รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา 2559

นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ พานค�ำ
เข้ารับมอบรางวัล เชิดชูเกียรติเสมา ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รับการคัดเลือก "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560”

นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวอนงค์ ดลชม ครูแกนน�ำ
และนางสาวศศิวิมล ภาวะหา นักเรียนชั้นม.4 นักเรียนแกนน�ำ น�ำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ "กล้วย ช.พ.
แบบพอเพียง" รับการคัดเลือก"รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560"
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กทม. และได้รับการคัดเลือกผลงาน “ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจ�ำปี 2560”

วารสาร

"ต้นฆ้อ"

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม

ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

http://www.chumkhor.ac.th https://www.facebook.com/chumkhor.ac.th
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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน
วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการงานต่าง ๆ
ของโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมในภาคเรียนที่ 2/2560 เล่มนี้
ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระครอบคลุมงานทั้ง 4 กลุ่มงาน
ซึ่งได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

รวมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่าน

ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการเข้าใจบทบาทของ
โรงเรียนมากขึ้น
วารสาร “ต้นฆ้อ” เล่มนี้ ได้ผ่านการคัดกรองเนื้อหา
เป็นอย่างดี จากกองบรรณาธิการทุกท่าน เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด
เพื่อท่านผู้อ่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่าน
ไม่มากก็น้อย ในนามของบรรณาธิการขอขอบคุณทีมบรรณาธิการ
ที่ร่วมมือร่วมใจกัน ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ท�ำให้วารสารเล่มนี้
ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก
บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม
โรงเรียนสู่สาธารณชน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน

วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน้า 1

สาส์นจาก...ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
วารสารฉบับนี ้เป็ นฉบับที่ 2 ประจ�ำปี การศึกษา 2560 ของโรงเรียนช�ำฆ้อ
พิทยาคม โดยในปี การศึกษา 2560 ที่ผ่านมาผมในฐานะผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
มีความตระหนั กและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี ้ ให้เป็ นสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
และอยู่คกู่ ับชุมชนตลอดไป โดยโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทัง้ ระบบ
โดยด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนั กเรียนของโรงเรียน ทุกคนให้เป็ น
ผู้ท่มี ีทักษะที่จ�ำเป็ นที่จะอยู่ ในโลกอนาคต (21st Century Skills) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนได้รบั ความร่วมมือในการพัฒนาครูให้สามารถปรับเปลีย่ น
กระบวนการจัดการเรียนรูจ้ ากโรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรรี มั ย์ได้รบั การสนั บสนุ นงบประมาณ
ในการพัฒนาครูจากธนาคารไทยพาณิ ชย์และมูลนิ ธสิ ยามกัมมาจล ซึง่ ผมขอขอบพระคุณภาคีเครือข่าย
ทางการศึกษาทีก่ ล่าวมาข้างต้นไว้ณ โอกาสนี ้ นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลา 1 ปี การศึกษาทีผ่ า่ นมาโรงเรียน
ได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูน
้ � ำชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาคารสถานที่ และ
่ ๆ ของโรงเรียนให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ผมขอฝากถึงผูป้ กครองว่าในสังคมปัจจุบน
บริบทอืน
ั ทุกคน
ต้องต่อสู้ ต้องดิน้ รนเพือ่ ความอยูร่ อดต้องแข่งขันกันทุกเรือ่ งการรับความรู้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ตามที่ โรงเรียนจัดให้แต่เพียงทางเดียวคงไม่เพียงพอ จึงขอฝากท่านผูป
้ กครองได้พจิ ารณาทบทวนในช่วงเวลา
ทีผ่ า่ นมาว่ามีสว่ นใดทีค่ ดิ ว่า เป็ นปัญหาและสมควรปรับแก้ ไขการทบทวนสิ่งที่ ได้ทำ� ไปว่ามีอปุ สรรคปัญหา
อย่างใดบ้างและน� ำปัญหาอุปสรรค์ทพ
ี่ บมาปรับแก้ ไขจะท�ำให้งานหรือสิง่ ทีป่ ฏิบตั ปิ ระสบผลส�ำเร็จได้โดยเฉพาะ
้ ากจะได้มท
ช่วงนี ห
ี บทวนแก้ ไขบางอย่างก็จะประสบความส�ำเร็จได้อย่างแน่ แน่ นอนผมมัน
่ ใจว่าความส�ำเร็จ
ของนั กเรียนอันเป็ นทีร่ กั คงอยู่ไม่ ไกล ในโอกาสนี ้จงึ ขอขอบพระคุณผูป้ กครองทุกท่านนั กเรียนทุกคนที่ ให้
ความร่วมมือสนั บสนุ นกิจกรรมของโรงเรียนเป็ นอย่างดีเสมอมาขออ�ำนวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความส�ำเร็จ

