


รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 ปีการศึกษา 2559

นายปรีชา  นาคศิริ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม  พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ  พานค�า
เข้ารับมอบรางวัล  เชิดชูเกียรติเสมา ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง

 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559  
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560  ณ หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

นายปรีชา  นาคศิริ ผู้อ�านวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนางสาวอนงค์  ดลชม ครูแกนน�า 
และนางสาวศศิวิมล  ภาวะหา นักเรียนชั้นม.4 นักเรียนแกนน�า น�าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  "กล้วย ช.พ. 

แบบพอเพียง" รับการคัดเลือก"รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560"
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กทม. และได้รับการคัดเลือกผลงาน “ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจ�าปี 2560”

รับการคัดเลือก "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560”



บรรณาธิการแถลง

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

     สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน
วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการงานต่าง ๆ 
ของโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคมในภาคเรียนที่ 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�าให้วารสารเล่มนี้
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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สาส์นจาก...ผู้อ�านวยการโรงเรียน

              วารสารฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2560 ของโรงเรยีนช�าฆ้อ
พิทยาคม  โดยในปีการศึกษา 2560  ที่ผ่านมาผมในฐานะผู้อ�านวยการโรงเรยีน
มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาแห่งน้ีให้เป็นสถานศึกษาที่มีคณุภาพ
และอยู่คูก่ับชุมชนตลอดไป โดยโรงเรยีนมีการปรบัเปลี่ยนการเรยีนการสอนทัง้ระบบ
โดยดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL  และ PLC  เพื่อสรา้งคณุภาพให้กับนักเรยีนของโรงเรยีน   ทุกคนให้เป็น
ผู้ที่มีทักษะที่จ�าเป็นที่จะอยู่ ในโลกอนาคต (21st Century Skills) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู             
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร โดยโรงเรยีนไดร้บัความรว่มมอืในการพฒันาครใูหส้ามารถปรบัเปลีย่น
กระบวนการจดัการเรยีนรูจ้ากโรงเรยีนล�าปลายมาศพฒันา จงัหวดับรุรีมัย ์ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพฒันาครจูากธนาคารไทยพาณิชยแ์ละมลูนิธิสยามกมัมาจล   ซ่ึงผมขอขอบพระคณุภาคเีครอืขา่ย
ทางการศึกษาทีก่ลา่วมาขา้งตน้ไว ้ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ีตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาทีผ่า่นมาโรงเรยีน
ไดร้บัความรว่มมือจากผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผูน้�าชมุชนและองคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนรว่มในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีนในดา้นตา่ง ๆ  เช่น ดา้นอาคารสถานที่  และ
บรบิทอ่ืนๆ  ของโรงเรยีนใหม้กีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง  ผมขอฝากถึงผูป้กครองวา่ในสังคมปัจจบัุนทกุคน       
ตอ้งตอ่สู้ ตอ้งดิน้รนเพือ่ความอยูร่อด ตอ้งแข่งขนักนัทกุเรือ่ง การรบัความรู ้รบัการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม

ตามที่ โรงเรยีนจดัใหแ้ตเ่พียงทางเดยีวคงไม่เพยีงพอ  จงึขอฝากทา่นผูป้กครองไดพ้จิารณาทบทวนในช่วงเวลา
ทีผ่า่นมาวา่มส่ีวนใดท่ีคดิวา่  เป็นปัญหาและสมควรปรบัแก้ ไข การทบทวนส่ิงที่ ไดท้�าไปวา่มอีปุสรรคปัญหา
อยา่งใดบา้งและน�าปัญหา  อุปสรรคที์พ่บมาปรบัแก้ ไข จะท�าใหง้านหรอืส่ิงทีป่ฏบิตัปิระสบผลส�าเรจ็ได ้ โดยเฉพาะ
ช่วงน้ีหากจะไดม้ทีบทวนแก้ ไขบางอยา่งก็จะประสบความส�าเรจ็ไดอ้ยา่งแน่แน่นอน ผมมัน่ใจวา่ ความส�าเรจ็
ของนักเรยีนอนัเป็นทีร่กัคงอยู ่ไม่ไกล  ในโอกาสน้ีจงึขอขอบพระคณุผู้ปกครองทุกท่าน นักเรยีนทุกคนที่ ให้
ความรว่มมอืสนับสนุนกจิกรรมของโรงเรยีนเป็นอยา่งดเีสมอมา ขออ�านวยพรให้นักเรยีนทกุคนประสบความส�าเรจ็

( นายปรีชา   นาคศิริ )
  ผู้อ�านวยการโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม

