


        เวลา 13.38 น. เสด็จพระราชด�าเนนิมายังโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา ต�าบลชุมแสง ทรงตดิตามการด�าเนนิกจิกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีน
สาขาวชิาเกษตรนวัต และทอดพระเนตรฐานการเรยีนรู้เกษตรนวัต 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรยีนรู้โรงอบอเนกประสงค์พาราโบลาโดม  
ฐานการเรยีนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง ฐานการเรยีนรู้การปลูกมะนาวในบ่อซเีมนต์  ฐานการเรยีนรู้เตาน�้าส้มควันไม้  ฐานการเรยีนรู้แปลงผักยกแคร่ 

       ส�าหรับสาขาวชิาเกษตรนวัต เป็นหลักสูตรที่สร้างนวัตกร เพื่อสร้างนวัตกรรม เน้นการปฏบิัตนิ�าทฤษฎ ีสนองพระราชด�ารขิองสมเด็จพระกนษิฐา
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในการอนุรักษ์และส่งเสรมิด้านการเกษตร เน้นส่งเสรมิด้านการศกึษาให้กับ
ชาวอ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นการต่อยอดอาชพีจากผู้ปกครอง โดยพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้านการเกษตร ใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม มาจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน ซึ่งนักเรยีนที่จบสาขาฯ นี้  จะได้รับวุฒกิารศกึษาหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศกึษา
ตอนปลาย และหลักสูตรอาชวีศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี ควบคู่กัน ปัจจุบัน มนีักเรยีนศกึษาสาขาวชิาเกษตรนวัต ในระดับประกาศนยีบัตร
วชิาชพี ชั้นปีที่ 1  และ 2 รวม 33 คน  

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
เสด็จพระราชด�าเนนิทรงเยี่ยมและตดิตามโครงการพระราชด�ารใินพื้นที่อ�าเภอวังจันทร์

วันที่ 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563



      ฐานการเรยีนรู้โรงอบอเนกประสงค์พาราโบลาโดม ที่ออกแบบให้ใช้พลังงานแสงอาทติย์ในการแปรรูปอาหาร ที่ต้องการ
เก็บรักษาและความสะอาด อาท ิการท�าถุงหอมสมุนไพร และชาสมุนไพร

      ฐานการเรยีนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุร ีโดยเริ่มเลี้ยง
ผึ้งชันโรง สายพันธุ์ขนเงนิ 12 รัง เมื่อเดอืนตุลาคม 2562  โดยผึ้งชันโรงสามารถช่วยผสมเกสรได้ด ีและมผีลผลติที่สามารถน�ามาแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่า ภายใต้ชื่อ "วังจันทร์ชันโรง" อาท ิหอมชื่นใจ สมุนไพรไขผึ้ง สบู่สมุนไพรน�้าผึ้ง และน�้าผึ้งชันโรง 
      ฐานการเรยีนรู้การปลูกมะนาว  ในบ่อซเีมนต์  ที่ใช้การตอนกิ่งและการเสยีบยอด สามารถบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู 
หรอืได้ตลอดทั้งปี

      ฐานการเรยีนรู้เตาน�้าส้มควันไม ้ ขนาด 200 ลติร ที่มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเตาแบบดั้งเดมิ ถ่านที่ได้มปีระสทิธภิาพด ีขี้เถ้าน้อย
และมผีลพลอยได้ คอื น�้าส้มควันไม้ ที่น�ามาใช้ในการเกษตร ไล่แมลงศัตรูพชื และท�าน�้ายาอเนกประสงค์
      ฐานการเรยีนรู้แปลงผักยกแคร่  เนื่องจากในแปลงผักเป็นดนิเหนยีว มนี�้าท่วมขัง จงึใช้การปลูกบนแคร่ เพื่อป้องกันโรคในดนิ
 โดยเมล็ดพันธุ์ที่น�ามาปลูกได้มาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พชืจักรพันธ์เพ็ญศริ ิซึ่งมคีวามทนทานต่อโรคและสามารถเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์
รุ่นต่อไป อาท ิผักคะน้า พรกิ มะเขอื ผักชี
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สารจาก...

