้รับแต่สิ่งดีๆ มคีุณค่ำ 
และควำมรู้ที่ครูทุกๆท่ำนมอบให้ พวกเรำจะน้อมรับและน�ำไปปฏบิัต ิ เรำรัก “ว.จ.ว.”

								จากใจ	ม.3/6	 ควำมทรงจ�ำที่ดใีนรัว้เขยีวขำว เป็นควำมทรงจ�ำที่ด ีมทีัง้ควำมรัก ของครูที่มอบให้ศษิย์ มติรภำพ
จำกเพื่อนๆ เป็นบ้ำนแห่งควำมรู้ บ้ำนที่พวกเรำร่วมท�ำกจิกรรมกันมำมำกมำย บ้ำนหลังที่  2 ของพวกเรำ บ้ำนเขยีวขำว 
“บ้ำนวังจันทร์วทิยำ”
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	 จากใจ	ม.3/7	“เขยีวขำว พรำวโบกพริ้ว” ได้ยนิเมื่อไหร่ ต้องรบีวิ่งไปรวมแถวเพื่อเคำรพธงชำต ิแต่ต่อไปนี้คงมแีค่
เสยีงนี้ที่อยู่ในใจ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ เป็นสถำนที่ที่สั่งสอนควำมรู้ กำรใช้ชวีติ ได้พบเพื่อนที่ด ีตลอด 3 ปีที่เรยีนที่วังจันทร์
วทิยำ พวกเรำมคีวำมภำคภูมใิจ และมคีวำมสุขที่ได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของวังจันทร์วทิยำ และพวกเรำสัญญำว่ำจะไม่ลมืวัง
จันทร์วทิยำ จะไม่ท�ำให้วังจันทร์วทิยำเสยีชื่อเสยีง พวกเรำจะส่งเสรมิและเป็นก�ำลังให้วังจันทร์วทิยำของพวกเรำก้ำวหน้ำ
เป็นที่รู้จักให้เพิ่มมำกขึ้น รัก ว.จ.ว. จำก 3/7   

 จากใจ	ม.3/8		“ถ้ำพูดถงึโรงเรยีนที่มตีกึสเีขยีว สำยบัตรสเีขยีว เด็กๆ ใส่เสื้อเขยีว แต่กฬีำสไีม่มสีเีขยีว คงเป็นที่ไหน
ไม่ได้นอกจำก โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ โรงเรยีนที่สร้ำงประสบกำรณ์ชวีติให้กับนักเรยีน ระยะเวลำผ่ำนมำ 3 ปี ควำมผูกพัน
ยิ่งมำกขึ้นทวคีูณ จนเกดิเป็นควำมรักโดยไม่รู้ตัวอย่ำงไรก็ตำม มพีบย่อมมจีำก ขอบคุณวังจันทร์วทิยำที่ท�ำให้เรำมำพบกัน 
ขอบคุณมติรภำพดีๆ  ที่มใีห้กัน ขอบคุณทุก ๆ วันที่มกีันเสมอมำ ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ” 
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  ไม่ว่ำคุณจะอยู่ที่ไหน  ไม่ว่ำคุณจะอยู่แห่งใด  คุณย่อมเกดิควำมเครยีดได้ทุกเวลำ  

ความเครยีด		ความโกรธ		หรอืความวติกกังวล	 นัน้  นอกจำกจะท�ำให้ไม่มคีวำมสุขแล้ว

ควำมรู้สกึดังกล่ำวยังมผีลร้ำยต่อร่ำงกำยด้วยนะ  ยังงัน้เรำมำหำวธิกีำรคลำยเครยีดกันเถอะ

 ด้วยการพูดๆ	 ให้คุณพูด  หรอืหำทำงระบำยด้วยกำรพูดคุยกับใคร  ก็ได้ที่คุณไว้ใจ

 ใช้วธิหีนปีัญหาต่างๆ	 ชั่วครำว  อำจใช้เวลำไปดูภำพยนตร์  อ่ำนหนังสอื  เล่นกฬีำ  

กำรหนไีปชั่วขณะจะท�ำให้ควำมคดิ  อำรมณ์พร้อมที่จะกลับมำเผชญิหน้ำกับควำมยุ่งยำกใจต่อไปได้

