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         1. เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร  ผลงาน           

ทางวชิาการ กจิกรรมของคร ู นกัเรยีน  และบคุลากร 

ภายในโรงเรยีน

         2. เพือ่เป็นสือ่กลางในการสร้างความสมัพนัธ์อนัด ี

ระหว่างโรงเรยีน  ผูป้กครอง  ชมุชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

ทัง้ภาครฐัและเอกชน

โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ผู้อ�านวยการเอกบรรจง  บุญผ่อง
รองผู้อ�านวยการทวี  พรมจันทร์
รองผู้อ�านวยการชวนพิศ  คาดสนิท

นางสาวศรีสุดา   ฉลอง

นางปนกมล  เกิดโพธิ์ชา 
กล่มุสาระการเรียนร้ ู8 กล่มุสาระ

นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งร่งุโรจน์
นางปนัศญา  เจริญมาก
นางสาวธนาภา  ฤทธิ์พันธ์

เจาของ
ที่ปรึกษา    
    

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

พิสูจนอักษร

ออกแบบปก   



สารจาก...ผู้อ�านวยการ

	 “ความรู้คู่คุณธรรม”	คือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"	

ที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะเพียบพร้อมทั้งความรู้และ

การมีคุณธรรม เพราะความรู้ประดุจอาวุธที่จะติดกายของเราไปได้

ทุกหนแห่ง และไม่มีใครที่จะมาแย่งชิงความรู้ ความสามารถไปจากเราได้

แต่จะมีความรู้โดดเด่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ คนที่มีความรู้

แต่ไม่มีคุณธรรมนั้นมักจะเอาเปรียบผู้อื่นและมักใช้ความรู้ในทางมิชอบ 

ทุจริตและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ส่วนผู้ที่มีคุณธรรมนั้น

ถือว่าเป็นบุคคลอันเป็นที่ต้องการของสังคมเพราะคุณธรรมจะช่วยพัฒนา

ให้สังคมเกิดสันติสุขแต่ถ้ามีเฉพาะคุณธรรมไม่มีความรู้ความสามารถ

ก็มักจะตกเป็นเหยื่อของการถูกเอาเปรียบจากผู้ที่ฉลาดกว่า ดังนั้น  "ความรู้"	และ	"คุณธรรม"		จึงควบคู่กัน 

บุคคลผู้ที่มีความรู้และมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ที่สังคมต้องการ เป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศ

ให้เจริญก้าวหน้า

 วารสารฉบับนี้เวียนมาถึงวาระแห่งการสิ้นสุด ปีการศึกษา 2561 ลูกศิษย์เหลืองแดง แกลง"วิทยสถาวร"

ม.3 และม.6 ทุกคนก�าลังจะจบการศึกษา ซึ่งต่างถูกบ่มเพาะจนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมที่จะก้าวออกไป

เผชิญกับสังคมภายนอกได้อย่างเต็มความภาคภูมิ ขอให้ทุกคนใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม

ที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านอบรมส่ังสอน น�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 

และประเทศชาติ

ด้วยความปรารถนาดี

นายเอกบรรจง	บุญผ่อง
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
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กลุ่มบรหิารงานบุคคลกลุ่มบรหิารงานบคุคล
ข้อมูลโดย ครูณชิาภัทร   จนีประโคน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะช�านาญการ

นางสาวทัศนยี์ อภญิ
กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี

ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2561

ว่าที่ร้อยตรหีญงิจรยิา  เห็นงาม

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย

ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 19 มถิุนายน  2561

นางยุพนิ  เอมเจรญิ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง เมื่อแต่วันที่ 23 มนีาคม  2560

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล  

 นางสาววันทาทพิย์ ตะธุง
การศกึษา 	 มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปรญิญาตร	ี		 ครุศาสตรบัณฑติ	

	 	 สาขาวชิาคณติศาสตร์

ประวัตกิารท�างาน  	บรรจุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561	

ต�าแหน่งครูผู้ช่วย 	 โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”

ภูมลิ�าเนา  24/1	หมู่ที่	12	ต�าบลหนองแวง	

	 	 อ�าเภอเมอืง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 โทร.	085-0038809

ชื่อ-สกุล   
 นางสาวสุพติา นวลจันทร์
การศกึษา มหาวทิยาลัยบูรพา

ปรญิญาตร	ี	 คณะศลิปกรรมศาสตร์	

	 	 สาขาดนตรสีากล

ประวัตกิารท�างาน  	ท�างานเมื่อวันที่	1	พฤศจกิายน	2561	

ต�าแหน่งครูอัตราจ้าง  โรงเรยีนแกลง	“วทิยสถาวร”

ภูมลิ�าเนา		 23/9	หมู่ที่	7	ต�าบลทางเกวยีน		อ�าเภอแกลง	

	 	 จังหวัดระยอง		โทร.090-0762721	

แนะน�าบุคลากรใหม่

นางสาวอุษา  มะลคิ�า
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2561

นางสาววันด ี อรัญวงศ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2561
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Degree :  B.A. of Arts in Business,  
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  (Year 2017)
Subject : English
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Nationality :  Filipino
Date of birth :   1 March 1994
Degree :  Bachelor of Science in  
  Criminology, La Salle  
  University, the 
  Philippines (Year 2014)
Subject : Science (MEP)

Name :      Ms Kelli Marie Benton
Nationality :  American
Date of birth :   27 January 1995
Degree :  B.A. of Arts in Education, Major in Educational Studies, 
  Arizona State University, U.S.A. (Year 2017)
Subject : English (MEP)

ครูภาษาต่างประเทศ
แนะน�าบุคลากรใหม่
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การตดิตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 

 

  
    งานแนะแนว โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  
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ช่ือ-สกลุ สาขา คณะ สถาบนั \โครงการ 
ปรีชา เอ่ียมทิม การจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ บริหารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทุน PIM 
จิตรา บุญชู คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ชนภคัสรณ์ อินทร์สุดชยั ฟิสิกส์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีมีท่ีเรียน 
ขวญัชยั ถวิล บริหารธุรกิจ ส านกัวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 
ศกัยศ์รณ์ ปกรโรจนโยธิน นิติศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

