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สารจาก
นายกเทศมนตรี

เมืองร้อยเอ็ด

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

 การศึกษา เป็นกระบวนการที่ท�าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ให้สามารถอยู ่ในสังคม 

ได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน  

ส�านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นส่วนราชการที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นหน่วยขับเคล่ือนงาน 

การบริหารการศึกษา งานวิชาการที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง ทั้งการศึกษา 

ในระบบ นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ�านวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 2 แห่ง แต่ละแห่งมีผู้รับผิดชอบด�าเนินการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้เรียนรู้อย่าง 

เตม็ทีต่ามศกัยภาพ งานในภารกจิส�านกัการศกึษาทีส่�าคญั คอื การวางแผน ก�าหนดแนวทางปฏบิตั ิและรายงานการปฏบิตัิ

งานที่เกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล ในรอบปีที่ผ่านมา การบริหารจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นไปตาม

แนวนโยบายของผู้บริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ เพื่อให้การจัดการศึกษา เป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุด ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ ส�านักการศึกษา ยังมีงานหลักเพื่อประโยชน์ 

ในการพัฒนาเทศบาลในด้านการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน การใช้เทคนิคและนวัตกรรม

ทางการศึกษา การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา สถิติและการวิจัยทางการศึกษา รวมทั้ง การเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์การศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก�าหนด

 ในโอกาสทีส่�านกัการศกึษา เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด ได้จดัท�าวารสารการศกึษา ข้าพเจ้าขอช่ืนชม เพราะวารสารนีจ้ะเป็น

ส่ือกลางทีส่ามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงาน และกจิกรรมของหน่วยต่างๆ ในสังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด ให้ประชาชน

ทั่วไปได้รับทราบถึงการท�างานของบุคลากรส�านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ผ่านมาทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละ และ

มีความตั้งใจจริงในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนท�าให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประสบผลส�าเร็จในด้านการบริหาร 

การจัดการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าพเจ้า ขอเป็นก�าลังใจ 

ในการท�างานให้ทุกท่าน จงประสบผลส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ
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สารจาก
รองนายกเทศมนตรี

เมืองร้อยเอ็ด

 มิติทางการศึกษาของไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านโครงสร้างและ 

ระบบการจัดการศึกษา ท�าให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อม สามารถปรับตัวรองรับ

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยส�านักการศึกษา ถือว่าเป็นหน่วยงาน 

ที่มีความส�าคัญ ที่จะขับเคลื่อนการศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

ทางด้านการศึกษาตามที่ก�าหนด ความส�าเร็จของการศึกษา จะสะท้อนการบริหารจัดการการศึกษา 

ของฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงที่ผ่านมาถือว่าส�านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง ที่ท�าให้การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด บรรลุผลส�าเร็จ 

ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ก�าหนด

 การจัดท�าวารสารการศึกษา ในคร้ังนี้ ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นความส�าคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่  

ขอช่ืนชมและขอเป็นก�าลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทุ ่มเทเสียสละร่วมแรง ร่วมใจกัน  

ผนึกก�าลังสร้างสรรค์ผลงาน ให้การจัดท�าวารสารครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จ เกิดประโยชน์มากที่สุด

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
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 การศึกษาเป็นส่ิงที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของคนเรา เพราะทุกคน 

ที่เกิดมาจะต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ที่ผ่านมาส�านักการศึกษา เทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด มีการวางแผนและจัดระบบการศึกษา พัฒนางานวิชาการอย่างเป็น

ระบบ ประสานความร่วมมอื ทัง้ในระดบัท้องถิน่ ชมุชน ระดบัจงัหวัด และระดบัประเทศ 

เพื่อให้การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกัน มีความเชื่อมโยงด้านข้อมูลต่างๆ  

ส่ิงที่ส�าคัญที่สุด คือ การจัดการศึกษาที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบ

การศึกษา เพื่อให้เกิดความสมดุล และโรงเรียนอยู่คู่กับชุมชนได้ ส�านักการศึกษา 

มีการด�าเนินการที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 การจัดท�าวารสารการศึกษา ในคร้ังนี้ นับว่ามีคุณประโยชน์อนันต์ เพราะจะ

เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้ผู้ปกครองและประชาชนได้รับทราบ

 ขอขอบคุณในความตั้งใจ ทุ ่มเทเสียสละของทุกท่าน และขอเป็นก�าลังใจ 

ให้ทุกท่านจงประสบผลส�าเร็จในงานที่ท�าตลอดไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด “เมืองแห่งการแสวงหาโอกาสทางการศึกษา” 

 การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยส�านักการศึกษา สถานศึกษา

ในสังกัด ในรอบปีการศึกษา 2562 ได้ด�าเนินการตามแนวทาง การศึกษาต้อง 

เป็นหนึ่ง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัทธยาศัย 

เพื่อเด็กและเยาวชน ด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนที่เราดูแล รับผิดชอบ สามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงมั่นใจในแนวทางการจัดการศึกษา และเราจะจัดการศึกษา

ให้ได้มาตรฐานต่อๆ ไป

 ขอขอบคณุสถาบนัการศกึษาทีร่่วมเป็นเครือข่ายพฒันาการศกึษา ขอขอบคณุ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค�าแนะน�าแนวทาง 

การพฒันาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้กครองนกัเรียนทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุในการจดัการ

ศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เราพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

เพื่อคุณภาพการศึกษา

นายบุญยัง ทองสุทธิ์

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สาร ปลัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สาร ผู้อำานวยการ
สำานักการศึกษา

นายวิชัย  พรมเกตุ

ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา
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สำานักการศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สาร รองปลัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 ส�านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดการศึกษา สังคม การศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการ 

ที่ดีมาก มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนส�าหรับเป็นกรอบแนวทางพัฒนาสู่ความก้าวหน้า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์

ของผูเ้รียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศกึษา บคุลากรได้รับการพฒันาสู่วิทยฐานะทีส่งูขึน้ ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดบัภาค ระดบัประเทศ

