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 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"  เป็นโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ และเป็นโรงเรียนยอดนิยมแห่งหนึ่ง

ของจังหวัดระยอง ที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานเข้าเรยีนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครอง

ทุกท่านมุ่งหวังคงเหมอืนกัน นั่นคอื ต้องการให้ลูกหลานในความปกครองมคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 

เพื่อน�าไปแข่งขันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและได้มีอาชีพการงานตามความมุ่งหวัง

ที่ตั้งไว้  ในฐานะผู้อ�านวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ทางโรงเรียนทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูมีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจจริงที่จะจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด และปรารถนาให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เป็นพลเมืองและพลโลก

ที่มคีุณภาพ 

 ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ปีที่ 101 นั้น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสืบทอดปณิธานทางการศึกษา

ของพระเดชพระคุณพระราชอริยคุณาธาร (หล�่า ยั่งยืน) ที่จะพัฒนาลูกหลานชาวอ�าเภอแกลง ให้มีความรู้

ในศาสตร์ทางวชิาการในสาขาอาชพีต่าง ๆ  พร้อมทัง้การพัฒนาคุณภาพชวีติด้วยความรู้คู่คุณธรรม  เพราะเรา

เชื่อมั่นเสมอว่า "การศกึษาคอืความงอกงาม งามทัง้กาย ใจ และความคดิ สตปิัญญา"

          ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะผู้บรหิาร คณะครูและบุคลากรโรงเรยีนแกลง 

"วทิยสถาวร" ในการบ่มเพาะลูกหลานของท่านให้มคีุณภาพ

ด้วยความปรารถนาดี

(นายเอกบรรจง  บุญผ่อง)
ผู้อ�านวยการโรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”

โอวาทจาก...ผู้อ�านวยการ
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       ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันดีว ่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) 

เป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ในการน�ามาใช้เป็นเครื่องมอืส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศในทกุ ๆด้าน  โดยเฉพาะในด้านการศกึษาได้น�ามาใช้

ปรบัเปลีย่นรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน ไอซทีไีด้ท�าหน้าที่เป็น

สื่อกลางในการสื่อสารแบบไร้พรมแดน   ในการเชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลก

เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อการพัฒนาการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารส�าหรับการเรยีนรู้ของผู้เรยีนในยุคศตวรรษที่ 21

 ในการจัดการเรยีนการสอนยุคใหม่ จ�าเป็นต้องตระหนักและ

เห็นความส�าคัญของการน�าระบบไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

ที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามความต้องการทุกเวลา

ทุกสถานที่ผ่านระบบการจัดการเรยีนรู้ (Learning Management Systems) 

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา มาตรา 66 

ที่ระบุไว้ว่า  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้

เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาในโอกาสแรกทีท่�าได้ เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละทักษะ

เพียงพอต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ (ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ

ส�านักนายกรัฐมนตรี. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า

37-38)และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 10 โดยมยีุทธศาสตร์การพัฒนาก�าลังคนด้านไอซที ีให้มี

ความสามารถในการสร้างสรรค์  ผลิต  และใช้สารสนเทศอย่างมี

วิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy) 

ต้นกล้าพันธุ์ดี รดน�้ำพรวนดินโดย เตือนใจ  สมคิด

ตอนที่ 9 “ต้นกล้ำพันธุ์ ไอซีที”

กจิกรรมในห้องเรยีน Kru-taunchai.com

 ณ  ที่แห่งนี้  “ ห้องเรยีน Kru - taunchai.com ”

เป็นห้องเรยีนที่ได้ปฏบิัตกิารบ่มเพาะต้นกล้าพันธุ์ด ี ที่คอย

เติมเต็มความรู้ด้านไอซีทีเตรียมพร้อมขยายออกสู่สังคม 

ด้วยการจัดการเรยีนรู้รูปแบบใหม่ที่มุ่งสร้างเมล็ดพันธุ์

เด็กไทยให้ก้าวไกลสู่ไอซที ี โดยการน�าเอานวัตกรรมบทเรยีน

คอมพวิเตอร์บนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตมาใช้สอน  ส่งผ่าน

องค์ความรู้ต่าง ๆสู่ผู้เรยีนและมุ่งพัฒนาทักษะการใช้ไอซทีี

ให้สามารถน�าไปใช้เป็นพื้นฐานการเรยีนรู้ในบรบิทอื่นๆได้ 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