 เมื่อรู้สกึโกรธ	 จงหำทำงออกอะไรก็ได้ที่ต้องใช้ก�ำลังกำย เช่น ท�ำสวน  ทำสบี้ำน  

เล่นกฬีำ  หรอืเขยีนระบำยควำมโกรธลงสมุดบันทกึกำรปฏบิัตเิช่นนี้จะท�ำให้มเีวลำในกำร

เตรยีมตัวดขีึ้น  สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงฉลำด

 ให้โอกาส  หำกมเีรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นต้องค้นหำควำมจรงิว่ำเรื่องขัดแย้งนัน้เรำถูก  

หรอืผดิ  บำงครัง้เรำอำจเป็นฝ่ำยผดิก็ได้  ถ้ำเป็นฝ่ำยถูกก็ควรหำหลักฐำนมำอ้ำงองิ  พูดอย่ำง

ประนปีระนอม  ต่ำงหันหน้ำเข้ำหำกัน  ควำมตงึเครยีดก็คลำยลง

 จัดตารางเพื่อพักผ่อนให้กับตนเองบ้ำง

 ท�าประโยชน์ให้ผู้อื่น	 จะท�ำให้รู้สกึว่ำตนเองมคี่ำขึ้นที่ได้ท�ำประโยชน์ต่อคนอื่น

 อย่ามจีิตอคตแิละอย่ำโทษผู้อื่นส�ำหรับปัญหำที่เกดิขึ้นกับเรำ

 อย่าปล่อยให้ตัวเอง	และจติใจอยู่ว่ำงๆในขณะที่เครยีดมำกๆ  ควรหำกจิกรรมท�ำ  

เช่น เล่นกฬีำ  สังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูง  เป็นต้น

ควำมเครียด

ของฝากจาก..งานแนะแนว
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เกร็ดความรู้

 จำกปัญหำของภำคอุตสำหกรรมในประเทศไทย ที่มบีทบำทเป็นเพยีงผู้รับจ้ำงผลติและประกอบ ท�ำให้กำรวจิัยพัฒนำ
ไม่สำมำรถน�ำไปสู่เชงิพำณชิย์ได้ขำดกลไกในกำรเชื่อมโยงกัน  ระหว่ำงผลผลติในเชงิอุตสำหกรรม  ตลอดจนปัญหำแรงงำนที่มี
ไม่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม   ซึ่งหำกประเทศไทยยังคงอยู่ในสภำวะแบบนี้ต่อไป  สุดท้ำยแล้วพื้นที่
กำรแข่งขันของไทยจะถูกจ�ำกัดลง และยังตดิอยู่กับดักของประเทศที่ประชำกรมรีำยได้เฉลี่ยในเกณฑ์ปำนกลำงที่ยังต้องได้รับ
กำรพัฒนำในอกีหลำย ๆ ด้ำน
 ดังนัน้  โครงกำร	เขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก	หรอื	EECi  จงึเริ่มต้นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
พร้อมก�ำหนด 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย (First S-Curve & New S-Curve) ให้เป็นทศิทำงในกำรน�ำพำประเทศไปสู่กำรขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรมได้อย่ำงแท้จรงิ ด้วยกำรจัดตัง้ EECi  ให้เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรวจิัยและพัฒนำของเทคโนโลยี
ทัง้ 3 ด้ำน ได้แก่

เกร็ดความรู้
EECi ทัง้ 3 ด้ำนตัง้อยู่ที่อ�ำเภอวังจันทร์
บนที่ดนิของบรษิัท ปตท.จ�ำกัด(มหำชน)  

มพีื้นที่ร่วมกันกว่ำ 3,000 ไร่ 
ณ ทำงหลวงหมำยเลข 344 อ�ำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