( นายปรีชา นาคศิริ )
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
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การไปราชการของผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนายปรีชา นาคศิริ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจ�ำลอง วัดน�้ำใส อ�ำเภอ เขาชะเมา จังหวัดระยอง

และนักเรียนโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม ร่วมแสดงมหรสพ (รักพ่อไม่มีวันพอเพียง) ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางแจ้ง วัดน�้ำใส อ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนายปรีชา นาคศิริ พร้อมด้วย
นางสาวอนงค์ ดลชม ครูแกนน�ำ และนางสาวศศิวิมล
ภาวะหา นักเรียนแกนน�ำ ร่วมประชุมน�ำเสนอผลงาน
รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1–3 ธันวาคม 2560 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนายปรีชา นาคศิริ ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และร่วมโครงการประสานงาน Pre Education Summit : การสังเคราะห์ความรู้
และสร้างเครือข่ายโรงเรียนบันดาลใจ (โรงเรียนที่ปรับการเรียน)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 – 16 มีนาคม 2561 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคบาท

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 (ครั้งที่ 47)
ณ โรงแรมสตาร์ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนายปรีชา นาคศิริ พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงาน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน้า 3

การไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน้า 4 วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารวิชาการ
มอบเกียรติบตั รใหกับครูผู ฝกซอมและนักเรียนที่ ไดรับรางวัลจากการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนั กเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ครัง้ ที่ 67

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรใหกบั ครูผฝู ก ซอมและนักเรียนทีไ่ ดรบั รางวัลจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560

กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กองลูกเสือโรงเรียนชําฆอพิทยาคม จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา”
เพื่อรําลึกถึงวันคลายวันสวรรคตขององคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระผูราชทานกําเนิดลูกเสือไทย
เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแดพระองคทาน ดวยการวางพวงมาลา ประกอบพิธีถวายราชสดุดี
และรวมปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ซึ่งเปนประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง

แนะแนวการศึกษาตอโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปการศึกษา 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดจัดแนะแนวการศึกษาตอโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ปการศึกษา 2561 ไดแก โรงเรียนบานทาลําบิด โรงเรียนศรีประชา โรงเรียนหวงหิน โรงเรียนบานเขาชองลม
โดยมีการเยี่ยมชมบริเวณตางๆของโรงเรียน หองปฏิบัติการตางๆ และทําความเขาใจกับวิถีของโรงเรียน
เชน กิจกรรมจิตศึกษา การเรียนรูแบบ PBL ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม
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กลุ่มบริหารวิชาการ
เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3

ระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2561 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3
เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนใหลูกเสือสามัญรุนใหญและเนตรนารีไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุนใหญ ณ คายลูกเสือ บานบึง จังหวัดชลบุรี

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดอบรมทักษะปฏิบัติการดานจุลชีววิทยา

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จัดอบรมทักษะปฏิบัติการ ดานจุลชีววิทยา เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรดานจุลชีววิทยา
ใหกับนักเรียนชั้นม.ปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม

พิธีเขาประจํากองประดับบาลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 จัดพิธีเขาประจํากองประดับบาลูกเสือสามัญรุนใหญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมอบเครื่องหมายลูกเสือโลก หลังจากไดสําเร็จการศึกษา
และผานการประเมินตามหลักสูตรลูกเสือ ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม
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กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้แทนกลุมนกแอนตะวันออก และบริษัท เอ็น ดี ที เอคเซ็ลเล็นซ เซอรวิส จํากัด
มอบทุนการศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2561 ผูแทนกลุมนกแอนตะวันออก และบริษัท เอ็น ดี ที แอคเซ็ลเล็นซ เซอรวิส จํากัด
ฃมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนโรงเรียนชําฆอพิทยาคม โดยมีนายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
ใหการตอนรับและพรอมกันนี้กลุมผูปกครองนักเรียนไดเลี้ยงอาหารกลางวันแกคณะครูและนักเรียนอีกดวย

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2561)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2561) กลุมสาระการเรียนรู้
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไดแก กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสังคมศึกษาฯ ตลอดจนใหกลุมกลุมสาระการเรียนรู้
อื่นปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้

โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดใหความสําคัญกับการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการขาดแคลน
ทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียนซึ่งเปนการแบงเบาภาระผูปกครองในดานคาใชจายในการศึกษา
เลาเรียนของบุตรหลานโดยไดประสานงานจากหนวยงานตาง ๆ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทุนสุนทรภู เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาท
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 1. นางสาวณัฐริกา วงศแยม ชั้น ม.4/2
2. ทุนเหลากาชาดจังหวัดระยอง เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว
จํานวน 18 ทุนๆละ 2,000 บาท รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน
1. เด็กหญิงณัฐชยา บุญเหลือ
ชั้นม.1/1
2. เด็กหญิงวรวรรณ วงคแยม
ชั้นม.1/2
3. เด็กหญิงจิราพร วงศแววดี
ชั้นม.2/1
11. นายศิขเรศ เจริญผล 		
4. เด็กหญิงชนิดา สังเกต 		
ชั้นม.2/1
12. นายนันทภพ วงศพึ่ง		
5. เด็กหญิงสุธามาศ อักษรพจน
ชั้นม.2/2
13. นายวันชนะ พังจุนันท 		
6. เด็กหญิงอธิกา บํารุง 		
ชั้นม.2/2
14. นายภานุพงศ เงางาม		
7. เด็กหญิงนงนภัส พงษนัยรัตน ชั้นม.3/1
15. นางสาวณัชชา ขอบทอง
8. เด็กหญิงสกุณี ศรีพูล 		
ชั้นม.3/1
16. นางสาวลักขณา วงศพึ่ง
17. นางสาวอนัญญา เยาวนิจ
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์ พรมทา
ชั้นม.3/2
18. นางสาวศิรินทรญา บุญเชื่อม
10. เด็กชายจิรภัทร สมมาส
ชั้นม.3/2