จงึเป็นนวตักรรมทีน่่าสนใจ   มคีณุประโยชน์ส�าหรบัช่วยส่งเสรมิ

กระบวนการเรียนรู้ที่ได้ผล  สามารถดึงดูดให้ผู้เรียนได้ติดตาม

เนื้อหา  ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับบทเรียน (Interactive)

และผู้สอน  โดยผู้เรียนจะได้รับการตอบกลับทันททีางอเีมล

จากครผูู้สอน  ซึง่เป็นไปตามทฤษฎกีารเสรมิแรงนกัเรยีนมคีวามสุข

ที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระแฝงไปด้วยการฝึกวินัยในตนเอง 

ขอเชญิทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมห้องเรยีนของเรา 

และพบกับบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต  

ได้ที่ WWW.Kru-taunchai.com 

หรอืจากเว็บไซต์โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”
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 ปัญหาหนึ่งในการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรยีนก็คอื การที่ภาษาอังกฤษนัน้มสีองแบบ นั่นก็คอื American English 

และBritish  English  ซึ่งหลายคนก็งงกับค�าศัพท์และส�าเนียงที่ไม่เหมือนกันนี้ ท�าให้ภาษาอังกฤษนั้นยากไปอีกเท่าตัว วันนี้

ครูจึงยกตัวอย่างค�าศัพท์สไตล์อเมรกิันและบรติชิที่เขยีนต่างกันแต่ความหมายเหมอืนกัน  มาให้นักเรยีนได้ท�าความรู้จัก

แต่ต้องช่วยครูเตมิค�าศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง อย่าเพิ่งแอบดูเฉลยนะคะ

American English VS. British English

English Learning Tips

     เฉลย
     1 biscuit  5 lift
     2 movie theater 6 mobile phone
     3 football  7 postcode 9 subway
     4 vacation  8 candy 10 rubber

From:
https://en.oxforddictionaries.com/usage/british-and-american-terms
https://www.boredpanda.com/british-american-english-differences-language/?utm_source=google&utm_medium=
organic&utm_campaign=organic

English Learning Tips 
by Kru Bee 

 
 
 
 
 
 
 

American English VS. British English 

 ปัญหาหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก็คือ การที่ภาษาอังกฤษนั้นมีสองแบบ นั่นก็คือ American English และ 
British English ซึ่งหลายคนก็งงกับค าศัพท์และส าเนียงที่ไม่เหมือนกันนี้ ท าให้ภาษาอังกฤษนั้นยากไปอีกเท่าตัว วันนี้ครูเลย
ยกตัวอย่างค าศัพท์สไตล์อเมริกันและบริติช ที่เขียนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกัน มาให้นักเรียนได้ท าความรู้จัก แต่ต้องช่วยครู
เติมค าศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง อย่าเพ่ิงแอบดูเฉลยนะคะ 

 
American British ความหมาย  American British ความหมาย 
airplane aeroplane เครื่องบิน corn maize ข้าวโพด 
cookie 1 ขนมปังกรอบ cell phone 6 โทรศัพท์มือถือ 

drugstore chemist's ร้านขายยา highway motorway ทางหลวง 
French fries chips มันฝรั่งทอด diaper nappy ผ้าอ้อม 

2 cinema โรงภาพยนตร์ gasoline petrol น้ ามัน 
apartment flat ห้องชุด mailbox postbox กล่องจดหมาย 

soccer 3 ฟุตบอล zip code 7 รหัสไปรษณีย์ 
period full stop มหัพภาค, จุด line queue แถว 
yard garden สวนหย่อม 8 sweet ขนมหวาน 

4 holiday วันหยุด sneakers trainers รองเท้าผ้าใบ 
sweater jumper เสื้อกันหนาว closet wardrobe ตู้เสื้อผ้า 
elevator 5 ลิฟต์ 9 underground รถไฟใต้ดิน 
lollipop lolly อมยิ้ม takeout takeaway น าไปทานที่บ้าน 
truck lorry รถบรรทุก tire tyre ยางรถยนต์ 

baggage luggage กระเป๋าเดินทาง eraser 10 ยางลบ 
 
เฉลย 
1 biscuit   5 lift 
2 movie theater  6 mobile phone 
3 football  7 postcode  9 subway 
4 vacation  8 candy  10 rubber 
 
 
From: 

https://en.oxforddictionaries.com/usage/british-and-american-terms 

English Learning Tips 
by Kru Bee 

 
 
 
 
 
 
 