ยกระดับเศรษฐกิจให้ก้ำวไกล ด้วยเขตนวัตกรรมแห่งอนำคต
EECi

3. SPACE INNOPOLIS 
ศูนย์กลางและฐานการรังสรรค์นวัตกรรม
จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 กลไกส�ำคัญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีซึ่งเป็นศูนย์กำรวจิัยและพัฒนำ 
เพือ่สนบัสนนุอตสำหกรรมดจิทิลัและอุตสำหกรรมกำรบนิ 
อันเป็นอุตสำหกรรมใหม่ที่ก�ำลังได้รับกำรพัฒนำในพื้นที่ EEC 
พร้อมรองรับกำรพัฒนำทัง้ทำงเศรษฐกจิและสังคม โดยมเีป้ำหมำย
เพื่อเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ  รวมทัง้ต่อยอดทุนทำง
ปัญญำและสร้ำงบุคลำกรที่มคีวำมรู้และทักษะ   ตลอดจนเพื่อ
พัฒนำเศรษฐกจินวัตกรรมของประเทศ

1. ARIPOLIS
(Automation, Robotics & Intelligent Systems) 

ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 

 อุตสำหกรรมกำรผลติหลักของ EEC ที่ต่อยอดจำก
อุตสำหกรรมยำนยนต์ อเิล็กทรอนกิส์ และเครื่องจักร คอืกำร
พัฒนำสู่อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ ที่ช่วยเสรมิ
สร้ำงควำมเตบิโตทำงเศรษฐกจิโดยตรง และถอืเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่จะเข้ำมำสนับสนุนกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยอื่น
อกี 9 ประเภท  ส่งผลให้ระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวันออกเป็น
ส่วนหนึ่งของ ห่วงโซ่กำรผลติระดับโลก (Global Value Chain) ไป
พร้อมกับกำรใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ยกระดับควำมเป็นอยู่
ของประชำชนในพื้นที่ให้ยั่งยนืมำกขึ้น

2. BIOPOLIS
(Life Science & Biotechnology)

ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ

 จัดตัง้ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นตอบโจทย์กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ภำยใต้เศรษฐกจิชวีภำพ (Bio Economy) ซึ่งเป็นกำรพัฒนำ
จำกฐำนเกษตรกรรม สู่กำรขับเคลื่อนโครงสร้ำงเศรษฐกจิ
ด้วยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ี และนวัตกรรม ผ่ำนกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้ผลผลติทำงกำรเกษตรและสร้ำงโอกำสในกำร
เตบิโตแก่ภำคอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มขดีควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงควำมได้เปรยีบให้กับประเทศ 
รวมถงึช่วยสนับสนุนทัง้ ภำคอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนชวีภำพ
 เพื่อลดกำรน�ำเข้ำและเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน
ภำคอุตสำหกรรมชวีเคมภีัณฑ์และพลำสตกิชวีภำพ  ซึ่งเป็น
ผลติภัณฑ์ที่เป็นมติรภำพกับสิ่งแวดล้อม และภำคอุตสำหกรรม
ชวีกำรแพทย์และอุตสำหกรรมชวีเภสัชภัณฑ์ เพื่อน�ำไปสู่
คุณภำพชวีติที่ดขีึ้น

 เขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวันออก หรอื 
EECi เปรยีบเสมอืนคลังสมองที่สะสมนักคดิ นักสร้ำงสรรค์ และ
เหล่ำนวัตกรมำกมำย ที่จะช่วยกันรังสรรค์และออกแบบนวัตกรรม
รุ่นใหม่ที่พร้อมยกระดับอุตสำหกรรม  และน�ำพำสู่ประเทศ
แห่งนวัตกรรมและควำมเจรญิ ภำยใต้นยิม “ไทยแลนด์	4.0”
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การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ  
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู

1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถอ้ยความ 
(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวเนตรชนก  ชูบูระ 1. นางสาวกรรณิการ์  ดาวธง 

2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงภทัรวดี  ขันโท 1. นางสุวรรณา  วงศ์นาค 
2. เด็กหญิงเขมิกา  แกก่ล้า 