  ผู้อ�านวยการ
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สารบัญ
บรรณาธิการแถลง
      นับเป็นพระกรุณาธิคุณเทิดไว้เหนือเกล้า คณะผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ที่สมเด็จพระเทพฯ 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงติดตามการด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
สาขาวิชาเกษตรนวัต และทอดพระเนตรฐานการเรียนรู้เกษตรนวัต 5 ฐาน
     โรงเรียนวังจันทร์วิทยา รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระเมตตา ทรงสละเวลาอันมีค่ายิ่ง เพื่อประกอบ
ภารกิจดังกล่าวข้างต้น ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ ทรงน�าขวัญและก�าลังใจสร้าง
ความปลื้มปีติสู่คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
และหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนที่มาร่วมต้อนรับเสด็จ 
     ขอเทิดไว้เหนือเกล้าชาวโรงเรียนวังจันทร์วิทยาตลอดไป
                                            บรรณาธิการ

พมิพ์ที่...พีเคเอสแกลงกำรพิมพ์ ถ.เทศบาล 2 ซอย 3 ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 038-671297

แสงจันทร์...
วารสาร

ปีที่ 33 ฉบับที่ 45 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563



ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานวิชาการ
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 โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา มกีารจัดการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดโควดิ 19 
โดยจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสานและเลอืกใช้รูปแบบการสอนหลายรูปแบบ เช่น ON-AIR Online 
โดยช่องทางที่ สพฐ.ก�าหนด Online โดยช่องทางที่โรงเรยีนจัดเพิ่มเตมิ  นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
บทเรยีนส�าเร็จรูปของครู  นักเรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ CAI  นักเรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ/ชุดการฝึก  หรอืนักเรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 * จัดการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 
“การจัดการเรยีนรู้ด้วย G Suite for Education” 
ระหว่างวันที่ 8-9 มถิุนายน พ.ศ.2563
ณ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา
 * จัดการอบรมการจัดท�าหลักสูตรพื้นที่
นวัตกรรม (WANGCHAN RACII) ระหว่างวันที่ 
18-19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา

โรงเรยีนวังจันทร์วทิยามโีอกาสได้ต้อนรับคณะศกึษาดูงานโรงเรยีนพระราชทาน
จากโรงเรยีนเทศบาลวัดราษฎร์นยิมธรรม จังหวัดชลบุรี โรงเรยีน สตรปีระเสรฐิศลิป์ จังหวัดตราด

และโรงเรยีนส่วนบุญโญปถัมป์ จังหวัดล�าพูน

ได้รับการนเิทศตดิตาม จากคณะกรรมการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผล การด�าเนนิงานของสถานศกึษา
น�าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สงิหาคม 2563
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ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร “การจัดการเรยีนรู้ด้วย G Suite for Education” วันที่ 8-9 มถิุนายน 
พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรเรยีนรู้การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการเรยีนการสอน  สามารถท�าให้เข้าถงึองค์ความรู้ 
ได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ ทุกเวลา สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มแีนวคดิ และเรยีนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยการน�า
เทคโนโลยไีปประยุกต์ในทุกกระบวนการวชิา  เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและยกระดับการศกึษา  และครู บุคลลากร
ทางการศกึษาและนักเรยีน สามารถตดิต่อการสื่อสารและมกีารเรยีนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยทีี่สามารถเข้าถงึได้ทุกที่ 
ทุกเวลา จากทุกอุปกรณ์

กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิัตกิารพัฒนานวัตกรรมการศกึษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์แบบก้าวกระโดด 
“No Homework” ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ณ คชารสีอร์ท  จังหวัดตราด

ข่าวอบรม และพัฒนาบุคลากร
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ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 - การปฐมนเิทศนักเรยีนผู้กู้ยมืเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา ผู้ค�้าประกัน และการลงนามในสัญญา
กู้ยมืเงนิ ประจ�าปีการศกึษา 2563 ณ ห้องสมุด โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา วันที่ 27 สงิหาคม 2563 มผีู้เข้าร่วมทัง้สิ้น 45 คน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 1/2563 ดังนี้