เกษมสนัต ์ ดีคง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี Portfolio 
หฤษฎ ์ โพธิชยั ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีนวิทยา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

ภูมิลกัษณ์ ดอกไม ้ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา portfolio 1/2 
ชลลดา แสนสุธรรม การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การโรงแรม วิทยาลยัเทคนิคระยอง โควตา 
นภสัสร บุญให้ ภาษาและวฒันธรรมจีน ส านกัวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

นภสัสร สมอโพรง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา Portfolio 1/2 
ยวุดี ละสา สาขาวิชาดนตรี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี - 

 

งานแนะแนว
การตดิตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2561 
 

  
    งานแนะแนว โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  
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ช่ือ-สกลุ สาขา คณะ สถาบนั \โครงการ 
ปรีชา เอ่ียมทิม การจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ บริหารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทุน PIM 
จิตรา บุญชู คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ชนภคัสรณ์ อินทร์สุดชยั ฟิสิกส์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีมีท่ีเรียน 
ขวญัชยั ถวิล บริหารธุรกิจ ส านกัวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 
ศกัยศ์รณ์ ปกรโรจนโยธิน นิติศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

เกษมสนัต ์ ดีคง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี Portfolio 
หฤษฎ ์ โพธิชยั ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีนวิทยา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

ภูมิลกัษณ์ ดอกไม ้ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา portfolio 1/2 
ชลลดา แสนสุธรรม การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การโรงแรม วิทยาลยัเทคนิคระยอง โควตา 
นภสัสร บุญให้ ภาษาและวฒันธรรมจีน ส านกัวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

นภสัสร สมอโพรง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา Portfolio 1/2 
ยวุดี ละสา สาขาวิชาดนตรี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี - 
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การตดิตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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4 สรุปการติดตามผลครั้งท่ี 1 

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ       98   คน 
 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  11   คน 

 อาชีวศึกษา      1   คน 

   รวม         110 คน  
 จากนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 377 คน 

 

 

ช่ือ-สกุล สาขา คณะ สถาบนั โครงการ 
ยศกร จิรังกรณ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เด็กดีมีท่ีเรียน 
ภูวดล พุม่สุวรรณ์ ชีววิทยา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีมีท่ีเรียน 
ปุณณวิชญ ์ รัตนคุณ นิติศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

พนัวรรษา รุจิรังสิมนัตุก์ุล แพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต รับตรง 
ณฐัพร สุชยัทศัน์ศรี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล รอบ portfolio 
ปภทัรศรา อรัญวงศ ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท รับตรงจากพ้ืนท่ี 

พชัรพร สิทธิปัญญา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสญัจร 
ประเภท ก 

ธนณฏัฐ์ อ านวยบุษย ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
เทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 

กนกวรรณ อาตมก์ุล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวตัน์ ทุน PIM  
เปมิกา ส าเร็จ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา Portfolio 
สุธาทิพย ์ โชคทรัพยไ์พศาล นิติศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

พรชนนั นาคเกษม บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ การจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา mou 
จนัทร์พิมพ ์ เบญจศิริ เคมี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 

ทศันีย ์ เติมต่อ กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี 
และส่ิงแวดลอ้ม 

วิทยาศาสตร์ พลงังาน และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ ระยอง 

ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ประกายฟ้า บุญหลาย การสอนวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ - 
ภทัรวดี แซ่อ๋ึง วิชาฟิสิกส์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
ยลลดา เช้ือนุกูล วิชาฟิสิกส์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีมีท่ีเรียน 
มทัวนั ศรีภกัดี วิชาภาษาไทย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา Portfolio 
วรวฒัน์ มีลาภ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่ น สอบตรง-ชิงทุน 
ธนภทัร แถลงสตัย ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เด็กดีมีท่ีเรียน 

พรรณราย เร่งร้อน การจดัการการส่ือสาร คณะวิทยาการจดัการ 
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา รับตรง 10% 

วรฤทยั ศรีสุวรรณ นิติศาสตร์บณัทิต นิติศาสาตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
กวิสรา บุญมา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
ศิริพร ขอวิจิตรไพศาล อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา mou 
กิตติยา แม่นหมาย พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
อริสรา บ ารุง นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
อรณิชา ตั้งเจตนาภิรมย ์ บริหารทัว่ไป รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
ณฎัฐณิชา พทุธิมนตรี บริหารทัว่ไป รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
ฐิตาพร รัตนวิจิตร นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
จิรกิตต์ิ ตรึกหากิจ ดนตรีสากล ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลยับูรพา mou 

  

 

  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 
รวบรวมโดย นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต ์

งานแนะแนว
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ช่ือ-สกุล สาขา คณะ สถาบนั โครงการ 
ณฐักุล สุพรรณวงศ ์ ธุรกิจการจดัการอาหาร ธุรกิจการจดัการอาหาร สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทุนพิเศษ 
ณฐันนท ์ ศรนารายณ์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
ณฐัพล คงประเสริฐ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 

ภิลพฒัน์ ถิรประภาพร วิศวกรรมโทรคมนาคม 
เเละสารสนเทศ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้รับตรงรอบ 3 

วีรภทัร หิรัญรักษ ์ การจดัการ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
อิศรา สมโภชน์ บญัชี วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา Portfolio 1/1 
จิราพร พกุศร นิติศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

ณิชกานต ์ แกว้อ่อง แพทยแ์ผนจีน 
และศิลปศาสตร์ภาษาจีน แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา รับตรง 10% 

ฟารีดา สุรินทร์ เคมี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ขวญัฤทยั กฤษณสุวรรณ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท โควตา้รับตรงจากพ้ืนท่ี 
ธนธรณ์ ใจมนั การท่องเท่ียว การจดัการส่ือสารระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

นลินธร สุขจิตร์ การจดัการการส่ือสาร วทิยาการจดัการ 
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา รับตรง 10% 