American English VS. British English 

 ปัญหาหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก็คือ การที่ภาษาอังกฤษนั้นมีสองแบบ นั่นก็คือ American English และ 
British English ซึ่งหลายคนก็งงกับค าศัพท์และส าเนียงที่ไม่เหมือนกันนี้ ท าให้ภาษาอังกฤษนั้นยากไปอีกเท่าตัว วันนี้ครูเลย
ยกตัวอย่างค าศัพท์สไตล์อเมริกันและบริติช ที่เขียนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกัน มาให้นักเรียนได้ท าความรู้จัก แต่ต้องช่วยครู
เติมค าศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง อย่าเพ่ิงแอบดูเฉลยนะคะ 

 
American British ความหมาย  American British ความหมาย 
airplane aeroplane เครื่องบิน corn maize ข้าวโพด 
cookie 1 ขนมปังกรอบ cell phone 6 โทรศัพท์มือถือ 

drugstore chemist's ร้านขายยา highway motorway ทางหลวง 
French fries chips มันฝรั่งทอด diaper nappy ผ้าอ้อม 

2 cinema โรงภาพยนตร์ gasoline petrol น้ ามัน 
apartment flat ห้องชุด mailbox postbox กล่องจดหมาย 

soccer 3 ฟุตบอล zip code 7 รหัสไปรษณีย์ 
period full stop มหัพภาค, จุด line queue แถว 
yard garden สวนหย่อม 8 sweet ขนมหวาน 

4 holiday วันหยุด sneakers trainers รองเท้าผ้าใบ 
sweater jumper เสื้อกันหนาว closet wardrobe ตู้เสื้อผ้า 
elevator 5 ลิฟต์ 9 underground รถไฟใต้ดิน 
lollipop lolly อมยิ้ม takeout takeaway น าไปทานที่บ้าน 
truck lorry รถบรรทุก tire tyre ยางรถยนต์ 

baggage luggage กระเป๋าเดินทาง eraser 10 ยางลบ 
 
เฉลย 
1 biscuit   5 lift 
2 movie theater  6 mobile phone 
3 football  7 postcode  9 subway 
4 vacation  8 candy  10 rubber 
 
 
From: 

https://en.oxforddictionaries.com/usage/british-and-american-terms 

by Kru Bee
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เด็กดีศรี ว.ส. 

แนะน�ำบุคลำกรใหม่

ชื่อ-สกุล   นายกฤตพรต  เกตุแก้ว
การศกึษา    มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับปรญิญาตร ี ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ (ศปบ.)

ระดับปรญิญาโท  ก�าลังศกึษาศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (โขนพระ) 

   สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัตกิารท�างาน   2552-2554  ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนนครนายกวทิยาคม จ.ครนายก

   2555-2558  ครูผู้ช่วย-ครูคศ.1 โรงเรยีนช�านาญสามัคควีทิยา จ.ระยอง

   2558-2561  ครูคศ.1  โรงเรยีนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ภูมลิ�าเนา   ข1 287/44-45 ต�าบลนครนายก อ�าเภอเมอืง จังหวัดนครนายก 27000

   โทร. 091-2305700

ชื่อ-สกุล   นายพลศักดิ์  ศริริัตน์
การศกึษา    มหาวทิยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน

ปรญิญาตร ี  วทิยาศาสตร์บัณฑติ (วท.บ.) สัตวศาสตร์

ป.บัณฑติ  วชิาชพีครู  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์

ประวัตกิารท�างาน   2552 -2553 ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านนาวงศ์ จ.น่าน

   2554-2561      ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านป่าหัด จ.น่าน

ภูมลิ�าเนา   160 หมู่ที่ 2 ต�าบลไชยวัฒนา อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

   โทร.090-0438918

ชื่อ  นางสาว สุกัญญา พ่วงอยู่  ชั้นม.5/10
บดิาชื่อ  นายสุรยิา พ่วงอยู่
มารดาชื่อ  นางอโนทัย พ่วงอยู่
ผลงาน  - ปี พ.ศ. 2560 ได้รับเลอืกเป็นตัวแทนเยาวชนทมีชาตไิทยไปแข่งกฬีาลอนโบวล์ส  
    รายการแข่งขันชงิแชมป์เอเชยี ครัง้ที่ 29 ที่ประเทศอนิเดยี
    ณ เมอืงนวิเดลล ีประเทศอนิเดยี
     - ปีพ.ศ.2561 ได้รับการคัดเลอืกเป็นตัวแทนทมีชาตไิทยไปแข่งขันชงิแชมป์เอเชยี ครัง้ที่ 30 
    ที่ประเทศจนี
การเตรยีมตัว  หมั่นฝึกซ้อมให้สม�่าเสมอและบ่อยครัง้ ให้ร่างกายเตรยีมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
ความภูมใิจ  สร้างชื่อเสยีงให้กับครอบครัว โรงเรยีน ทุกคนร่วมแสดงความยนิด ีและภูมใิจในตัวเรา