3 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวชนิภา  พอ่อามาตย์ 1. นางสาวธีรณี  ติยะศิริ 
2. นางสาวสริตา  ชูศรีทอง 2. นายศราวุธ  รัตนะ 
3. นางสาวไอริณ  ชุ่มบุญยืนยง   

4 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 1. นายจักริน  สุขเจริญ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  สมนึก 
2. นางสาวเพชรกมล  อินทรวัต ิ 2. นายศตพล  วรไชย 

5 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  เพียรภักด ี 1. นายอนุชา  ฉันงูเหลือม 

2. นางสาวปภัสรา   เสนาะค า 2. นางสาวณิชมน  พยัคฆ์สนธิ ์

3. นางสาวพรธิตา  แซ่ฮ้อ   

4. นางสาวพชิญธิดา  สลาลัย   

5. นางสาวภัคจิรา  คร้ามบุญลือ   

6 สุขศึกษา และ 
พลศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ทอง 1. นางสาวกนกนิภา  บุญย่ังยืน 1. ว่าที่ ร.ต. หญิงจิราภา เชื้อเอี่ยม 

2. นางสาวกุสุมา  ไชยราช 2. นางสาววราพัณณ์  สัมมาพิสิทธิ ์

3. นางสาวทินรัตน์  สุดอุดม 3. นายทวีวัฒน์  เบญจมาศ 

4. นางสาวนิสา  จิตรักษ์   

5. นางสาวปวีรา  เสนคราม   

6. เด็กหญิงพรไพลิน  เบ้าทอง   

7. นางสาวพิมพิดา  สังวร   

8. นางสาววิภวา  ทองธรรมชาต ิ   

9. นางสาววิภาดา  สาลกิา   

10. นางสาวศศิกานต์  ไพรบึง   

7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวลิซ่า  แตงกลับ 1. นายวิริยะ  สมสุภาพ 

กำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก) 

สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ณ จังหวัดนครปฐม 
ระหว่ำง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
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8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวณัฏฐก์านดา  ชื่นเอี่ยม 1. นายวิริยะ  สมสุภาพ 

9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเคร่ืองสายวงเลก็  
ม.1-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวกญัญารัตน์  ไตรมาศ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 
2. เด็กหญิงจิราพร  ดรุณพันธ์ 
3. นางสาวณัฎฐ์นรี  วงษ์พงษ์ 
4. นางสาวณิชา  ฐานโพธิ ์
5. นางสาวบัณฑิตา  แสงสกุล 
6. นางสาวปนัดดา  เล็กใจซ่ือ 
7. เด็กหญิงพัชราวดี  จันทร์ประทุม 
8. เด็กชายศิวกร  เพชรลือ 

10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงณภทัร  แหยมไทย 1. นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 

11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพินทุสร  วงษ์พงษ์ 1. นางสาวกนกวรรณ   เสือศิริ 

12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเลา่นิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวกันธชิา  อินทนิล 1. นางสาวอริสา  มงคลไพบูลย์สุข 

13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 1. เด็กชายนนทวทิย์  สุขโสภณ 1. นางสาวอินทุกานต์  ประชุมชน 

14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเลา่เร่ืองจากภาพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวปวันรัตน์  แจ่มจ ารัส 1. นางสาวหฤทัย  ใจด ี

2. นางสาวอรชพร  ไฉวกลาง 2. นางสาวพชิญาดา  สิงหเลิศ 

15 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพวิเตอร์  
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยาทองชุน 1. นางสาวนันทนา  ดอกไม ้

2. เด็กหญิงวรกานต์  ล้อมดวงจันทร์ 2. นางสาวมาณี  คุสิตา 

16 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 1. นายยศวริศ  เพชรรัตน์ 1. นายพสิษฐ์ธน  พรมแดง 

2. นายเชาว์วัฒน์  ยาทองชุน 2. นางสาวนันทนา   ดอกไม ้

17 การงานอาชพี การแข่งขันจักสานไมไ้ผ่ ม.1-ม.3 เงิน 1. นางสาวปณิดา  โพธิ์อุดม 1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์ 