ภคนนัท ์ รัตนธรรม เทคโนโลยทีางทะเล เทคโนโลยทีางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี เด็กดีศรีระยอง 
จารุวรรณ แสนสุข การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
พชัราภา ผลประดิษฐ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช Portfolio  
พนัธกานต ์ เกษรเจริญ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
วิทยา วงศสุ์บิน รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
สุกฤษฎ ์ เจริญวงศ ์ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
พชัราภรณ์ พนมเพลิง นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 

นฤมล นารถมณี เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั Portfolio 

ธณัชนก บุญย ัง่ยนื เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั Portfolio 

รุจิรดา วงษห์าพิมพ ์ ภาษาองักฤษ - ภาษาจีน 
(หลกัสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โควตา้ 

ศิริรัตน์ พลเวียง ภาษาจีน ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา รับตรง10% 
พรลภสั ทองเปรม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีมีท่ีเรียน 

จอมขวญั ระวงั 
การจดัการอีเวน้ท์

(นานาชาติ) บริหารธุรกิจ Stamford International University - 

จิตราภา ชาเหลา บญัชี การจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา mou 

ธนโรจน์ ขาวแพร มีเดียอาตส์ 
ออกแบบกราฟิก 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี โครงการเรียนดี 

กิตติธชั ใจเยน็ วิชาการบริหารทัว่ไป รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
กรรณิการ์ เกณฑพ์ล ภาษาไทย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี Portfolio 
อญัชิสา เจริญมาก นิติศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โควตา้พิเศษของครูแนะแนว 

ชนาภา สนเอ่ียม วิชาการศึกษาครูปฐมวยั ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
แอนนา สุทธิจกัร บญัชีบณัฑิต วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
กลัยก์มล โตะ๊ชา้ง นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 

วารสาร    12    ร่มแกลง

งานแนะแนว
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ช่ือ-สกลุ สาขา คณะ สถาบนั โครงการ 

ธารารัตน์ นิสยัมัน่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั Portfolio 

บุญสิตา เนียมทอง การศึกษาปฐมวยั ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
กาญจนศิริ สนิทเหลือ การปกครองทอ้งถ่ิน รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
โขมพสัตร์ เผื่อนโชติ บริหารทัว่ไป รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
ภรันดา ศรีโพธ์ิ นาฏศิลป์และการก ากบัลีลา ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 
กานติมา ทรัพยป์ระเสริฐ บญัชี การจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา เพชรตะวนัออก 
พรกมล รุจิวงศ ์ ภาษาองักฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้รอบท่ี3 
ทิพวรรณ คงมนต ์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา 
ศรีนวล กาญจนโกศล ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้รอบท่ี1 
สุภสัสรา บ ารุง นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ผูมี้ความสามารถพิเศษ 

ศศิธร เปรมกมล การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ ระยอง 
โควตา้เรียนดี 

กมลวรรณ ศรีวะรมย ์ การจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ บริหารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทุนเจียรไนเพชร 
ทกัษิณ ล้ีไพโรจนก์ุล นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี Portfolio 
ภูริภทัร รัตนเกตุ การพฒันาชุมชน มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ธีรพฒัน์ แสวงผล วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
เศรษฐพงศ ์ งามดี การพฒันาชุมชน มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา 
ศุภวิชญ ์ โอทาน วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
กญัญาภคั แสงมณี วิชาการจดัการธุรกิจอาหาร การจดัการธุรกิจอาหาร สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทุน เจียระไนเพชร 
ชมพนุูท ประเสริฐพรหม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
เกศินี พทุธศร บริหารทรัพยากรมนุษย ์ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา Portfolio 
ณฐัรดี แจง้จ ารัส การพฒันาชุมชน มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ดุษฎี วิทยศกัด์ิพนัธ์ุ การพฒันาชุมชน มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ณฐัณิชา ตุนแสน การจดัการ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ธนิตา ช่างตกแต่ง การพฒันาชุมชน มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ภทัธวรรณ ทองดี วิชาการจดัการธุรกิจอาหาร การจดัการธุรกิจอาหาร สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทุน PIM 
มลสุดา พานทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
กนกพร สุทธิสถิตย ์ การจดัการ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ศิริลกัษณ์ พวงพี รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
ณฎัฐธิดา ทองกอ้น การพฒันาชุมชน มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราฎภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
วรัชยา วงศม์าก พฒันาชุมชน มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี โควตา้ 
นิรชน วิริยะนาวิน การจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ บริหารธุรกิจ สถาบญัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทุน เจียระไนเพชร 

ปาลิตา ลือชยัราม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสญัจร 

หฤทยั เหล็กเพช็ร 
วิศวกรรมการจดัการ 

และโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสญัจร 

ธญัสุดา เจริญอินทร์พรหม ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา Portfolio 

ฐิตาภา ดวงดาว นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เด็กดีศรีระยอง 

งานแนะแนว
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        แถวบน   นายกฤตพรต	เกตุแก้ว,	นายสุภัทรพงศ์	รวงผึ้งรุ่งโรจน์,	นางปิ่นกมล	เกดิโพธิ์ชา,	นางสาวญาดรนิทร์	พลายละหาร,	
	 	 นางสาวสมหญงิ	ศรรีื่น,	นางสมพร	ทาตะภริมย์,	นางสาวพรรณกิา	สุวรรณอ�าไพ,	นางสาวศรสีุดา	ฉลอง,	
	 	 นางสาวรัชตา	เกาะเสม็ด,	นางสาวกาญจนา	หาทรัพย์,	นางสาวมลฤดี	เด่นดวง,	นางสาววณชิชา	ร�่าร้อง,	
	 	 นายสาธติ	สกุลวงษ์		
       แถวล่าง นายบุญส่ง	พุ่มบาน,	นายอธพิันธุ์	เหลอืงชัยชาญ,	นางอศิรา	สัมมานติย์,	นางสร้อยแก้ว	บุญปก,	
	 	 นางสาวณชิาภัทร	จนีประโคน,	นางสาวศันสนยี์	วงศ์หงส์,	นางสาวสุรัสวด	ีสุขยิ่ง,	นางสาวจงกลนี	ปฏสิังข์,	
	 	 นายสรศักดิ์	บัวแย้ม

รางวัลครูดใีนดวงใจ ระดับสถานศกึษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18

นายบุญส่ง  พุ่มบาน และนายสรศักดิ์  บัวแย้ม

นางอุษา  อังศุพฤกษ์, นางอังคณา  อนิทรเพชร,

นายนพรัตน์  ทาตะภริมย์  และนายสาธติ  สกุลวงศ์

รา
งวัล

ครูดีไม่มีอบายมุข

รางวัลครูดีในดวงใจ
รางวัลคุรุปูชนีย์
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 นางเตอืนใจ  สมคดิ รับโล่ห์เกยีรตคิุณและเข็มกลัดเชดิชูเกยีรติ	

"หม่อมงามจติต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก" 

รางวัลสร้างเสรมิคนดมีคีุณธรรม	ประจ�าปี	2561

จาก	นายสุรศักดิ์	เจรญิศริโิชติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ครดูีศร ีว.ส.