นักกฬีาลอนโบวล์ส
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 ข้อมูลโดย ครูมุกรนิทร์ นลิโกศลและครูอัจฉรยิา พุทธเวช 

อาหารจีน 8 กลุ่มใหญ่
เปิดฟ้าภาษาจีน

วารสาร “ร่มแกลง”10

 1. อาหารซานตง มถีิ่นก�าเนดิ 

ในแถบมณฑลซานตง จุดเด่นของอาหาร

ซานตงคือการแฝงสรรพคุณในการ

รักษาโรค มรีสชาตเิค็ม มักใส่ต้นหอม ขงิ 

และกระเทียมเพื่อเพิ่มความหอม 

ตัวอย่างอาหารซานตงขึ้นชื่อได้แก่ 

ปลาหลฮีื้อเปรี้ยวหวาน :  จุดเด่นคอื

ตัวของปลาจะงอ ส่วนหางกระดกขึ้น   

  2. อาหารเสฉวน มถีิ่นก�าเนดิ 

ในแถบมณฑลเสฉวน อาหารมรีสชาติ

มันและเข้มข้น เผ็ดร้อน เผ็ดชา และ

เปรี้ยว ตัวอย่างอาหารเสฉวนขึ้นชื่อ

ได้แก่ ไก่องครักษ์ : ไก่ผัดซอสใส่ถั่วลสิง 

ไก่(ยั่ว)น�้าลาย : ไก่ต้มราดด้วยน�า้มัน

พรกิโรยงา รสชาตเิผ็ดเปรี้ยว                                   

  3. อาหารเจยีงซู มถีิ่นก�าเนดิ 

ในแถบมณฑลเจยีงซู    มวีัตถุดบิ

ประกอบอาหารที่หลากหลาย

โดยเฉพาะอาหารทะเล รสชาตอิาหาร

เน้นไปทางหวาน ตัวอย่างอาหารเจยีง

ซูขึ้นชื่อได้แก่ หมูเหลี่ยมอบ: หมูสามชั้น 

ปรุงรสอบ เนื้อนุ่ม หอมอร่อย                                                      

 4. อาหารกวางตุ้ง มถีิ่นก�าเนดิในแถบมณฑลกวางตุ้ง 

กวางส ี และไหหล�า อาหารกวางตุ้งใช้วัตถุดบิและเครื่องปรุงรส

หลากหลายตามฤดูกาล อาหารบางชนดิคล้ายกับอาหารจนีในไทย 

ตัวอย่างอาหารกวางตุ้งขึ้นชื่อได้แก่ ไก่ต้มสับ: ไก่ต้มใส่ขงิ ต้นหอม 

ผักช ีเกลอื และน�า้มันพชื นกพริาบย่าง: หนังกรอบ เนื้อนุ่มชุ่มฉ�่า                                                  

 5. อาหารเจ้อเจยีง มถีิ่นก�าเนดิในแถบมณฑลเจ้อเจยีง 

มักใช้วัตถุดบิที่สดใหม่โดยเฉพาะอาหารทะเล ปรุงรสเพยีงเล็กน้อย

เพื่อคงรสชาตดิัง้เดมิของวัตถุดบิเอาไว้ ตัวอย่างอาหารเจ้อเจยีงขึ้น

ชื่อได้แก่ หมูสามชัน้อบผักดองแห้ง: รสชาตเิค็มหวาน ปลาเปรี้ยวซี

หู: ปลาต้มราดซอสข้น รสเปรี้ยว                                                                                                 

 6. อาหารฮกเกี้ยน มถีิ่นก�าเนดิในแถบฝูโจว เนื่องจาก

ลักษณะทางภูมศิาสตร์ของฝูโจวตอนเหนอืเป็นภูเขา ตอนใต้ตดิทะเล 

จงึมวีัตถุดบิจ�าพวกของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ และอาหารทะเล

จ�านวนมาก ตัวอย่างอาหารฮกเกี้ยนขึ้นชื่อได้แก่ พระกระโดดก�าแพง : 

รวมเนื้อสัตว์ชนดิต่าง ๆ ตุ๋นในหม้อ เช่น เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ปลงิทะเล