ชั้นม.4/2
ชั้นม.4/2
ชั้นม.4/2
ชั้นม.5/1
ชั้นม.5/1
ชั้นม.5/1
ชั้นม.6/1
ชั้นม.6/1
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กลุ่มบริหารวิชาการ
3. ทุนการศึกษาบริษัทKhawasaki Motors เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว ทุนละ 10,000 บาท
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน
1. นายรณกฤต ผอนให ชั้น ม.4/1 		
2. นายธนภูมิ วงศเนียม ชั้น ม.5/1
3. นางสาวยุวรี แซเตียว ชั้น ม.6/1
4.ทุนขาราชการบํานาญ เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว จํานวน 2 ทุนม.ตนทุนละ 2,000 บาท
และม.ปลายทุนละ 3,000 บาท รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน
1. เด็กหญิงรติมา ขําพิมพ ชั้น ม.2/1
2. นางสาวไพรินทร นามเทพ ชั้น ม.5/1
5. ทุนผูไมประสงคออกนามของสพม.18 เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน
1 .เด็กชายนราศักดิ์ เรืองสวัสดิ์ ชั้น ม. 1/2
6. ทุนนักเรียนยากจนอําเภอแกลง เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลาม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาท
ม.ปลาย จํานวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน
1. เด็กหญิงสุพรรณี ศรีฤกษ ชั้น ม. 3/1
2. นางสาววราภรณ บุญเหลือ ชั้น ม. 6/1
7. ทุนโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว จํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาท
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน
1.นายคํารณ พวงพลับ ชั้น ม.5/2
8. ทุนปจจัยพื้นฐานเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว จํานวน 72 ทุนๆละ 1,500 บาท เปนจํานวนเงิน 108,000 บาท
9. ทุนนกแอนตะวันออกเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว จํานวน 3 ทุนๆละ 1,000 บาท
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน
1.เด็กหญิงจิรภาพร สัตยซื่อ ชั้น ม.1/2
2. เด็กชายรังสรรค ยอดพิมาย ชั้น ม.3/1
3. นางสาวมนัสชนก แซเตียว ชั้น ม.4/1
10. ทุนบิดาครูศิริพร แทนทดเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว จํานวน 2 ทุนๆละ 1,500 บาท
1. เด็กชายอนพัช วงศรูการ ชั้น ม.1/1
2. เด็กหญิงสุธิมา วงศอยู ชั้น ม.2/2
11. บริษัท เอ็น ดี ที เอคเซ็ลเล็นซ เซอรวิส จํากัด เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว จํานวน 10 ทุนๆละ 1,300 บาท
1. เด็กชายภานุวัฒน บัวคลี่ ชั้น ม.1/1
2. เด็กหญิงแวนแกว เครือจินฮก ชั้น ม.1/1
3. เด็กชายอดิเทพ สุวรรณรัตน ชั้น ม.1/2
4. เด็กหญิงรติมา ขําพิมพ ชั้น ม.2/1
5. เด็กหญิงกฤษณา ประเสริฐศรี ชั้น ม.2/2
6. เด็กหญิงธนัญญา วงศรูการ ชั้น ม.3/1
7. เด็กหญิงภัทราภรณ จันทรรัตนา ชั้น ม.3/2
8. นายกรวิชญ วิทยานุกรณ ชั้น ม.4/2
9. นางสาวจันทกานต รัตนมหาไพศาล ชั้น ม.5/1
10. นางสาวธัญลักษณ จงกสิกรรม ชั้น ม.6/1
12. ทุนสวัสดิการสังคมสงเคราะหจังหวัดระยองเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว
จํานวน 60 ทุนๆละ 1,000 บาท เปนจํานวนเงิน 60,000 บาท
		
สรุปยอดเงินทุนการศึกษาปการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 271,000 บาท
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กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
เด็กยากจน ประจ�ำภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนชำฆ้อพิทยำคมมอบทุนปัจจัยพื้นฐำนเด็กยำกจน ประจำภำคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน ประจ�ำภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียโรงเรี
นช�ำยฆ้นชอำฆ้
พิทอพิยาคมมอบทุ
ฐานนั
ยนยากจน
รัฐดบาลจั
ทุนละ
บาท
ทยำคมมอบทุนนปัปัจจจัจัยยพืพื้น้นฐำนนั
กเรีกยเรีนยำกจน
รัฐบำลจั
สรรให้ดทสรรให้
ุนละ 1 ,500
บำท1,500
ต่อภำคเรี
ยน โดย
ต่อพิภาคเรี
โดยพิไม่จเารณาจั
ไม่ำนวนนั
เกินร้อกยละ
30 ของจ�
เรียนในระดั
บชัร้นับมัจัดธสรรทุ
ยมศึกนษาตอนต้
น่
จ ำรณำจัยนดสรรให้
กินร้อยละดสรรให้
30 ของจ
เรียนในระดั
บชั้นำมันวนนั
ธยมศึกกษำตอนต้
น โดยได้
ในภำคเรียนที
โดยได้
สรรทุนยในภาคเรี
2/2560 จำนวน
74 ทุรนับจัมีดรำยละเอี
ดดังนี้ ยนที่ 2/2560 จ�ำนวน 74 ทุน มีรายละเอียดดังนี้
ระดับชั้น