 หน้า 2  วารสาร“ต้นฆ้อ”  ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560



 วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนนำยปรีชำ นำคศิริ  พร้อมด้วยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคม ร่วมถวำยดอกไม้จันทน์ พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ณ พระเมรุมำศจ�ำลอง วัดน�้ำใส อ�ำเภอ  เขำชะเมำ จังหวัดระยอง
และนักเรียนโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคม ร่วมแสดงมหรสพ (รักพ่อไม่มีวันพอเพียง)  ถวำยควำมอำลัยพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ณ เวทีกลำงแจ้ง วัดน�้ำใส อ�ำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกำยน 2560 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนนำยปรีชำ นำคศิริ พร้อมด้วย

นำงสำวอนงค์ ดลชม ครูแกนน�ำ และนำงสำวศศิวิมล 
ภำวะหำ นักเรียนแกนน�ำ ร่วมประชุมน�ำเสนอผลงำน

รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง ณ ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์ 
โรงแรมเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร 

 วันที่ 1–3 ธันวำคม 2560 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนนำยปรีชำ นำคศิริ ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมโครงกำรประสำนงำน Pre Education Summit : กำรสังเครำะห์ควำมรู้
และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนบันดำลใจ (โรงเรียนที่ปรับกำรเรียน) 
ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพมหำนคร
 วันที่ 28 ธันวำคม 2560 พิธีมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติเสมำ ป.ป.ส. 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 วันที่ 13 – 16 มีนำคม 2561 เข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง “กำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคบำท 
เพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560 (ครั้งที่ 47)  
ณ โรงแรมสตำร์  อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนนำยปรีชำ นำคศิริ พร้อมด้วยคณะครู เข้ำศึกษำดูงำน
สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ปีกำรศึกษำ 2559 ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม อ�ำเภอปำกเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
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การไปราชการของผู้อ�านวยการโรงเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560



 หน้า 4  วารสาร“ต้นฆ้อ” ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560   

การไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 



กลุ่มบริหารวิชาการ

วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดจัดแนะแนวการศึกษาตอโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ปการศึกษา 2561 ไดแก โรงเรียนบานทาลําบิด โรงเรียนศรีประชา โรงเรียนหวงหิน โรงเรียนบานเขาชองลม 

โดยมีการเยี่ยมชมบริเวณตางๆของโรงเรียน หองปฏิบัติการตางๆ และทําความเขาใจกับวิถีของโรงเรียน 
เชน กิจกรรมจิตศึกษา การเรียนรูแบบ PBL ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม
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มอบเกียรตบิตัรใหกบัครผููฝกซอมและนักเรยีนที่ไดรบัรางวลัจากการแขงขนั
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดบัสหวทิยาเขต ระยอง 2 ครัง้ที่ 67

วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 นายปรีชา นาคศิริ  ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
มอบเกียรติบัตรใหกบัครผููฝกซอมและนักเรยีนทีไ่ดรบัรางวัลจากการแขงขนังานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน 

ระดบัสหวทิยาเขต ระยอง 2  ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560

กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา”

วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 กองลูกเสือโรงเรียนชําฆอพิทยาคม จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” 
เพื่อรําลึกถึงวันคลายวันสวรรคตขององคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระผูราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 

เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแดพระองคทาน ดวยการวางพวงมาลา ประกอบพิธีถวายราชสดุดี
และรวมปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ซึ่งเปนประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง

แนะแนวการศึกษาตอโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2561
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 ระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2561 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 

เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนใหลูกเสือสามัญรุนใหญและเนตรนารีไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุนใหญ ณ คายลูกเสือ บานบึง จังหวัดชลบุรี

เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3

วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

จัดอบรมทักษะปฏิบัติการ ดานจุลชีววิทยา เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรดานจุลชีววิทยา 

ใหกับนักเรียนชั้นม.ปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดระยอง  ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดอบรมทักษะปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา

 วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 จัดพิธีเขาประจํากองประดับบาลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมอบเครื่องหมายลูกเสือโลก  หลังจากไดสําเร็จการศึกษา
และผานการประเมินตามหลักสูตรลูกเสือ ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม

พิธีเขาประจํากองประดับบาลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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วันที่ 15 มกรำคม 2561 ผูแทนกลุมนกแอนตะวันออก และบริษัท เอ็น ดี ที แอคเซ็ลเล็นซ เซอรวิส จํากัด 
ฃมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนโรงเรียนชําฆอพิทยาคม โดยมีนายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม

ใหการตอนรับและพรอมกันนี้กลุมผูปกครองนักเรียนไดเลี้ยงอาหารกลางวันแกคณะครูและนักเรียนอีกดวย

 วันที่ 20 มีนำคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2561) กลุมสาระการเรียนรู
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสังคมศึกษาฯ ตลอดจนใหกลุมกลุมสาระการเรียนรู
อื่นปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู

ผู้แทนกลุมนกแอนตะวันออก และบริษัท เอ็น ดี ที เอคเซ็ลเล็นซ เซอรวิส จํากัด
มอบทุนการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2561)