 - โครงการมอบทุนการศกึษาเด็กนักเรยีนเยาวชนผู้ยากไร ้โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
วันที่ 14 สงิหาคม 2563

 -  โรงเรยีนวังจันทร์วทิยาได้รับรางวัลเหรยีญเงนิ ในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในสถานศกึษาวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรยีนบ้านบงึ “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จ.ชลบุรี

 - โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าเยาวชนเครอืข่าย คอ.ปส.ย.ก. 2วันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมแคนทารี จ.ปราจนีบุรี
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ข่าวสาร...งานบุคลากร

นางสาวนุชนาถ  พานค�า
ต�าแหน่งครูผู้ช่วย  วชิาเอก คณติศาสตร์  

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

นางสุดารัตน์  กุลสวัสดิ์ 
ต�าแหน่งครูผู้ช่วย  วชิาเอก คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวนพรัตน์  ปัญจเมธสีกุล  
ต�าแหน่งครูผู้ช่วย  วชิาเอก เคม ี

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายมานะ  พมิพ์ชัย
ต�าแหน่งครูผู้ช่วย วชิาเอกทัศนศลิป์

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ

นางสาวกนษิฐา  โสทะ
ต�าแหน่ง ครูผู้ช่วย วชิาเอก เกษตร
กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพี

นางสาวชลันดา  มาฆะสทิธิ์ 
ต�าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วชิาเอก คณติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐกานต์  จงธรรมมา
ต�าแหน่งครูอัตราจ้าง 
วชิาเอก วทิยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์

นายวเิชษฐ  กั๊กสูงเนนิ
ต�าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศกึษา

คุณครูอรสิา  มงคลไพบูลย์สุข 
ย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง

ณ โรงเรยีนชลกันยานุกูล

คุณครูกันต์ฤทัย  ศลิารักษ์ 
ไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 

ณ โรงเรยีนสัตหีบวิทยาคม

คุณครูสุคีรินทร์  แก่นนอก 
ไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 

คุณครูพงษกร  บุญต่อ 
ย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง

ณ โรงเรยีนดอกค�าใต้วทิยาคม
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลการจัดท�าหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม
(WANGCHAN RACII) การจัดท�าหลักสูตรและจัดท�าแผนการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม (WANGCHAN RACII)

นเิทศการสอนวชิาคณติศาสตร์

ครูเกยีรตสิุดา  สรรเสรญิ ครูอรอนงค์  เพชรอุราสนิธุ์

ประชุมปฏบิัตกิาร
“การพัฒนานวัตกรรมการศกึษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ สู่เวทวีชิาการตามมาตรฐานสากล”

ประชุมปฏบิัตกิารพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมอือาชพี 

ครูเครอืวัลย์  ราชวชิติ
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการอบรมปัญญาประดษิฐ์
ส�าหรับนักเรยีนศตวรรษที่ 21
ตามโครงการการพัฒนาสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก
(EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC)
ด้านภาษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละการประกอบอาชพี 10 อุตสาหกรรม วันที่ 5 สงิหาคม 2563 
ณ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

จัดนทิรรศการ การจัดการศกึษาอุตสาหกรรมฐานชวีภาพไทย 
ด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

ต้อนรับท่านศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
 วจิัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) วันที่ 24 สงิหาคม 2563ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่เขตนวัตกรรม

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (EECI) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2563

อบรมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา Digital Library

 ตีเหล็กตอนร้อน หมายถึง ให้รีบตัดสินใจ
ท�าสิ่งที่มีประโยชน์เมื่อยังมีโอกาสโบราณท่านสอนให้เรา
รีบตัดสินใจท�างานการใดๆ หรือเรื่องส�าคัญในตอนที่โอกาส
ยังเปิดกว้าง หากมัวชักช้าอยู่จะท�าให้เสียโอกาสอันงามนี้ไป 
และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โอกาสดีเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง
  ดังนั้นควรพิจารณาให้ดีว่าเมื่อมีโอกาสต้องรีบท�า 
อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. กจิกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ
พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
กลุ่มสาระฯสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม จงึได้จัดกจิกรรมนี้ขึ้นเพราะถอืเป็นช่วงเวลาที่มี
ความหมายอย่างยิ่งส�าหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา 