ยำกจน (คน)

ยำกจนพิเศษ (คน)

รวม (คน)

งบ นร.ยำกจน
ที่ได้รับจัดสรร (บำท)

มัธยมศึกษำปีที่ 1

10

19

29

43,500

มัธยมศึกษำปีที่ 2

8

14

22

33,000

มัธยมศึกษำปีที่ 3

8

15

23

34,500

26

48

74

111,000

รวม

โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของนักเรียน

โรงเรียนชำฆ้อพิทยำคมได้จัด พิธีมอบทุนปัจ จัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนของนักเรียน ในวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน
ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมเยาวชนช่อสะอาด

โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมน�ำนักเรียนเยาวชนช่อสะอาด ร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ และท�ำความสะอาดในชุมชน
กับหมูบ่ า้ นหนองปลาไหลเพือ่ ถวายเปน็ พระราชกุศลและร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560

มูลนิ ธิเด็กมอบตูห
้ นั งสือให้กับนั กเรียนโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กมอบตู้หนังสือให้กับนักเรียน จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1.เด็กหญิงพรทิพา สาครจันทร์ 2.เด็กหญิงจิภาพร แซ่เตียว 3.นางสาวสาวิตรี แดงท�ำดี 4.นางสาวมนัสชนก แซ่เตียว
5.นายภราดร เรืองรุ่ง โดยนายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับซึ่งงบประมาณจัดซื้อหนังสือ
และตู้หนังสือสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล

กิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนลูกโลกสีเขียว
ภาคกลาง – ภาคตะวันออก
ตอน “เด็กสร้างเรื่อง”
เมื่อวันที่ 19 -21 ตุลาคม 2560 นายธนภูมิ วงษ์เนียม
นายพรชัย บุตรดี และนางสาวรัตติยา โกมาลภัตร นักเรียน
โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่าย
เยาวชนลูกโลกสีเขียว ภาคกลาง – ภาคตะวันออก
ตอน “เด็กสร้างเรื่อง” ณ โรงเรียนโรงเล่น กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
ต�ำบลทุ่งควายกิน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หน้า 10 วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คณะครูโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม น�ำโดยนายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
ได้น�ำคณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจ�ำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนโพธินมิ ติ วิทยาคม จ.นนทบุรี
โดยนางแนง่ นอ้ ย เพ็งพันธ์ ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนโพธินมิ ติ วิทยาคมและคณะผูบ้ ริหารใหก้ ารต้อนรับ
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ศตวรรษที่

นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประจำ�ปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ�ำปีการศึกษา 2560
โดยนายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาท
กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปี 2560 เพื่อให้นักเรียน
ได้เกิดความภาคภูมิใจในการส�ำเร็จการศึกษาของตนเอง

กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำ�ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียน
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยมีกิจกรรมบายศรี สู่ขวัญ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจและ
สร้างความผูกพันระหว่างโรงเรียน
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง
หน้า 12 วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
รายการสามัญชนคนไทย ช่อง Thai PBS
ถ่ายท�ำรายการตอน “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง”

รายการสามัญชนคนไทยช่อง Thai PBS มาถ่ายท�ำการเรียนการสอนของโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมตอน “การศึกษาเพื่อ
สร้างพลเมือง” โดยถ่ายท�ำกิจกรรมการเรียนการสอน สัมภาษณ์นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม คณะครู
และนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางที่โรงเรียนใช้ในการปรับการเรียนการสอนทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC เพื่อ
สร้างความเป็นพลเมือง และได้ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 22.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Quarter 3 และ Quarter 4
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560

ตามที่โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม ได้ปรับการเรียนการสอนทั้งระบบโดยน�ำ 3 นวัตกรรม ได้แก่ PBL จิตศึกษา
และ PLC มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
โดยมีกิจกรรมปิด Quarter 3 วันที่ 11 มกราคม 2561 และ Quarter 4 วันที่ 7 มีนาคม 2561
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การอบรมหลักสูตร collective trainer รุน
่ ที่ 2

โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม ส่งตัวแทนคณะครูเข้าอบรมหลักสูตร Collective trainer รุ่นที่ 2 ได้แก่
1.นางจิราพร เอี่ยมสะอาด 2.นางสาวอรทัย ฝ่ายนา 3.นายวัชรพงศ์ บุญต้น
ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก school
partner คือ SCB และมูลนิธิสยามกัมมาจล นอกจากนี้ทีม Collective trainer ได้มาขยายผลให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม โดยการถอดบทเรียนและร่วมกันท�ำกรณีศึกษาต่างหลักสูตร ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ) PLC เรื่อง จิตศึกษาและBody Scan
สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ) เรื่อง PLC
สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ) เรื่อง PBL
สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 21 ธันวาคม 2560) เรื่องเครื่องมือคิด
เพื่อเป็นการทบทวนและสร้างเข้าใจใหม่ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

หน้า 14 วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักเรียนโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมรับสิ่งของพระราชทาน

นักเรียนโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม รับสิ่งของพระราชทาน
จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
ในการพระราชทานพระชานุญาตจัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวม
พลังความรักอันมีค่า รวมพลังน�้ำใจและความอาลัยรักของปวง
ชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย
โดยนักเรียนโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม จ�ำนวน 55 คน
เข้ารับพระราชทานสิ่งของส�ำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ
โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยบัตรประจ�ำตัวจิตอาสาฯ
เสื้อยืดคอโปโลสีด�ำ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน
และกระปุกออมสิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560
ณ ที่ว่าการอ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ด้วยส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติมอบหมายให้ส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ-เนตรนารีแต่ละสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
โดยกองลูกเสือโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม ส่งลูกเสือจิตอาสาในครั้งนี้
จ�ำนวน 27 นาย

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
“Chumkhorpittayakom Games 2017”

วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม น�ำคณะครู นักเรียนจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด “Chumkhorphitthayakhom Games 2017” โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ได้มีการออกก�ำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด ณ โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
ร่วมกันท�ำกระทงจากใบตองและวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
และเพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความส�ำคัญของประเพณีวันลอยกระทง
ตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจ�ำปี 2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวงก�ำหนด
เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงาม มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค ่ า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค ์ แ ละน�ำหลั ก ธรรมไปปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวัน ณ โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม

มอบเครื่องกรองน�้ำดื่มเทคโนโลยีรีเวอร์สออสโมซิสในโครงการ
“น�้ำดื่มสะอาด กาชาด – ดาว เพื่อนักเรียน” จังหวัดระยอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องกรองน�้ำดื่มเทคโนโลยีรีเวอร์สออสโมซิสในโครงการ
“น�้ำดื่มสะอาดกาชาด– ดาว เพื่อนักเรียน” จังหวัดระยอง เพื่อบุคลากรและนักเรียน
ได้รับความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความมั่นใจในน�้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย
ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
หน้า 16 วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร่วมบริจาคเสื้อผ้า ยารักษาโรค เพื่อผู้ประสบภัยหนาว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม น�ำคณะครูและนักเรียนร่วม
บริจาคเสื้อผ้า ยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดตาก ร่วมกับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ร่วมพิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนสมาชิก
ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/60

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ครูปารีวรรณ โคตรชมภู และครูจันทิมา สรรเสริญ น�ำนักเรียนร่วมพิธีรับมอบเสื้อ
สัญลักษณ์ และปฏิญาณตนสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/60 โดยนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอ�ำเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายมาโนช ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง
ณ ที่ว่าการอ�ำเภอเขาชะเมา ที่ศาลาประชาคมอ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตส�ำหรับแกนน�ำศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 6

ครูโสภณ วงษ์คงดีและนักเรียนโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
ส�ำหรับแกนน�ำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560
ณ บ้านศิลาชล หาดแม่ร�ำพึง ต�ำบลตะพง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน้า 17