กิจกรรมสภานักเรียน ปี 2561

กจิกรรมน�้าใจชาวระยองสู่น้องนาหมื่น

กจิกรรมแกลงแชร์เข้าร่วมกจิกรรมยุวชนศาลรัฐธรรมนูญ

กจิกรรมเดนิรณรงค์ลดการใช้พลาสตกิกจิกรรมเดนิรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

กจิกรรมรวมพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

กจิกรรม Mini Klaeng Fest
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ต้นกล้าพันธุ์ดี
ตอนที่ ๑๐ “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่”

         	สวัสดสีมาชกิ“ร่มแกลง”ที่รักทุกท่าน	พบกันครัง้นี้ภูมใิจน�าเสนอ“ต้นกล้าพันธุ์ด”ี ที่ผู้เขยีนได้พบและมคีวามประทับใจ
เป็นอย่างยิ่ง	ด้วยเป็นต้นกล้าพันธุ์ใหม่ที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เหล่าต้นกล้าน้อย	ๆ	ให้ได้เตบิโตอย่างมคีวามหวัง
พลังใจที่จะมุ่งมั่นก้าวตามความฝันของตนเอง	พร้อมแล้วเรามาท�าความรู้จักกับท่านปลัดนุ๊ก	นวพล	ล�าพล	วันนี้ท่านจะน�า
สาระด	ีๆ	อะไรมาฝากเราบ้าง	ขอเชญิตดิตามได้เลยค่ะ

รดน�้าพรวนดนิโดย...
ครูเตอืนใจ  สมคดิ

ประวัตกิารปฏบิัตงิาน
	 ปัจจุบันปฏบิัตริาชการในต�าแหน่ง	ปลัดอ�าเภอ	(เจ้าพนักงานปกครองปฏบิัตกิาร)	สังกัดกรมการปกครอง	กระทรวง
มหาดไทย	ณ	ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมอืง	จังหวัดระยอง	รับผดิชอบหน้าที่ส�านักงานอ�าเภอ	(ปฏบิัตหิน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป
ของอ�าเภอ)	นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้เป็นปลัดอ�าเภอประจ�าต�าบลปากน�้าและต�าบลท่าประดู่	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดระยอง
คตพิจน์ประจ�าตัว “คนอื่นท�าได้ เราก็ต้องท�าได้”
	 หลาย	ๆ	คนอาจเคยได้ยนิวลยีอดฮติ	อย่างค�าว่า	“สุดจัดปลัดบอก”	แล้วรู้หรอืไม่	ว่า	
ปลัดอ�าเภอคอืใคร	ท�าหน้าที่อะไร	วันนี้ปลัดนวพล	จะมาอธบิายให้ทุกคนฟังว่า	ปลัด	มหีน้าที่อะไรบ้าง
	 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน	ได้ให้ความหมายค�าว่า“ปลัด”เอาไว้ว่า	ผู้มตี�าแหน่งหน้าที่รองจากผู้ที่มี
ต�าแหน่งหน้าที่เหนอืตนโดยตรง	ซึ่งความหมายง่าย	ๆ	ก็คอื	ผู้ช่วยเหลอืของหัวหน้าหน่วยงานนัน้	ๆ	เช่น	ปลัดเทศบาลก็จะมหีน้าที่
รองจากนายกเทศมนตร	ีปลัดอ�าเภอก็จะมหีน้าที่รองมาจากนายอ�าเภอ	ซึ่งก็คอืผู้ช่วยนายอ�าเภอนั่นเอง	
งานของปลัดอ�าเภอมอีะไรบ้าง ?
	 หลาย	ๆ	คนอาจจะทราบแค่ว่า	ปลัดอ�าเภอท�างานอยู่บนอ�าเภอแค่นัน้	อาจจะยังไม่ทราบว่าปลัดอ�าเภอมหีน้าที่อะไรบ้าง	
โดยหน้าที่หลัก	ๆ	ได้แก่	1)	ด้านความมั่นคง	มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย	แก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง	ๆ	ในพื้นที่	รวมไปถึง
งานกจิการชายแดนและกองอาสารักษาดนิแดน	2)	ด้านการอ�านวยความเป็นธรรม	มหีน้าที่	สบืสวนสอบสวนคดอีาญา	ไกล่เกลี่ย							
ข้อพพิาท	การร่วมชันสูตรพลกิศพผู้ที่เสยีชวีติระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน	3)	ด้านการบรหิารงานปกครอง	มหีน้าที่
ดูแลประชาชนและการปกครองท้องที่	โดยมกี�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	แพทย์ประจ�าต�าบล	สารวัตรก�านัน	และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	เป็นก�าลังส�าคัญ			          
รวมถงึการอนุญาตทางปกครองต่าง	 ๆ	 เช่น	การขอใบอนุญาตโรงแรม	 โรงรับจ�าน�า	ค้าของเก่า	สถานบรกิาร	 รวมไปถงึขอมแีละ											
ใช้ปืน	4)	งานทะเบยีนและบัตรประชาชน	เป็นงานที่ดูแลการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนกับทะเบยีนราษฎรและทะเบยีนทั่วไป														
เช่น	แจ้งเกดิ	แจ้งตาย	ย้ายที่อยู่	ทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม	ทะเบยีนสมรส	ฯลฯ
	 นอกจากนี้ปลัดอ�าเภอยังต้องรับผดิชอบงานนโยบายรัฐบาลที่ต้องการบังคับใช้ในพื้นที่ระดับอ�าเภอให้บังเกดิผลเป็น
รูปธรรม	และงานของอกี	19	กระทรวง	ที่ไม่มหีน่วยงานปฏบิัตภิารกจิในพื้นที่	ก็ต้องเป็นหน้าที่ของปลัดอ�าเภอที่จะต้องปฏบิัติ
ให้บรรลุเป้าหมาย	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	หน้าที่ของปลัดอ�าเภอมขีอบเขตที่กว้างมาก	เพราะเป็นงานที่ต้องบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขประชาชน
ทุกคน	เวลาท�างานของปลัดอ�าเภอก็คอื	24	ชั่วโมง	เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนจะเกดิขึ้นเมื่อใด
	 โดยปลัดนวพลมคีวามยนิดแีละเป็นเกยีรตอิย่างยิ่งที่ได้มาพบปะเพื่อน	ๆ	พี่น้องชาวเหลอืงแดง	แกลง“วทิยสถาวร”	ในครัง้นี้	
และอยากฝากข้อคดิด	ีๆ	ในการเดนิตามฝันของตัวเอง	โดยกระผมมคีวามเชื่อว่า	“ความฝัน”	เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการด�าเนนิชวีติ	
เพราะมันคอืสิ่งที่คอยผลักดันให้เราเดนิไปยังเป้าหมายของตัวเองได้ส�าเร็จ		ผ่านการวางแผนในการด�าเนนิชวีติอย่างเป็นระบบ		
ซึ่งความฝันหรอืเป้าหมายในชวีติ	มันจะไม่เดนิมาหาเรา	เราต้องใช้ค�าว่า	“ความตัง้ใจ”	และ	“ความเชื่อมั่นในตัวเอง”	ในการเดนิไปหามัน