อย่างภาคภูมิ 

 ขอให้คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่นสรรค์สร้างงาน พัฒนาคน พัฒนางาน มีก�าลังใจในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ นักเรียนมีก�าลังใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อความก้าวหน้าต่อไป

นายวิทยา  ตรีวิเศษ

รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ว่าที่ ร.ท.อนันต์  เมาะราษี 

รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 การศึกษามีความส�าคัญมากที่จะท�าให้เกิดความรู้ 

ความเฉลียวฉลาด สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

ด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถอยู่ในสังคม 

ได้อย่างมั่นคงเป็นสุข เพราะการศึกษาที่แท้จริงมิใช ่

มาจากการอบรมสั่งสอนจากครูเท่านั้น แต่เกิดจากการดู 

การสังเกต การฟัง การคิดและเรียนรู้ของแต่ละคน  

แล้วน�ามาพิจารณาให้เกิดผล

นายวิชัย พรมเกตุ

ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา

นายภานุวัฒน์ เฉวียงวาศ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย

นายพิรุฬ มาตมูล

หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

นางจุฬาณี บุบผาพิลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา
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	 เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ได้รบัเกยีรตจิากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่	ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันทกัษะทางวิชาการ	งานมหกรรมการจัดการศกึษาท้องถิน่	ระดบัประเทศ	ครัง้ที	่11	ประจ�าปี	2562 
“Opportunity	Learning	โอกาสแห่งการเรียนรู้”	โดยได้รับเกียรติจาก	นายบุญธรรม	เลิศสุขีเกษม	 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน	 ทั้งน้ี	 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาและมุ่งเน้นการรวมพลังจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	อันจะท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	 ซึ่งจัดข้ึนใน	 ระหว่างวันที่	7	-	10	 สิงหาคม	2562	 
โดยมี	จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน	จ�านวนทั้งสิ้น	259	แห่ง	สรุปผล
การแข่งขัน	ดังนี้

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจ�าปี 2562

สัมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุข ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเตรียมอนุบาลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เดินทางไปศึกษาดูงาน	 และ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	ณ	เทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง	สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยเข้าร่วมงาน	Fangchenggang	International	Medical	Opening	-Up	
Pilot	Zone	CHINA	Strategic	Dialogue	Conference	&	SCO-ASEAN 
Medical	Opening-up	and	Development	 โดยนายกเทศมนตรี 
เมืองร้อยเอด็	ได้กล่าวปราศรยั	เรือ่งยทุธศาสตร์เขตน�าร่องด้านการแพทย์	
และร่วมงานการสมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ	
ณ	หอประชุม	Wuxiang	Resort,	NANNING	CHINA	พร้อมศึกษาดูงาน	 
เกี่ยวกับหลักสูตรครูผู้สอนระดับอนุบาล	และดูงานโรงเรียนสาธิตอนุบาล	
ณ	Guangxi	College	for	Preshool	Education	นอกจากนั้น	ได้เข้าพบ	
ท่านปานจงป๋อ	 นายกเทศมนตรีเมืองฝางเฉิงก่าง	 เพื่อหารือข้อราชการ	
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา	 สุขภาพ	 การท่องเที่ยว	 การพัฒนาเมือง	 
การค้าการลงทุนระหว่างเมืองในอนาคต	 ซึ่งเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง	 
มีความพร้อมในการพัฒนาทุกด้าน	 ถือเป็นแบบอย่างที่จะน�ามาเป็น
แนวทางการในการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดต่อไป

			 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	น�าโดย	นายนุชากร	มาศฉมาดล	รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	

ร่วมให้การต้อนรบั	Mr.Wang	Baizhong	คณบดคีณะสงัคมศาสตร์และมนุษยวทิยา	มหาวทิยาลยั

ชนชาติกว่างซี	และ	Ms.Li	Yanrong	รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยเตรียมอนุบาลกว่างซี	พร้อมคณะ

จากสถาบันขงจ่ือ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ในโอกาสเดนิทางมาเยีย่มชมการจดัการศกึษาระดบั

ปฐมวัย	สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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สำานักการศึกษา
ง า น วิ ช า ก า ร

นายวิชัย  พรมเกตุ

ผู้อำานวยการสำานักการศึกษา

ที่ ชื่อ อปท. ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ2 รางวัลชมเชย รวม

1 ทน.เชียงราย 12 5 5 5 27

2 ทน.ภูเก็ต 5 2 5 4 16

3 ทน.ตรัง 5 2 0 1 8

4 กรุงเทพฯ 4 1 2 4 11

5 อบจ.
ขอนแก่น 3 6 0 5 14

23 ทม.ร้อยเอ็ด 1 1 2 2 6



โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2562

	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการประชุม

คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ประจ�าปี	2562 

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท	 หน้าที่	

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	

ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค ์ความรู ้ เกี่ยวกับ

นวัตกรรมทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลง

ด้านการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน	 โดยน�านักเรียนศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ปีละ	2	ครั้ง	ครั้งที่	1	น�านักเรียนที่มีผลการเรียนดี	จ�านวน	70	คน	ศึกษาแหล่งเรียนรู ้

ณ	กรงุเทพมหานครและจงัหวดัชลบรีุ	และครัง้ที	่2	น�านกัเรียนทีท่�าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา	

จ�านวน	70	คน	ศึกษาดูงาน	ณ	จังหวัดขอนแก่น	อุดรธานีและหนองคาย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักเรียนสามารถน�าความรู้ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โครงการประกวดแข่งขัน SBMLD

	 เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ร ้ อ ย เ อ็ ด	 

จดัโครงการประกวดแข่งขัน	SBMLD	

(โครงการบริหารจัดการศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น	:	SBMLD)	โรงเรียน