ปลาหมกึ  

  7. อาหารหูหนาน มถีิ่นก�าเนดิในแถบมณฑลหูหนาน 

ใช้วัตถุดบิค่อนข้างหลากหลาย ส่วนใหญ่รสชาตเิผ็ดร้อน เค็ม และ

มปีรมิาณน�้ามันมาก ตัวอย่างอาหารหูหนานขึ้นชื่อได้แก่ หูฉลามตุ๋น 

: หูฉลามตุ๋นในน�้าซุปไก่ด้วยไฟอ่อนปรุงรสด้วยซอีิ๊ว                                                   

    8. อาหารอันฮุย มถีิ่นก�าเนดิในแถบเมอืงฮุยโจว อาหาร 

อันฮุยจะใช้วัตถุดบิที่สดใหม่ เน้นเทคนคิเรื่องความแรงของไฟและ

กรรมวธิทีี่หลากหลาย ตัวอย่างอาหารอันฮุยขึ้นชื่อได้แก่ หน่อไม้

เวิ่นเจิ้งซาน : หน่อไม้ตุ๋นหมูรมควัน ตะพาบตุ๋นแฮม 

 ความกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศจนีท�าให้แต่ละภูมภิาคมวีัฒนธรรมการกนิและ

ประเภทอาหารที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพภูมปิระเทศ สภาพภูมอิากาศ ประวัตศิาสตร์ 

แหล่งวัตถุดบิ และธรรมเนยีมเรื่องการกนิตั้งแต่อดตีที่แตกต่างกันไป จนเกดิเป็นอาหารจนี

8 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ อาหารซานตง อาหารเสฉวน อาหารเจยีงซู อาหารกวางตุ้ง 

อาหารเจ้อเจยีง อาหารฮกเกี้ยน อาหารหูหนาน และอาหารอันฮุย  ดังนี้



นางสาวกาญจนา  หาทรัพย์
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์

ครูดีศรี ว.ส.
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  OBEC AWARDS  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  ประจ�าปีการศึกษา 2561 

รางวัลเหรียญทองแดง  OBEC AWARDS  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  ประจ�าปีการศึกษา 2561 

นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์  
ด้านบรหิารจัดการ ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

นางสาวสุรัสวด ี สุขยิ่ง
ด้านวชิาการ  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายบุญส่ง พุ่มบาน  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน  

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี

นายยอดหทัย  รศีรคี�า  
ประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 

นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์  
รางวัลชนะเลศิ ระดับประเทศ การแข่งขันเรยีงร้อยถ้อยความ 

ในการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ 

โครงการรักษ์ภาษาไทย 

เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาต ิ ปี 2561 
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นายณัฐพล  เนยีมพทิักษ์
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรยีนการสอน 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย

นายทศพร  พทิักษ์
ด้านบรหิารจัดการ 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ

นางสาววภิาวด ี เต็มพร้อม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา

นางสาวศันสนยี์  วงศ์หงษ์
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน

 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ Best Practice  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  ประจ�าปีการศึกษา 2561 

ครูดีศรี ว.ส.
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 ห้องเรยีนพเิศษ  สสวท. โรงเรยีน
แกลง“วทิยสถาวร” เข้าร่วมโครงการประเมนิ
และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิทางคณติศาสตร์
และวทิยาศาสตร์  (TEDET)  และเป็นสนามสอบ  
จัดการสอบในวันอาทติย์ที่  2  กันยายน  2560  
เวลา  12.00 – 16.30 น.  มนีักเรยีนในโครงการห้องเรยีนพเิศษ สสวท.  เข้าสอบจ�านวน  222  คน

ทัศนศกึษางานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ ประจ�าปี 2561
ณ ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชุมอมิแพ็ค  เมอืงทองธาน ี กรุงเทพฯ นักเรยีนโครงการห้องเรยีนพเิศษ  สสวท. 

ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่  1-3 ปีการศกึษา  2561  จ�านวน  222  คน  

โครงการเรยีนปรับพื้นฐานส�าหรับนักเรยีนห้องเรยีนพเิศษตามแนวทางของ สสวท. 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1  ปีการศกึษา 2561 ระหว่างวันที่  23  เมษายน 2561 – 4  พฤษภาคม  2561

ณ ห้องสมุดและอาคารวทิยาศาสตร์ โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”

โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท.
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ห้องเรียนพิเศษ KINGS

กจิกรรมปัจฉมินเิทศนักเรยีนห้อง KINGS 12-13  มนีาคม 2561 

ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบชี จ.จันทบุรี

ค่ายบูรณาการวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ี

21-23 มนีาคม 2561 

ณ ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศกึษารังสติ

โครงการปฏบิัติการวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ในมหาวทิยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5   วันที่ 4 สงิหาคม 2561 