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
 4. เด็กหญิงชนิดา สังเกต   ชั้นม.2/1
 5. เด็กหญิงสุธามาศ อักษรพจน  ชั้นม.2/2
 6. เด็กหญิงอธิกา บํารุง   ชั้นม.2/2
 7. เด็กหญิงนงนภัส พงษนัยรัตน  ชั้นม.3/1
 8. เด็กหญิงสกุณี ศรีพูล   ชั้นม.3/1
 9. เด็กชายสิทธิศักดิ์ พรมทา  ชั้นม.3/2
 10. เด็กชายจิรภัทร สมมาส  ชั้นม.3/2

 โรงเรียนชําฆ้อพิทยาคมได้ให้ความสําคัญกับการดูแลชวยเหลือนักเรียนด้านการขาดแคลน
ทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียนซึ่งเปนการแบงเบาภาระผู้ปกครองในด้านคาใช้จายในการศึกษา
เลาเรียนของบุตรหลานโดยได้ประสานงานจากหนวยงานตาง ๆ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

 11. นายศิขเรศ เจริญผล   ชั้นม.4/2 
 12. นายนันทภพ วงศพึ่ง  ชั้นม.4/2
 13. นายวันชนะ พังจุนันท   ชั้นม.4/2
 14. นายภานุพงศ เงางาม  ชั้นม.5/1
 15. นางสาวณัชชา ขอบทอง  ชั้นม.5/1
 16. นางสาวลักขณา วงศพึ่ง  ชั้นม.5/1
 17. นางสาวอนัญญา เยาวนิจ  ชั้นม.6/1
 18. นางสาวศิรินทรญา บุญเชื่อม  ชั้นม.6/1
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3. ทุนกำรศึกษำบริษัทKhawasaki Motors เป็นประเภททุนให้เปล่ำครั้งเดียว ทุนละ 10,000 บำท

รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน 

 1. นำยรณกฤต ผ่อนให้ ชั้น ม.4/1    2. นายธนภูมิ วงศเนียม ชั้น ม.5/1  

 3. นางสาวยุวรี แซเตียว ชั้น ม.6/1

4.ทุนข้ำรำชกำรบ�ำนำญ เป็นประเภททุนให้เปล่ำครั้งเดียว จ�ำนวน 2 ทุนม.ต้นทุนละ 2,000 บำท

และม.ปลำยทุนละ 3,000 บำท   รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน 

 1. เด็กหญิงรติมา ขําพิมพ ชั้น ม.2/1         2. นางสาวไพรินทร นามเทพ ชั้น ม.5/1

5. ทุนผู้ไม่ประสงค์ออกนำมของสพม.18  เป็นประเภททุนให้เปล่ำครั้งเดียว จ�ำนวน 1 ทุนๆละ 4,000 บำท

รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน  

 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. ทุนโรงเรียนมกุฏเมืองรำชวิทยำลัย เป็นประเภททุนให้เปล่ำครั้งเดียว จ�ำนวน 1 ทุนๆละ 2,000 บำท

รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน 

 1.นายคํารณ พวงพลับ ชั้น ม.5/2

8. ทุนปัจจัยพื้นฐำนเป็นประเภททุนให้เปล่ำครั้งเดียว จ�ำนวน 72 ทุนๆละ 1,500 บำท   เป็นจ�ำนวนเงิน 108,000 บำท

9. ทุนนกแอ่นตะวันออกเป็นประเภททุนให้เปล่ำครั้งเดียว จ�ำนวน 3 ทุนๆละ 1,000 บำท

รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน 

 1.เด็กหญิงจิรภาพร สัตยซื่อ ชั้น ม.1/2 2. เด็กชายรังสรรค ยอดพิมาย ชั้น ม.3/1

 3. นางสาวมนัสชนก แซเตียว ชั้น ม.4/1

10. ทุนบิดำครูศิริพร แทนทดเป็นประเภททุนให้เปล่ำครั้งเดียว จ�ำนวน 2 ทุนๆละ 1,500 บำท

 1. เด็กชายอนพัช วงศรูการ ชั้น ม.1/1 2. เด็กหญิงสุธิมา วงศอยู ชั้น ม.2/2

11. บริษัท เอ็น ดี ที เอคเซ็ลเล็นซ เซอร์วิส จ�ำกัด เป็นประเภททุนให้เปล่ำครั้งเดียว จ�ำนวน 10 ทุนๆละ 1,300 บำท

 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. ทุนสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์จังหวัดระยองเป็นประเภททุนให้เปล่ำครั้งเดียว 

จ�ำนวน 60 ทุนๆละ 1,000 บำท   เป็นจ�ำนวนเงิน 60,000 บำท

  สรุปยอดเงินทุนกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 รวมทั้งสิ้น 271,000 บำท

 หน้า 8  วารสาร“ต้นฆ้อ”   ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560   
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โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคมมอบทุนปัจจัยพื้นฐำนเด็กยำกจน  ประจ�ำภำคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคมมอบทุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน รัฐบำลจัดสรรให้ทุนละ 1,500 บำท 