2. กจิกรรมวันแม่แห่งชาต ิ(วันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีันปีหลวง)
 12 สงิหาคม พ.ศ.2563 วันแม่แห่งชาต ิมกีจิกรรมพธิที�าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

3. กจิกรรมตักบาตรเช้าวันศุกร์



5. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโกแฮร์ลคี
อุดมศกึษาหญงิ แห่งประเทศไทย
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
รายการต่าง ๆ ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผลการแข่งขัน ดังนี้

1. รางวัลชนะเลศิการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
และประชาชนจังหวัดระยอง ประจ�าปี 2563
THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020
รอบคัดเลอืกตัวแทนระดับจังหวัด
----------------------------

2. รางวัลชนะเลศิ การแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
(ปีที่ 36) ประจ�าปี 2563 ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีรุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปีหญงิ รอบคัดเลอืกภาคตะวันออก---------------------------

3. รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลในยางคัพ ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกนิ 16 ปี

4. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 8 คน รุ่นอายุไม่เกนิ 16 ปี“เทศบาลต�าบลชุมแสงมนิคิัพ”
ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2563
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นางนันทนา  เพียรพิจิตร
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ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
ที่ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงเรียน 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

การจัดการเรยีนการสอนภาษาจนี โดยใช้สื่อที่น่าสนใจ การเล่นเกม
ผสมผสานกับการเรยีนรู้ เพื่อให้นักเรยีนมเีจตคตทิี่ดตี่อวชิาภาษาจนี

การจัดการเรยีนการสอนภาษาจนี โดยให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน
จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 

โครงการฝึกอบรมออนไลน์ส�าหรับครูไทยที่สอนภาษาจีนในระดับมัธยม
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2563

22-28 มิถุนายน 2563
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ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โดยครูกติตพิชิญ์  มั่งสุข
ผลงานอาหารจานเดยีว ของนักเรยีนชั้น ม.1

อ.กรองทพิย์ เพียรพิจิตร ครูผู้สอน

รางวัลเหรยีญทองแดง Obec awards 63 ครูผู้สอนยอดยี่ยม
 ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน 

ครูเอกพจน์ พึ่งโต
เข้าร่วมการอบรมระบบ
ห้องสมุดดจิทิัล E-book 
ณ ห้องคอมพวิเตอร์ 2



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ ได้จัดการแสดงของนักเรียน เนื่องในงาน
เกษียณอายุราชการประจ�าปีการศึกษา 2563 ดร.ภิรมย์ ลี้กุล ผู้อ�านวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา  
ว่าที่ ร.ต.ประชา พรชัยกุล รองผู้อ�านวยการโรงเรียน และคุณครูนันทนา เพียรพิจิตร 
ครูช�านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และ 30 กันยายน 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ดังนี้

การแสดงดนตรีไทย ประกอบโขน 

การแสดงร�าบายศรีสู่ขวัญ 

การแสดงฟ้อนอวยพร
เนื่องในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาวอลเล่ย์บอลเยาวชน PEA 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
ณ สนามกีฬาเทศบาลชุมแสง
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ภาพบรรยากาศ
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การอบรมบุคลากร ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ...
             https://www.facebook.com/ห้องสมุดโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา

ข่าวสาร...ห้องสมุด



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศึกษาดูงานที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการในการปรบัปรุงและพฒันาห้องสมุด 
และแนวทางการจัดกิจกรรมส่งสริมการอ่านแก่นักเรียน  

Digital library 4.0 

โหลดง่าย  ๆสแกนเลย 

IOS Android Wed 

Wangchan Library 
ห้องสมุดโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

: ห้องสมุดโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
Digital library  4.0 