สั ง กัด เทศบาล เมื อ ง ร ้ อย เอ็ ด	 

ซึ่ ง เ ป ็ น ก า ร แ ข ่ ง ขั น ทั ก ษ ะ 

ด ้ า น วิ ช า ชี พ 	 ป ร ะกอบด ้ ว ย	 

การแข่งขันประกอบอาหาร	(ขนม),	

ก า รตั ด ผม / เ ส ริ มส วย 	 แล ะ 

การประกวดผลิตภัณฑ์	 SBMLD	 

ณ	 โรง เ รียนอ นุบาล เทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด
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สำานักการศึกษา
ง า น วิ ช า ก า ร



งานประเพณีสืบสานต�านานเทียนพรรษา 101 ประจ�าปี 2562

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2562

	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จัดงานประเพณีสืบสานต�านานเทียนพรรษา	101	 ประจ�าปี	2562	 

โดยมีกิจกรรมหลากหลาย	 ทั้งการสาธิตการแกะสลักเทียนพรรษา	 ขบวนแห่เทียนอันสวยงาม	

จ�านวน	14	 ขบวน	 พิธีหล่อเทียนพรรษาแบบโบราณ	 พิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา	 

นอกจากนั้น	 ยังมีการประกวดขบวนแห่เทียน	 และการประกวดประดับตกแต่งเสลี่ยงต้นเทียน	 

ซึ่งถือเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา	 ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอด 

พระพุทธศาสนาให้ธ�ารงอยู่ต่อไป

	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จัดงาน

แสดงมุทิตาจิต	 ผู้เกษียณอายุราชการ	

ประจ�าปี	2562	 “จากวันที่พากเพียร	 

สูว่นัเกษยีณทีภ่าคภมิู”	มผีูเ้กษยีณอายุ

ราชการ	จ�านวน	16	คน	ประกอบด้วย	

ผูอ้�านวยการส�านักการศกึษา	ผูอ้�านวย

การโรงเ รียนเทศบาลวัดสระทอง	 

ผู้จัดการสถานธนานุบาล	พนักงานครู

เทศบาล	 เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณาภยั	และลกูจ้างประจ�า	

(ต�าแหน่งภารโรง)

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด		ด�าเนิน

โครงการส ่ ง เส ริมสภาเด็กและ

เยาวชน	 เทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด	 

เพื่อส ่งเสริมการเป ็นศูนย ์กลาง 

การเรียนรู้ด้านวิชาการ	สขุภาพ	กฬีา	

อาชีพ	 และวัฒนธรรมในท้องถ่ิน		 

ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชน

รู้จักท�างานอย่างเป็นระบบ	 กล้าคิด	

กล้าแสดงออกในเชิงสร ้างสรรค	์ 

มีวินัย	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที	่

มจีติสาธารณะ	และเข้าใจในระบอบ

ประชาธิปไตย

นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์

ผู้อำานวยการส่วนบริหารการศึกษา

วารสารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด10 วารสารการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ฉบับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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สำานักการศึกษา
งานประเพณี/กิจกรรมเด็กและเยาวชน



โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	 ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 

เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส�านึกในการประกอบอาชีพให้เยาวชนนอกระบบการศึกษา	 เกิดการเรียนรู้	 มีแนวคิดพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างรายได ้

เลี้ยงตนเองและครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน	 สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและ 

ไม่เป็นปัญหาของสังคม

บาสเกตบอล “พลาญชัยคัพ”

	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จัดโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล	 “พลาญชัยคัพ”	 ครั้งที่	15	

ประจ�าปี	2562	เพือ่ส่งเสริมให้เดก็ละเยาวชน	ประชาชน	ในท้องถิน่ได้เล่นกีฬาและออกก�าลงักาย 

โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ	 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงด้านร่างกาย	 มีน�้าใจเป็นนักกีฬา	 เกิดความ

สามัคค	ี รู้แพ้	 รู้ชนะ	รู้อภัย	ห่างไกลจาก	อบายมุข	ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความสามารถ 

ของนักกีฬาบาสเกตบอล	 โดยจัดการแข่งขัน	2	 รุ่น	 คือ	 รุ่นอายุไม่เกิน	18	 ปีชาย	 และ 

รุ่นประชาชนทั่วไปชาย

“พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL” ครั้งที่ 1

	 เทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด	 

จัดโครงการประกวดการเต้น

ประกอบเพลง	 “พลาญชัย	

COVER	DANCE	FESTIVAL”	

ครั้งที่	1	 ประจ�าปี	2562	 เพื่อ 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 

กล ้ าแสดงออก	 ห ่ า ง ไกล 

จากอบายมุขและสิ่งเสพติด	

โดยจัดการประกวด	 ในรุ ่น 

อายุไม่เกิน	 12,15	 ปี	 และ	 

รุ่นประชาชนทั่วไป
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สำานักการศึกษา
ง า น กี ฬ า / กิ จ ก ร ร ม เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น



การสอบแข่งขัน คนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ

ครูดีเด่น

การแข่งขันเขียนตามค�าบอกภาษาจีน

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

	 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ผ่านเข้ารอบสองการสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันคนเก่งท้องถ่ิน	 

ระดับประเทศ	จ�านวน	2	คน	ได้แก่	นักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	และกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

	 นางสาวรชตต์ธนพร	เอกภัทร์ชัยวงษ์	ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับรางวัลครูดีเด่น	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ประจ�าปี	2562

	 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 การแข่งขันเขียนตามค�าบอกภาษาจีน	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

เนื่องในเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน	ครั้งที	่3

นายประวิทย์ โอวาทกานนท์

ผู้อำานวยการสถานศึกษา

วารสารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด12



โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ศิษย์เก่าบริจาคเงินพัฒนาห้องสมุด

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

	 คณะตัวแทนครูเข้ารับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน	(Local	Sufficiency	School	:	LSS)	 ปีการศึกษา	2562	 ซ่ึงเป็นโครงการ 

ที่จัดข้ึนเพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของผู้เรียน	ให้มีทักษะในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง	มีความรู้	ความเข้าใจ	และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีวิจารณญาณ	

บนหลักการของความพอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน	มีความรู้และคุณธรรมก�ากับ	เป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่

เพื่อความเจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล	 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 และมีความตระหนักในการสืบสาน	 สร้างสรรค์วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 

มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่น	

	 ศษิย์เก่าโรงเรียนเทศบาล

วัดสระทอง	 แพทย ์ศิ ริราช	 

รุ่น	87	 นายแพทย์ธัญญรัตน	์ 

ศรีประสงค์	 พร้อมคณะศิษย์

เก่าทวธีาภเิศก	รุน่	79	ศษิย์เก่า	

รุ ่ น 	 1 2 	 และนายแพทย ์

พงษ ์ สวั สดิ์ 	 สุ ว รรณนันท 	์

ประธานรุ่น	12	ร่วมบริจาคเงิน

พัฒนาห ้ อ งส มุด โรง เ รี ยน

เทศบาลวัดสระทอง	 รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น	293,739	บาท

		 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	 จัดงาน

แสดงมุทิตาจิต	ผู้เกษียณอายุราชการ	ประจ�าปี 

2562	ซึ่งมีผู้เกษียณ	อายุราชการ	จ�านวน	4	คน 

ประกอบด้วย	 ดร.ประวิทย์	 โอวาทกานนท	์ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	และ

คณะครู	 ได้แก่	 นางปรารถนา	 ผ่านสถิน	 

นายสมศักดิ	์มติยาภักดิ์	และ	นางอ�านวย	ศิริภักดิ ์

ทั้งน้ี	 เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่าน 

ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 

วิระยะ	 อุตสาหะ	 และต้ังมั่นอยู ่ในความ

ซือ่สตัย์สจุริต	รวมถึงให้การยกย่อง	และเชิดชู

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง
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นายจักรกฤษณ์  ถินค�าเชิด

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

นางจุรีพร  คุริรัง

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา



โครงงานภาษาอังกฤษ

รางวัลเยาวชนต้นแบบดีเด่นด้านดนตรีไทย

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

		 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด	 เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ	

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(โครงงานพลเอกเปรม	ติณสูลานนท์)	ณ	จังหวัดนครราชสีมา

	 เด็กชายเชิดศักดิ์	 ทิณรัตน์	 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย	 ประจ�าปี	2562	 

ระดับด	ีโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

และให้ความส�าคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม	 โดยจะด�าเนินการคัดเลือก 

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา	และอุดมศึกษา	ทุกสังกัดทั่วประเทศ

	 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้รับ

รางวัลเหรียญทอง	กิจกรรมโครงงานศิลปะ	 รางวัลเหรียญทอง	กิจกรรมสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 รางวัลเหรียญทอง	

กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ	และรางวัลเหรียญทอง	กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาฯ

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน
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นางฉันทรุจี  พรมเกตุ

รองผู้อำานวยการฯ รักษาการผู้อำานวยการสถานศึกษา



พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนว่ายน�้า

อบรมเชงิปฏบัิติการหมอล�า

	 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดบรูพาภิราม	เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านหมอล�าพืน้บ้าน	

โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	

จัดข้ึนเพื่ออนุรักษ์	 สืบทอด

ศลิปะการแสดงหมอล�าพืน้บ้าน

อีสานให ้คงอยู ่อย ่างยั่ งยืน

สามารถส่งเสริมให้เกิดคุณค่า

ทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ	และเป็นการส่งเสริม

ให ้ คนใน ชุมชน เกิ ดความ 

ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และ

ศิลปะวัฒนธรรมอันดี งาม	 

โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านหมอล�า

เป็นวิทยากรให้ความรู้

		 นักเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาปีที	่4	เข้าร่วมพธิกีารแสดงตนเป็นพทุธมามกะ	หรอืการประกาศตนว่าเป็นผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา	เป็นสิง่สงูสดุ

และเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน	ทั้งนี้	เพื่อให้นักเรียนสืบทอดความเป็นชาวพุทธ		และร�าลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชน	ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง

ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

		 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ด�าเนินการสอนเพ่ือฝึก

ทักษะการว่ายน�้า	 ให้กับนักเรียนระดับช้ันประถม

ศึกษาป ีที่ 	 4	 ในสังกัดเทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด 

ทุกโรงเรียน	 เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

เมือ่เกดิอบุตัเิหตทุางน�า้	ซ่ึงการว่ายน�า้	ถอืเป็นทกัษะ

ที่ส�าคัญ	 ในการรอดชีวิต	 นอกจากนั้นยังเป็น	 

การออกก�าลงักาย	ทีไ่ด้รับการบาดเจบ็น้อยทีส่ดุ	และ

ช่วยเพิ่มความสมดุลและความยืดหยุ่น	ของร่างกาย	

หัวใจและปอดแข็งแรง	มีสุขภาพที่ดี
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โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

	 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ	งานมหกรรม

การจัดการศึกษาท ้อง ถ่ิน	 ระดับประเทศ	 

ประจ�าปี	2562	ในรายการแข่งขันร้องเพลงลกูทุง่

พร้อมแดนเซอร์	 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน

	 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	จัดการ

เรี ยนการสอนในระดับปฐมวัยถึ ง 

ช้ั น ป ร ะ ถมศึ ก ษ าป ี ที่ 	 6 	 โ ด ยมี	 

คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นบคุลากร

ที่มีบทบาทส�าคัญในการจัดการศึกษา	

เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่าง

กรรมการสถานศึกษากับโรงเ รียน 

จึ งจั ดการประ ชุมคณะกรรมการ 

สถานศึกษา	 เพื่อหารือตลอดจนช้ีแจง

แนวนโยบายการบ ริหารงานและ 

ความร ่วมมือในการพัฒนาผู ้ เ รียน	

บุคลากร	และสถานศึกษา

โครงการค่ายวิชาการ

	 โรงเรียนเทศบาลวดัเหนือ	

จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการ	 

ซึ่งเป ็นส่วนหน่ึงของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ทีเ่ปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทีห่ลากหลาย 