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย

คณะครูโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย น�ำโดย ครูปารีวรรณ โคตรชมภู,
ครูศิริพร แทนทด, ครูโสภณ วงษ์คงดี, ครูนิรมล ดอกดิน, ครูอรพรรณ สาสมจิตต์ และครูนุชนาถ พานค�ำ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมใหญ่
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

ประชุมผู้ปกครองประจ�ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง
ประจ�ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและด�ำเนินการ
มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม

ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจ�ำปี 2560

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เยาวชนช่อสะอาด โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”
ณ ศาลาหมู่บ้านหนองปลาไหล หมู่ 8 ต�ำบลช�ำฆ้อ จังหวัดระยอง ในงานมีกิจกรรมท�ำบุญถวายพระเพล
ซึ่งเยาวชนช่อสะอาดได้ร่วมช่วยจัดเก็บโต๊ะ ล้างจาน ท�ำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
หน้า 18 วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต” รุ่นที่ 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ครูปารีวรรณ โคตรชมภูและนางสาวภัทรภร บ�ำรุงราษฎร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต” รุ่นที่ 1 เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกค่านิยมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
และเสริมสร้างจิตส�ำนึกพลเมืองต่อไป ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายปรีชา
นาคศิริ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เข้าร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่น
ตั้งเสาธง ล้างจาน ท�ำความสะอาดบริเวณ
ของวัด ในงานเทศน์มหาชาติประจ�ำปี 2560
ณ วัดช�ำฆ้อ อ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป ็ น การปลู ก จิ ต ส�ำนึ ก ที่ ดี ใ ห้ กั บ
นักเรียนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน

กิจกรรมปีใหม่

ประจ�ำปี 2561

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ
เช่น ร้องเพลงสากล การเต้นประกอบเพลง พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนทุกคน และการกินเลี้ยง
พร้อมจับของขวัญของแต่ละห้อง เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง
วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน้า 19

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ค่ายสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ป้องกันยาเสพติด

วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 ครูจิราพร เอี่ยมสะอาด และครูอนงค์ ดลชม
น�ำนักเรียนตัวแทน เข้าค่ายสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ป้องกันยาเสพติด
ในโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการด�ำรงชีวิต และพัฒนาคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ณ หาดยาว อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันสถาปนาโรงเรียน ประจ�ำปี 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
ต�ำบลช�ำฆ้อ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลช�ำฆ้อ ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจภูธรเขาชะเมา คณะครูและนักเรียน
ร่วมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนเป็นปีที่ 24 ณ โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม

อบรมในโครงการปลูกฝังส�ำนึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประจ�ำปี 2561

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการปลูกฝังส�ำนึก
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจ�ำปี 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังส�ำนึกรักสามัคคี

สร้างความปรองดองสมานฉันท์และการตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงการธ�ำรงรักษาสถานบันภายใต้การปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเปน็ ประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน้า 20 วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายเครือข่ายชุมชน
โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมได้มีการด�ำเนินงานโครงการสถาน
ศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยการมีส่วนร่วม
ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยการท�ำบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายเครือข่ายชุมชน ได้แก่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนช�ำฆอ้ พิทยาคม

ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเขาชะเมา ก�ำนันต�ำบลช�ำฆ้อ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และสถานศึกษา
เครือข่ายต้นแบบระดับทองจ�ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
วัดแกลงบน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 และโรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

นางสาวศศิวิมล ภาวะหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับรางวัล
เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
โดย เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดระยองเป็นประธาน
ในการมอบรางวัลครั้งนี้

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม

ได้จัดเลือกตั้งสภานักเรียน ประจ�ำปี
การศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของนักเรียน ในการเลือกตั้ง
ได้นายบวรวงศ์ นิวาสกุล นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวแทนจากพรรค
การเรียนได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน

นักเรียนโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
ประจ�ำปีการศึกษา 2561
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป
การประเมินรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับ เพชร
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ระดับ “เพชร” โดยมีนางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.18 ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร นายสยาม มากอุตสาห์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา เป็นคณะกรรมการประเมิน ฯ
โดยนายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนชุมชนร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
การประเมินในครั้งนี้