ต่อภำคเรียน โดยพิจำรณำจัดสรรให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

โดยได้รับจัดสรรทุนในภำคเรียนที่ 2/2560 จ�ำนวน 74 ทุน  มีรำยละเอียดดังนี้

โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคมมอบทุนปัจจัยพื้นฐำน
เด็กยำกจน  ประจ�ำภำคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคมได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนของนักเรียน 

ในวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน  เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561

 

โรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคมมอบทุนปัจจัยพื้นฐำนเด็กยำกจน  ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2560 

โรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคมมอบทุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน รัฐบำลจัดสรรให้ทุนละ 1 ,500 บำท ต่อภำคเรียน  โดย
พิจำรณำจัดสรรให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โดยได้รับจัดสรรทุนในภำคเรียนที่ 
2/2560 จ ำนวน 74 ทุน  มีรำยละเอียดดังน้ี 

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 

รวม 26 48 74 111,000 

 

โรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคมได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนของนักเรียน ในวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน     
เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 
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 เมื่อวันที่ 19 -21 ตุลำคม 2560 นายธนภูมิ วงษเนียม 
นายพรชัย บุตรดี และนางสาวรัตติยา โกมาลภัตร  นักเรียน
โรงเรียนชําฆอพิทยาคม  ไดเขารวมกิจกรรมคายเครือขาย
เยาวชนลูกโลกสีเขียว  ภาคกลาง – ภาคตะวันออก 
ตอน “เด็กสร้ำงเรื่อง” ณ โรงเรียนโรงเลน กลุมรักษเขาชะเมา
ตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

 วันที่ 18 ตุลำคม 2560 ผูบริหารพรอมเจาหนาที่มูลนิธิเด็กมอบตูหนังสือใหกับนักเรียน จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
1.เด็กหญิงพรทิพา สาครจันทร 2.เด็กหญิงจิภาพร แซเตียว 3.นางสาวสาวิตรี แดงทําดี 4.นางสาวมนัสชนก แซเตียว 
5.นายภราดร เรืองรุง โดยนายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียน พรอมคณะครูใหการตอนรับซึ่งงบประมาณจัดซื้อหนังสือ
และตูหนังสือสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล

โรงเรียนชําฆอพิทยาคมนํานักเรียนเยาวชนชอสะอาด รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ปลูกตนไม และทําความสะอาดในชมุชน
กบัหมูบานหนองปลาไหลเพือ่ถวายเปนพระราชกุศลและราํลึกในพระมหากรุณาธคิณุหาท่ีสุดมไิดของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบรอบ 1 ป วันสวรรคต 

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 

กิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนลูกโลกสีเขียว
ภาคกลาง – ภาคตะวันออก

ตอน “เด็กสร้างเรื่อง”

กิจกรรมเยาวชนช่อสะอาด

มูลนิธิเด็กมอบตูห้นังสือให้กับนักเรยีนโรงเรยีนช�าฆ้อพิทยาคม



คณะครูโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนชําฆอพิทยาคม นําโดยนายปรีชา  นาคศิริ  ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
  ไดนําคณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนโพธนิมิติวทิยาคม จ.นนทบรุี  

โดยนางแนงนอย เพง็พนัธ ผูอํานวยการโรงเรยีนโพธนิมิติวทิยาคมและคณะผูบรหิารใหการตอนรับ 
 เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน  เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม พรอมดวยคณะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม  เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่ 21 

 ระหวางวันที่  29 – 31 มีนาคม  2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ศตวรรษที่ 
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วันที่ 23 มีนำคม 2561 โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคม
จัดพิธีมอบประกำศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560
โดยนำยเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล ประธำนคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  เป็นประธำนในพิธีพร้อมให้โอวำท

กับนักเรียนที่จบกำรศึกษำในปี 2560 เพื่อให้นักเรียน
ได้เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรส�ำเร็จกำรศึกษำของตนเอง

พิธีมอบประกาศนียบตัร นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ประจำ�ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561 โรงเรียน
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 โดยมีกิจกรรมบำยศรี  สู่ขวัญ  

เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญก�ำลังใจและ
สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงโรงเรียน  
คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง 

ปัจำฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวญั ประจำ�ปีการศึกษา  2560

กิจำกรรม
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โครงการโรงเรยีนประชารฐัของโรงเรยีนช�าฆ้อพิทยาคม

รายการสามัญชนคนไทย ช่อง Thai PBS 
ถ่ายท�ารายการตอน “การศึกษาเพื่อสรา้งพลเมือง”

 รำยกำรสำมัญชนคนไทยช่อง Thai PBS มำถ่ำยท�ำกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคมตอน “กำรศึกษำเพื่อ
สร้ำงพลเมือง” โดยถ่ำยท�ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สัมภำษณ์นำยปรีชำ  นำคศิริ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคม คณะครู
และนักเรียนเกี่ยวกับแนวทำงที่โรงเรียนใช้ในกำรปรับกำรเรียนกำรสอนทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรม  จิตศึกษำ  PBL และ PLC เพื่อ
สร้ำงควำมเป็นพลเมือง และได้ออกอำกำศเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกรำคม  2561 เวลำ 22.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้Quarter 3 และ  Quarter 4
ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา  2560