 
ข้ันตอนง่าย ๆ  
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน 
2. Log in เข้าใช้งานแอปพลิเคช่ัน 
    โดยต้องใช้เลขประจ าตัวนักเรียน 
    เป็นรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
3. ยืมหนังสือท่ีสนใจใช้งาน 

รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์ม 

โรคโควิด 19 คืออะไร ? 
โรคโควดิ 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา 
ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมี
การระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีนในเดือนธันวาคม
ปี 2019 ขณะนี้โรคโควดิ 19 มีการระบาดใหญ่ไป
ท่ัว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก 

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 

  - ล้างมือบ่อยๆ โดยเจลล้างมือท่ีมี 
     ส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล ์
  - รกัษาระยะหา่งท่ีปลอดภัยจากผู้ท่ีไอหรือจาม 
  - สวมหน้ากากอนามัยเม่ือเว้นระยะห่างไม่ได้ 
  - ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก 
  - เก็บตัวอยู่บ้านเม่ือรู้สึกไม่สบาย 
  - หากมีไข้ ไอ และหายใจล าบากโปรดไปพบแพทย์ 
 

ข่าวสาร...ห้องสมุด

วารสาร   23    แสงจันทร์



วารสาร   24    แสงจันทร์



ข่าวสาร...งานอนามัยโรงเรียน

การคัดกรองนักเรยีน ครู และผู้ที่เข้ามาตดิต่อในโรงเรยีนวังจันทร์วิทยามีกาตรวจวัดไข้
แปะสตกิเกอร์ ท�าความสะอาดมอื และใส่เมสก์ทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน
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กจิกรรมการพ่นยุงจากเทศบาลต�าบลชุมแสง

กจิกรรม Big Cleaning day การท�าความสะอาดและการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 
วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ.2563 ก่อนเปิดภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2563

โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563
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สิ่งที่ต้องท�ำเพื่อป้องกำรโควิด-19 ในสถำนศึกษำ

เกาะตดิสถานการณ์โควดิ-19

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจกิายน 563  https://www.thairath.co.th/event_corona

1.  ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในสถานศกึษา
2.  หมั่นล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์
3.  ท�าความสะอาดพื้นผวิสัมผัส/เครื่องมอื
    และอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้
4.  Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
5.  ใช้แอพพลเิคชั่น “ไทยชนะ” ลงทะเบยีน
     ผู้ตดิต่อในสถานศกึษา 

เกร็ดความรู้



วารสาร  27  แสงจันทร์

โครงการอบรมเสรมิสร้างศักยภาพการใช้งาน Google G Suite ส�าหรับบุคลากร

อบรมเชงิปฏบิัตกิารขยายผล การจัดท�าหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม Wangchan Racii

 กจิกรรมสร้างความร่วมมอืและวางแผนพัฒนาโรงเรยีนร่วมกับผู้บรหิาร เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
พัฒนาก�าลังคนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถการแข่งขันของประเทศ  และแนวทางการจัดการเรยีนการสอน
และการวัดประเมนิผล เพื่อยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรยีน ในวันที่ 25-26 กันยายน 2563
ณ สถาบันวทิยสริเิมธ ีและโรงเรยีนก�าเนดิวทิย์ อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ประจ�าปี 2563
การอบรมและพัฒนาบุคลากร
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โรงเรยีนวัดราษฎรบ�ารุง ศกึษาดูงานการฝึกอบรมและศกึษาดูงาน
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรยีน “การเตรยีมความพร้อมของสถานศกึษาสู่ศูนย์การเรยีนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศกึษา” ระหว่างวันที่ 21-22 สงิหาคม 2563  ณ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา

โรงเรยีนสตรปีระเสรฐิศลิป์   และ โรงเรยีนส่วนบุญโญปถัมภ์ ศกึษาดูงาน
การเตรยีมความพร้อมการประเมนิโรงเรยีนพระราชทาน

ประมวลภาพกจิกรรม
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วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จัดพิธีกล่าวอ�าลา 

การแสดงมุฑิตากษิณาจารย์
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
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