
สารสัมพันธ์ 2/2556

294 หมู่ 13 ถนนพะเยา-ป่าแดด ต�าบลดงเจน อ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5442-2776  โทรสาร 0-5442-2775
www.dongjen.ac.th  E-mail : dongjen_phayao@hotmail.com

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม



วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
2. เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลงานของโรงเรียน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา

คณะท�ำงำน

นางภัทราพร  ภาธรธนฤต
นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
นางรัตนา อานนท์
นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ์

คณะที่ปรึกษำ

นายอุทร นัดดากุล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

นางอรทัย วรรณมุนินทร์ รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.อ�าพล บุญศรี รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

ผู้สนับสนุนข้อมูล

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน
และคณะครูทุกท่าน

บทบรรณำธิกำร
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ปีการศึกษา 2556

 » แนะแนวบอกกล่าว
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ข้อคิด สาระความรู้

เครื่องประดับที่สวยที่สุด
บนเรือนร่าง

คือ รอยยิ้ม

สิ่งดี ๆ ที่ควรท�าทุกวัน

งานที่ท�าแล้วพอใจที่สุด

คือ งานช่วยเหลือผู้อื่น

ความสุขที่สุด

คือ ..การให้..

อาวุธร้ายแรงที่ต้องระมัดระวัง
และเก็บรักษาให้ดีที่สุด 

คือ ค�าพูดที่ท�าร้ายผู้อื่นพลังยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่ท�าให้ทุกอย่างส�าเร็จ
คือ ความรัก

ความสูญเสีย
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

คือ การท�าร้ายตัวเอง

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด
ที่จะต้องเอาชนะให้ได้
คือ ความกลัวยานอนหลับ

ที่ให้ผลดีที่สุด
คือ ความสงบภายในใจ



เอกลักษณ์โรงเรียน : สะอาด ร่มรื่น
อัตลักษณ์โรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม
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โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

สารจากผู้อ�านวยการ

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพ
	 ท่านผูป้กครอง	ท่านผูม้อุีปการคณุทีเ่คารพทกุท่าน	วารสารประชาสมัพนัธ์โรงเรยีนดงเจนวทิยาคมฉบบัประจ�า

ภาคเรียนที่	 2	 ของปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนได้สรุปผลการด�าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้แก่นักเรียน	
โดยเน้นคุณธรรมน�าความรู้ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นนั้น	 ลูกๆ	 นักเรียนได้เรียนรู้และน�าสู่การปฏิบัติจริง	ท�าให้โรงเรียนได้
รับรางวัลและน�าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน	ประกอบด้วย	การได้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาและตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วม
การแข่งขันกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับประเทศ	ณ	อิมแพคเมืองทองธานี	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	14	
กรกฎาคม	2556	ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลในระดับประเทศแต่ลูกๆนักเรียนและคณะครูที่น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้รับ	 คือ	 มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	
อีกทั้งได้รับประสบการณ์ต่างๆ	อย่างมากมาย	โรงเรียนที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ล้วนเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มาแล้วมากกว่า	 ๑	ครั้ง	 แต่โรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมน�าเสนอ
กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับประเทศ	ผลจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ท�าให้โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้
รับการยกย่องชมเชยในระดับจังหวัดพะเยาและในระดับภาคเหนือ	ทั้งนี้โรงเรียนจะได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	ที่จะพัฒนานักเรียนในด้านทักษะชีวิต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ	ได้ด้วยตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง	

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการสถานศึกษาร่วมใจ	สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน	ในระดับภาคเหนือ	ได้รับโล่รางวัลพร้อมด้วยเงินรางวัลจ�านวนสามหมื่นบาท	จากกรมการขนส่งทางบก	
เมือ่วันที	่12	กรกฎาคม	2556	ทีผ่่านมา	ซึง่รางวลัทีไ่ด้รบันัน้เกดิจากการด�าเนนิการทีโ่รงเรยีนรณรงค์ให้นกัเรยีนปฏบิตัิ
ตามกฎจราจร	ได้แก่	การขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยเปิดไฟหน้ารถ	สวมใส่หมวกกันน็อค	และมีใบอนุญาต
ขับขี่	การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถรับส่งนักเรียน	การจัดท�าเครื่องหมายจราจรในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติ	 ที่ส�าคัญตัวแทนนักเรียนชมรม	RSC	ถนนปลอดภัยในสถานศึกษาบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ของโรงเรียน	 ได้น�าเสนอกิจกรรมอย่างชัดเจนจึงส่งผลให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้	 และอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจ	 คือ	
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนประจ�าปีการศึกษา	2556	 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่	 63	ที่จังหวัดเพชรบูรณ์	นักเรียนได้รับการคัดเลือก
เป็นตวัแทนจ�านวน	16	รายการ	ซึง่มจี�านวนทีไ่ด้รบัการคดัเลือกเป็นตวัแทนมากกว่าปีการศกึษาท่ีผ่านมา	โดยนกัเรยีน
ที่เป็นตัวแทนทั้ง	16	รายการ	จะเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงวันที่	18	-	20	ธันวาคม	2556	นี้	

ผลงานทัง้หมดทีเ่กดิข้ึนเป็นผลจากการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพของโรงเรยีนให้แก่นกัเรยีน	จากการทุม่เทความ
ตั้งใจในการสอนของคณะครู	จากความร่วมมือของลูกๆ	นักเรียนในการตั้งใจเรียน	และที่ส�าคัญการให้ความร่วมมือ
จากผู้ปกครองทุกท่าน	ทั้งนี้โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาลูกๆ	นักเรียนให้มีคุณธรรมน�าความรู้	 ตามมาตรฐาน	
การจัดการศึกษาของชาติต่อไป	โรงเรียนขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้	

(นายอุทร นัดดากุล)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพ

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือที่
ท่านมีให้กับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น	 ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี	 กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ที่ดิฉันได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนในการควบคุมและก�ากับดูแล
การปฏบิตังิานนัน้	ทางทมีงานของเราพยายามจดัหาและจดัท�าบรรยากาศต่างๆ	รวมทัง้การซ่อมแซม
และดูแลสิ่งต่างๆ	 เพื่อบริการให้กับนักเรียนในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์	และภาคเรยีนทีผ่่านมาทางโรงเรียนได้ด�าเนนิการขอตดิตัง้ประปาส่วนภมูภิาคจงัหวดัพะเยา
เข้าสู่โรงเรียนเพื่อให้บริการในการใช้เป็นน�้าดื่มขณะนี้อยู่ในระหว่างการด�าเนินการ	

ท้ายนีด้ฉินัซึง่เป็นส่วนหนึง่ในทมีบริหารโรงเรียน	ทมีงานบริหารทัว่ไปได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็
ก�าลงัและเต็มความสามารถจากงานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากทางโรงเรยีน	เพือ่โรงเรยีนเป็นสถานทีน่่าอยู	่
น่าเรียน	ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า	“สะอาด ร่มรื่น”

(นางอรทัย วรรณมุนินทร์)
รองผู้อ�านวยการงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพ
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง	 ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ร่วมกับทุกท่านที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสานนโยบายโรงเรียนดงเจนวิทยาคมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเป็นตามศักยภาพ	เพื่อมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ในด้านวิชาการ	 ได้ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยิ่ง	 โดยได้ด�าเนินการจัดการ
ศึกษาพิเศษ	 (การจัดการเรียนร่วม)	 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน	และด�าเนินการกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่านอย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการอ่านของผู้เรียน	อีกทั้งได้พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ	 เพียงพอ	น�า	 ICT	มาบูรณาการบริหารจัดการสารสนเทศ	 เน้นข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลและมีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้ยังพัฒนาหลักสูตรให้
มุ่งสู่หลักสูตรมาตรฐานสากล	 โดยให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ	 (รู้จริง)	 ส่ือสารสองภาษา	 (รู้เร่ือง)	ล�้าหน้าทางความ
คิด	 (รู้ไกล)	ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์	 (รู้ท�า)	ด�าเนินการด้วยระบบคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	 ใน	ปี	พ.ศ.2558	พร้อมทั้งด�าเนินการโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 โดยได้รับความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจัดสอนติวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	และ	6	 เพื่อยก
ระดับผล	การทดสอบระดับชาติ	(o	-	net)	และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป	

ท้ายนี้	 ขอขอบคุณผู ้ปกครอง	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สมาคมผู ้ปกครองและครู	 สมาคมศิษย์เก่า	
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน	 ครู	 บุคลการ	 ศิษย์เก่า	 นักเรียน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือโรงเรียนเสมอมา	และร่วมกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป

 (ว่าที่ ร.ต.อ�าพล บุญศรี)
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

สาร จากรองผู้อ�านวยการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู 

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพ

	 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกอยู ่ในช่วงภาวะถดถอยท�าให้การส่งออกสินค้าของไทย
มีน้อยลง	 ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของประเทศลดลงตาม	แต่สินค้าอุปโภคบริโภคกลับ
มีราคาสูงส่งผลให้รายจ่าย	ภาคครัวเรือนก็สูงข้ึนเป็นเงาตามตัว	 รายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกัน	
ผู้ปกครองทุกท่านควรที่จะมีการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้ดี	 สิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่มีความ
จ�าเป็นเราควรทีจ่ะหลกีเลีย่งเพือ่ไม่ให้มผีลกระทบกบัค่าใช้จ่ายทีส่�าคญัและจ�าเป็น	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งค่าใช้จ่ายภาคการศึกษาที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 อยากให้ผู้ปกครองได้ให้ค�าแนะน�าแก่ลูกๆ	 หรือ
นักเรียนที่อยู่ในการดูแล	 ให้รู้จักการใช้จ่ายที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับการศึกษา
ของบุตรหลาน	 ซึ่งเป็นอนาคตที่ส�าคัญของบ้านเมืองและของครอบครัว	 ขอให้ท่านผู้ปกครอง	
ผู ้บริหารโรงเรียน	 ครูและนักเรียน	 มีความสุขกาย	 สุขใจ	 เป็นก�าลังส�าคัญที่ดีของบ้านเมือง 

ด้วยความเคารพรัก

(นายสุรพล เต็มสวัสดิ์)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพ

สมาคมศษิย์เก่าโรงเรยีนดงเจนวทิยาคมได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการศกึษา	การพฒันา
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นประโยชน์สูงสุดกับทางโรงเรียน	 นักเรียนและครู	 และ
ในภาคเรียนนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าได้สนับสนุนงบประมาณในการในการจัดกิจกรรมจัดสอนติวให้
กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	และมัธยมศึกษาปีที่	 6	 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาต	ิ
(o	 -	 net)	 และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงของนักเรียน	และผลความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสมาคมฯ	
ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาเพราะได้รบัความร่วมมอืจากทกุๆ	ฝ่าย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านผูป้กครองทีใ่ห้การสนบัสนนุงบประมาณ
แก่สมาคมฯ	ด้วยดเีสมอมา	ในนามสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวทิยาคมขอขอบคณุทางโรงเรียนทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี	
ในการบรหิารงานและมส่ีวนร่วมในการพัฒนาด้านการศกึษาของโรงเรยีน	ท�าให้นกัเรยีนประสบผลส�าเรจ็ในกจิกรรมต่างๆ	โรงเรียน
ได้รับรางวัลมากมายทั้งในเขตพื้นที่การศึกษา	 ระดับภาคและระดับประเทศซึ่งน�าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน	 และสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	
การได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากศิษย์เก่าทกุท่านในการสนบัสนนุทัง้ก�าลงักาย	ก�าลงัความคดิและก�าลงัทรพัย์ซึง่จะเป็นส่วนขยาย

ให้สมาคมฯ	สามารถด�าเนนิงานได้อย่างราบรืน่	ในการนีท้างสมาคมฯ	จะด�าเนนิการตดิต่อประสานงานกบัศษิย์เก่าทกุท่านต่อไป

(นายวุฒิชัย รูปศิริ)

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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เชิดชูครูคนเก่ง

แนะน�ำครูใหม่... สู่รั้วดงเจน

ว่าที่ ร.ต.อ�าพล บุญศรี
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ต�ำแหน่ง รองผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

นางสาวชไมพร สุธรรม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย งานแนะแนว

นางสุบรรญา ทาเขียว
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานการคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยม

เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

งานการคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยม
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
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เชิดชูครูคนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน 
ผลงำน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง ลักษณะของประโยค ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น)

ผลกำรตัดสิน ดีเยี่ยม 80 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูสุบรรญา ทาเขียว 
ผลงำน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง นาฏยศัพท์ (มัธยมศึกษาตอนต้น)

ผลกำรตัดสิน ดีเยี่ยม 90 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูฟองนวล ผลมาก 
ผลงำน การสร้างบทเรียนโปรแกรม E-Book 

เรื่อง “สำรเสพติด” ส�าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 

ผลกำรตัดสิน ดีเยี่ยม 96.5 คะแนน

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประเภทสื่อเทคโนโลยี

ประเภทสื่อผสมหรือสิ่งอื่นๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูภรศศิร์ ค�าคม 
ผลงำน การพัฒนาแผนที่โมเดลดินน�้ามัน 

เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของโลกที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ผลกำรตัดสิน ดีเยี่ยม 99 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี 
ผลงำน การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

โดยใช้หลักปัญญา 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
ผลกำรตัดสิน ดีเยี่ยม 96.725 คะแนน

รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ 
ผู้พัฒนาผลงาน “เทคนิคการสอนโดยใช้

รูปแบบโครงงาน ระดับ ม.ปลาย” ได้รับรางวัล
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ระดับคุณภาพดี ในการคัดเลือกผลงาน “Lab School 
Symposium 2013” ระดับจังหวัดพะเยา 

จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

นางสาวฟองนวล ผลมาก 
ผู้พัฒนาผลงาน “กำรบริหำรชั้นเรียนด้วยวิธีกำร
พัฒนำคุณภำพนักเรียน และกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้” ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practices) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ในการคัดเลือกผลงาน “Lab School Symposium 

2013” ระดับจังหวัดพะเยา 

จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

นางสุบรรญา ทาเขียว
ผู้พัฒนาผลงาน “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง นำฏยศัพท์” ได้รับรางวัลผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับคุณภาพดี 
ในการคัดเลือกผลงาน “Lab School Symposium 

2013” ระดับจังหวัดพะเยา 

จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
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สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ�าปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ณ จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2556

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1- ม.3 เงิน
ด.ช.กันตพงษ์ วงศ์ไชย ด.ญ.ขนิตษา ฟองค�า
ด.ญ.ทิพย์เกษร พรมจักร ด.ช.สุเมธ ประเสริฐศรี
ด.ช.อนิวัฒน์ แจ่มใส

นายณรงค์ อุตโม
น.ส.มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

2 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4- ม.6 เงิน
น.ส.ชลาพร อ�ามะ น.ส.มัลลิกา ส่องแสง
น.ส.สกาวเดือน มณี น.ส.สาวิกา ใบบัว
น.ส.เพชรพิรุณ ไชยพรม

นายณรงค์ อุตโม
น.ส.มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

3 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง
นายชัยอุดม ก้อนค�า นายณัฐพล ประชุมของ
น.ส.นิชนิภา กันทะไชย นายวัชระ ไชยแรง
นายอดิเทพ บุญเพิ่มพูล

นางภรศศิร์ ค�าคม
นางวารินทร์ ท้าวขว้าง

4 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง ด.ญ.สิริวิมล พิมแสง นางกัลยา อินทร์ไชย

5 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง น.ส.นุชวรา อ้ายรักษา นางภรศศิร์ ค�าคม

6 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทอง
ด.ช.จุรินทร์ ด�าสนิท
ด.ญ.อลิชา เตชะสาง

นางประยงค์ วังผา
นางศิวัชญา ไชยมงคล

7 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทอง
นายปัฐพี งานหมั่น
น.ส.สุนิสา ชื่นวงศ์

นางประยงค์ วังผา
นางศิวัชญา ไชยมงคล

8 ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 เงิน
ด.ช.จตุรงค์ พวงค�า
ด.ญ.นิรชา ฟักแก้ว

นางกัลยา อินทร์ไชย
นายณรงค์ อุตโม

9 ตอบปัญหาสังคม ม.4- ม.6 ทองแดง
น.ส.จิดาภา แก้วบุญประเสริฐ
น.ส.นฤมล นามวงศ์

นางกัลยา อินทร์ไชย
นางภรศศิร์ ค�าคม

เชิดชูครูคนเก่ง

นางภรศศิร์ ค�าคม 
ผู้พัฒนาผลงาน “ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ควำมสำมำรถ ในกำรวิเครำะห์โดยใช้ข่ำวและเหตุกำรณ์ 
เรื่องภัยพิบัติทำงธรรมชำติ” ได้รับรางวัลผลงาน

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม ในการคัดเลือกผลงาน “Lab School 
Symposium 2013” ระดับจังหวัดพะเยา 

จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี 
ผู้พัฒนาผลงาน “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง วันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ” ได้รับรางวัล
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ในการคัดเลือกผลงาน 

“Lab School Symposium 2013” 
ระดับจังหวัดพะเยา 

จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

นางภัคจิรา สารทอง 
ผู้พัฒนาผลงาน “กำรบริหำรชั้นเรียนด้วยวิธีกำร
พัฒนำคุณภำพนักเรียนและกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้” ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practices) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ในการคัดเลือกผลงาน “Lab School Symposium 

2013” ระดับจังหวัดพะเยา  
จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 เงิน ด.ญ.ตวงรัตน์ มโนภัทรกุล นางประภัสสร เจนใจ

2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 เงิน นายรัตนสุทธิ์ แซ่ลี Mr.Thomas O’Donnel

3 การแข่งขัน Spelling Bee ม.1-ม.3 เข้าร่วม ด.ญ.อาภัสรา ไชยกุล นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน

4 การแข่งขัน Spelling Bee ม.4-ม.6 เข้าร่วม นางสาวชลธิชา พงษ์ค�า Mr.Thomas O’Donnel

5 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ทอง ด.ญ.นิชาภัทร วงศ์ไชย นางภัทราพร ภาธรธนฤต

6 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ทองแดง นายอัษฎา เรียบร้อย นางภัทราพร ภาธรธนฤต

7 การแข่งขัน Muti Skills Competition ม.4-ม.6 ทองแดง น.ส.อรยา วงศ์สม นางทัศนีย์ ขัดทะเสมา

8 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ม.1-ม.3 เงิน

ด.ญ.กาญจนา เป๊กตานะ
ด.ญ.นฤมล วงค์ชัยนาท
ด.ญ.นันทิชา แช่ตั้ง
ด.ญ.ปณิดา วงศ์ไชย
ด.ญ.เบญญาภา ไชยชนะ

Mr.Royian G.Rivera
นางพิมพา สารเร็ว

9 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ม.4-ม.6 ทอง

น.ส.กิตติยา เนินแฝก
น.ส.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริ
น.ส.ถิรวรรณ ปัญญาดี
น.ส.ฝนดาว ส่องแสง
นายเทพฤทธิ์ เพ็ชรดวงดี

Mr.Royian G.Rivera
นายสุรชัย วรภูรีกุล

10 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง น.ส.เจนจิรา พุมมรัน นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี

11 การแข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 ทองชนะเลิศ ด.ญ.วรรณธิวา ตากองค์ นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี

12 การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง น.ส.อรยา วงศ์สม นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี

13 การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 ทอง ด.ญ.ธัญรัตน์ กรรณิกา นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี

14 การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง น.ส.กนกวรรณ แก้วสา นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี

15 การแข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.5 ไม่ก�าหนดช่วงชั้น ทองชนะเลิศ
น.ส.พรณภา หริ่งเรไร
น.ส.อรยา ฟักแก้ว

นายเขตฐพัณต์ เพียรจริง

16 การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5-ม.6 ไม่ก�าหนดช่วงชั้น ทอง
น.ส.ปิยวรรณ ลีวริชสกุล
น.ส.อภิพร วังศรีวิวัฒน์

นายเขตฐพัณต์ เพียรจริง

17 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ม.1-ม.3 เงิน
ด.ญ.กัลยา ร�าไพ
ด.ช.หมอนทอง หาอย่าทุกข์

นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
นางประภัสสร เจนใจ

18 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ม.4-ม.6 เงิน
น.ส.ธนพร อุษา
น.ส.พัชรีภรณ์ ไชยกุล

นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
นางประภัสสร เจนใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันสรรหา มาฝาก

การเรียนการสอนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เน้นความรู้	 ความจ�าเหมือนเดิม	แต่เน้นการลงมือปฏิบัติ	
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ผู้ปกครองต้องท�าความเข้าใจ	 เพื่อท่ีจะได้ชี้แนะและช่วย
เหลือบุตรหลาน	โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล	ซึ่งมีแนวทาง	ในการจัดการเรียนการสอน
ที่ส�าคัญ	ดังนี้

1.	นักเรียนตั้งค�าถามที่ตนเองสงสัย	อยากจะรู้
2.	สืบค้นหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสงสัย	จากหนังสือ/แหล่งเรียนรู้	/ท�าการ	ทดลอง
3.	น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	สังเคราะห์	คัดกรอง	สรุป	เพื่อเป็นค�าตอบให้กับค�าถามที่สงสัย
4.	น�าความรู้ที่สรุปได้จากการสรุปน�ามา	เผยแพร่	สื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้
5.	น�าเอาความรู้ที่ได้รับไปท�าประโยชน์ให้กับชุมชน	สังคม	
	เมือ่ทราบแนวทางในการเรยีนรูย้คุใหม่แล้วในฐานะผูป้กครองต้องให้การสนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละ

น�าเอาความรู้นั้นมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ครูกัลยา อินทร์ไชย
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กลุ่มสาระภาษาไทย

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ทอง ด.ญ.ณัฐกานต์ กาไชย นางวาสนา ปาลี

2 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 ทอง น.ส.อรนุช ต้นศรี นางวาสนา สินพยัคฆ์

3 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 ทองแดง ด.ญ.เบญจวรรณ กาดใจเข็ม น.ส.นพวรรณ ใสวรรณ์

4 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 ทอง น.ส.จุไรรัตน์ วงศ์ไชย นางวาสนา สินพยัคฆ์

5 การแข่งขันการท่องอาขยานท�านองเสนาะ ม.1-ม.3 ทองชนะเลิศ นายจักรพงษ์ วงค์ไชย นางเรือนค�า ค�าโมนะ

6 การแข่งขันการท่องอาขยานท�านองเสนาะ ม.4-ม.6 ทอง นางสาวรัชนีกร เอี่ยมฉิม นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

7 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เงิน ด.ญ.บัวชมพู ภิมุข น.ส.นพวรรณ ใสวรรณ์

8 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เงิน น.ส.ปิณัฐดา ท้าวคีรี นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน

9 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 ทอง
ด.ญ.มิชยา วงค์ไชย
ด.ญ.วาเลน พรหมแก้ว

นางวาสนา ปาลี
นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

10 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.4-ม.6 ทอง
นายจิรกิตติ์ ฟองค�า
นายอภินันท์ นามอยู่

นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
นางวาสนา สินพยัคฆ์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เงิน ด.ญ.ธัญลักษณ์ แก้วแดง น.ส.กรรณิการ์ รินจ้อย 

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ทองแดง น.ส.สุภาภรณ์ ต้นศรี นายสุรจิต จิตตางกูร

3 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 เงิน
น.ส.กนกวรรณ ชุ่มใจ
น.ส.กรรณิการ์ อินวงศ์วรรณ
น.ส.สุณัฐชา สิงห์แก้ว

นางปวิชญา จินดา
นายสุรจิต จิตตางกูร

4 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1- ม.3 เงิน
ด.ช.จารุวัฒน์ จ�ารัส
ด.ช.รุ่งโรจน์ ทองจ�าปา

นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
นายเฉลิมพล มาปิ๊ก

5 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ทอง
น.ส.ชนิกา เครือสาร
น.ส.เจนจิรา หาญชนะ

นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
นายเฉลิมพล มาปิ๊ก

6 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เข้าร่วม ด.ญ.นิภาพรรณ เรียบร้อย นายอร่าม สมศรี

7 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ทอง นายนนท์วัฒิ์ บุญเรือง นายยงยุทธ ตนบุญ

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทอง
ด.ญ.กุลนันท์ กันกูล
ด.ญ.จิรนันท์ วงศ์ไชย
ด.ช.เรวัตร ชื่นวงศ์

นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
น.ส.ฟองนวล ผลมาก

2 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.4-ม.6 เงิน
นายศักดิ์ทวี สีไม้
น.ส.สุนา สิงห์แก้ว
น.ส.อรพรรณ อินทะ

นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
น.ส.ฟองนวล ผลมาก

3 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1- ม.3 เงิน
ด.ญ.ปัทมา วงศ์ไชย
ด.ญ.พรทิพย์ ไชยอุด

นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
นายสุวิทย์ อวิรุตม์

4 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 เงิน
น.ส.ฐิติมา ยาดี
น.ส.วรัญญา อุดเมือง

นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
นายสุวิทย์ อวิรุตม์
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทองแดง
ด.ญ.ตรีรัตน์ งานหมั่น
ด.ญ.ปนัดดา หล่อวงศ์
ด.ญ.ศิริกานดา ฟองค�า

นางภัคจิรา สารทอง
นางสุพัตรา นาแพร่

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทองแดง
นายคุณานนท์ จอมตัว
น.ส.ฐิติมา ยาดี
นายดัสกร แก้วประภา

นางจุไรวรรณ บุญประเสริฐ
นางภัคจิรา สารทอง

3 การประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ทองแดง
ด.ญ.ธัญญารัตน์ แก้วแดง
ด.ช.นรสิงห์ วงศ์ไชย
ด.ญ.พนิตษา ฟองค�า

นางจินดา เชื้อเมืองพาน
นางภัคจิรา สารทอง

4 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ทอง
ด.ญ.ลักษณ์กมล ค�าปรุง
ด.ญ.สุภัสสรา เผ่าป้อ
ด.ญ.อารียา ยี่นาง