ตำมที่โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคม  ได้ปรับกำรเรียนกำรสอนทั้งระบบโดยน�ำ  3  นวัตกรรม  ได้แก่ PBL  จิตศึกษำ  
และ PLC  มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำคเรียนละ 2 ครั้ง

 โดยมีกิจกรรมปิด Quarter 3 วันที่ 11  มกรำคม 2561 และ Quarter 4 วันที่ 7 มีนำคม  2561
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 โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคม  ส่งตัวแทนคณะครูเข้ำอบรมหลักสูตร Collective trainer รุ่นที่ 2 ได้แก่
1.นำงจิรำพร  เอี่ยมสะอำด  2.นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ    3.นำยวัชรพงศ์  บุญต้น
 ระหวางวันที่ 20-24 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา  จ.บุรีรัมย   โดยไดรับการสนับสนุนจาก school 
partner คือ SCB และมูลนิธิสยามกัมมาจล  นอกจากนี้ทีม Collective trainer ไดมาขยายผลใหกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชําฆอพิทยาคม  โดยการถอดบทเรียนและรวมกันทํากรณีศึกษาตางหลักสูตร ดังนี้
สัปดาหที่ 1 (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ) PLC เรื่อง จิตศึกษาและBody Scan
สัปดาหที่ 2 (วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ) เรื่อง PLC
สัปดาหที่ 3 (วันที่  14 ธันวาคม 2560 )  เรื่อง PBL
สัปดาหที่ 4 (วันที่ 21 ธันวาคม 2560)  เรื่องเครื่องมือคิด
 เพื่อเปนการทบทวนและสรางเขาใจใหมในการเรียนการสอนของโรงเรียน

การอบรมหลักสูตร collective trainer รุน่ที่ 2
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป
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นักเรียนโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคมรับสิ่งของพระราชทาน
 นักเรียนโรงเรียนชําฆอพิทยาคม รับสิ่งของพระราชทาน
จากสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
ในการพระราชทานพระชานุญาตจัดตั้ง “จิตอำสำเฉพำะกิจ 
งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเปนการรวม
พลังความรักอันมีคา รวมพลังนํ้าใจและความอาลัยรักของปวง
ชนชาวไทยทุกหมูเหลาที่จะนอมถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สูสวรรคาลัย 
โดยนักเรียนโรงเรียนชําฆอพิทยาคม จํานวน 55 คน 
เขารับพระราชทานสิ่งของสําหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ 
โดยสิ่งของพระราชทานประกอบดวยบัตรประจําตัวจิตอาสาฯ 
เสื้อยืดคอโปโลสีดํา หมวกแก๊ป ผาพันคอ ปลอกแขน 
และกระปุกออมสิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560         
ณ ที่วาการอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 
“Chumkhorpittayakom Games 2017”

 ดวยสํานักงานลูกเสือแหงชาติมอบหมายใหสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ใหลูกเสือ-เนตรนารี และผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ-เนตรนารีแตละสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติหนาที่ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
โดยกองลูกเสือโรงเรียนชําฆอพิทยาคม สงลูกเสือจิตอาสาในครั้งนี้  
จํานวน  27 นาย  

วันที่ 30 – 31 ตุลำคม 2560 นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม นําคณะครู นักเรียนจัดกิจกรรม
การแขงขันกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด “Chumkhorphitthayakhom Games 2017” โดยเนนใหผูเรียนไดมีโอกาส

ไดแสดงออกถึงความสามารถดานกีฬาและทํางานรวมกันเปนหมูคณะสี ไดมีการออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
และหางไกลจากยาเสพติด ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม



กลุ่มบริหารงานทั่วไป
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กิจกรรมวันลอยกระทง

 วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
รวมกันทํากระทงจากใบตองและวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อเปนการรักษาสิ่งแวดลอม 
และเพื่อใหนักเรียนไดรูถึงความสําคัญของประเพณีวันลอยกระทง 
ตลอดจนเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติใหคงอยู

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจ�าปี 2560

 วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560 โรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ใหกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ตามที่แมกองธรรมสนามหลวงกําหนด
เพื่อใหนักเรียนมีมารยาทที่ดีงาม มีความรูความเขาใจในหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกตองมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมอันพึงประสงคและนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิต
ประจําวัน ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม

มอบเครื่องกรองน�้ำดื่มเทคโนโลยีรีเวอร์สออสโมซิสในโครงกำร
“น�้ำดื่มสะอำด กำชำด – ดำว เพื่อนักเรียน” จังหวัดระยอง

วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
เขารวมพิธีมอบเครื่องกรองนํ้าดื่มเทคโนโลยีรีเวอรสออสโมซิสในโครงการ 

“น�้ำดื่มสะอำดกำชำด– ดำว เพื่อนักเรียน” จังหวัดระยอง เพื่อบุคลากรและนักเรียน
ไดรับความสะดวกอยางเต็มประสิทธิภาพและมีความมั่นใจในนํ้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย 

ณ โรงเรียนบานคลองทราย  อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
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ร่วมบริจาคเสื้อผ้า ยารักษาโรค เพื่อผู้ประสบภัยหนาว

 วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม นําคณะครูและนักเรียนรวม
บริจาคเสื้อผา ยารักษาโรค เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของผูที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดตาก รวมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18

รวมพิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนสมาชิก
ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/60

 วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2560 ครูปารีวรรณ โคตรชมภู และครูจันทิมา สรรเสริญ นํานักเรียนรวมพิธีรับมอบเสื้อ
สัญลักษณ และปฏิญาณตนสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/60 โดยนายณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ นายอําเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง เปนประธานในพิธี พรอมดวย นายมาโนช ชาญดวยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง 
ณ ที่วาการอําเภอเขาชะเมา ที่ศาลาประชาคมอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตส�าหรับแกนน�าศูนย์เพื่อนใจ
 TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 6

ครูโสภณ วงษ์คงดแีละนักเรียนโรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดเขารวมกิจกรรมคายเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิต
สําหรับแกนนําศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รุนที่ 6 ระหวางวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560

ณ บานศิลาชล หาดแมรําพึง ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
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ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย

 คณะครูโรงเรียนชําฆอพิทยาคมเขารวมงานวันตอตานคอรรัปชันสากลประเทศไทย นําโดย ครูปารีวรรณ โคตรชมภู, 
ครูศิริพร แทนทด, ครูโสภณ วงษคงดี, ครูนิรมล ดอกดิน, ครูอรพรรณ สาสมจิตต และครูนุชนาถ พานคํา เพื่อสงเสริมให
ประชาชนทุกภาคสวน มีความมุงมั่นและมีสวนรวมในการแกไขปัญหาทุจริตอยางตอเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต มุงยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมใหญ 
ศูนยราชการจังหวัดระยอง

ประชุมผู้ปกครองประจ�ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560

วันที่ 7 ธันวำคม 2560 โรงเรียนชําฆอพิทยาคม จัดประชุมผูปกครอง
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
และสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน ผูปกครอง ครูและดําเนินการ
มอบเงินคาอุปกรณการเรียน  ใหกับนักเรียน ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม

ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจําปี 2560

วันที่ 5 ธันวำคม 2560 เยาวชนชอสะอาด โรงเรียนชําฆอพิทยาคม เขารวมกิจกรรม “วันพอแหงชาติ” 

ณ ศาลาหมูบานหนองปลาไหล หมู 8 ตําบลชําฆอ จังหวัดระยอง ในงานมีกิจกรรมทําบุญถวายพระเพล 

ซึ่งเยาวชนชอสะอาดไดรวมชวยจัดเก็บโต๊ะ ลางจาน ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ
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ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต” รุ่นที่ 1

 วันที่ 12 ธันวำคม 2560 ครูปารีวรรณ โคตรชมภูและนางสาวภัทรภร บํารุงราษฎร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
เขารวมฝกอบรมหลักสูตร “เยาวชนธรรมาภิบาลตอตานทุจริต” รุนที่ 1 เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกคานิยมสังคมไมทนตอการทุจริต 
และเสริมสรางจิตสํานึกพลเมืองตอไป ณ หองทัพพระยา ศาลาวาการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ร่วมท�ำกิจกรรมจิตอำสำ
 วันที่ 18 ธันวำคม 2560 นายปรีชา 
นาคศิริ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 เขารวมทํากิจกรรมจิตอาสาตางๆ เชน 
ตั้งเสาธง ลางจาน ทําความสะอาดบริเวณ
ของวัด ในงานเทศนมหาชาติประจําป 2560 
ณ วัดชําฆอ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
ทั้ งนี้ เพื่อเป นการปลูกจิตสํานึกที่ดี ให  กับ
นักเรียนและสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียนและชุมชน  

กิจกรรมปีใหม่ ประจ�ำปี 2561

วันที่ 29 ธันวำคม 2560 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดจัดกิจกรรมปใหมใหกับนักเรียน โดยมีกิจกรรมการแสดงตางๆ 
เชน รองเพลงสากล การเตนประกอบเพลง พรอมมอบของขวัญปใหมใหกับนักเรียนทุกคน และการกินเลี้ยง

พรอมจับของขวัญของแตละหอง เพื่อเปนการสงทายปเกาตอนรับปใหม 2561 ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม จังหวัดระยอง
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ค่ายสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ป้องกันยาเสพติด