ประวัตสิ่วนตัว
 นายนวพล ล�าพล ชื่อเล่น	นุ๊ก	อายุ	22	ปี	เกดิเมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2539	
ณ	โรงพยาบาลแกลง	ที่อยู่ปัจจุบัน	28/67	ถนนตากสนิมหาราช	ต.ท่าประดู่	อ.เมอืง	จ.ระยอง
ประวัตกิารศกึษา
ส�าเร็จการศกึษา	 ระดับประถมศกึษาจากโรงเรยีนรุ่งนภาพทิยา	ปีการศกึษา	2550
ส�าเร็จการศกึษา	 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้นจากโรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”	ปีการศกึษา	2553
ส�าเร็จการศกึษา	 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”	ปีการศกึษา	2556
ส�าเร็จการศกึษา	 ระดับปรญิญาตร	ีรัฐศาสตรบัณฑติ	สาขาบรหิารรัฐกจิ	จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	
	 	 ปีการศกึษา	2560

ต ้นกล ้ าพั นธุ ์ ใ หม ่
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Lib Games 
   ยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 
ข้อมูลโดย ครูเอ้ือมพร  ชื่นอารมย์และครูดารินทร์  ชัยกิจวัฒนา 
 

 

 

 
 

      1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน      2. เพื่อให้มีนักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 
     3. เพื่อฝึกทักษะการจ า การคิดวิเคราะห์      4. เพื่อให้นักเรียนตอบค าถามจากการอ่าน 
 
 

 
สื่อและอปุกรณ์ :  บัตรค า 
วิธีการเลน่ 
1. ให้นักเรียนจับคู่  
2. ให้นักเรียนเป่ายิงฉุบ คนท่ีชนะจะได้เป็นคนเลือกว่าจะเป็นคนทายหรือคนใบ้ค าก่อน 
3. นักเรียนคนใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุดภายใน 2 นาที จะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัล 
 

 

สื่อและอปุกรณ์ : 1. คอมพิวเตอร์  2. อินเทอร์เน็ต 3. โปรแกรม Kahoot  4. สมาร์ทโฟน 
วิธีการเลน่ 
1. เปิดโปรแกรม Kahoot โดยเข้าไปท่ี www.kahoot.com 
2. ใส่ Pin หรือ รหัส ท่ีเป็นตัวเลขท่ีข้ึนอยู่บนหน้าจอของผู้ด าเนินกิจกรรม 
3. ใส่ช่ือในการเล่นเกม เมื่อมีผู้เล่นลงช่ือเข้ามาเล่นครบทุกคนแล้ว ผู้ด าเนินกิจกรรม              
   จะกดปุ่ม Start  
4. จะมีค าตอบให้ตอบภายใน 20 วินาที ถ้าตอบไม่ทันหรือตอบผิดจะแจ้งในหน้าจอ 
   ของผู้เล่นทันทีว่าค าตอบท่ีตอบถูกหรือผิด ใครตอบถูกต้องและเร็วท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ 
 

  
สื่อและอปุกรณ์ : 1. กาชาปอง  2. คิวอาร์โค้ด 3. สมาร์ทโฟน 
วิธีการเลน่ 
1. ให้จับกาชาปอง ข้ึนมา 1 อัน 
2. แกะกาชาปองเพื่ออ่านค าถามท่ีอยู่ด้านใน 
3. เมื่ออ่านค าถามเรียบร้อยแล้วให้วิ่งไปสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อหาค าตอบ 
4. เมื่อได้ค าตอบแล้วให้น าค าตอบท่ีสแกนได้วิ่งมาบอกบรรณารักษ์ 
5. หาค าตอบท่ีได้ถูกต้องก็จะได้รับรางวัล 
 

วัตถุประสงค์ 

ใบ้ค าแสนสนุก 

Kahoot! 