ณ มหาวทิยาลัยมหดิล

โครงการเรยีนปรับพื้นฐาน ส�าหรับนักเรยีนห้องเรยีนพเิศษ
ตามแนวทางของ สสวท. และห้องเรยีน KINGS 

23 เมษายน -4 พฤษภาคม 2561

วารสาร “ร่มแกลง”22



 เนื่องในวันที่ 8 สงิหาคม ของทุกปีเป็น "วันอาเซยีน" ทางศูนย์ได้จัดกจิกรรม วันอาเซยีนขึ้นในวันที่ 8-10  สงิหาคม 2561
 โดยมกีจิกรรมดังต่อไปนี้ 
 1) กจิกรรมฉายภาพยนตร์ Sound Track เรื่อง Vamprie twilight  ณ ห้อง 113 โดยนักเรยีนชุมนุม ENJOY ASEAN
 2) กจิกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซยีน 
    ผลการแข่งขันดังนี้ 
 >> ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย
  ชนะเลศิ  นางสาวณัฐมน  ปรากฏ   ชัน้ ม.6/2   นางสาวภาวนิยี์  มบีุญ ชัน้ ม.6/2
 >> ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น
  ชนะเลศิ   เด็กหญงิอมลวรรณ  เจนจบ ชัน้ ม.1/2   เด็กหญงิอนุธดิา  ไชยราษฎร์ ชัน้ ม.1/2

ศูนย์อาเซียน

 และสุดท้ายทางศูนย์อาเซยีน ก็ขอฝากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ
ตดิตามข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนและความเคลื่อนไหว
ของศูนย์อาเซยีนศกึษาที่ Facebook Fanpage ที่มชีื่อว่า 
ศูนย์อาเซยีนศกึษาโรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” 

 ทุกเช้าวันจันทร์จะมกีจิกรรมด ีๆ
จากศูนย์อาเซยีนศกึษาโรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” 
ให้เพื่อน ๆ เข้าร่วมถงึ 2 กจิกรรม ได้แก่
* กจิกรรมยิ้มไหว้ทักทาย สไตล์อาเซยีน
* กจิกรรมเรยีนรู้ภาษาอาเซยีน

ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
เผยแพร่ความรู้ประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

กจิกรรม “วันอาเซยีน”  
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ห้องเรียนพิเศษ MEP Klaeng

EP/MEP Academic Skills Competition 2018
2 August 2018

MEP Klaeng Field Trip Science Fair 2018
19 August 2018

MEP Klaeng Media Kids Camp 2018
4 – 5 August 2018

MEP Klaeng Preparation Camp 2018
26 March – 6 April 2018

TYES 2018
24 June 2018

MEP Klaeng Moral Camp 2018
6 July 2018
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วันที่ 9 – 14  สิงหาคม 2561
“พระบารมีเกริกฟ้าปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ”

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ แฮร์รี่ 
พอตเตอร์

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรม Reading Rally

กิจกรรมแข่งขัน
เปิดพจนานุกรม
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 “เรยีนให้สูง ๆ จะได้เป็น
เจ้าคนนายคน”แนวคดินี้ล้าสมัยไปแล้ว

เพราะขนาดคนจบดอกเตอร์ยังลงทะเบยีน  เพื่อ

ขอรับบัตรสวัสดกิารแห่งรัฐ คนเรยีน ปรญิญาโท 

ก็เลอืกสาขาซ�า้ ๆ  กันจนล้นเมอืง ส่วน ปรญิญาตร ี

ไม่ต้องพูดถงึ วิ่งหางานข้ามสายวชิากันขาขวดิ

 เด็กไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องเปลี่ยน

แนวคดิใหม่ว่า “เลอืกเรยีนให้ถูกสาย รับรอง

มีงานท�า” เผลอ ๆ มีเงินเดือนเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่

ยังเรียนไม่จบด้วยซ�้า  โดยเฉพาะในสายอาชีวศึกษา

เพราะตลาดแรงงานในพื้นที่โครงการพัฒนา

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (EEC)

ก�าลังเปิดกว้าง ต้องการแรงงานเฉพาะทาง

นบัแสนอตัรา ข้อมลูล่าสุดจากศนูย์ประสานงาน

การผลติและพัฒนาก�าลังคนอาชวีศกึษา 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพบว่า