นั ก เ รี ย น ไ ด ้ แ ส ด ง อ อ ก 

อย่างสร้างสรรค์	 ซ่ึงถือเป็น 

การเพิ่มประสิทธิภาพทาง 

การ เ รี ยน รู ้ ของผู ้ เ รี ยนได  ้

เป็นอย่างดี
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นายยุทธพงษ์  คุริรัง
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยวัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

	 กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จดัอบรมและให้ความรู้แก่ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัเหนือ	เก่ียวกับการสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรคส�าหรับเด็กด้วยวัคซีน	ซึ่งวัคซีนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มทุนมากที่สุด	ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา

ต่อสุขภาพ	ทัง้น้ี	เพือ่ลดอตัราการป่วยและอตัราตายด้วยโรคตดิต่อทีป้่องกนัได้ด้วยวคัซนี	เพ่ือสร้างความตระหนกัแก่ผูป้กครองให้ถงึเหน็ความส�าคญั

ในการสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกันควบคุมโรคติดต่อด้วยวัคซีนแก่เด็กวัยเรียน	เพื่อให้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	อันจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ให้เด็กไทยห่างไกลจากโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยชุมชนวัดเหนือ

	 เน่ืองจากช่วงเดอืนกันยายน	2562	จงัหวดัร้อยเอด็

เกิดอุทกภัยซึ่งเป็นอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล 

และคาจิกิ	 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	 จึงเป็นสถานที่

ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัย

ของชุมชนวัดเหนือ	 ทั้งการประสานมอบถุงยังชีพจาก

ส่วนราชการ	และเป็นที่พักพิงชัว่คราวของผู้ประสบภัย

ในชุมชน

พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL

	 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลง	ซ่ึงถอืเป็นเวททีีส่่งเสริมให้นักเรียน	กล้าคดิ	กล้าแสดงออกในเชงิสร้างสรรค์	มพีฒันาการ

ในทุกด้าน	อย่างเต็มตามศักยภาพ	รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน	์

วารสารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 17



งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการประกวดแข่งขัน SBMLD

โครงงาน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสมพิศ  หวังทรัพย์ทวี

ผู้อำานวยการสถานศึกษา

	 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ	 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปี	2562	โดยได้

รับรางวัลดังนี้

	 1.	รางวัลชนะเลิศ	เกียรติบัตรเหรียญทอง	การแข่งขันสื่อนวัตกรรมการศึกษา	รายวิชา

สุขศึกษาพลศึกษา	โดยนางสาวสุมัตษา	ชุมมา	เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

	 2.	รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์	ระดับประถมศึกษา

	 3.	รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	การแข่งขันโครงงานศิลปะ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	

	 4.	รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน	ระดับมัธยมศึกษา

	 5.	รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์	ระดับมัธยมศึกษา

	 6.	รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง	การแข่งขันเดินตัวหนอน	ระดับปฐมวัย

ตวัแทนนักเรียนเข้าร่วมการ

แข่งขันโครงงาน	พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์	 ได้รับรางวัล	

ดังนี้

1 . 	 ชนะ เลิ ศ โค ร ง ง าน

คณิตศาสตร์ระดับประถม

ศึกษา	ระดับจังหวัด

2.	 รางวัลชมเชยโครงงาน

คณิตศาสตร์ระดับประถม

ศกึษา	ระดบัภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

		 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน	SBMLD	โครงการบรหิารจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน	การพฒันาท้องถิน่	สถานศึกษาสงักดั

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ประจ�าปี	๒๕๖๒	ได้รับรางวัลดังนี้

-	รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันท�าขนม	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1-3

-	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	การแข่งขันท�าขนม	ระดับชั้นประถมศึกษา	

-	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	การประกวดประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1-3

-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การแข่งขันตัดผม(ชาย)	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1-3
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การประชุมวิชาการระดับชาติ

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นางบุญศรี  บรรเลงการ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

	 นางสาวนงนุช	โคตรเวียง	ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา	และวัฒนธรรม	เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	3	ได้รับรางวัลดีเด่น	

การน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายด้านนวัตกรรมทางการศึกษา	ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม

	 คณะกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนธนาคารขยะ	 รีไซเคิล	 และการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม	 พร้อมให้ค�าแนะน�า	 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

	 คณะครูเข้ารับการอบรมความรู ้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบักองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา	และ

การใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค	 ซึ่ง 

คณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏิรูปการศกึษา	มข้ีอเสนอ

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	2560	

มาตรา	54	บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา	เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ

ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาโดยให้รัฐเป็นผูจ้ดัสรร

งบประมาณให้กองทุนอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

นายกรัฐมนตรี	และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ
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โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจ�าปี 2562

	 นายพิชากร	 นะราธร	

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลหนอง

หญ้าม้า	ได้รบัรางวลัอนัดบัที	่9	

การแข ่ ง ขันวอล เลย ์ บอล

ชายหาด	รุ่นอายุต�่ากว่า	21	ปี	 

ชิงแชมป์โลก	ณ	จงัหวัอดุรธานี

	 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	 

การแข ่งขันร�าวงมาตรฐาน	 ระดับ 

ประถมศึกษา	 รางวัลรองชนะเลิศ	

อนัดบั	1	การแข่งขนัโครงงานภาษาไทย	

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในการ

แข่งขนัทกัษะวิชาการ	งานมหกรรมการ

จัดการศึกษาท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	

ครั้งที่	11	ประจ�าป	ี2562	ในระหว่างวัน

ที่	7-10	 สิงหาคม	2562	 ณ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด

อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11

วอลเลย์บอลชายหาด U21 ชิงแชมป์โลก

	 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	ชุดนักเรียนไทย	รุ่นอายุต�่ากว่า	18	ปี	คว้าเหรียญทอง	ในการแข่งขันตะกร้อ	“อาเซียนสกูลเกมส	์

ครั้งที่	11”	ณ	ประเทศอินโดนีเชีย

นางพิกุล  พรมเกตุ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา
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26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทย

Cover Dance Festivel

	 โ ร ง เ รี ย น เ ท ศ บ า ล 

หนองหญ้าม ้า	 จัดกิจกรรม

วทิยาศาสตร์ก้าวไกล	ภาษาไทย

ยั่งยืน	ประจ�าปีการศึกษา	2562	

เพื่อสร้างความตระหนักและ 

ส ่งเสริมให ้ นักเรียนเล็งเห็น 

ความส� า คัญของหลั กกา ร 

ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การด�า เ นินชีวิต	 ตลอดจน 

เ ห็ น คุ ณ ค ่ า แ ล ะ ส ่ ง เ ส ริ ม 

การใช้ภาษาไทยได้อย่างถกูต้อง

	 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	Cover	Dance	Festivel	ครั้ง	1	ณ	ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	เพื่อส่งเสริม

ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

	 ผู้บริหาร	คณะครูและนักเรียน	ร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้นักเรียนทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด

นายสมบูรณ์  พันธุ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์  พันโนลาด

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา
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	 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันผ่านการทดสอบ	ความรู้ภาษาจีนส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	15	ปี	(YCT)	โดยส�านักงานส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาจีนนานาชาติ	ซึ่งเป็นการสร้างบันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ	และมีความสนใจในการเรียนระดับสูงขึ้น

	 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานมูลนิธิเปรม	 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

โครงงานประวัติศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	และรองชนะเลิศอันดับที่	1	โครงงานวิทยาศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

	 โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั	ได้รบัรางวัลชนะเลศิการประกวด	โครงงานวทิยาศาสตร์	ระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น	การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ	

งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปี	2562	ณ	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

นักเรียนสอบผ่าน YCT

โครงงานมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

นายโกสิทธิ์  บุญส่ง

ผู้อำานวยการสถานศึกษา
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	 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน	 ผ่านการประเมินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งเป็น	1	 ใน	18	 โรงเรียนสังกัด 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่	ระดบัประเทศ	และเข้าร่วมพธิรีบัมอบปา้ยและเกยีรตบิตัรสถานศกึษาพอเพียงและศนูย์การเรยีนรูต้ามหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ณ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน	เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดแข่งขัน	SBMLD	(การประกวดทักษะด้านวิชาชีพ)	ได้รับรางวัล	ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันตัดผมชาย	ระดับ	มัธยมศึกษาตอนต้น

2.	รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน	เสริมสวยหญิง	ระดับ	ประถมศึกษาตอนปลาย	

3.	รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน	เสริมสวยหญิง	ระดับ	มัธยมศึกษาตอนต้น

4.	รางวัลชนะเลิศ	การประกวดผลิตภัณฑ์	sbmld	มัธยมศึกษาตอนต้น

5.	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	การแข่งขันตัดผมชาย	ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

	 “การอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดิน”	เพื่อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	ให้เกิดการรับทราบและตระหนักรู้	

รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความส�าคัญของการขาดสารไอโอดินอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ	ณ	โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการประกวดแข่งขัน SBMLD

โครงการรณรงค์ป้องกันและส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดิน

นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

นายอลงกรณ์  นาเมืองรักษ์

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

วารสารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 23



เหรียญทองระดับประเทศ

โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

	 ตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย	 เข้าร่วมการแข่งขันฮูล่าฮูป	 งานมหกรรมการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น	ระดับประเทศ	ประจ�าปี	2562	โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

	 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด	เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน	มูลนิธิพลเอกเปรม	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

โดยน�าเสนอ	“โครงงานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สุดวิเศษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

	 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	เข้ารับเกียรติบัตร	“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”	จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
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นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ

รองผู้อำานวยการฯ รักษาการผู้อำานวยการสถานศึกษา



แปลงผักพอเพียงสร้างทักษะชีวิต

โครงการประกวดแข่งขัน SBMLD

สุขาน่าใช้บริการในสถานศึกษา

นางสาวกัญญา จ�าปาทิพย์

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

	 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 

จัดโครงการแปลงผกัพอเพยีง	สร้างทกัษะ

ชีวิต	 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักปลูกผัก

สวนครัวที่ใช้บริโภคภายในครัวเรือน	 

ซ่ึงนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

ในครัวเรือนแล้วยังช่วยให้มีสุขภาพด	ี 

อีกทั้งยังเป ็นการปลูกฝังให้นักเรียน 

มีค ่านิยมอันพึงประสงค์ในเร่ืองการ

ประหยัดอดออม	และยังเป็นการน�าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 สามารถ

ขยายผลไปยังชมุชนท้องถ่ินและสร้างราย

ได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

	 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันตัดผมชายระดับประถมศึกษา	และรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	การแข่งขัน

เสริมสวยหญิง	ระดับประถมศึกษา	ตามโครงการประกวดแข่งขัน	SBMLD	สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ประจ�าปี	2562

	 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 รับป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย	 ในการประกวดสุขาน่าใช้บริการในสถานศึกษา	ซึ่งกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาตระหนักเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย	 โดยเฉพาะการใช้ห้องน�้าในโรงเรียนซึ่งเป็นบริการ

สาธารณะ	ให้ห้องสุขาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	สะอาดถูกสุขอนามัย	และไม่เป็นเพาะเชื้อโรค
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โครงการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ได้รับรางวัลต่างๆ	ดังนี้

	 -	รบัเกียรตบิตัรจากอธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการตอบปัญหา

คุณธรรม	มูลนิธิเปรม	ติณสูลานนท์	ในงานมหกรรมการศึกษา

ท้องถิ่นระดับประเทศ	ประจ�าปี	2562

	 -	รับรางวัลชนะเลิศสุดยอด	สวมสะอาด	น่าใช้ในโรงเรียน	

ปีการศึกษา	2562

	 -	รับเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	จากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น

	 -รับรางวัลโรงเรียนที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

ศึกษา	จากศึกษาธิการภาค	12	ในโครงการผลงาน	1	ป	ีดีเด่น	

ปฏิรูปการศึกษา	ร้อยแก่นสารสินธุ์	ประจ�าปีการศึกษา	2562

	 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เป็นตัวแทนเข้าร ่วมการแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 