กาชาปอง 

 

1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
 
 

นักเรียน ครูและบุคลากร 
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 

การวัดและประเมินผล กลุ่มเปา้หมาย 
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AI	ด้านการศึกษา	ครูยุคดิจิทัลอาจมี	AI	เป็นผู้ช่วยคนใหม่

	 แม้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดษิฐ์หรอื	 Artificial	 Intelligence	 (AI)	 จะดูน่ากลัว	 ว่าสักวันหนึ่งมันอาจแทนที่มนุษย์ในงาน

หลาย	 ๆ	 อย่าง	 แต่ในเรื่องการศกึษาและการเรยีนรู้	 AI	 นับว่ามปีระโยชน์หลายอย่างทเีดยีว	 เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ส�าคัญในด้านการศกึษา

หรอืไม่?	เป็นค�าถามที่ตอบยาก		แต่เราจะเห็นว่า	AI	ในวงการต่างๆ	คบืคลานเข้ามามีบทบาทในชวีติของเรา	ซึ่งท�าให้เราสามารถคาดหวังได้ว่า	AI	 

จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของการศกึษาได้เช่นกัน	 นอกจากการเรยีนรู้ของเครื่องปัญญาประดษิฐ์สามารถปรับปรุงเครื่องมอืทางการศกึษาของเรา	

และกลายเป็นพื้นฐานส�าหรับวธิกีารใหม่อย่างสมบูรณ์	 ตามสถติ	ิ AI	 ในภาคการศกึษาของสหรัฐจากปี	 2018	ถงึ	 2023	คาดว่าจะเตบิโตร้อยละ	 47													

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าครูยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็นและไม่อาจถูกแทนที่ได้	แต่งานของพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

	 เริ่มตัง้แต่ที่	 AI	 ท�าให้วธิเีรยีนเปลี่ยนไป	 จากวธิเีดมิ	 ๆ	 ในอดตีที่นักเรยีนจะต้องเดนิทางไปโรงเรยีน	 นั่งโต๊ะ	 ฟังครูสอน	 	 หน้าห้อง	 แล้วจด

บันทกึ	มาสู่รูปแบบการเรยีนรู้ใหม่	ๆ	ที่ปฏวิัตริะบบการศกึษาไปโดยสิ้นเชงิ	 	AI	ก็เป็นเครื่องมอืที่มปีระโยชน์ส�าหรับบรรดาครูทัง้หลาย	 	 โวลูชั่นที่ท�า

ด้วย	AI	สามารถเตมิช่องว่างวธิกีารสอนทีม่อียูเ่ป็นจ�านวนมากได้	 ช่วยอ�านวยความสะดวกส�าหรบัการท�างานทัว่ไปบางอย่าง	และท�าให้ครมูเีวลามากขึ้น																		

มอีสิระในการมุ่งเน้นไปที่การท�าความเข้าใจการสนับสนุน	และท�าสิ่งอื่น	ๆ	ที่เครื่องไม่สามารถท�าได้	 	ปัญญาประดษิฐ์ยังเปิดโอกาสใหม่	ๆ	มากมาย	

ตัวอย่างเช่น	Presentation	 Translator	ซึ่งเป็นโปรแกรมเสรมิที่ท�างานด้วย	AI	ส�าหรับ	PowerPoint	ซึ่งจะเพิ่มค�าบรรยายให้กับค�าบรรยายของครูโดย

อัตโนมัต	ิเครื่องมอืดังกล่าวสามารถช่วยสร้างห้องเรยีนระดับโลกที่รวมถงึนักเรยีนที่พูดภาษาอื่นได้	นอกจากนี้ยังเป็นทางออกส�าหรับนักเรยีนที่

ไม่สามารถเข้าชัน้เรยีนได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรอืต้องการเรยีนรู้เพิ่มเตมิเกี่ยวกับบางเรื่องที่ไม่มสีอนในโรงเรยีนของตนเอง

	 นอกจากนี้ยังมอีงค์กรที่ก�าลังพัฒนาวธิเีรยีนรู้เป็นรายบุคคล	Carnegie	Learning	and	Content	Technologies	ก�าลังพัฒนาแพลตฟอร์ม

การศกึษาที่ใช้	AI	เพื่อให้ข้อเสนอแนะและการทดสอบแก่นักเรยีนระดับก่อนอุดมศกึษา	ประเมนิความรู้	และแนะน�าหัวข้อใหม่	ๆ	เมื่อ	AI	เรยีนรู้และ

ปรับปรุงให้ดขีึ้น	อาจสามารถอ่านการแสดงออกทางสหีน้าเพื่อท�าความเข้าใจว่านักเรยีน		มปีัญหากับบางหัวข้อหรอืไม่	สามารถแก้ไขความซับซ้อน

ของบทเรยีนได้

วธิใีช้ประโยชน์จาก AI ในด้านการศกึษา
	 ประการแรก	AI	สามารถประเมนิความก้าวหน้าของนักเรยีนได้อย่างรวดเร็ว	ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา	แล้วปรับโปรแกรม

การศกึษาให้สอดรับกับความรู้ของนักเรยีน	วธิกีารดังกล่าวจะช่วยให้นักเรยีนมุ่งเน้นไปสิ่งที่พวกเขาท�าได้ดทีี่สุด	และตรวจหาสิ่งที่จ�าเป็นต้องปรับปรุง

	 AI	สามารถวเิคราะห์โปรแกรมการศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และหาช่องว่างในหลักสูตร	ตัวอย่างเช่น	เมื่อมนีักเรยีนจ�านวนมาก

เกดิสอบตก	AI	สามารถวเิคราะห์ส่วนนี้ของหลักสูตรและ	แนะน�าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโปรแกรม	หรือเพิ่มแนวทางที่จ�าเป็นบางอย่าง

	 แน่นอนแอพพลเิคชันของระบบปัญญาประดษิฐ์ส่วนใหญ่ก็คอื		การท�าให้งานด้านการจัดการเป็นไปโดยอัตโนมัติ		ครูทุกคนเสยีเวลาไปกับ

การตรวจการบ้านและงานอื่น	ๆ	ของนักเรยีน		ในขณะที่	AI	สามารถท�าสิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ได้เร็วขึ้น	และให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ในเวลาเดยีวกัน	

เครื่องมคีวามสามารถดพีอที่จะท�าการทดสอบแบบปรนัยได้	และเร็ว	ๆ	นี้พวกเขาคาดว่าจะสามารถตรวจข้อสอบแบบอัตนัยที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น