กิจกรรมค่ายธรรมะ เยาวชนช่อสะอาด ประจ�ำปี 2560
โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ เยาวชน
ช่อสะอาด โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยนางสาวปาริชาติ วงศล์ อ้ ม
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 8 หนองปลาไหล เป็นประธานในพิธเี ปิด
เมือ่ วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ วัดชุมนุมใน ต.วังจันทร์
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้นักเรียนปลอดอบายมุข
และยาเสพติด ซื่อสัตย์สุจริต
เป็นรากฐานแก่สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ�ำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ณ สวนปู่ – ย่า โฮมสเตย์ จ.ระยอง
หน้า 22 วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
1) การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3 ฝึกสอนโดย นายโสภณ วงษ์คงดี นางสาวศิริพร แทนทด และ
นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี ได้เหรียญทอง
2) การแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6 ฝึกสอนโดย นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี นายโสภณ วงษ์คงดี และ
นายนพพร นามสว่าง ได้เหรียญเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันที่ 4 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
จังหวัดนครนายก ฝึกสอนโดย นายวัชรพงศ์ บุญต้น
1) การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 เด็กหญิงธิติมา สายทอง
ได้เหรียญเงิน 2) การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3
เด็กชายสิทธิศักดิ์ พรมทา ได้เหรียญเงิน

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
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นายวัชรพงษ์ บุญต้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประกวดวาดภาพบางแสน
สร้างศิลป์ครั้งที่ 2 โดยเด็กหญิงธิติมา สายทอง
ได้รางวัลชมเชยอันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท
ณ ชายหาดบางแสน จากผลงานทั้งหมด 190 ผลงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายโสภณ วงษ์คงดี น�ำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภทเยาวชนและประชาชน
ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561
วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน้า 23

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานคอมพิวเตอร์) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 24 ส�ำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 28- 30 มีนาคม 2561
โดยส่งตัวแทนระดับ ม.1 คือ เด็กชายนัฐพงษ์ ธนาภรณ์
และระดับชั้น ม.4 นายกันตพงศ์ ตรงชื่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้
– แข่งขันตอบค�ำถามเกี่ยวกับวันคริสมาสต์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน
- แข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
- แข่งขันขับร้องเพลงสากล

การแขง่ ขนั ทกั ษะภาษาจีน 技能大赛 ประจจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต์
น�ำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
1) การแข่งขันทักษะการอ่านออกเสียง
- เด็กหญิงจิราพร ทัตประคอง ได้อันดับ 4
2) การแข่งขันทักษะการเขียน		
- เด็กหญิงณัฏฐา ท�ำมาน ได้รางวัลชมเชย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 วันที่ 5 มกราคม 2561
การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
จังหวัดนครนายก การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นม.4-6 ได้แก่
1.นายภานุพงษ์ เงางาม
2. นางสาวรัตติยา โกมาลภัตร
3. นางสาวศิรินทร์ญา บุญเชื่อม
ผลการแข่งขันได้เหรียญเงิน โดยมีฝึกสอน
คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผล
และนางจิราพร เอี่ยมสะอาด
หน้า 24 วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รางวัลและความภาคภูมิใจ ครูโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยาคม
รับรางวัลเนื่องในวันครูประจ�ำปี 2560
รางวัลคุรุปูชนีย์

รางวัลครูดีในดวงใจ

นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร

นางสาวศิริพร แทนทด

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

นางจิราพร เอี่ยมสะอาด

นางภัทรนิดา แสงรัตน์

นางสาวอนงค์ ดลชม

โรงเรียนศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารโรงเรียนจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียน จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ศึกษาดูงาน การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL
กิจกรรมจิตศึกษา และ PLC เพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จ.นครราชสีมา
ศึกษาดูงาน การพัฒนาการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL
กิจกรรม จิตศึกษา และ PLC เพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