นางจินดา เชื้อเมืองพาน
นางภัคจิรา สารทอง

5 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ทอง
น.ส.ญาณัจฉรา ใจกว้าง
นางสาวฑิมพิกา อินทร์วงศ์

นางจินดา เชื้อเมืองพาน
นางภัคจิรา สารทอง

6 การประกวดผลงานสิ่งประดิษบ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทองชนะเลิศ
นายจักริน บุญตือ
นายปารเมศ เย็นจิต

นางจินดา เชื้อเมืองพาน
นายบัญชา อานนท์

7
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1- ม.3

ทอง
นายวัฒนา สุขหงษ์
นายอภิชัย ถิระโคตร

นายบัญชา อานนท์

8
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1- ม.3

ทอง
นายจาตุรงค์ คชบาล
นายนนทรีย์ ดุเหว่า

นายบัญชา อานนท์

กลุ่มสาระศิลปศึกษา

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขัน”ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 ทอง นายวีรพงษ์ ศรีสมบัติ นางมยุรี เชื้อหมอ

2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ทอง นายปฏิพันธ์ ปลูกเรือน นางมยุรี เชื้อหมอ

3 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 เงิน นายธีรสิทธิ์ ขันทะกิจ นางมยุรี เชื้อหมอ

4 การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ทอง ด.ช.เสถียรพงศ์ วงค์ไชย นางมยุรี เชื้อหมอ

5 การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ทอง นายยุทธนที วงค์ไชย นางมยุรี เชื้อหมอ

6 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทอง
ด.ญ.กัญญานัฐ จ้าหนองบัว
ด.ญ.ตันหยง ขยันขาย

นางมยุรี เชื้อหมอ
นางวาสนา สินพยัคฆ์

7 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 ทอง นายสิทธิชัย ฟองจ�า นางมยุรี เชื้อหมอ

8 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ทอง
น.ส.กัญญาวรา วงศ์ไชย
นายธีระพงษ์ สมณะ
นายอนุวัฒน์ พร้อมสุข

นางมยุรี เชื้อหมอ
นางวาสนา สินพยัคฆ์

9 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง นายวาสกรณ์ วรรณทวี นายอิทธิกร มาฟู

10 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง น.ส.นฤมล ตันกูล น.ส.พนิดา ฟักแก้ว

11 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ทองชนะเลิศ ด.ช.ครรชิต ชอบจิต นายอิทธิกร มาฟู

12 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง นายจีระพงษ์ ก้อมวงศ์ นายอิทธิกร มาฟู

13 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เงิน น.ส.เมทินี เสมอเชื้อ นายอิทธิกร มาฟู

14 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ทองชนะเลิศ ด.ช.กิจการ ปัญญาฟู นายอิทธิกร มาฟู

15 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ทองชนะเลิศ ด.ญ.ฐานิกา เกียสเสิ้น นายอิทธิกร มาฟู

16 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง น.ส.เบญจวรรณ ช�านาญกลิ้ง นายอิทธิกร มาฟู

17 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทองชนะเลิศ นายยุทธนา ก้อนค�า นายอิทธิกร มาฟู

18 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ทอง ด.ญ.จารุวรรณ ดวงตา นายอิทธิกร มาฟู



สารสัมพันธ ์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
Dongjenwittayakhom School
2/2556

10

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทอง
น.ส.ณัชนันท์ สอนใจ
น.ส.สุธาสินี สุขตัว
น.ส.ไพลิน ฟองค�า

นายนิวัติ เชียงแรง
น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์

2
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (2D Animation) 
ม.1-ม.3

ทองแดง
ด.ช.กฤษฎา มีเชาว์
ด.ช.พันธกร มาฟู

นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
นางพัธนี วุฒนะเดชกร

3
การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3 

เข้าร่วม
ด.ช.ทินวัฒน์ ค�าชุม
ด.ช.อดิศร สิงห์แก้ว

นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
นางพัธนี วุฒนะเดชกร

4 การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอสิกส์ ( E-book) ม.1-ม.3 ทองแดง
ด.ช.ภูวิศ วงศ์ไชย
ด.ช.ศิริพงษ์ แสงเขียว

นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
นางพัธนี วุฒนะเดชกร

5 การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ทอง
ด.ญ.สิรินทิพย์ เชียงมูล
ด.ญ.อังคณา ปัญญาเสน

นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
นางพัธนี วุฒนะเดชกร

6 การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ทองแดง
น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีดวงใจ
น.ส.พรรณราย นามอยู่

นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
นายธนกฤต ปิงน�้าโท้ง

7 ตอบปัญหาธุรกิจทั่วไป ม.1-ม.3 เข้าร่วม
ด.ญ.ชลดา หลักฐาน
ด.ญ.สุพัตรา เวียงวงค์

น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์

นักเรียนเรียนร่วม

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทองชนะเลิศ ด.ญ.สิรินทรา เบิกบาน นางเรือนค�า ค�าโมนะ

2 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทองชนะเลิศ น.ส.สุทธิดา ค�าเชื้อ นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
ไม่ก�าหนดช่วงชั้น

ทองชนะเลิศ นานนครินทร์ ฟักแก้ว นางเรือนค�า ค�าโมนะ

4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาม.4-ม.6 ทองชนะเลิศ นายวสันต์ เครือสาร นางมยุรี เชื้อหมอ

5
การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลกูทุง่ ประเภทบกพร่องทางสตปัิญญา 
ไม่ก�าหนดช่วงชั้น

ทองชนะเลิศ นางสาวปิยวรรณ ฟองจ�า นางวาสนา ปาลี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ล�ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทอง
ด.ญ.ศิรประภา สุยะหลาน
ด.ช.อภิรักษ์ ฟักแก้ว
ด.ญ.แทรมรินทร์ บุญตัว

นางวาสนา ปาลี
นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทอง
น.ส.กัญญาณี โพธิ์ทอง
น.ส.จุฑาทิพย์ ผมด�าดก
น.ส.ภาวิณี ดุเหว่า

นางวาสนา ปาลี
นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

3 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ทอง
น.ส.ญาณัจฉรา ไชยวุฒิ
น.ส.ศิริวรรณ เขียวค�า
น.ส.อังสุรินทร์ วงค์ไชย

นางรัตนา อานนท์
นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

4 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ทองชนะเลิศ
ด.ญ.นฤมล ส�าเนียง
ด.ญ.วนิดา วงค์จักร

นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย
นางมาลัย ใจวุฒิ

5 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 เงิน น.ส.เบญจมาศ สอนใจ นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร

6 การแข่งขันค�าคม ม.1-ม.3 ทอง
ด.ญ.วิจิตรา ทองฟู
ด.ช.เกรียงไกร ชื่นจิต

นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

7 การแข่งขันค�าคม ม.4-ม.6 เงิน น.ส.เกสร สิงห์แก้ว นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน

8 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เข้าร่วม ด.ญ.สุชาดา ฟักแก้ว นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย

9 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ทองชนะเลิศ นายฤชานนท์ ฟักแก้ว นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย
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ประวัตินักกรีฑาดีเด่นของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
นำงสำววิชญำรัตน์ ค�ำชุม 
อายุ 15 ปี เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 
ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
บิดาชื่อ นายสมศักดิ์ ค�าชุม อายุ 50 ปี อาชีพ ท�านา
มารดาชื่อ นางสมบูรณ์ ค�าชุม อายุ 53 ปี อาชีพ ท�านา
ผลงำนกำรแข่งขันกรีฑำ (กีฬำสีภำยในโรงเรียนดงเจนวิทยำคม) ดังนี้

 » ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกรีฑา วิ่ง 4×300 เมตร ม.1 หญิง ประจ�าปีการศึกษา 2553
 » ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกรีฑา วิ่ง 4×100 เมตร ม.1 หญิง ประจ�าปีการศึกษา 2553
 » ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกรีฑา วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง ประจ�าปีการศึกษา 2554
 » ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง ประจ�าปีการศึกษา 2554

ผลงำนกำรแข่งขันกรีฑำ (กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระหว่ำงโรงเรียนส่วนภูมิภำค จังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 18) ดังนี้
 » ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทกรีฑา วิ่ง 60 เมตร อายุไม่เกิน 13 ปีหญิง ประจ�าปี 2553

ผลงำนกำรแข่งขันกรีฑำ (กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระหว่ำงโรงเรียนส่วนภูมิภำค จังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 19) ดังนี้
 » ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกรีฑา วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง ประจ�าปี 2554
 » ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง ประจ�าปี 2554
 » ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกรีฑา วิ่ง 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง ประจ�าปี 2554

ผลงำนกำรแข่งขันกรีฑำ (กำรแข่งขันกีฬำกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 20 ประจ�ำปี 2555 
ภูลังกำเกมส์) ดังนี้

 » ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกรีฑา วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง สถิติ 14.49 วินาที
 » ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทกรีฑา วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง สถิติ 31.41 วินาที

ผลงำนกำรแข่งขันกรีฑำ (กำรแข่งขัน Up Open 2012 ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปี 2555) ดังนี้
 » ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกรีฑา วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง สถิติ 14.24 วินาที
 » ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกรีฑา วิ่ง 4×100 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง สถิติ 56.59 วินาที

กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนด ี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2
ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 ด.ช. ทินวัฒน์ ค�าชุม 2/1 4.00 ดีเยี่ยม

2 ด.ญ. กัลยกร ร�าไพ 2/1 3.92 ดีเยี่ยม

3 ด.ช. กฤษฎา มีเชาว์ 2/1 3.87 ดีเยี่ยม

4 ด.ช. รุ่งโรจน์ ทองจ�าปา 2/1 3.85 ดีเยี่ยม

4 ด.ญ. บัวชมพู ภิมุข 2/2 3.85 ดีเยี่ยม

6 ด.ญ. สิรินทิพย์ เชียงมูล 2/1 3.83 ดีเยี่ยม

7 ด.ญ. นิภาวรรณ ฟักแก้ว 2/1 3.79 ดีเยี่ยม

8 ด.ญ. นิภาพรรณ เรียบร้อย 2/1 3.77 ดีเยี่ยม

8 ด.ญ. ปนัดดา ช�านาญยา 2/1 3.77 ดีเยี่ยม

10 ด.ช. หมอนทอง หาอย่าทุกข์ 2/1 3.74 ดี

11 ด.ญ. ศิริกานดา ฟองค�า 2/1 3.72 ดี

11 ด.ญ. ธนัชชา โสมนัส 2/2 3.72 ดี

13 ด.ญ. เบญจวรรณ ถูกใจ 2/1 3.62 ดี

13 ด.ช. กิจการ ปัญญาฟู 2/3 3.62 ดี

15 ด.ช. พันธกร มาฟู 2/1 3.57 ดี

15 ด.ญ. ภิรัญญา คาโตริ 2/2 3.57 ดี

17 ด.ญ. วิภาวรรณ บุญสุข 2/1 3.55 ดี

17 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ฟักแก้ว 2/2 3.55 ดี

19 ด.ญ. กันยารัตน์ ตันกูล 2/1 3.53 ดี

19 ด.ญ. วัลย์ลิการ์ วงค์ไชย 2/2 3.53 ดี

21 ด.ญ. อังคนา ปัญญาเสน 2/1 3.51 ดี

22 ด.ญ. พัฒนิตดา บุญประเสริฐ 2/1 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1
ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 ด.ญ. นันทิชา แซ่ตั้ง 1/1 4.00 ดีเยี่ยม

2 ด.ช. อภิรักษ์ ฟักแก้ว 1/1 3.91 ดีเยี่ยม

3 ด.ญ. คัทลียา ดวงต๋า 1/2 3.79 ดีเยี่ยม

4 ด.ญ. ชนิกา ปาลกวงค์ ณ อยุธยา 1/1 3.77 ดีเยี่ยม

5 ด.ญ. ปณิดา วงศ์ไชย 1/1 3.75 ดีเยี่ยม

6 ด.ญ. สุพรรณี มั่นคง 1/1 3.70 ดี

7 ด.ญ. กาญจนา เป็กตานะ 1/1 3.62 ดี

8 ด.ญ. โศภิดา มโนภัทรกุล 1/1 3.60 ดี

9 ด.ญ. ธมณวรรณ เอกสะพัง 1/1 3.56 ดี

9 ด.ญ. ชลธิรศน์ วงค์พิมล 1/2 3.56 ดี

11 ด.ญ. นฤมล วงค์ชัยนาท 1/1 3.55 ดี

12 ด.ญ. อลิชา เตชะสาย 1/1 3.51 ดี

13 ด.ญ. ศิรประภา สุยะหลาน 1/2 3.50 ดี

13 ด.ญ. สมฤทัย ก้อนค�า 1/3 3.50 ดี

กำรศึกษำดูงำนร้ำนหมอภำษำที่โรงเรียนด�ำรงรำษฎ์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ไปการศึกษาดูงานร้านหมอภาษา ที่โรงเรียนด�ารงราษฎ์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพื่อน�าโครงการร้านหมอภาษามาพัฒนา
และแก้ไขปัญหา ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนดงเจนวิทยาคมต่อไป

หมอภำษำของโรงเรียนดงเจนวิทยำคม
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ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3
ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 ด.ญ. ศศิธร ส่องแสง 3/1 3.94 ดีเยี่ยม

2 ด.ญ. ธัญลักษณ์ แก้วแดง 3/1 3.89 ดีเยี่ยม

2 ด.ญ. ณัฐกานต์ กาไชย 3/2 3.89 ดีเยี่ยม

4 ด.ช. จตุรงค์ พวงค�า 3/1 3.87 ดีเยี่ยม

5 ด.ญ. ลักษณ์กมล ค�าปรุ่ง 3/1 3.83 ดีเยี่ยม

6 ด.ญ. สุชาดา ฟักแก้ว 3/2 3.82 ดีเยี่ยม

7 ด.ญ. นงนภัส เดชบุญ 3/1 3.80 ดีเยี่ยม

8 ด.ญ. นิรชา ฟักแก้ว 3/1 3.73 ดี

8 ด.ญ. ปัทมา วงค์ไชย 3/2 3.73 ดี

10 ด.ช. สุเมธ ประเสริฐศรี 3/2 3.71 ดี

10 ด.ญ. ตวงรัตน์ มโนภัทรกุล 3/2 3.71 ดี

12 ด.ญ. ตรีรัตน์ งานหมั่น 3/1 3.66 ดี

12 ด.ญ. นฤมล ส�าเนียง 3/2 3.66 ดี

14 ด.ญ. สิริวิมล พิมแสง 3/1 3.64 ดี

14 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ก้อนค�า 3/2 3.64 ดี

16 ด.ญ. จิรนันท์ วงศ์ไชย 3/2 3.62 ดี

17 ด.ญ. วนิดา วงค์จักร์ 3/2 3.60 ดี

18 ด.ญ. ปนัดดา หล่อวงศ์ 3/1 3.58 ดี

18 ด.ช. อภิเทพ ส่องแสง 3/2 3.58 ดี

18 ด.ญ. กรรณิการ์ เตติ 3/2 3.58 ดี

21 ด.ญ. ดรุณี ฟักแก้ว 3/1 3.57 ดี

21 ด.ญ. รัชฎาพร บุญสุข 3/1 3.57 ดี

23 ด.ช. หฤษฎ์ ปินทา 3/3 3.55 ดี

24 ด.ญ. สุณัฐชา สิงห์แก้ว 3/1 3.53 ดี

24 ด.ญ. สุภัสรา เผ่าป้อ 3/1 3.53 ดี

26 ด.ช. เกรียงไกร ชื่นจิต 3/1 3.51 ดี

26 ด.ญ. สรัลนุช สุยะ 3/2 3.51 ดี

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4
ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 น.ส. อรนุช ต้นศรี 4/1 3.86 ดีเยี่ยม

2 นาย เทพฤทธิ์ เพ็ชรดวงดี 4/2 3.82 ดีเยี่ยม

3 น.ส. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริ 4/2 3.70 ดี

4 น.ส. สุนิสา ชื่นวงศ์ 4/1 3.68 ดี

4 น.ส. สินิทธา ธีระสาสน์ 4/5 3.68 ดี

6 น.ส. พัชรีภรณ์ ไชยกุล 4/1 3.65 ดี

6 น.ส. นิโลบล ปวงงาม 4/1 3.65 ดี

6 น.ส. เจนจิรา พุมมรัน 4/5 3.65 ดี

6 น.ส. จุฑามาศ ไชยกุล 4/5 3.65 ดี

10 น.ส. สุพัชรี ก้อนค�า 4/1 3.63 ดี

10 น.ส. วิชญารัตน์ ค�าชุม 4/5 3.63 ดี

12 นาย กฤษฎาวุฒิ ไชยวุฒิ 4/2 3.56 ดี

12 น.ส. ณัฐบล เหล็กหล่อ 4/5 3.56 ดี

14 น.ส. พิมพ์ชนก ดูการดี 4/1 3.55 ดี

15 น.ส. พัชรินทร์ วงค์ไชยา 4/1 3.51 ดี

16 นาย อังคาร อุ่นเปี้ย 4/1 3.50 ดี

16 น.ส. ประณิธิ ธะนู 4/1 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5
ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 น.ส. นฤมล นามวงค์ 5/1 3.97 ดีเยี่ยม

2 น.ส. ณัฐธิรา ใจกว้าง 5/1 3.93 ดีเยี่ยม

2 น.ส. อรยา วงศ์สม 5/5 3.93 ดีเยี่ยม

4 น.ส. ญาณัจฉรา ใจกว้าง 5/1 3.87 ดีเยี่ยม

5 น.ส. ณัฐมล บุญรัตน์ 5/1 3.86 ดีเยี่ยม

6 น.ส. นันทิชา พวงจ�า 5/1 3.75 ดีเยี่ยม

7 น.ส. ปิยวรรณ ลีวริษสกุล 5/5 3.72 ดี

8 น.ส. ลออรัตน์ เดชบุญ 5/5 3.70 ดี

7 น.ส. จุไรรัตน์ วงศ์ไชย 5/1 3.67 ดี

10 น.ส. ณัฐวรรณ ก้อนค�า 5/1 3.62 ดี

10 น.ส. พรนภา หริ่งเรไร 5/5 3.62 ดี

12 นาย จักริน บุญตือ 5/1 3.60 ดี

13 น.ส. ชนิกานต์ สายอินต๊ะ 5/1 3.56 ดี

13 น.ส. อรยา ฟักแก้ว 5/5 3.56 ดี

15 นาย บัณฑิต เผ่าศรีไชย 5/1 3.55 ดี

15 น.ส. พิมพ์ผกา เนตรอิ่ม 5/5 3.55 ดี

17 น.ส. วิลาสินี สมเครือ 5/3 3.51 ดี

18 นาย นครินทร์ อินทาโย 5/1 3.50 ดี

18 น.ส. นิชนิภา กันทะไชย 5/4 3.50 ดี

18 น.ส. ณัฐฐินี ปงไชยา 5/5 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6
ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 น.ส. มาลัยพร เดชะบุญ 6/1 3.88 ดีเยี่ยม

2 นาย ภูวดล เดชะบุญ 6/1 3.70 ดี

2 น.ส. ปรัชญาวรรณ สมศรี 6/1 3.70 ดี

4 น.ส. จารุวรรณ ฝาทอง 6/1 3.64 ดี

4 น.ส. ชลธิชา พงษ์ค�า 6/1 3.64 ดี

4 นาย สิทธิพล ชอบจิตต์ 6/3 3.64 ดี

7 น.ส. มณีรัตน์ สิงห์แก้ว 6/1 3.62 ดี

8 นาย พิสิษฐ์ เครือสาร 6/3 3.60 ดี

9 น.ส. วรัญญา อุดเมืองใจ 6/1 3.59 ดี

10 นาย ดัสกร แก้วประภา 6/1 3.57 ดี

10 น.ส. ชนิกา เครือสาร 6/1 3.57 ดี

10 น.ส. เบญจมาศ สอนใจ 6/1 3.57 ดี

10 น.ส. เดือนเพ็ญ น�้าสา 6/4 3.57 ดี

14 น.ส. ฐิติมา ยาดี 6/1 3.53 ดี

15 น.ส. สุภาภรณ์ ต้นศรี 6/1 3.51 ดี

15 น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีดวงใจ 6/1 3.51 ดี

17 น.ส. ศิริวรรณ เขียวค�า 6/1 3.50 ดี

17 น.ส. อมรรัตน์ เดชบุญ 6/4 3.50 ดี
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กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ในภาคเรียนมีมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พิษณุโลก เสรีรักษ์การบริบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และพ่ีๆ 
ศิษย์เก่า จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ 
(ทุนการศึกษา)

รายชื่อนักเรียนที่ ได้รับทุนการศึกษา
ทุนมูลนิธิพระปัญญาประชาราษฎร์ภูกามยาว อ�าเภอภูกามยาว 
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จ�านวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
1. ด.ญ. อรพลิน ไชยวาด นักเรียนชั้น ม.1/1
2. ด.ญ. ปารีดา สองสมุด นักเรียนชั้น ม.1/2
3. ด.ช. ทศพล วงศ์ไชย นักเรียนชั้น ม.2/2
4. ด.ช. อาร์ม เนตรผาบ นักเรียนชั้น ม.2/3
5. ด.ญ.เพชรธิดา ปิติ นักเรียนชั้น ม.3/3
6. นายเทพฤทธิ์ เพ็ชรดวงดี นักเรียนชั้น ม.4/2
7. น.ส.วรรณิภา รับงาน นักเรียนชั้น ม.4/3
8. น.ส. วิภาภรณ์ ร�าไพ นักเรียนชั้น ม.6/2
9. นายดรัณภพ กัลยา นักเรียนชั้น ม.6/3
10. นายอชิตพล ศักดิ์สูง นักเรียนชั้น ม.6/4

ทุนศิษย์เก่า คุณอาภาพัชร์ สุภากาศ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
จ�านวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
1. ด.ญ. อิสรา อิ่นแก้ว  นักเรียนชั้น ม.2/2
2. น.ส. ธีราพร วุฒิไชยา  นักเรียนชั้น ม.4/2
3. น.ส. วิภาภรณ์ ร�าไพ นักเรียนชั้น ม.6/2

แนะแนวบอกกลา่ว กิจ
กรรมดีๆ  ในรอบปีการศกึษาทีผ่่านมา

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม 

และการมีจิตสาธารณะ
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บทน�ำ

การเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Inclusive education 
for children with special needs) เป็นการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ เช่นเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ
ปัญญา เป็นต้นโดยจัดให้เด็กเหล่าน้ีเข้ามาเรียนในช้ันเรียนปกติเพื่อให้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจสังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับความสามารถของเด็กอีกทั้งยัง
ช่วยให้เด็กปกติมีการยอมรับ และปรับตัวเพื่อสามารถเรียนร่วมกับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษได้

กำรเรียนร่วมของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
คืออะไร?

การเรียนร่วม หรือการจัดการศึกษาโดยรวม (Inclusive Education) 
เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กปกติหรือเป็นเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเด็กทุกคนที่ผู้ปกครองพามาเข้าเรียนทางโรงเรียน
จะต้องรับเด็กและจะต้องจัดการศึกษาให้เขาอย่างเหมาะสมการเรียนร่วม
ยังหมายถึงการศึกษาที่ไม่แบ่งแยกระดับช้ัน เช่น อนุบาลประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษาตลอดจนการด�ารงชีพของคนในสังคมหลังจบ
การศึกษาจะต้องด�าเนินไปในลักษณะร่วมกันที่ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมและเขาเหล่าน้ันต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องใช้ชีวิตร่วม
กันกับเด็กปกติโดยไม่มีการแบ่งแยกซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนด
ความหมายของการเรียนร่วมว่า หมายถึงวิธีการจัดการศึกษาส�าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับเด็กปกติเพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้
ได้มีโอกาสเรียนรู้ตามรูปแบบที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงความสามารถของ
บุคคลนั้น ให้สามารถด�ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขการจัดการเรียนร่วม
ระหว่างเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกับเด็กปกตินั้นสามารถจัดการศึกษา
ได้หลายหลายรูปแบบ คือ

1. กำรเรยีนร่วมบำงเวลำ (Integration) เป็นการจดัให้เดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพิเศษเรียนในโรงเรียนปกติโดยอาจจัดให้อยู่ในชั้นปกติในบาง
เวลา เช่น วิชาดนตรี พลศึกษา หรือร่วมกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี กีฬาสี 
เป็นต้น คาดหวังว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะมีโอกาสแสดงออก และ

มปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัเดก็ปกตแิละยงัหมายถงึการจดัชัน้เรยีนเฉพาะส�าหรบั
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติเด็กที่รับบริการในลักษณะนี้
มกัเป็นเดก็ทีม่คีวามพกิารระดบัปานกลางถงึระดบัมากจงึไม่อาจเรยีนร่วม
เต็มเวลาได้ ต้องมีการจัดท�าแผนการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคลให้กับเด็ก

2. กำรเรยีนร่วมเตม็เวลำ (Mainstreaming) การจดัให้เดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษได้มโีอกาสได้เรยีนชัน้เดยีวกบัเดก็ปกต ิตลอดเวลาทีเ่ดก็อยู่
ในโรงเรยีนเดก็ปกตไิด้รบับรกิารการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละบรกิารนอก
ห้องเรียนอย่างไรเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับบริการเช่นเดียวกัน
เป้าหมายส�าคญัของการเรยีนร่วมเตม็เวลาคอื เพือ่ให้เดก็เข้าใจซึง่กนัและ
กันตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติเด็กปกติจะยอมรับความ
หลากหลายของมนุษย์เข้าใจว่าคนเราเกิดมาไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกันทุก
อย่าง ท่ามกลางความแตกต่างกันมนุษย์เราต้องการความรัก ความสนใจ 
ความเอาใจใส่เช่นเดียวกันทุกคน

กำรเรียนร่วมของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
มีควำมส�ำคัญและควำมเป็นมำอย่ำงไร?

ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 
ก�าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน
การรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐัต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึ
และมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และวรรคสองการจดัการศกึษาส�าหรบั
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่ง
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษการศึกษา
ส�าหรบัคนพกิารในวรรคสอง ให้จดัตัง้แต่แรกเกดิหรอืพบความพกิารโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ�านายความสะดวก สื่อ 
บรกิารและความช่วยเหลอือืน่ใดทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาเกี่ยว
กับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกประเภท ท�าให้หลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้ก�าหนดหลักการจัดการศึกษาส�าหรับ
เดก็ปฐมวยัว่าการจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็ปฐมวยัต้องยดึหลกัการอบรม

การเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(Inclusive education for children with special needs)

โดย อำจำรย์ นิติธร ปิลวำสน์ 
ศึกษานิเทศก์
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เลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษาโดยต้องค�านึงถึงความสนใจ และความ
ต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญา รวมทั้งการ
สือ่สารและการเรยีนรู ้หรอืเดก็ทีม่ร่ีางกายพกิารหรอืทพุพลภาพหรอืบคุคล
ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติ
ปัญญา อย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่น
และกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้า เหมาะสมกบั
วยัและความแตกต่างระหว่างบคุคล ด้วยปฏสิมัพนัธ์ทีด่ ีระหว่างเดก็กบัพ่อ
แม่เดก็กบัผู้เลีย้งดหูรอืบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการอบรมเลีย้งดู
และให้การศกึษาเดก็ปฐมวยัเพือ่ให้เดก็แต่ละคนได้มโีอกาสพฒันาตนเองได้
ตามล�าดบัขัน้ของพฒันาการสงูสดุตามศกัยภาพและน�าไปใช้ในชวีติประจ�า
วนัได้อย่างมคีวามสุข เป็นคนดแีละคนเก่งของสงัคมสอดคล้องกบัธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม โดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบ
การและสถาบนัสงัคมอืน่จากหลกัการของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัแสดง
ให้เหน็ว่าหลกัสูตรให้ความส�าคญักบัการพฒันาเดก็ปฐมวยัทกุประเภทรวม
ถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เดก็ทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ (Special Needs) หมายถงึเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการทางการศกึษาทีแ่ตกต่างไปจากปกตทิัว่ไป ทัง้ในด้านเนือ้หาวธิกีาร
เรยีนการสอน การประเมนิผล และเครือ่งมอือปุกรณ์การสอนทัง้นีม้สีาเหตุ
มาจากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
จ�าเป็นต้องได้รบัการกระตุน้ช่วยเหลอืการบ�าบดัฟ้ืนฟแูละให้การเรยีนการ
สอนทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะและความต้องการของเดก็กระทรวงศกึษาธกิาร
ได้แบ่งเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษออกเป็น 10 ประเภทโดยเป็นเดก็พกิาร
ทีต้่องการการจดัการศกึษาพเิศษ 9 ประเภทและเป็นเดก็ทีม่คีวามสามารถ
พิเศษ 1 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน หมายถึง เด็กที่สูญเสียการ
ได้ยนิตัง้แต่ 26 เดซเิบลขึน้ไป ท�าให้สญูเสยีการได้ยนิเป็นเหตใุห้รบัฟังเสยีง
ต่างๆได้ไม่ชัดเจน ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

เดก็หตูงึ หมายถงึเดก็ทีส่ญูเสยีการได้ยนิถงึขนาดทีท่�าให้มคีวามยาก
ล�าบากจนไม่สามารถเข้าใจค�าพดูและการสนทนาแต่ไม่ถงึกบัหมดโอกาสที่
จะเข้าใจภาษาพูดจากการได้ยินด้วยหูเพียงอย่างเดียว

เดก็หหูนวก หมายถงึเดก็ทีส่ญูเสยีการได้ยนิมากถงึขนาดทีท่�าให้หมด
โอกาสที่จะเข้าใจภาษาพูดจากการได้ยินด้วยหูเพียงอย่างเดียว

2. เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น หมำยถึง เด็กที่มีปัญหาใน
การใช้สายตาเพื่อการเรียนหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

เด็กตำบอดบำงส่วน หรือเด็กสายตาเลือนราง หมายถึงเด็กท่ีมี
สายตาบกพร่องภายหลังจากการแก้ไขแล้ว มีสายตาอยู่ระหว่าง 20/70 
และ 20/200 ฟุต สามารถมองเห็นได้บ้าง

เด็กตำบอด คือ เด็กที่มีสายตาเหลืออยู่น้อยมากหรือไม่มีเลยภาย
หลังจากการแก้ไขแล้วมีสายตาเกินกว่า 20//200 ฟุตดังนั้นจึงไม่สามารถ
ใช้สายตาในการเรียนหนังสือได้

3. เดก็ทีม่คีวำมบกพร่องทำงสตปัิญญำ หมายถงึ เดก็ทีม่พีฒันาการ
ช้ากว่าเดก็ท่ัวไปและเมือ่วดัระดบัสตปัิญญาด้วยแบบทดสอบมาตรฐานแล้ว 
พบว่ามีระดับต�่ากว่าเด็กทั่วไปเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอาจมี
ปัญหาทางบุคลิกภาพ ขาดความเชื่อมั่นในตนเองเนื่องจากความล้มเหลว
ในการท�างานต่างๆ และต้องพึ่งพาผู้อื่นเด็กจะมีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งที่
ซับซ้อนหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม

4. เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ หมายถึง เด็กที่
มีล�าตัว แขนหรือขาผิดปกติ ได้แก่ เด็กที่มีเท้าใหญ่ หนา หรือผิดรูปเด็ก
ที่มีกล้ามเนื้อลีบหรืออ่อนแรงท�าให้เด็กไม่สามารถเรียนในสภาพแวดล้อม
เดียวกันกับเด็กปกติได้จึงจ�าเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมใหม่ให้สอดคล้อง
กับความสามารถและความต้องการของเด็ก

5. เด็กที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู ้หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องใน
กระบวนการทางจิตวิทยา ท�าให้เด็กมีปัญหาการใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง 
การอ่าน การพดู การเขยีน และการสะกดค�า หรอืมปัีญหาด้านคณติศาสตร์
โดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย ทางการเห็น ทางการ
ได้ยิน ระดับสติปัญญาอารมณ์หรือสภาพแวดล้อมลักษณะเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการเรียนรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะการ
อ่านและการเขียน และปัญหาด้านคณิตศาสตร์

6. เด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรม หมายถึง เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยง
เบนไปจากเด็กท่ีมีวัยเดียวกันอย่างรุนแรงและต่อเนื่องแม้จะได้รับการ
บริการด้านการแนะแนวและให้ค�าปรึกษาแล้วก็ตามท�าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ มีพัฒนาการทางการเรียนอย่างเชื่องช้าและมีปัญหาในการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน อย่างไรก็ตามปัญหาทางพฤติกรรมเหล่านี้ต้องมิได้
มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางร่างกาย ประสาทสัมผัสการรับรู้ หรือ
สติปัญญา

7. เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ หมายถึง เด็กที่
มีความบกพร่องในการเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูดจนไม่สามารถสื่อความ
หมายกับผู้อื่นได้ตามปกติเช่น การพูดไม่ชัด จังหวะการพูดไม่ดี คุณภาพ
ของเสยีงผดิปกตติลอดจนการพดูผดิปกตทิีเ่กดิจากการมพียาธสิภาพของ
ระบบประสาทส่วนกลางหรือระบบส่วนปลายรวมทั้งการบกพร่องในด้าน
การรับรู้และการแสดงออกทางภาษา เป็นต้น

8. เด็กออทีสติก หมายถึง เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนื่องมาจาก
ความผดิปกตขิองระบบประสาท (neurological disorder) ซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของเด็กตลอดช่วงชีวิตทั้งด้านความสามารถในการสื่อสาร 
การสื่อความหมาย ความเข้าใจภาษาทั้งภาษาพูดและไม่ใช่ภาษาพูด การ
สร้างสมัพนัธภาพทางสงัคม จนิตนาการในการเล่น ฯลฯโดยความผดิปกติ
นี้ มักจะเกิดขึ้นก่อนอายุ 3 ขวบ อัตราการเกิดของเด็กออทีสติก คือ 1 ต่อ 
125 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอดีตที่คาดการณ์ว่าพบเด็กออทีสติกในอัตรา 1 ต่อ 
500 คนในเด็กชายพบมากเป็น 4 เท่าของเด็กหญิง ไม่จ�าเพาะเจาะจงใน
ด้านของเชื้อชาติ ศาสนาและพื้นฐานทางสังคมของครอบครัว

9. เด็กที่มีควำมบกพร่องซ�้ำซ้อนหรือพิกำรซ้อน หมายถึง เด็กที่
มีความบกพร่องทางอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากกว่า 1 ความ
บกพร่องเด็กเหล่านี้อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมการ
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะจึง
ต้องมกีารจดับรกิารทางการศกึษาและการบรกิารด้านอืน่เพิม่เตมิส่วนมาก
เป็นเดก็ทีม่สีภาพความบกพร่องอยูใ่นระดบัรนุแรงลกัษณะของเดก็มคีวาม
บกพร่องซ�า้ซ้อน จะมปัีญหาในการช่วยเหลอืตนเองการท�ากวิตัรประจ�าวนั 
ปัญหาการสือ่สาร ไม่สามารถเข้าใจผูอ้ืน่และไม่สามารถสือ่สารให้ผูอ้ืน่เข้าใจ
ความต้องการของตนเองได้ ปัญหาการเคลื่อนไหวไม่สามารถหยับจับ นั่ง 
ยนิ หรอืเดนิได้ด้วยตนเอง ปัญหาพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมไม่มคีวามหมาย 
หรือเป็นการท�าร้ายตนเองหรือผู้อื่นและปัญหาทางสังคมเนื่องจากเด็กไม่
สามารถรับรู้ หรือเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้ซึ่งระดับ
ความรุนแรงของปัญหาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความบกพร่อง
ซ�้าซ้อนที่เกิดขึ้นกับเด็กและการช่วยเหลือฝึกฝน และฟื้นฟูสมรรถภาพ
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10. เด็กปัญญำเลิศ หมายถึง เด็กที่มีความสามารถทางสมองสูงกว่า
เดก็ทัว่ไปเป็นเดก็ทีม่รีะดบัสตปัิญญาทีว่ดัได้จากแบบทดสอบมาตรฐานได้
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ลักษณะของเด็กที่มี
ปัญญาเลศิพบว่ามคีวามเฉลยีวฉลาดและพฒันาการเรว็กว่าเดก็ทัว่ไป อาจ
จะเป็นทางด้านภาษา ความคดิสร้างสรรค์ความคดิรวบยอด ความเข้าใจใน
สิ่งที่เป็นนามธรรม สัมพันธภาพและบุคลิกภาพ

จากสาระส�าคญัตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้ระบุถึงสิทธิและหน้าที่ทางการ
ศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทว่าเด็กเหล่านี้มีสิทธิท่ี
จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท�าให้สถานศึกษาทุก
แห่งต้องเตรียมพร้อมในการรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ
เข้ามาเรียนร่วมหรือเรียนรวมในช้ันเรียนปกติซ่ึงเป็นการเรียนร่วมหรือ
การจัดชั้นเรียนพิเศษ หรือโรงเรียนปกติแล้วแต่กรณีการน�าเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติในระดับอนุบาลมีผลดีต่อ
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษและในปัจจุบันมีแนวโน้มของการจัดการ
ศึกษาแบบเรียนร่วมมากขึ้นโดยจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้ามา
เรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกันกับเด็กปกติหากความพิการเป็นอุปสรรค
ไม่สามารถเรียนร่วมในลักษณะดังกล่าวได้ก็จะจัดเป็นช้ันเรียนพิเศษใน
โรงเรียนปกติการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับ
เดก็ปกติอาจกระท�าได้ในหลายลกัษณะซึง่มรีปูแบบต่างๆแต่จะจดัการเรยีน
ร่วมในลกัษณะใดนัน้จะขึน้อยูก่บัสภาพความต้องการและความพร้อมของ
เด็กในการจัดชั้นเรียนพิเศษให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ปกติเป็นการป้องกนัไม่ให้เดก็รูส้กึว่าถกูตดัออกไปจากสงัคมและเกดิความ
ว้าเหว่ช่วยไม่ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความรู้สึกเป็นปมด้อย

กำรเรียนร่วมของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
มีลักษณะอย่ำงไร?

การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถอยู่ร่วมและเรียนรู้ร่วมกับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้จะมีลักษณะของการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ของกจิกรรมทีเ่น้นการกระท�าสิง่ต่างๆ ร่วมกนัเพือ่ให้เดก็ทีม่คีวามต้องการ
พเิศษสามารถพฒันาตนเองได้ควบคูก่บัเดก็ปกตใินขณะเดยีวกนัเดก็ปกติ
ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้
ซึง่เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษทีเ่รยีนร่วมกบัเดก็ปกตคิวรมคีวามสามารถ
ในระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทรุนแรง ดังนั้น
การจัดกิจกรรมประจ�าวันจึงเป็นไปตามแนวทางของหลักการจัดกิจกรรม
ประจ�าวนัส�าหรบัเดก็ปฐมวยัซึง่ครจูะค�านงึถงึระดบัความสามารถของเดก็
ที่มีความต้องการพิเศษอย่างมากและเน้นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆลักษณะการจัด
กิจกรรมในระดับปฐมวัยมีลักษณะดังนี้

1. กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ ครอูาจจดักจิกรรมการเคลือ่นไหว
และจังหวะที่เน้นการเคลื่อนไหวที่สร้างสัมพันธภาพร่วมกันระหว่างเด็ก
ปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษเช่น การเคล่ือนไหวแบบกลุ่มย่อย 
การเคลื่อนไหวแบบผู้น�าผู้ตามการเคล่ือนไหวและการจับคู่หรือจัดกลุ่ม 
การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เป็นกลุ่มการเน้นปฏิบัติกิจกรรมการ
เคลือ่นไหวและจงัหวะเป็นกลุม่จะช่วยให้เดก็ปกตแิละเดก็ทีม่คีวามต้องการ
พิเศษสามารถช่วยเหลือแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมทางสังคม

2. กิจกรรมเสริมประสบกำรณ ์ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เป็นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดและทักษะต่างๆจากหน่วยหรือหัวเรื่องที่

เรียนรู้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่เน้นการท�างานร่วมกันรูปแบบการเรียน
รู้แบบโครงการจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีครูอาจน�ามาจัดเพ่ือให้เด็กปกติ
และเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษได้เรยีนรูร่้วมกนัและสามารถพฒันาทกัษะ
ด้านต่างๆ ได้ด ีการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นการศกึษา
อย่างลุ่มลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เด็กสนใจอยากเรียนรู้มีการท้าทายความ
สามารถของเด็กกระตุ้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ กับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
ค้นหาค�าตอบที่มาจากความสนใจ และความต้องการของเด็กโดยเด็กเป็น
ผูล้งมอืปฏบิตัสิบืค้นข้อมลูเพือ่หาค�าตอบจากค�าถามของตนเองภายใต้การ
ช่วยเหลอื แนะน�า การอ�านวยความสะดวก และการสนบัสนนุจากครซูึง่การ
จัดประสบการณ์แบบโครงการมีขั้นตอนการสอนเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 
1 ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสุดท้าย
คือระยะสรุปโครงการนอกจากการสอนแบบโครงการแล้วการจัดกิจกรรม
เสรมิประสบการณ์อาจให้เดก็ร่วมกนัทดลองทางวทิยาศาสตร์เป็นกลุม่การ
ประกอบอาหารเป็นกลุ่ม การเล่นบทบาทสมมติเป็นกลุ่ม เป็นต้น

3. กิจกรรมสร้ำงสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็ก
แสดงออกทางด้านความคดิอย่างอสิระผ่านงานศลิปะประเภทต่างๆส�าหรบั
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อาจจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบของกิจกรรมราย
บุคคลและเป็นรายกลุ่มทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลจะช่วยส่งเสริม
ให้ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถควบคุมการท�างาน
การก�ากบัตนเอง และสร้างสมาธใินการท�ากจิกรรมจนประสบผลส�าเรจ็ส่วน
กิจกรรมแบบกลุ่มก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมชอบสังคมให้กับเด็ก

4. กจิกรรมเสร ีครจูะเน้นการท�ากจิกรรมการเล่นแบบกลุม่เพือ่ให้เดก็
รู้จักเข้าสังคมและการเล่นเป็นกลุ่มทั้งนี้เพื่อให้เด็กปกติและเด็กที่มีความ
ต้องการพเิศษได้มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัและอาจเป็นการถ่ายโยงการ
เรยีนรูอ้กีทัง้เดก็ปกตทิีม่คีวามสามารถมากกว่าเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ
ช่วยให้เดก็เหล่านัน้บรรลซุึง่ความสามารถทีค่วรไปถงึได้และช่วยให้เดก็ทีม่ี
ความต้องการพิเศษแก้ปัญหาได้อีกด้วย

5. กิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรมกลางแจ้งทั้งที่เป็นการเล่นในร่มหรือ
การเล่นในสนามครูอาจจัดกิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่ให้เด็กปกติร่วมเล่น
กบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษเช่น การละเล่นพืน้บ้านแบบไทย อาท ิมอญ
ซ่อนผ้า กาฟักไข่ เสอืกนิววั วิง่เป้ียว ฯลฯการเล่นเกมพลศกึษาประเภทการ
แข่งขัน อาทิ การวิ่งเก็บของเป็นทีม แข่งการวิ่งสามขาเกมแข่งรถไฟ ฯลฯ 
ส่วนการเล่นเครื่องเล่นสนามครูจะดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กที่มี
ความต้องการพเิศษและครอูาจให้เดก็ปกตช่ิวยดแูลความปลอดภยัในการ
เล่นของเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย

6. เกมกำรศึกษำ ครูอาจจัดเกมการศึกษาให้เด็กได้เล่นทั้งแบบกลุ่ม
และเป็นรายบคุคลโดยจดัให้เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษเล่นเกมการศกึษา
ตามความสามารถของเด็กและให้เด็กปกติช่วยเหลือในการเล่นด้วย

กำรเรียนร่วมของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
มีประโยชน์ต่อเด็กอย่ำงไร?

การเรยีนร่วมเป็นการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ
ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้มากนักและเด็กปกติได้เรียนร่วมกันเพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตนเองมีสังคม
ที่กว้างขึ้น และได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆครูและผู้ปกครองเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษกับเด็กปกติมีประโยชน์ ดังนี้
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1. ส่งเสรมิให้เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษเข้าสูส่ภาวะปกตใิห้มากทีส่ดุ
ซึง่เป็นแนวคดิของการศกึษาพเิศษเป็นกระบวนการช่วยเหลอืเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพิเศษให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้น
สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการที่จะให้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษตอบสนองได้เป็นปกติจะต้องจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ จัดสภาพ
แวดล้อมให้เป็นสิ่งเสริมแรง

2. ส่งเสรมิให้เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษมพีฒันาการในด้านต่างๆและ
มีความสามารถในการปฏิบัติสิ่งต่างๆ ได้

3. ส่งเสรมิให้เดก็ปกตริูจ้กัช่วยเหลอืเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษในด้าน
ต่างๆ ได้เช่น ช่วยเหลอืให้เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษท�างานได้ส�าเรจ็ช่วย
เหลือในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

4. ส่งเสรมิให้เดก็ปกตมิกีารยอมรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษซึง่ท�าให้
เด็กปกติเรียนรู้ว่าในสังคมอาจมีคนที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ
ที่อาจมีความแตกต่างกันในด้านสรีระ ความสามารถและทักษะต่างๆแต่
บคุคลเหล่านัน้สามารถอยูร่่วมกบัสงัคมได้ด้วยการทีค่นปกตต้ิองให้โอกาส
และยอมรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

5. ส่งเสรมิให้เดก็ปกตริูจ้กัการแบ่งปันเดก็ปฐมวยัปกตแิละเดก็ปฐมวยั
ที่มีความต้องการพิเศษมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเล่นและท�างานร่วมกันส่ง
ให้เด็กปกติแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในการครอบครองให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการพเิศษหรอืให้ยมืวสัด ุชกัชวนให้เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษมาเล่น
หรือท�างานด้วยกัน เป็นต้น

6. ส่งเสริมให้เด็กปกติมีคุณธรรมด้านความสุภาพทั้งทางด้านการพูด
และด้านอื่นๆท่ีมีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการท�ากิจกรรมร่วมกัน
ในแต่ละวัน

7. ส่งเสรมิให้เดก็ปกตมิคีณุธรรมด้านความรบัผดิชอบความรบัผดิชอบ
ที่เกิดจากความต้องการภายในเป็นแรงผลักดันให้เด็กแสดงออกในด้าน
ความรับผิดชอบเช่น การดูแลเอาใจใส่เด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้าน
ต่างๆการช่วยเหลืองานให้ประสบความส�าเร็จการช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์
หรอืของเล่นเข้าท่ีแทนเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษทีม่ข้ีอจ�ากดัในด้านต่างๆ

8. ส่งเสริมให้เด็กมีสัมพันธภาพทางสังคมระหว่างกันระหว่างเด็ก
ปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษซ่ึงจะท�าให้เด็กเกิดพฤติกรรมความ
ร่วมมือได้

9. ช่วยให้เด็กปกติคลายการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจากการจัดการ
เรียนร่วมท�าให้เด็กปกติเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ
พยายามท�าส่ิงต่างๆท่ีเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นจะท�าให้เด็กค�านึงประโยชน์
ที่จะเกิดกับผู้อื่นเป็นแนวทางหน่ึงในการช่วยให้เด็กคลายการยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางได้

10. ช่วยให้เดก็ปกตริูจ้กัการเอาใจเขามาใส่ใจเราการเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบั
ความสามารถและลกัษณะเฉพาะของเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษท�าให้เดก็
ปกติเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น อันเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

พ่อแม่ผู้ปกครองจัดกิจกรรมให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับกำร
เรียนร่วมกับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษอย่ำงไร?

พ่อแม่ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียน
ร่วมด้วยการรับรู้และให้ความช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียน
การสอน และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือทั้งนี้ควรมีบทบาทและหน้าที่ใน
การสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัลกูเพือ่ทีจ่ะให้ลกูยอมรบัและสามารถอยู่
ร่วมกับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษซึ่งพ่อแม่ควรมีบทบาทดังนี้

1. ส่งเสริมให้ลูกได้เล่นและท�างานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้ง
เพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนและเพื่อนที่อยู่ใกล้บ้าน (ถ้ามี)

2. พ่อแม่ควรสอบถามหรอืสนทนากบัลกูเกีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการ
พิเศษที่เป็นเพื่อนกับลูกที่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

3. ให้การเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆกับลูกเมื่อลูกแสดงพฤติกรรมใน
เชงิบวกกบัเพือ่นทีเ่ป็นเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษทัง้ทีบ้่านและทีโ่รงเรยีน

4. ให้ลกูบรรยายการกระท�าความดขีองตนเองทีม่ต่ีอเพือ่นทีเ่ป็นเดก็ที่
มคีวามต้องการพเิศษเช่น การช่วยเหลอืในการเล่นและการท�างาน การให้
ยืมหรือแบ่งปันของเล่น ฯลฯ

5. เปิดโอกาสให้ลูกได้มีความใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เป็น
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเช่น การท�างานหรือเล่นร่วมกันเปิดโอกาสให้
เพื่อนที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาเที่ยวที่บ้าน

เกร็ดควำมรู้เพื่อครู

การจัดการเรียนร่วมจะประสบความส�าเร็จเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับครู
ที่จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการจัดการเรียน
ร่วมครูต้องมีความตั้งใจในการสอน มีการวางแผนการสอนอย่างรอบคอบ
จัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและควรมีแผนการจัดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลส�าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้มีลักษณะปกติเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษมาเป็นภาระให้กับเพื่อนและครูและครูควรได้รับการอบรม
ฝึกฝนในเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ
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 Í ซุปรวมเห็ดล้ำงไขมันในตับ เห็ดช่วยล้างสารพิษ ลดไขมันที่สะสม
อยู่ในตับและกระแสเลือด ต่อต้านการก่อตัวของมะเร็ง ลดอนุมูล
อิสระ การเกิดซีสต์ ถุงน�้า เนื้องอก ช่วยสลายเยื่อพังผืดในช่องท้อง 
อุง้เชงิกราน มดลกู ทัง้ยงัช่วยเพิม่ปรมิาณเมด็เลอืดขาวการกนิเพือ่
ล้างพิษตับ ควรกินตั้งแต่สามชนิดร่วมกัน โดยน�ามาแช่น�้าให้นิ่ม 
หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วต้มกับมะตูมแห้ง ใบเตย หรืออาจน�าไปต้มกับ
สาหร่ายทะเล ทานแทนซุปร่วมกับอาหารในแต่ละมื้อ

 Í ขมิน้ชนัขบัพษิสะสมในตบั ขมิน้ชนัจะช่วยบ�ารงุ ฟ้ืนฟ ูและล้างสาร
พิษออกจากตับได้ วิธีที่ง่ายที่สุด คือการกินในลักษณะแคปซูลบรรจุ
ผงสกัด ในเวลาก่อนนอน ปริมาณ 5,000-8,000 มิลลิกรัมต่อวัน

 Í เก๋ำกี้ปกป้องตับยกระดับควำมแข็งแรง เก๋ากี้ มีเบต้าแคโรทีน 
กรดก�ามะถัน เอมีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินอี และวิตามิน 
บี2 ซึ่งมีส่วนในการเสริมภูมิต้านทานโรค เพิ่มจ�านวนเม็ดเลือดขาว 
ลดน�้าตาลและไขมันในเลือด ป้องกันไขมันพอกตับ ช่วยให้ตับ
ท�างานดขีึน้ วธิกีารทานกง่็ายแสนง่าย เพยีงชงเก๋ากีแ๋บบชาแล้วดืม่
แทนน�้าทั้งวัน หรืออาจท�าเป็นโจ๊ก หรือน�้าแกงได้ อย่างตุ๋นกระดูก
ซี่โครงหมู ต้มฟัก