	 ปัญญาประดษิฐ์มศีักยภาพในการสอนพเิศษ	สนับสนุนนักเรยีนขณะก�าลังท�าการบ้านหรอืเตรยีมตัวส�าหรับการทดสอบที่บ้าน	เมื่อ	AI	

พัฒนาไปเรื่อย	ๆ	โปรแกรมนี้สามารถปรับปรุงโปรแกรมการสอนโดยตอบสนองต่อรูปแบบการเรยีนรู้ที่แตกต่างกันได้	AI	สามารถให้ข้อเสนอแนะ

เป็นรายบุคคลได้

ข้อมูลโดย  ครูสุกัญญา  พลาหาญ

อ้างองิจาก

https://www.thaifintech.com/2018/09/07/ai-in-future-education/

	 การเรยีนรู้ของเครื่องสามารถใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลทางประสาทวทิยา		การตดิตาม	

การโต้ตอบของนักเรยีนกับสื่อการสอน	เช่น	วดิโีอ	และการตรวจสอบส่วนต่าง	ๆ	ของวดิโีอ

ทีดู่เหมือนว่าจะยากเกินไปส�าหรับนักเรียนดังนั้นพวกเขาจึงสามารถกลับไปดูวิดีโอซ�้า

ได้อย่างรวดเร็ว	วธิกีารนี้จะช่วยให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรที่ยากเกนิไปส�าหรับนักเรยีน	

แล้วปรับจังหวะตามความต้องการของนักเรยีนแต่ละคน

	 เทคโนโลยดีังกล่าวเป็น	AI	การเรยีนรู้เชงิลกึและการเรยีนรู้ของเครื่องได้เปลี่ยน

อุตสาหกรรมหลาย	ๆ 	อย่างไปแล้ว	และภาคการศกึษาดูเหมอืนว่าจะเป็นภาคส่วนที่มกีารประยุกต์

ใช้ปัญญาประดษิฐ์ได้อย่างเป็นธรรมชาตมิากที่สุด	ซึ่งรวมถงึการเรยีนการสอน		ถงึแม้ว่า	AI	อาจ

เปลี่ยนกระบวนการทางการศกึษาตามที่เราทราบ	 แต่เครื่องจะไม่สามารถแทนที่ครูได้ในอนาคต

อันใกล้นี้	อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาสามารถท�าได้ตอนนี้คอืท�าให้งานที่ยุ่งยากง่ายขึ้น	และปรับ

กระบวนการเรยีนรู้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้นักเรยีนทุกคนได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นที่สุด
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หอ้งเรยีนพเิศษ MINI ENGLISH PROGRAM 

 

  

ข้อมูลโดย  ครูวรางคณา  ทางทอง 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์   
วันที ่30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561  
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษ KINGS นอกสถานศึกษา
กิจกรรม เรียนรู้วิทยาการ สืบสานวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 17–21 ตุลาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่

ห้องเรียนพิเศษ KINGS

โครงการ ค่ายห้องเรียนพิเศษ KINGS กิจกรรม The Lion KINGS camp ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

ข้อมูลโดย  ครูรัชตา  เกาะเสม็ด

เดนิทางไปจังหวัดเชยีงใหม่

โดยเครื่องบนิ

ฝึกปฏบิัตกิารเคม ีภาควชิา
เคม ีคณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ศกึษาดวงดาว มองท้องฟ้า ณ อุทยานดาราศาสตร์สรินิธร ศกึษาวัฒนธรรม ณ หอศลิปวัฒนธรรม จังหวัดเชยีงใหม่

ศกึษาแหล่งพลงังานธรรมชาติ

น�้าพุร้อนสันก�าแพง

พระต�าหนัก
ภูพงิค์ราชนเิวศน์

เรยีนรู้การท�าร่ม 

ณ บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง

สักการะพระธาตุ

ณ พระธาตุดอยสุเทพ

ส่องสัตว์ ดูเสอื 

สวนสัตว์เชยีงใหม่ ไนท์ซาฟารี
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 นักเรยีนเคยสงสัยหรอืไม่ว่า ค�าว่า “house” และ “home” ต่างมคีวามหมาย
ในภาษาไทยว่า “บ้าน” เหมอืนกัน แต่ท�าไมในภาษาอังกฤษถงึใช้ 2 ค�า ทั้งสองค�านี้มอีะไร
ที่แตกต่างกัน นอกจากการเขยีนสะกดค�าที่แตกต่างกัน ท�าให้ออกเสยีงแตกต่างกัน
แล้วก่อนอื่น  เราลองมาดูความหมายตามพจนานุกรม Oxford Dictionaries กันก่อน 
ว่าให้ความหมายของค�าว่า “house” และ “home” ว่าอย่างไร 

	 หากวเิคราะห์ถงึความแตกต่างระหว่างค�าว่า	 house	 และ	 home	 จากความหมายที่พจนานุกรม	 Oxford	 Dictionaries          
ได้ให้ไว้นัน้	ค�าว่า	“house”	หมายถงึสิ่งก่อสร้างส�าหรับการพักอาศัยของผู้คน	ไม่ว่าจะมคีนอยู่อาศัยหรอืไม่ก็ตาม	อาจจะ
เป็นบ้านเดี่ยวหรอืห้องแถว	 	ส่วนค�าว่า	 “home”	หมายถงึ	อาคาร	สถานที่ที่อยู่อาศัยมานานถาวร	 เป็นสถานที่ที่เราเกดิ
หรอือยู่อาศัยมาตัง้แต่เด็ก	เป็นเจ้าของสถานที่นัน้	อาจจะเป็นบ้าน	เต็นท์	เรอื	ถ�้าใต้ดนิ	กล่องกระดาษใต้สะพาน	ก็ได้	
ยังหมายรวมถงึศาสนา	ประเทศที่จากมาหรอืเป็นสถานที่ที่มคีวามรู้สกึผูกพันเกี่ยวข้องด้วย	ดังเช่นตัวอย่าง	วลดีังต่อไปนี้	
“There is no place like home.”  “Home is where the heart is.”  และ  “Make yourself at home.”  นอกจากนี้	
ค�าว่า	“home”	ยังมคีวามน่าเคารพมากกว่าค�าว่า	“house”	หากเราต้องการพูดให้สุภาพต่อคนอื่น	จงึควรใช้ค�าว่า	“home”	
ในความรู้สกึของครูเอง	ครูรู้สกึว่าค�าว่า	“home”	มคีวามอบอุ่นมากกว่าค�าว่า	“house”		เช่นเดยีวกับความรู้สกึเวลาที่ได้
ฟังเพลง	 Take	Me	Home	ของ	 John	Denver	หากนักเรยีนยังไม่เคยฟัง	ลองไปหาฟังได้นะคะ	แล้วมาบอกครูว่าเรารู้สกึ
เหมอืนกันหรอืไม่
	 และนี่ก็คอืความแตกต่างระหว่างค�าว่า	“house”	และ	“home”	ที่ได้วเิคราะห์ออกมาจากความหมายของค�า	
หากนักเรยีนต้องการน�าค�าว่า		“house”	และ	“home”	ไปใช้ไม่ว่าจะในการเขยีนหรอืพูดก็ตาม	จงึควรเลอืกใช้ให้ถูกต้อง
ตามความหมายและจุดประสงค์ที่นักเรยีนต้องการจะสื่อสารออกไปนะคะ	 และก่อนที่เราจะจากกันไป	 ครูมแีบบทดสอบ
การเลอืกใช้ค�าว่า		“house”	และ	“home”	มาให้นักเรยีนได้ลองท�า	ลองท�าดูนะคะ	สู้	ๆ