2. เด็กหญิงสาธิตา  อว่มเกต ุ
3. เด็กหญิงหน่ึงฤทัย  วิเชียรล้ า 

18 การงานอาชพี การประกวดโครงงานอาชพี  
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายธนภัทร  สุ่นส ี 1. นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข 
2. นางสาววราภรณ์  พึงตัว 2. นายพงษกร  บุญต่อ 
3. เด็กหญิงสทุธิดา  กัญญาสาย   

19 การงานอาชพี การประกวดโครงงานอาชพี  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวปริยากร  บานชื่น 1. นายพงษกร  บุญต่อ 
2. นางสาวภาวิมล  เหรียญทอง 2. นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข 
3. นางสาวมธุสร  เจริญย่ิง   

20 การงานอาชพี การประกวดแปรรูปอาหาร  
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กชายณัฐพล  พลจันทกึ 1. นางสาวกรองทพิย์  เพียรพิจิตร 
2. เด็กหญิงสิริกร  วงษ์โกย 2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร 

3. เด็กหญิงสิรีพัชร  ศรีประเสริฐ   
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กำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก) 

สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ณ จังหวัดนครปฐม 
ระหว่ำง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561



ค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศอ.ปส.ย จังหวัดระยอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา 

การมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 มกราคม 2562  ณ ห้องเกียรติยศ 

กิจกรรมห้องเรียนสีขาวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมการตรวจค้น/ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
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3 เรื่องการเงิน – การลงทุนที่วัยรุ่นวัยเรียนควรรู้
ปพูื้นฐานนกัออมใหว้ัยรุน่วัยเรยีน

1. สร้างสมการเงินออม คือ เงินค่าขนม – เงินออม = รายจ่าย
 เริ่มสร้ำง "วนิัยกำรออมเงนิ" ตัง้แต่รับเงนิค่ำขนมมำจำกผู้ปกครอง 

โดยน�ำไปออมเป็นอย่ำงแรก อำจจะหยอดกระปุกออมสนิไว้ เมื่อรวมกันได้จ�ำนวนมำก ๆ 

จงึน�ำไปฝำกออมทรัพย์หรอืฝำกประจ�ำ หำกต้องกำรน�ำเงนิออมส่วนนี้มำลงทุนควรขอค�ำแนะน�ำ

จำกผู้ปกครองเพื่อเลอืกกำรลงทุนที่เหมำะสมกับตนเอง แล้วจงึน�ำเงนิส่วนที่เหลอืจำกกำรออม

มำใช้จ่ำยในชวีติประจ�ำวันต่อไป

2. รู้วิธีจัดการรายจ่ายให้อยู่หมัด
 หลำยคนอำจจะเคยถูกบ่นจนหูชำเมื่อขอเงนิค่ำขนมเพิ่ม แต่ถ้ำเรำจ�ำเป็นต้องขอค่ำขนมเพิ่ม

โดยไม่ถูกบ่นหละจะต้องท�ำอย่ำงไร ทำงที่ง่ำยที่สุด คอื “กำรจดรำยจ่ำย” เรำควรเขยีนไว้ว่ำค่ำขนม

ที่ได้รับมำนัน้จ่ำยไปกับอะไรบ้ำง สำเหตุที่ต้องขอเพิ่มนัน้จะไปใช้จ่ำยกับอะไร   (เช่น ค่ำรำยงำน 

ค่ำออกค่ำย ค่ำเรยีนพเิศษ)  เรำควรเขยีนสิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้ออกมำให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปกครองเข้ำใจ

พฤตกิรรมกำรใช้เงนิของเรำมำกขึ้น ถ้ำเป็นรำยจ่ำยที่สมเหตุสมผลผู้ปกครองอำจจะให้เงนิเพิ่มมำกกว่ำ

ที่ขอก็ได้

3. ใช้ของให้คุ้มค่า
 วัยรุ่นที่ฉลำดรู้จักคุณค่ำของเงนิจะใช้ของทุกอย่ำงด้วยควำมคุ้มค่ำและใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