วันที่ 20 - 21 มกรำคม 2561 ครูจิราพร เอี่ยมสะอาด  และครูอนงค  ดลชม 
นํานักเรียนตัวแทน เขาคายสรางทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ป้องกันยาเสพติด 

ในโครงการเสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และพัฒนาคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ณ หาดยาว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

วันสถำปนำโรงเรียน ประจ�ำปี 2561

 วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 นายปรีชา นาคศิริ   ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม  พรอมดวยผูใหญบานหมู 8 
ตําบลชําฆอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชําฆอ ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรเขาชะเมา คณะครูและนักเรียน 
รวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนเปนปที่ 24 ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม

อบรมในโครงการปลูกฝังส�านึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ประจ�าปี 2561

เมื่อวันท่ี 7-9 กุมภำพันธ์ 2561 ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดเขารวมอบรมในโครงการปลูกฝังสํานึก
รักสามัคคีและเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ประจําป 2561  โดยมีจุดมุงหมายที่จะปลูกฝังสํานึกรักสามัคคี

สรางความปรองดองสมานฉันทและการตระหนักถึงประโยชนของสวนรวม รวมถึงการธํารงรักษาสถานบันภายใตการปกครองระบบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข ตลอดจนเสริมสรางความรูและความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ หองประชุมศูนยการเรียนรูเครือขายชุมชน 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายเครือข่ายชุมชน
โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคมได้มีกำรด�ำเนินงำนโครงกำรสถำน
ศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข โดยการมีสวนรวม
ประสานงานกับหนวยงาน   ที่เกี่ยวของ โดยการทําบันทึก
ความรวมมือ (MOU) กับภาคีเครือขายเครือขายชุมชน ไดแก  
ผูอํานวยการสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนชําฆอพทิยาคม
ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรอําเภอเขาชะเมา กํานันตําบลชําฆอ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสถานศึกษา
เครือขายตนแบบระดับทองจํานวน 3  โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
วัดแกลงบน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1  และโรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนบานเนินดินแดง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

 นำงสำวศศิวิมล ภำวะหำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รับรางวัล
เยาวชนดีเดนเนื่องในวันเด็กแหงชาติป 2561  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 
โดย เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผูวาราชการ จังหวัดระยองเปนประธาน
ในการมอบรางวัลครั้งนี้

เลือกตั้งสภานักเรียน  ประจ�าปีการศึกษา 2561
 โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคม 
ไดจัดเลือกตั้งสภานักเรียน ประจําป
การศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 
2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ประชาธิปไตยและสงเสริมการมี
สวนรวมของนักเรียน ในการเลือกตั้ง
ไดนายบวรวงศ นิวาสกุล นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตัวแทนจากพรรค
การเรียนไดรับการเลือกตั้งเปนประธาน
นักเรียนโรงเรียนชําฆอพิทยาคม  
ประจําปการศึกษา 2561 
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การประเมินรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดนระดับ เพชร 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2561 นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม ใหการตอนรับคณะกรรมการตรวจ            
ประเมินฯ ระดับ “เพชร” โดยมีนางสุนีย แกวอุไร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.18 ดร.พรศักดิ์ ทิพยวงษทอง           
ผูอํานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร นายสยาม มากอุตสาห ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมวิทยา เปนคณะกรรมการประเมิน ฯ  
โดยนายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูแทนชุมชนรวมใหการตอนรับและใหขอมูล   
การประเมินในครั้งนี้

กิจกรรมค่ายธรรมะ เยาวชนช่อสะอาด ประจ�าปี 2560
 โรงเรียนช�ำฆ้อพิทยำคมจัดกิจกรรมค่ำยธรรมะ เยำวชน

ช่อสะอำด โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุน
สนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ(สสส.) โดยนางสาวปารชิาต ิวงศลอม 

ผูใหญบานหมู 8 หนองปลาไหล เปนประธานในพธิเีปิด 
เมือ่วนัที ่8 – 9 มีนาคม 2561 ณ วัดชุมนุมใน ต.วังจันทร 

อ.วังจันทร จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

ใหนักเรียนปลอดอบายมุข
และยาเสพติด ซื่อสัตยสุจริต

เปนรากฐานแกสังคมและ
ประเทศชาติตอไป

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ�าปีการศึกษา 2560

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม จัดกิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปการศึกษา 2560  
ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 มีนำคม 2561 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ณ สวนปู่ – ยา โฮมสเตย จ.ระยอง



 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  วารสาร“ต้นฆ้อ”   ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560  หน้า 23

การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

 ระหว่ำงวันที่ 5-6 มกรำคม 2561 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงำนศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคกลำง 
และภำคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนำยก
 1) การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.1-3 ฝกสอนโดย นายโสภณ วงษคงดี  นางสาวศิริพร แทนทด และ 
นางสาวอาภาภรณ ชื่นมณี ไดเหรียญทอง
 2) การแขงขันสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ ม.4-6 ฝกสอนโดย นางสาวอาภาภรณ ชื่นมณี นายโสภณ วงษคงดี และ 
นายนพพร นามสวาง ไดเหรียญเงิน