ในช่วง 5 ปี (ปี 2560 – 2564) ตลาดแรงงาน

ในพื้นที่ EEC ประกอบด้วย จ.ฉะเชงิเทรา 

จ.ชลบุร ี และ  จ.ระยอง  ต้องการแรงงานใน

10 อตุสาหกรรม เป้าหมาย ถงึ 1.77 แสนคน 

 ทัง้นี้ประมาณการว่า จะมผีู้จบการศกึษา 

ในระดับอาชวีศกึษาเพยีงจ�านวน 1.19 แสนคน 

ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก

การส่งเสรมิการลงทุนในพื้นที่กว่า 32 โครงการ 

มูลค่ากว่าพันล้านบาทที่จะน�ามาสู่การจ้างงาน 

โดยเฉพาะในกิจการภาคอุตสาหกรรมและคาดว่า 

ในอนาคต จ.ชลบุร ีรวมถงึจังหวัด ใกล้เคยีง คอื 

จ.ฉะเชงิเทรา และ จ.ระยอง  จะขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและต้องการแรงงานเพิ่มอีกมาก 

เพราะเป็นพื้นที่ของโครงการ EEC

 แนวทางและแผนพัฒนา EEC จะแบ่งเป็นเขตพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ และพัฒนาเขตเมอืงใหม่ 

เพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ

เพื่ออนาคต มพีื้นที่ด�าเนนิการ  3 จังหวัด ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรม 

เป้าหมาย เป็นการต่อยอดจาก 5 อุตสาหกรรมเดมิที่มศีักยภาพ ได้แก่ 

ยานยนต์และชิ้นส่วน ปิโตรเคมแีละผลติภัณฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

เครื่องใช้ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส์ โทรคมนาคม การเกษตรแปรรูป และ     

โลจสิตกิส์ และเพิ่มอกี 5 อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบนิ 

การแพทย์ครบวงจร หุ่นยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ดจิทิัล เชื้อเพลงิชวีภาพ 

ควบคู่กับการลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 

ทัง้ทางถนน ทางราง ทางน�้า และทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงการเดนิทาง

และอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้าและบรกิารต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบต�าแหน่งเหล่านี้เป็นสายงานเฉพาะทางที่เกดิใหม่ใน 10 อุตสาหกรรม 

เป้าหมายซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุน ต้องใช้ทักษะเป็นพเิศษ ไม่ใช่งาน 

ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป แต่ละแห่งล้วนเป็นบริษัทขนาดใหญ่  บางแห่ง

เป็นบรษิัทระดับโลก รายได้ด ี ความมั่นคงสูง มโีอกาสก้าวหน้าในอาชพี

ไม่น้อยหน้าคนที่จบสถาบันอุดมศกึษา 

 การตัดสนิใจเลอืกอาชพี นับว่าเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งในชวีติ

มนษุย์ อาจกล่าวได้ว่า "งานคอืชวีติ" ดงันัน้ในการเลอืกอาชพีจ�าเป็นต้องมี

การเริ่มต้นด้วยการวางแผนชวีติด้านอาชพี ตัง้แต่วัยเรยีน ซึ่งเป็นการ

วางแผนระยะยาวที่ต้องใช้เวลานานมาก และใช้ความพยายามอย่างมาก 

ผลตอบแทนที่ได้รับก็คุ้มค่า อย่างไรก็ตามการเลอืกที่จะเรยีนให้ตรงตาม

ความต้องการนัน้ก็มคีวามส�าคัญ เราควรมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

อาชพีต่าง ๆ ลักษณะของงานอาชพี ค่าจ้าง สวัสดกิารความก้าวหน้า 

และความมั่นคงของงาน ตลอดจนความต้องการ ของตลาดแรงงาน 

 และการเลอืกเรยีนในสายอาชพีก็เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งที่จะตอบโจทย์

ความต้องการของตลาดแรงงาน  และรองรับการจ้างงานในเขตระเบยีง

เศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC)

“เลือกเรียนให้ถูกสาย รับรองมีงานท�า”

“เลือกเรียนให้ถูกสาย รับรองมีงานท�า
”
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โดย ครูสุกัญญา  ผลาหาญ



นอกจากการเรียน ปัญหาที่วุ่นวายในชีวิตของวัยรุ่น
คงไม่พ้น เรื่อง ความรัก 

 ไหนจะแอบรักเพื่อน ^^  ไหนจะตามกรี๊ดรุ่นพี่ ไหนจะอกหัก ฯลฯ 
แต่ที่แย่ไปกว่านั้น!!! คือถูกสกัดดาวรุ่งไม่ให้มีแฟนนี่แหละ !! 
แล้วแบบนี้เราจะท�าอย่างไรดีล่ะ ตามใจพ่อแม่หรือจะแหกกฎดี 