 Í กะหล�ำ่ปลีต่อต้ำนมะเร็งในตบั กะหล�า่ปลีช่วยเพิม่สารกลตูาไทโอน 
ที่ล้างพิษจากควันไอเสียและยา ซึ่งท�าให้ตับพิการได้ และยังมีสาร
อินโดลฟลาโวนอยด์ คาร์บินอล ซัลฟาราเฟน กลูโคซิโนเลต เบต้า
แคโรทีน กรดโฟลิก ช่วยต้านการก่อตัวของมะเร็ง บ�ารุงไต ชะล้าง
สารพิษ ท�าความสะอาดล�าไส้ บรรเทาอาการอักเสบจากแผลใน
ส�าไส้ บรรเทาอาการแน่นหน้าอก แก้ท้องผูก เจ็บคอ จุกเสียด แน่น
ท้อง น�ามาผสมเป็นค็อกเทลสุขภาพโดยการคั้นสับปะรด แครอท 
กะหล�่าปลีเข้าด้วยกันบีบมะนาวเพิ่มลงไปแล้วดื่มทันที

 Í มะขำมป้อมแอนตี้ไวรัสตับ มะขามป้อมอุดมไปด้วยวิตามินซีมาก
กว่าแอปเปิ้ลถึง 160 เท่า และแม้จะถูกท�าให้แห้งหรือแช่เย็นเป็น
เวลานานๆ เท่าใด วิตามินซีก็จะยังคงอยู่ เพราะมะขามป้อมมีสาร
แทนนิน และโพลีฟีนอลที่ช่วยป้องกันการออกซิไดซ์ของวิตามินซี 
ซึง่มะขามป้อมจะช่วยรกัษาอาการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ ีป้องกนั
การเกดิพษิโลหะหนกั ต่อตบั และยบัยัง้การเกดิมะเรง็ตบัได้ การทาน
มะขามป้อมนั้นก็ง่ายเช่นกัน โดยน�ามาคั้นดื่มเหมือนน�้าผลไม้ทั่วไป

แหล่งที่มา

อาหารบ�ารุงตับ. (ออนไลน์). http://www.teenee.com. 2556.

ในปัจจุบันเรำใช้ดวงตำในกำรท�ำทุกอย่ำง ซึ่งดวงตำต้องท�ำงำน
หนักมำก ดังนั้นจึงควรหันกลับมำดูแลใส่ใจกับดวงตำของเรำให้มำก
ขึ้น เช่นกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์และควรเป็นอำหำรบ�ำรุงสำยตำ

ไม่ต้องไปถามยายกไ็ด้ค่ะ กจ็ะรูไ้ด้ว่าอาหารบ�ารงุ(สาย)ตาคอือะไรโดย
การติดตามอ่านบทความนี้ค่ะ เพราะการที่ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ 
จริงหรือเปล่าสาวๆ ลองพิสูจน์ดูนะคะ ว่าเพื่อนๆ หนุ่มๆ หรือแม้กระทั่ง
เพื่อนสาว แอบมองตาสวยๆ ของเราหรือเปล่า

การรับประทานอาหารที่มีวิตามินเออย่างเพียงพอกับที่ร่างกาย
ต้องการ จะมีผลท�าให้ดวงตาสดใส บ�ารุงสายตาและท�าให้การมอง
เห็นเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพด้วย ส�าหรับอาหารท่ีเป็นแหล่งของ

วิตามินเอก็คือผัก ผลไม้ ใบเหลืองทั้งหลายเช่น แครอท ฟักทอง กล้วย 
มะละกอสุก มะม่วงสุก นอกจำกนัน้ผักใบเขียวอย่ำง ต�ำลึง พรกิหยวก 
ข้ำวโพด ผักคะน้ำ ผักกระเฉด ก็เป็นแหล่งวิตำมินเอชั้นดีบ�ำรุงสุข
ภำพ ตาเช่นกันค่ะ

เพือ่นๆ อย่ำปล่อยให้ร่ำงกำยขำดวติำมนิเอนะคะ เพรำะจะท�ำให้
ดวงตำของเรำแห้ง หม่นมัว ไม่สดใส และอำจจะเกิดโรคต่ำงๆ ที่เกิด
กับดวงตำได้ง่ำย ไม่ว่าจะเป็นตาแฉะ ตาเหลือง ตาแห้ง ตาอักเสบ แต่
ตาถั่ว ตาไม่มีแวว อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะสาวๆ ขา

แหล่งที่มา :
อาหารบ�ารุงตา. (ออนไลน์). http://www.teenee.com. 2556.

สรรหา มาฝาก 5 อาหารบ�ารุง “ตับ”
การดื่มเหล้าอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท�าให้เป็นโรคตับแข็ง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า

คนทั่วไปจะไม่เสี่ยงภาวะตับอักเสบ พฤติกรรมการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการมีสารเจือปนใน
อากาศและอาหารมากมายในทุกวันนี้ ได้ท�าให้คนส่วนใหญ่ก�าลังสะสมสารพิษในตับมากมาย
โดยไม่รู้ตัว

โรคตับนับเป็นโรคติดอันดับต้นๆ ที่มีคนป่วยมากขึ้น สาเหตุส�าคัญอีกอย่าง ที่บางคนอาจ
ไม่เคยรู้มาก่อน นั่นคือ การทานยาต่างๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นตับพิการถึง 40% เพราะตับต้อง
ย่อยสลายสารเคม ีและนีค่อื 5 อาหารตดัตอนความป่วย ทีช่่วยเคลยีร์การสะสมโรคภยัในตบั
ที่มีผลต่อการเจ็บง่าย หายยากของโรคสุขภาพนานาชนิด ที่คุณควรอ่านและควรท�า

อาหารบ�ารุงตา
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1. วิศวกรเนื้อเยื่อ 
	 อนาคต	โลกเราจะมีผิวหนังปลอม	และกระดูกอ่อนเทียมออกวางจ�าหน่าย	
นกัวิจยัสามารถสร้างล�าไส้และกระเพาะปัสสาวะใหม่ขึน้มาในช่องท้องของสตัว์	
เป็นการเริ่มต้นสร้างเนื้อเยื่อของตับ	หัวใจ	และไต	ขึ้น

2. นักวางโครงสร้างยีน 
	 แผน	ผังโครงสร้างทางพันธุกรรม	(ยีน)ของมนุษย์ท�าให้ช่างเทคนิคสามารถ
สร้างหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยทางพันธุกรรม	 ของมนุษย์แต่ละคนได้	 ด้วยการ
เขียนรหัสคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่	 เมื่อมีการสแกนภาพของดีเอ็นเอเราเพ่ือหา
ข้อบกพร่อง	แล้วหมอจะใช้การบ�าบัดทางพันธุกรรมออกมาใช้	 มีการคัดเลือก
เอาแต่โมเลกุลที่ฉลาดๆ	เพื่อป้องกันปัญหาบางอย่าง	เช่น	โรคมะเร็ง

3. ชาวนา 
	 เกษตรกรยคุใหม่จะปลกูพชืพรรณต่างๆ	มกีารเลีย้งสตัว์	ซึง่ผ่านการดแูลทาง
ด้านพนัธวุศิวกรรมมาก่อนแล้ว	โครงการนีเ้ริม่ก้าวหน้ามากแล้ว	มทีัง้วคัซนีทีจ่ะ
ฉีดให้มะเขือเทศโตและวิทยาการอื่นๆ

4. ผู้ตรวจสอบเรื่องอาหาร 
	 คุณจะได้ทานอะไรเป็นอาหารค�่ายังงั้นเหรอ	 เมื่อมีปลาที่โตเร็ว	และมีการ
ตัดต่อทางพันธุกรรม	ท�าให้มีอาหารพอส�าหรับประชากรที่ล้นโลก	แต่ก็จะต้อง
ระวังเรื่องผลกระทบทางพันธุกรรมต่างๆ	ด้วย

5. นักขุดข้อมูล 
	 อนาคตจะมีนักวิจัยผู้วชาญมาจัดการข้อมูลของที่ต่างๆ	 เขาจะรู้รูปแบบ
พฤติกรรมของผู้คน	ท�าให้เป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดมาก

6. ช่างซ่อมด่วนตามสาย 
	 ถ้าคณุไม่สามารถจัดการกบับรรดาเครือ่งเล่นวดิโีอหรอืว่าดวีดีไีด้ละก	็คณุจะ
มีรีโมทที่ท�าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้าน	แต่ก็น่าจะยังมีช่างซ่อมที่
เราจะเรียกใช้บริการตามสายผ่านวิดีโอโฟนอยู่บ้าง

7. นักแสดงแบบเวอร์ชวลเรียลลิตี้ 
	 การชมโทรทศัน์แบบเสยีเงนิจะกลายเป็นการจ่ายต่อครัง้ทีม่กีารแสดง	ต่อไป
นกัแสดงจะมปีฏกิริยิากบัเราได้ในโลกของละครไซเบอร์สเปซ	อาชพีนกัเขยีนบท
ก็ยังจะมีคนต้องการสูงเพราะคงจะมีบทแปลกๆ	อีกมาก

8. นักโฆษณาเพื่อคนๆ เดียว 
	 อตุสาหกรรมโทรทศัน์จะมุง่เน้นไปทีบ่คุคลมากขึน้	นกัโฆษณาจะสร้างสรรค์
เนือ้หาโฆษณาของสนิค้าเพือ่ผูบ้รโิภคแต่ละคนโดยเฉพาะ	แต่กจ็ะมโีฆษณาอืน่ๆ
ที่พยายามดึงความสนใจเราด้วยกลิ่นและรส	เพื่อส่งกระแสกระตุ้นให้เราอยาก
ซื้อสินค้าในทันที

9. มนุษย์เลียนแบบ 
	 วศิวกร	คอมพวิเตอร์ยงัคงพยายามทีจ่ะเลยีนแบบสตปัิญญาของมนษุย์	ใน
อนาคตเราจะแยกไม่ออกเลยว่าเราก�าลังคุยกับคนหรือหุ่น	 เจ้ามนุษย์หุ่นยนต์
นี้จะท�าหน้าท่ีดูแลลูกค้า	หรือเป็นคนคอยสรุปอีเมล์ให้เรา	หรือแม้กระทั่งตอบ
จดหมายแทนเราเลย

10. วิศวกรแห่งความรู้ 
	 นักเลียนแบบสติปัญญาของมนุษย์จะแปลผลงานหรือการท�างานของเรา
ลงไปเป็นซอฟท์แวร์	ท�าให้พวกเรามีขนาดเล็กลง

แหล่งที่มา :	บริติช	เคานซิล.	
(ออนไลน์).	http://blog.eduzones.com/wisdomclip/28068.	2556.

วิธีเรียนเก่ง วิธีเรียนให้เก่ง รับรองเรียนเก่งขึ้นทันตา
คงมหีลายคนทีม่กัสงสยั	ท�าไมเพือ่นคนนีเ้ก่งจงั	ท�าไมพีค่นนัน้เก่งจงั	

เค้ามีเทคนิค	 เคล็ดลับอะไรนะ	ท�าไมคนเหล่านั้นถึงเรียนเก่ง	 ท�าไมเรา
ถึงจะเก่งแบบเค้าบ้างนะ	ท�ายังไงถึงจะเรียนเก่งได้ซักครึ่งนึงของเค้านะ	
วันนี้	 เลยข้อน�าเสนอบทความวิธีเรียนเก่งซะเลย	 ลองอ่านและเอาไป
ประยุกต์ใช้ดูนะคะ	ท�าอย่างไรจึงจะเรียนเก่งวันนี้เรามาดู	11	 วิธีเรียน
เก่งกันบ้างดีกว่านะ
1.	 ตัง้ใจเรยีนในห้องเรยีน	หลบับ้างในบางครัง้กไ็ม่เป็นไรแต่อย่าบ่อยละ
2.	 อ่านหนังสือล่วงหน้าและหมั่นทบทวนบทเรียน
3.	 ขยันท�าแบบฝึกหัดที่เรียนมาแล้ว
4.	 หาแรงจูงใจในการเรียน	อ่านหนังสือ	ท�าแบบฝึกหัด
5.	 ให้รางวัลตัวเองบ้างในบางครั้ง
6.	 ไม่อ่านหนังสือนานติดต่อกันเกินกว่า	40	–	45	นาที	ควรจะมีการพัก

ซัก	5	 –	 10	นาทีเพื่อนผ่อนคลายสมองบ้างหลังจากที่เหนื่อยล้ามาก
แล้ว	 เพราะถ้าเกินกว่านี้สมองของคนเรา	 จะไม่ค่อยรับรู้เรื่องอะไร
อีกแล้ว(ยากที่จะให้จ�า)

7.	 อย่าหักโหมและบังคับตัวเองจนมากเกินไป	 เพราะจากท่ีดีแล้วจะ
เครียดเปล่าๆ

8.	 หากิจกรรมท�าในยามว่างบ้าง	เช่น	ออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	กิจกรรม
ต่างๆ

9.	 เมื่อมีเรื่องทุกข์ใจหรือไม่สบายใจไม่ควรอ่านหนังสือเพราะจะท�าให้
หงุดหงิดมากขึ้นเปล่าๆ

10.	นั่งสมาธิท�าจิตใจให้สงบก่อนและหลังอ่านหนังสือทุกครั้ง	 หรืออาจ
ท�าในยามว่างก็ได้

11.	ตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตที่เราต้องการให้มีแรงใจท�าให้สิ่งนั้นส�าเร็จ

แหล่งที่มา : 6 เทคนิคเรียนเก่งความจ�าดี. (ออนไลน์). http://www.247friend.net/. 2556.