 วันที่ 4 มกรำคม 2561 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
สงนักเรียนรวมแขงขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง 
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
จังหวัดนครนายก ฝกสอนโดย นายวัชรพงศ บุญตน 
1) การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 เด็กหญิงธิติมา สายทอง 
ไดเหรียญเงิน  2) การแขงขันศิลป์สรางสรรค ม.1-3 
เด็กชายสิทธิศักดิ์ พรมทา ไดเหรียญเงิน

นำยวัชรพงษ์  บุญต้น ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

สงนักเรียนเขาแขงขันประกวดวาดภาพบางแสน

สรางศิลป์ครั้งที่ 2 โดยเด็กหญิงธิติมำ สำยทอง 

ไดรางวัลชมเชยอันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท 

ณ ชายหาดบางแสน จากผลงานทั้งหมด 190 ผลงาน

นำยโสภณ  วงษ์คงดี  น�ำนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำฟุตบอลประเภทเยำวชนและประชำชน
ณ สนำมวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง  ระหว่ำงวันที่ 5 – 7 มีนำคม  2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

การประกวดวา
ดภาพบางแสน สร้างศลิป์ คร้ังท่ี 2

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67



 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 หน้า 24  วารสาร“ต้นฆ้อ”  ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560   

 เข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคกลำง และภำคตะวันออก ครั้งที่ 67  วันที่ 5 มกรำคม 2561 
กำรแข่งขันงำนศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคกลำง 
และภำคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนนครนำยกวิทยำคม 
จังหวัดนครนำยก กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้นม.4-6  ไดแก 
 1.นายภานุพงษ  เงางาม  
 2. นางสาวรัตติยา  โกมาลภัตร 
 3. นางสาวศิรินทรญา  บุญเชื่อม  
ผลการแขงขันไดเหรียญเงิน  โดยมีฝกสอน  
คือ วาที่รอยตรีหญิงธนียา เจริญผล 
และนางจิราพร เอี่ยมสะอาด 

 วันที่ 17 ธันวำคม 2560 นำงสำวอรพรรณ สำสมจิตต์ 

น�ำนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันทักษะภำษำจีน         

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยำคม

1) กำรแข่งขันทักษะกำรอ่ำนออกเสียง   - เด็กหญิงจิรำพร ทัตประคอง ได้อันดับ 4

2) กำรแข่งขันทักษะกำรเขียน  - เด็กหญิงณัฏฐำ ท�ำมำน  ได้รำงวัลชมเชย

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(งำนคอมพิวเตอร์) สงตัวแทนนักเรียนเขารวมคายคอมพิวเตอร
สําหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 24  สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 28- 30 มีนาคม 2561 
โดยสงตัวแทนระดับ ม.1  คือ เด็กชายนัฐพงษ  ธนาภรณ  
และระดับชั้น ม.4 นายกันตพงศ  ตรงชื่น เพื่อเปนการเพิ่มพูน
และการเรียนรูนอกหองเรียนใหแกนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

 ได้จัดกิจกรรมวันคริสมำสต์ เพื่อพัฒนำทักษะทำงด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ ในช่วงเดือนธันวำคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้ 

– แข่งขันตอบค�ำถำมเกี่ยวกับวันคริสมำสต์ทั้งภำษำอังกฤษและภำษำจีน
- แข่งขันเปิดพจนำนุกรมภำษำอังกฤษ

- แข่งขันขับร้องเพลงสำกล

技能大赛 

กิจก
รรมวันคริสมาสต์

การแขง่ขนัทกัษะภาษาจนี            ประจจาปกีารศึกษา 2560



รางวัลและความภาคภูมิใจ ครูโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม 
รับรางวัลเนื่องในวันครูประจ�าปี 2560

รางวัลคุรุปูชนีย์ รางวัลครูดีในดวงใจ

      นำงจิรำพร เอี่ยมสะอำด         

นำงสำวศิริพร  แทนทดนำงสำวสิตำนัน  ชุมเกษียร

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

นำงสำวอนงค์  ดลชมนำงภัทรนิดำ แสงรัตน์    



โรงเรียนศึกษาดูงาน 
คณะผู้บริหารโรงเรียนจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2561 คณะผู้บริหำรโรงเรียน จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด
ศึกษำดูงำน กำรพัฒนำโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้นวัตกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน PBL 

กิจกรรมจิตศึกษำ และ PLC  เพื่อสร้ำงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา  ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2561 ผู้บริหำรและคณะครูโรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม จ.นครรำชสีมำ
ศึกษำดูงำน กำรพัฒนำกำรพัฒนำโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้นวัตกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน PBL 

กิจกรรม  จิตศึกษำ และ PLC  เพื่อสร้ำงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)