แต่เดี๋ยวก่อน !! อย่าด่วนตัดสินใจไปลองอ่านค�าแนะน�าดีๆ ในหัวข้อ 
1.  ปรับความเข้าใจ/หาข้อตกลงร่วมกัน
ลองพูดคุยตกลงกับครอบครัวให้ชัดเจนและให้
ค�ามั่นสัญญา (สัญญาแล้ว ต้องรับผิดชอบค�าพูด
ของตัวเองด้วยนะ)
2.  คบฐานะเพื่อน (สนิท) ไปก่อน
นี่อาจเป็นทางออกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง มองอีก
มุม นี่ก็เหมือนพิสูจน์รักแท้ดี ๆ นี่เอง ถ้ารักกันจริง 
เธอต้องรอฉันให้ได้นะ เธอต้องเข้าใจฉันและครอบครัว ><
3.  รับผิดชอบตัวเองให้ได้ 
จะมัวฟูมฟายไปก็ใช่เรื่อง 
จะฟังเพลงอกหักซ�้า ๆ ทุกวันก็ไม่ไหว 
ดังนั้นลุกมาเปลี่ยนตัวเองจะดีกว่า ไหน ๆ 
อยากมีแฟนทั้งที ก็ท�าให้พ่อแม่เห็นว่าเราก็มีความ
รับผิดชอบดีกว่า
เปลี่ยนจากนั่งดูซีรี่ย์ฝันหวาน 
มาช่วยท�างานบ้าน อ่านหนังสือ 
ท�าชีวิตให้ดี เอาเกรดสวย ๆ 
มาฝากพ่อ-แม่ดีกว่า 
***ท่องไว้ในใจ ท�าให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเราให้ได้ 

(ฮึดสู้เข้าไว้!!)

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลยคือ “รักแบบไหนถึงจะเหมาะสม” +++แนะน�าว่าต้องเป็นรักที่ รักอนาคตของตัวเองด้วย+++
ช่วยกันเรียน ช่วยกันติวหนังสือ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กัน  ต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกัน ไม่ท�าสิ่งที่ไม่ดีก่อนเวลาสมควร

นี่สิ ! ถึงเรียกว่ารักกันจริง
การมีแฟนไม่ใช่เรื่องผิด!!! แต่ต้องรู้ขอบเขตความถูกต้อง และเหมาะสม

สิ่งที่ท�าได้ดีที่สุดตอนนี้คือ ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี  เรียนให้จบ  ท�าให้ชีวิตประสบความส�าเร็จ 

พอถึงวันนั้นเชื่อว่าพ่อ-แม่จะเปิดทางให้ แน่นอน 
*****เป็นก�าลังใจให้ทุกคนที่มีความรักนะคะ ^^ *****

ขอบคุณ ข้อมูลจาก trueplookpanya.com

HOW TO TEEN BY KRUNOODANG

“มีแฟนมันผิดตรงไหน” หลายคนคงเคยโดนผู้ใหญ่บ่น
เรื่องมีแฟน ให้ระวังโน่นบ้างล่ะ อย่าท�านี่บ้างล่ะ  

จริงๆแล้วการมแีฟนไม่ผิดนะ  เพราะเป็นความรู้สึกที่ห้ามกันไม่ได้ 
แต่ก็ควรอยู่ในกรอบที่เหมาะสม  สมวัย  ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 

ถ้าหลงใหลกับความรักจนขาดสต ิ ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรตามมาบ้าง !!! 
จึงไม่แปลกใจเลยที่พ่อ-แม่จะปฏิเสธเสียงแข็งว่า

ยังไม่พร้อมให้ลูกมีแฟน

“มีรักในวัยเรียน...ผิดด้วยเหรอ ?”

1. กลัวเสียการเรียน – เสียอนาคต
2. กลัวปัญหาท้องก่อนวัยอันควร
3. เป็นวัยที่ยังไม่มั่นคงเรื่องการควบคุมอารมณ์ (ทะเลาะ รัก ๆ เลิก ๆ)
4. หาเงินเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้
5. ความรับผิดชอบ – ประสบการณ์ชีวิตยังไม่มากพอ

สาเหตุที่พ่อแม่ไม่อยากให้มีแฟน

ท�าอย่างไรดี ถ้าพ่อแม่ไม่ให้มีแฟน !!!
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