แหล่งที่มา : 6 เทคนิคเรียนเก่งความจ�าดี (ออนไลน์) http://www.trueplookpanya.com. 2556

10 อาชีพ ที่จะฮิตในอนาคต



ประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2556 อนุกรรมการประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจ�าปี 2556 น�าโดยนายชัยชาญ 

ช่วยโพธิ์กลาง หัวหน้ากลุ่มนโยบายพิเศษ ส�านักพิเศษ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการฯ นายปราชญา กรองแก้ว

อาริยะ กรรมการมูลนิ TO BE NUMBER ONE น.ส.วจิรา เดชารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการกองแผนงาน กรมการพัฒนา

ชุมชน และนายไพฑูรย์ นูสีหา นักวิเคราะห์นโยบายโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิตและเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตัดสิน ได้เดินทางมาประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ 

TO BE NUMBER ONE จะเก็บคะแนนรอบแรกก่อน 50 คะแนน

กิจกรรมประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนดงเจนวทิยาคม ได้ด�าเนนิ

การจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” ในวันพุธ

ที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคน

ระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการแต่งกลอน 

และสร้างความตระหนกัให้นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจถงึโทษของ

ยาเสพติด โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเป็น

แบบอย่างของเยาวชนยุคใหม่

รายละเอียดของกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู ่  รอบรู ้

ยาเสพติด” ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การแสดงดนตรีพื้นเมืองของ “ชุมนุมสืบสานวัฒนธรรม

ล้านนา”

2. การประกวดทักษะทางภาษาไทย

3 การแสดงละครโรงเล็กเรื่องสังข์ทอง ของนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2

4. การแสดงการละเล่นของเด็กไทย ของนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และ 6/4

5.  การแสดง TO BE ดงเจนร่วมใจเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด

6.  การตอบค�าถามความรูเ้กีย่วกบัประวตัแิละผลงานของสุนทรภู่

7. การแสดงชุดสร้างสรรค์งานศิลป์ ของนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  5 (การแต ่งกายเลียนแบบตัวละครใน

วรรณคดีไทย)

การประเมินผลระดับประเทศ ในงานมหกรรม 

TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค 

เมืองทองธานี ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556



กิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่าน

กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน 

ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์ อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิและการน�า

เอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โครงการต้นกล้าคุณธรรม

โรงเรยีนดงเจนวทิยาคมได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าคณุธรรม น�าชวีติห่างไกลยาเสพตดิ เพือ่เสรมิสร้างทกัษะชวีติและความรูเ้พือ่เป็นการ

สร้างภูมิคุ้มกันภัยสังคมให้กับเด็กและเยาวชน โดยใช้เรื่องราวสถานการณ์ทางสังคม ชุมชนและวิถีชีวิตเป็นสื่อการเรียนรู้ เสริมสร้าง

ทักษะการผลิตสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อวิทยุเพื่อเผยแพร่รณรงค์

ส่งเสริมคนดี ความดี ครองดีของสังคมและคนในชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อเชื่อมประสานเครือข่ายร่วมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

ให้มีคุณธรรม โดยส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยบง ต�าบลแม่ปืม อ�าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2556 ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาเป็น

ผู้จัดกิจกรรมและด�าเนินโครงการ



Sports Day กีฬาสีสัมพันธ์ ’56

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรม Sports Day กีฬาสีสัมพันธ์ ประจ�าปีการศึกษา 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2556 เพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ท�าเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและท�างานร่วมกันเป็น

หมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะท�าให้ผู้เรียนที่เป็นก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคต ได้มีการ

ออกก�าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจ�าปีการศึกษา 2556 ในวันอังคารที่ 

14 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีท่านผู้อ�านวยการอุทร นัดดากุล ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเป็น

ประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และข้อคิดในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นนักเรียนที่ดี เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

ของโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมกับศึกษาข้อมูลในคู่มือนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม



โครงการส่งเสริมความเป็นไทย

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมกับส�านักงานวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา โดยนางสาวนนทยา พวงงาม 

ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และคณะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย ภาษาถิ่น และมารยาทไทย ประกอบด้วย

กจิกรรมการแสดงแฟชัน่โชว์ผ้าไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 และคณะคร ูการบรรยายเรือ่งมารยาทไทย การสาธติพร้อมฝึกปฏบิตัิ

การกราบพระ ไหว้พระ ไหว้ผู้มีพระคุณ และไหว้บุคคลทั่วไป เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ความเป็นไทย วัฒนธรรม 

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งยังสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส�านึกที่ดีแก่นักเรียน ทบทวนระลึกเตือนใจส�ารวจตนว่า ชีวิต

เราได้เจรญิงอกงามขึน้ด้วยความเป็นอยูอ่ย่างผูรู้เ้ท่าทนัโลกและชวีตินีบ้้างแล้วเพยีงใด เรายงัด�าเนนิชวีติอยูอ่ย่างลุ่มหลงมวัเมา หรอืมจีติใจ

อิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด โดยมีกิจกรรมการท�าบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่บริการ



พิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

วนัพฤหสับดทีี ่24 พฤษภาคม 2556 โรงเรยีนดงเจนวทิยาคมได้จดัพธิปีฏญิาณตนเป็นพทุธมามกะ เนือ่งในวนัวสิาขบชูา โดยมท่ีานพระครู

วสิทุธปัิญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวดัเชยีงหมัน้ เป็นประธานสงฆ์ การปฏญิาณตนเป็นพทุธมามกะ เป็นการประกาศตนของผูแ้สดงว่าเป็นผูนั้บถอื

พระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักเรียนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูลต่อไป

2. เพื่อให้นักเรียนได้ร�าลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชน

3. เพื่อปลูกฝังนิสัยนักเรียนให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา

โล่รางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ โครงการการประกวดสถานศึกษา

ร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ประจ�าปี 2556

เมือ่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 โรงเรยีนดงเจนวทิยาคม โดย ผอ.อทุร นดัดากลุ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนดงเจนวทิยาคม พร้อมด้วย ครฟูองนวล 

ผลมาก และตัวแทนนักเรียน ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจ�านวน 30,000 บาท โครงการการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ประจ�าปี 2556 ระดับภาคเหนือ โดยมี นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรม

การขนส่งทางบก (ฝ่ายปฏิบัติการ) ประธานในพิธี เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2556 กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดย ผอ.อุทร นัดดากุล ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

ร่วมพธิทีบทวนค�าปฏญิาณและสวนสนามของลกูเสอื เนตรนาร ีและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รชักาลท่ี 6) พระผู้พระราชทานก�าเนดิลกูเสอืไทย ในวนัที ่1 กรกฎาคม 2454 คณะลกูเสอืไทยสมคัรเข้าเป็นสมาชกิคณะลกูเสอืโลก เป็นล�าดบัที่ 

3 ของโลก พิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนาม เป็นการแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนค�าปฏิญาณต่อองค์พระประมุขของคณะลูก

เสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสส�าคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษา และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

วโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 81 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช

กุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา อีกด้วย



พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖

“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้  พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน
คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร  ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”

สภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อแสดงความ

เคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ท�าให้เราสามารถน�าความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความ

เจรญิรุง่เรอืงให้แก่ตนเองและครอบครวัในอนาคต ทัง้นีส้ภานกัเรยีนได้ตระหนกัถงึคณุค่าของการไหว้ครอูย่างแท้จรงิ จงึรณรงค์ให้นกัเรยีน

ทุกห้องร่วมกับจัดพานไหว้ครู โดยใช้หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็ม และข้าวตอก สัญลักษณ์ที่มีความหมายแห่งปัญญา

กิจกรรมก้าวย่างอย่างเข้าใจในรั้วดงเจนวิทยาคม

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้จัดกิจกรรมก้าวย่างอย่างเข้าใจในรั้วดงเจนวิทยาคม โดยมีวิทยากร

มาบรรยายเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนจ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ พ.ต.ท.ส�าราญ วงค์ศิริ วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และ คุณหมอ

สุพรรณ์ เมืองวงค์ วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดอกมะเขอื เป็นดอกทีโ่น้มต�า่ลงมาเสมอ ไม่ได้เป็นดอกทีช่ขูึน้ คนโบราณ

จงึก�าหนดให้เป็นดอกไม้ส�าหรบัไหว้คร ูไม่ว่าจะเป็นครดูนตร ีครมูวย ครสูอน

หนงัสอื กใ็ห้ใช้ดอกมะเขอืนี ้เพือ่ศษิย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมทีจ่ะเรยีน

วชิาความรูต่้าง ๆ  นอกจากนีม้ะเขอืยงัมเีมลด็มาก ไปงอกงามได้ง่ายในทกุที่ 

เช่นเดียวกับ หญ้าแพรก

หญ้าแพรก เป็นหญ้าท่ีเจริญงอกงาม แพร่กระจายพันธุ์ ไปได้อย่าง

รวดเร็วมาก หญ้าแพรกดอกมะเขือจึงมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ คนโบราณ

จงึถอืเอาเป็นเคลด็ว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขอืไหว้ครแูล้ว สตปัิญญาของ

เด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

ข้าวตอก เนือ่งจากข้าวตอกเกดิจากข้าวเปลอืกทีค่ัว่ด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อน

เสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจาก

กนั ได้ข้าวสขีาวทีข่ยายเมด็ออกบาน ซึง่สามารถน�าไปประกอบพธิกีรรม หรอื

ท�าขนมต่าง ๆ  ได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย 

หากใครสามารถท�าตามกฎระเบยีบ เอาชนะความซกุซนและความเกยีจคร้าน

ของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

ดอกเข็ม เพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลม สติปัญญาจะได้แหลมคม

เหมือนดอกเข็ม และก็อาจเป็นได้ว ่า เกสรดอกเข็มมีรสหวาน การ

ใช้ดอกเขม็ไหว้คร ูวชิาความรูจ้ะให้ประโยชน์กบัชวีติ ท�าให้ชวีติมคีวามสดชืน่

เหมือนรสหวานของดอกเข็ม



วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษา

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมแสดงความจงรักภักดี และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิม

พระเกยีรตฯิ เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สงิหามหาราชนิ ี2556 ได้จดักจิกรรม “วนัแม่แห่งชาตเิทดิไท้องค์

ราชินี 81 พรรษา” ประกอบด้วยกิจกรรม ลงนามถวายพระพรออนไลน์, กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี, พิธีถวาย

พระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษา” มีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 1-12 สิงหาคม 2556 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

www.dongjen.ac.th ร่วมกันน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนพระสยามเทวาธิราช 

ประทานพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไปตราบนานเท่านาน

2. วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมเดิน-ว่ิงเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จุดเริ่มต้นต้ังแต่องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลดงเจนถึงโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อ�านวยการอุทร นัดดากุล ประธานในพิธี

3. วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

ณ ที่ว่าการอ�าเภอภูกามยาว พร้อมกันนี้มีกิจกรรมในภาคค�่าเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพุ่มทอง

และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

สลากภัตวัดเชียงหมั้น

วันที่ 14 กันยายน 2556 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมท�าบุญสลากภัต ณ วัดเชียงหมั้น โดยมีผู้อ�านวยการอุทร นัดดากุล คณะครู และ

นักเรียนร่วมแห่ขบวนสลากจากโรงเรียนดงเจนวิทยาคมไปยังวัดเชียงหมั้น ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชุมชนได้เป็น

อย่างดี

สลากภัต (บาลี: สลากภตฺต) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหาร

หรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจ�ากัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดย

สลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับ

พระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้า

ทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตส�านึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์ ในประเทศไทย มีประเพณีสลากภัต 

ภาคเหนือเรียกว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก ตามวัดต่างๆ โดยจัดในช่วงเดือน 6 จนถึงเดือน 8 ซึ่งเป็นช่วงผลไม้อุดมสมบูรณ์ โดยมีการ

รวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้านน�าผลไม้และส�ารับคาวหวานไปตั้งเป็นสลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆ เป็นประเพณีใหญ่

ส�าหรับหมู่บ้านและวัดนั้นๆ โดยในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียดการจัดประเพณีแตกต่างกันไป