เช่น กำรซื้อสมำร์ทโฟน ควำมคุ้มค่ำจะเกดิก็ต่อเมื่อช่วยท�ำให้พัฒนำกำรเรยีน เสรมิทักษะให้เก่งมำกขึ้น 

หรอืบำงครัง้ใช้สร้ำงรำยได้โดยกำรขำยสนิค้ำออนไลน์ แต่คุณค่ำจะเริ่มลดลงถ้ำใช้เพยีงแชทกับโทรหำ

เพื่อนเพื่อคุยเล่นจนกระทั่งสิ้นเปลอืงค่ำโทรศัพท์หลำยพันบำทต่อเดอืน ช่วงเรยีกเก็บบลิค่ำโทรศัพท์

อำจจะหูชำแล้วถูกตัดค่ำขนมก็ได้

 ปรำกฎกำรณ์ที่วัยรุ่นวัยเรยีนในยุคนี้ให้ควำมสนใจกับกำรน�ำเงนิมำลงทุนมำกขึ้นเพรำะเห็น

ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จมำกมำย แต่สิ่งเหล่ำนี้ควรอยู่บนรำกฐำนของกำรเงนิที่ถูกต้องเพื่อกลำยเป็น

นักลงทุนเลอืดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้กลำยเป็นสังคมแห่งกำรบรหิำรกำรเงนิที่มคีุณภำพต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก	https://www.saeafrica.com/นักออม
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ตาราง มหาสนุก
มุมสน

ุกคิด

กับเก
มส์คณ

ิตศาส
ตร์

Bingo
กิจกรรมตารางมหาสนุก

อุปกรณ์

ขั้นตอนการเล่น

ภาพที่	1				ตารางมหาสนุก ภาพที่	2			ตัวอย่างการใส่เลข	16	ตัว

 เป็นกจิกรรมหนึ่งที่ได้บูรณำกำรขึ้นในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณติศำสตร์ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ  
จังหวัดระยอง ส�ำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศกึษำ  เขต 18 โดยมวีัตถุประสงค์ให้นักเรยีนได้ทบทวนบทเรยีนพื้นฐำน
ของกำรค�ำนวณ  ทัง้กำรบวก  กำรลบ  กำรคูณ  กำรหำรและกำรเขยีนแสดงจ�ำนวนด้วยเศษส่วน  ให้นักเรยีน
ได้น�ำควำมรู้จำกบทเรยีนไปใช้ในกำรเล่นเกมและส่งเสรมิให้นักเรยีนได้วำงแผนกำรท�ำงำนแก้ปัญหำและ
ท�ำงำนเป็นทมี

 1.  ให้นักเรยีนที่เข้ำร่วมกจิกรรมเลอืกตัวเลขตัง้แต่ 1 ถงึ 25 เพยีง 16 ตัว เพื่อน�ำไปใส่ในช่อง
จ�ำนวนทัง้หมด 16 ช่อง  ของตำรำงขนำด  4 คูณ 4 ตัวเลขที่ใส่ลงไปนัน้ไม่จ�ำเป็นต้องเรยีงล�ำดับหรอืมี
กฎเกณฑ์ใดในกำรใส่ตัวเลข  ดังตัวอย่ำงในภำพ  2
 2.  ผู้ด�ำเนนิกจิกรรมตัง้โจทย์ให้นักเรยีนท�ำทลีะข้อ ลักษณะของโจทย์เป็นกำรประยุกต์กำรบวก
กำรลบ  กำรคูณ กำรหำรของจ�ำนวนนับและเศษส่วน  ที่มคีวำมซับซ้อนจำกระดับง่ำยไประดับที่ค่อนข้ำงยำก
เพื่อให้นักเรยีนทุกระดับชัน้สำมำรถเล่นร่วมกันได้ ตัวอย่ำงโจทย์ที่ใช้  เช่น  (3 + 1 ) × 7 , 12 + (41 - 39),
132 ÷ (56 - 44) , 76 – (16 × 4)  และ  (48 ÷ 12) + 5
 3.  ให้นักเรยีนค�ำนวณผลลัพธ์ของโจทย์แต่ละข้อ โดยผลลัพธ์จะเป็นจ�ำนวนหนึ่งในจ�ำนวนตัง้แต่
 1 ถงึ 25 และโจทย์ทุกข้อที่ให้นักเรยีนฝึกต้องมผีลลัพธ์ที่ไม่ซ�ำ้กัน
 4.  ถ้ำผลลัพธ์ตรงกับตัวเลขที่ปรำกฏบนตำรำงมหำสนุกให้เขยีนวงกลมรอบหรอืกำกบำท
จ�ำนวนนัน้ด้วยปำกกำหรอืดนิสอ
 5.  ผู้ด�ำเนนิกจิกรรมจะให้โจทย์ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมนีักเรยีนคนใดคนหนึ่งบงิโก หรอืมนีักเรยีน
คนใดคนหนึ่งวงจ�ำนวนที่เป็นผลลัพธ์ 4 จ�ำนวน เรยีงเป็นแนวตำมแถว แนวคอลัมน์หรอืแนวทแยงได้
โดยไม่นับมุมทัง้สี่ที่ได้พร้อมกัน