โดยเดก็หญงิธริีศราวด	ีตัง้ภักด	ีนกัเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาปีที	่5	ได้รบัรางวลัเหรียญทองแดงระดบัประเทศ	กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

	 	การจดัประสบการณ์ส�าหรับเดก็ปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	มุง่ส่งเสริมพฒันา	ด้านร่างกาย	อารมณ์	สงัคม	และสติปัญญา

ผ่านกิจกรรมรูปแบบศูนย์การเรียนและโครงงาน
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นางสุวิชชา  ตรีนาจ

รองผู้อำานวยการฯ รักษาการผู้อำานวยการสถานศึกษา



การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนด้าน IQ และ EQ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

	 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน	โดยเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ	เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

	 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด 

ได้รับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญา	

IQ	 ควบคู ่กับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์	 EQ	 

ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นเด็กดีมีคุณภาพ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย	เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น	เป็นคนเก่ง	ดี	และมีความสุข
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นางสาวศิริญาพร  เวียงสมุทรช์

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา



กิจกรรม เริงเล่นเต้น Dancer

กิจกรรมหนูน้อยเวียนเทียน

กิจกรรมพืชผักสวนครัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

	 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	 งานมหกรรม 

การจัดการศึกษาท้องถิ่น	ระดับประเทศ	ประจ�าปี	2562	ได้รับรางวัล	เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

	 จัดข้ึนเพื่อส ่งเสริม 

ให้นักเรียนรู้จกัวัฒนธรรมไทย

ตามแนวทางพระพุทธ

ศาสนา	 และ เป ็นการ

สืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ดีงามตามแบบ

วิถีของชาวพุทธ

	 เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดิน	เมล็ดพันธุ์พืชผักชนิดต่างๆ	

การปลูก	การดูแล	การบ�ารุง	และเห็นการเจริญเติบโตของพืช	รวมถึงรู้จักเครื่องมือและการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการท�างาน
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นางสาวพรพรรณ  จันทรถง

ศึกษานิเทศก์

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด



กิจกรรมประกอบอาหาร

กิจกรรมห้องเสริมประสบการณ์

กิจกรรมฝึกโยคะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า	จัดกิจกรรมประกอบอาหาร	เพื่อให้นักเรียนได้เห็นกระบวนการ

ของการประกอบอาหารที่มีจุดเร่ิมต้น	 มีข้ันตอนและมีจุดสิ้นสุดพร้อมกับเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัต	ิ 

ท�าให้เดก็เกดิความภาคภูมใิจในความส�าเร็จ	และได้เรยีนรู้คณุค่าของอาหาร	เดก็จะได้เหน็ผลทีเ่กดิจาก

การแช่แข็ง	 ต้ม	 ทอด	 ชั่ง	 วัด	 ตวง	 ได้จัดแต่งอาหารและได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสม	/	 วิธีท�าอาหาร	 

รวมถึงการวิเคราะห์วิจารณ์และเปรียบเทียบรสชาติของอาหารอีกด้วย

	 เด็กจะได้เรียนรู ้ เ ร่ืองราวเกี่ยวกับ 

ตัวเด็ก	 บุคคล	 สถานที่สภาพแวดล้อม	

ธรรมชาติ	และสิ่งต่างๆ	รอบตัว	ซึ่งจะเป็น

พื้นฐานส�าคัญในการในการศึกษาในระดับ

สูงขึ้นและการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

	 การฝึกโยคะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่	โดยผ่านท่าทางและการเคลื่อนไหวต่างๆ	นักเรียน

จะได้ใช้งานกล้ามเนือ้มดัใหญ่ได้อย่างเหมาะสม	เหมอืนกบัการวิง่	การกระโดด	การเดนิ	การทรงตวั	

นอกจากนั้น	การฝึกโยคะยังเป็นการฝึกสมาธิและความสนใจได้นานขึ้นอีกด้วย
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นางนันทกา  ภูผา

นักวิชาการศึกษา

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า



วารสารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด30

	 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 (digital	 citizenship)	คือ	 แนวคิดและแนวปฏิบัติท่ี
ส�าคัญ	ซึง่จะช่วยให้ทกุคนสามารถทีจ่ะเรียนรูแ้ละใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิิทัลได้
อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ		 โดยสามารถปกป้องตัวเองจากความเส่ียงในส่ิง
ต่าง	ๆ	ในโลกออนไลน	์	รู้จักเคารพสิทธิของตนเอง	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	ไป
จนถึงเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อตัวเองและสังคม	และใช้มันอย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค	์เพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์สังคมไปในเชิงบวก
	 ตามที	่ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	สบร.	ได้น�าเสนอเรื่อง

ของ	9	 ข้อปฏิบัติของการเป็นพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่	 เพื่อให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล	

อย่างมีวิจารณญาณ	มีความรับผิดชอบ	และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์	ผู้เขียนจึงได้น�า

แนวคิดน้ีมาเป็นหวัข้อในออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัเร่ืองราวดงักล่าว	

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ด	ีซึ่งสามารถส่งเสริมผู้เรียนได้ดังนี้

Digital	Access	สิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
	 ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ตามความเหมาะสมของแต่ละวัย	 โดยต้องไม่มีการปิดกั้น

หรือจ�ากดัสทิธิต่าง	ๆ 	การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมสีทิธิทีจ่ะเข้าถึงอนิเตอร์เน็ต	โดยไม่ปิดก้ันหรือ

จ�ากัดสิทธิโดยไม่จ�าเป็นในโรงเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะใช้อินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด

มากข้ึน	 และคุณครูควรใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมการเรียนรู้กับผู้เรียน 

อยูเ่ป็นประจ�าเพือ่ให้ผูเ้รียนซบึซบัและรูจ้กัวิธีการใช้ประโยชน์	จากอนิเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม

Digital	Commerce	ซื้อขายออนไลน์แบบมีกติกา
	 ทุกวันนี	้โลกออนไลน์สามารถท�าประโยชน์และช่วยเหลือเราได้อย่างมากมาย	ถ้ารู้จักใช้