What is the difference between 

    “a house” and “a home”?

English Learning Tips 
by Kru Bee

Try to guess whether each of these phrases should use “house” or “home”.

1. a single-family ………………..  2. a dog ………………..

3. clean the ………………..  4. on ……………….. arrest

5. a ……………….. loan   6. a ……………….. owner

7. a ……………….. sitter   8. ……………….. school your children

9. a beach ………………..   10. my ……………….. town

Answ
er 1. hom

e 2. house 

3. house 4. house 5. hom
e 

6. hom
e 7. house 8. hom

e 

9. house 10. hom
e
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 House : A building for human habitation, especially one that consists 
of a ground  floor and one or more upper storeys. 
 Home : The place where one lives permanently, especially as a member  
of a family or household. 
 
 



เกร็ดความรู้ “ภาษาจีนทับศัพท์อย่างไร” 
ข้อมูลโดย ครูมุกรินทร์  นิลโกศลและครูอัจฉริยา  พุทธเวช 

 

 ประเทศไทยเราเป็นประเทศทีน่ิยมทับชื่อเรียกจากภาษาอังกฤษ เราเรียก “แมคโดนัล”(Mcdonald), 
“เคเอฟซี” (KFC), “สตาร์บัค” (Starbucks), “อีเกีย” (IKEA) ฯลฯ แต่ส าหรับภาษาจีน ไม่เลยอย่างสิ้นเชิง  
คนจีนได้คดิชื่อ ภาษาจีนเหล่านี้ขึ้นมาเรียบร้อยและที่ส าคัญ “ไม่เรียกทับศัพท์” เลยค่ะ ตัวอย่างเช่น  
หากไปจีนต้องการถามว่า ร้านKFC อยู่ที่ไหน ก็พูดไปว่า KFC 在哪里 (zài nǎlǐ) ปรากฏว่าคนจีน
ฟังไม่เข้าใจว่า KFC คืออะไร  ดังนั้นมารู้ช่ือทับศพัท์ภาษาจีนไว้ไม่เสียหลายแน่นอน  
   1. Burger King ภาษาจีนเรียกว่า ฮั่น เป่า หวัง 汉堡王 (hàn bǎo wáng) = เบอร์เกอร์คิงส์ 
   2. IKEA ภาษาจีนเรียกว่า อี๋ เจีย  (Yí jiā) =อิเกีย 
   3. Mcdonald ภาษาจีนเรียกว่า ม่าย ตัง เหลา 麦当劳(mài dāng láo) = แมคโดนัล 
   4. Pizza hut ภาษาจีนเรียกว่า ปี้ เซ่ิง เค่อ 必胜客 (bì shèng kè) = พิซซ่าฮัท 
   5. Starbucks ภาษาจีนเรียกว่า ซิง ปา เค่อ 星巴克 (xīng bā kè) = สตาร์บัค 
   6. Coca-Cola ภาษาจีนเรียกว่า เขอ โข่ว เข่อ เล่อ 可口可乐 (Kěkǒukělè)= โค้ก 
   7. Adidas ภาษาจีนเรียกว่า อาตี๋ต๋าซือ  阿迪达斯 (ādídásī) = อาดิดาส 
   8. Nike ภาษาจีนเรียกว่า น้ายเค่อ 耐克 (nàikè) = ไนกี ้
   9. Samsung ภาษาจีนเรียกว่า ซานซิง 三星 (Sān xīng) = ซัมซุง 
   10. Nokia ภาษาจีนเรียกว่า นั่วจีย่า 诺基亚 (Nuò jī yà) = โนเกีย 
 เป็นอย่างไรบ้างทั้ง 10  ค านี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของคนจีน จะสังเกตได้ว่าภาษาจีนจะใช้ค าที่มีเสียงใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมาทับศัพท์แต่อาจจะไม่เหมือน 
ในบางค าเนื่องจากบางเสียงภาษาจีนไม่มี หากลองแปลความหมายในบางค าก็จะมีความหมายที่เก่ียวข้อง 
กับสินค้านั้น ๆ ซ่อนอยู่ เช่น IKEA อี๋ เจีย 宜家 (Yí jiā)  อี๋ แปลว่า เหมาะกับ คู่ควรกับ, เจีย แปลว่า  
บ้าน จึงรวมเป็น คู่ควรกับบ้านคือของแต่งบ้านนั่นเอง หากเจอค าเหล่านี้ในชีวิตประจ าวันนักเรียนก็ลอง 
น าไปใช้กันนะคะ  
 

“ภาษาจีนทับศัพท์อย่างไร”
เกร็ดความรู้

ข้อมูลโดย ครูมุกรนิทร์  นลิโกศลและครูอัจฉรยิา  พุทธเวช
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