 ตำรำงมหำสนุกขนำด  4  คูณ 4  ดังภำพ 1 พร้อมปำกกำหรอืดนิสอ

 หลังกำรท�ำกจิกรรมตำรำงมหำสนุก  นักเรยีนจะได้บูรณำกำรควำมรู้และทบทวนบทเรยีนคณติศำสตร์
พื้นฐำนเรื่อง กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร ของจ�ำนวนนับและเศษส่วน ซึ่งเป็นควำมรู้พื้นฐำนที่นักเรยีนทุกคน
จ�ำเป็นต้องเรยีนรู้  เพรำะเป็นพื้นฐำนของคณติศำสตร์ในระดับสูงต่อไป  เช่น  สำมำรถน�ำไปประยุกต์กับบทเรยีน
เรื่องพหุนำม  เช่น  4x + 3x = (4+3)x = 7x
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IT
เทคโนโลยี AI อัพเดท
  AI นับเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทส�าคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ แต่บางอย่างก็เข้ามาท�าให้

มนุษย์มีบทบาทน้อยเพื่อลดต้นทุน มาดูกันว่า AI ท�าอะไรได้จริงแล้วในปัจจุบัน

 Artificial Intelligence (AI) 

หรอืปัญญำประดษิฐ์ เป็นเทคโนโลยี

กับชวีติประจ�ำวันในรูปแบบหนึ่ง 

ที่ท�ำให้คอมพวิเตอร์   มลีักษณะ

เสมือนมนุษย์หรือจักรกลอัจฉริยะ 

ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของควำมคดิ 

กำรวเิครำะห์ หรอืแม้กระทั่งกำร

เลยีนแบบพฤตกิรรมของมนุษย์ต่ำง ๆ 

โดยใช้โปรแกรมหรอืซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ 

ที่มนุษย์นั้นได้เขียนหรือจัดท�ำชุดค�ำ

สั่งขึ้นมำ แล้วน�ำมำประมวลผลหรอื

น�ำมำฝังไว้กับอุปกรณ์ส่วนใดส่วน

หนึ่งนัน้ ๆ  เพื่อที่จะสำมำรถท�ำให้

เกิดระบบจักรกลอัจฉริยะนั้น ๆ หรือ

อุปกรณ์นัน้ ๆ สำมำรถที่จะสื่อสำร

กับมนุษย์เองด้วยกันได้ ไม่ว่ำจะเป็น 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หรอืภำษำ

ใดก็ตำม และยังสำมำรถแปลควำม

หมำยของค�ำที่มนุษย์พูด เพื่อให้ตรง

กับภำษำกับตำมที่เรำต้องกำรนั้น 

อีกทั้งจักรกลอัจฉริยะก็ยังสำมำรถ

ท�ำให้อุปกรณ์ที่มีกำรฝังระบบของ 

AI ไว้ สำมำรถขยับหรอืเคลื่อนไหว

ได้อกีด้วย  รวมไปถงึระบบ AI มี

กระบวนกำรคดิที่คล้ำยมนุษย์ หรอื

ปัญญำประดิษฐ์และยังสำมำรถช่วย

ในกำรวิเครำะห์และตัดสินใจข้อมูล

ต่ำง ๆ ได้เอง

 ที่มำ : https://เขยีนบทควำม.com
          https://www.theeleader.com/ai/ai-technology-for-future-job/

วารสาร   32    แสงจันทร์

เกร็ดความรู้



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผลงำน นักเรียนดีเด่น ประจ�ำปี 2561
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ 
โครงงานอาชพีระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น	ในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศลิปหัตถกรรมวชิาการ	และเทคโนโลยขีองนักเรยีน	ปีการศกึษา	2561	
ณ	จังหวัดนครปฐม
ชื่อโครงงำน  ผลไม้แปรรูปสร้ำงโลกสเีขยีว (Fruit For The Future) ทมีฮัก
นำงสำวปรยิำกร  บำนชื่น / นำงสำวภำวมิล  เหรยีญทอง   / นำงสำวมธุสร  เจรญิยิ่ง 
นำยกติตพิชิญ์  มั่งสุข และ นำยพงษกร  บุญต่อ (ที่ปรกึษำ)

โครงการ	GPSC	Young	Social	Innovator	2018	
ทมี	เรื่องกล้วยกล้วย	(About	Banana)		ชื่อผลงาน	Packaging	D.I.Y	By	กาบกล้วย
นำยสุภกร วัฒน์ชัยพนำ / นำงสำววัชรำภรณ์  โทรศักดิ์ / นำงสำวอัจฉรยิำ  ภัทรดวงกมล
นำงสำวกมลชนก  อำทรกจิวัฒน์ (ที่ปรกึษำ)

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล	15th	THAILAND	PRIME	MINISTER	CUP	2019	 

(ประเภทประชาชนหญงิ)	ได้เป็นตัวแทนจังหวัดระยอง	ไปแข่งขันต่อในระดับภาค

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน	รุ่นอายุไม่เกนิ	14	ปี	(ประเภททมีหญงิ)	

ได้สทิธิ์เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม	(Fabrication	Lab)	
โดยกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) ส�ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) 

มหำวทิยำลัยบูรพำ มกีำรมอบอุปกรณ์พื้นฐำนที่จ�ำเป็นในกำรทดลองและสร้ำงชิ้นงำนจำกวัสดุ 
เช่น 3D-Printer, Laser Cutter ฯลฯ ตลอดจนวศิวกรผู้ช่วย 1 ท่ำนต่อ 1 โรงเรยีน

กิจกรรมติว	O-Net	ม.3	และ	ม.6	ประจ�าปี	2561

วันที่	29	พ.ย.	2562		โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา	เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง

	ธรรมศกึษาชั้นตร	ีโท	เอก	

ประจ�าปี	2561	

กิจกรรมติวธรรมศึกษา	และด�าเนินการสอบธรรมศึกษา		

ประมวลภาพ กิจกรรมโรงเรียน
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ท�าบุญครบรอบวันเกิดโรงเรียน	และท�าบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา	ประจ�าปี	2561

ตักบาตรข้าวสาร

ท�าบุญผ้าป่าเพื่อการศกึษา	

		 วันที่	6	ม.ค.	2562		โรงเรยีนวังจันทร์วทิยาจัดกจิกรรมอ่างประแสร์มนิมิาราธอน
เพื่อระดมทุนสนับสนุนกองทุนกฬีา	และส่งเสรมิความสามารถของนักเรยีน

กิจกรรม
อ่างประแสร์มินิมาราธอน	ครั้งที่	2	ณ	อ่างเก็บน�้าประแสร์	อ.วังจันทร์	

ประมวลภาพ กิจกรรมโรงเรียน
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ประมวลภาพ กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	ประจ�าปี	2561

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมกีฬาภายใน	“วังจันทร์เกมส์”
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