ประโยชน์จากสิ่งน้ีอย่างสร้างสรรค์	 ซึ่งหน่ึงในประโยชน์ที่ได้จากโลกออนไลน์คือการค้าขาย	

สอนให้ผู้เรียนรู้จักรูปแบบของการค้าขายออนไลน์	 ให้ทราบถึงบทบาทของผู้ค้าและสิทธิ 

ของผู้บริโภค	 รู้จักมารยาทในการค้าขายอย่างเหมาะสม	 รวมถึงการสอนเร่ือง

ของความเข้าใจในระบบการเงินแบบดิจิทัล	 จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ 

ในเรื่องนี้มากขึ้น

Digital	Communication	แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม
	 ปัจจบุนัน้ี	ข้อมลูข่าวสารในโลกอนิเตอร์เน็ตน้ันสามารถ

ไปถึงตัวผู้รับสารได้ง่ายดายและรวดเร็ว	แต่กลับเป็นดาบสองคม 

เพราะท�าให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นเร่ืองที่ท�าได้ยาก	

ดังน้ันแทนที่จะรอให้มีใครมาตรวจสอบข้อมูลให้	 ตัวผู้รับ

สารเองควรมีทักษะในการคิด	 วิเคราะห์	 แยกแยะเพื่อเป็น

ภูมิคุ ้มกันในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริง 

อย่างเหมาะสม	 จึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญอย่างมากที่ครูผู้สอนต้อง

ส่งเสริมในจุดนี้	 โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมอาจเป็นการน�าเนื้อหาข่าว

จากในอนิเตอร์เน็ตมาพดูคุยวพิากวจิารย์ร่วมกบัผูเ้รียน	เพือ่ช้ีให้ผูเ้รียน

เห็นข้อเท็จจริงและสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องจริงหรือเร่ืองเท็จได้ 

นอกจากน้ีการสอนให้ผู ้ เ รียนรู ้จักสื่อสารผ่านเทคโนโลยีจะช่วย 

เปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน	ซึ่งคุณครูอาจให้เด็กจับคู่คนละห้อง	 เพื่อให้

นักเรียนทั้งสองห้องได้มีโอกาสพูดคุยกันผ่านอีเมลล์หรือโชเชียลมีเดีย

ต่าง	ๆ	เพื่อเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสม

Digital	Literacy	เรียนรู้	ถ่ายทอด	ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
	 ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน	 ในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้	 เช่น	 ให้นักเรียนไปสรุปข้อมูลที่ได้จากการชม 

คลิปวีดีโอที่ก�าหนด	 หรือก�าหนดให้นักเรียนผลัดกันแชร์ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ 

ลงในกลุ่มโซเชียลมีเดีย

Digital	Etiquette	รู้กาลเทศะ	ประพฤติดี	มีมารยาท
	 มารยาทและกาลเทศะ	 แม้จะดูเป็นเรื่องคร�า่ครึในสังคม	 แต่ก็เป็นพื้นฐานของสังคมที่ด	ี

การสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัแสดงความคดิเหน็ในโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมมมีารยาท		โดยค�านึง

ถึงผู้อื่นที่ร่วมอยู่ในวงสนทนาคือการสร้างให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยที่ดี	 ลองให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง

ลักษณะของการแสดงความคิดเห็นหรอืแสดงออกในโลกอินเตอร์เนต็ที่ตัวผู้เรยีนคิดว่าไม่เหมาะสม

มาคนละ	5	ลักษณะ	แล้วให้พวกเขาอธิปรายทีละคน	จะท�าให้ผู้เรียนทั้งหมดทราบถึงสิ่งที่ควร

และไม่ควรท�าในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างดี

สอนอย่างไร?
ให้ผู้เรียน
เป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี

Digital	Law	ละเมิดสิทธิ	ผิดกฎหมาย
	 เร่ืองของลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาในทุกวันน้ีถือเป็นเร่ืองส�าคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจ	

การน�าผลงานของบุคคลอื่นมาใช้หาประโยชน์	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ้างอิงและขออนุญาต	

เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิที่พึงมีของเจ้าของผลงาน	ซี่งในสังคมออนไลน์นั้น	การน�าภาพ	โปรแกรม

หรือคลิปวีดีโอใดมาใช้จะต้องสังเกตสัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์

Creative	commons	(CC)	ซึ่งม	ี4	ลักษณะคือ
	 สัญลักษณ์	 BY	 ระบุแหล่งที่มา	หมายถึง	 เจ้าของลิขสิทธ์ิยินยอมให้ผู ้อื่นคัดลอก	 

และเผยแพร่งาน	แต่ผู้ที่	คัดลอก	และเผยแพร่งานจะต้องให้เครดิตของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย

	 สัญลักษณ์	NC	 ไม่ใช้เพื่อการค้า	หมายถึง	 เจ้าของลิขสิทธ์ิยินยอมให้ผู้อื่นคัดลอก	 

และเผยแพร่งาน	แต่ห้ามน�างานดังกล่าวไปใช้เพื่อการค้าไม่ว่ากรณีใด	ๆ	

	 สัญลักษณ์	ND	ไม่ดัดแปลง	หมายถึง	เจ้าของลิขสิทธิ์ยินยอมให้ผู้อื่นคัดลอก	และเผยแพร่งาน 

แต่ให้ใช้แต่แบบงานดั้งเดิมเท่านั้น	ห้ามน�างานดังกล่าวไปดัดแปลงหรือแก้ไข

	 สัญลักษณ์	SA	 อนุญาตแบบเดียวกัน	หมายถึง	เจ้าของลิขสิทธ์ิยินยอมให้ผู้อื่นคัดลอก	

และเผยแพร่งาน	แต่ผู้ใช้งานจะต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน

	 โดยในแต่ละผลงานที่สร้างสรรค์ในโลกอินเตอร์เน็ตจะมีปรากฎสัญลักษณ์น้ีตามแต่ 

ความต้องการของเจ้าของผลงาน	 ซึ่งผู้น�ามาใช้จะต้องเรียนรู้และใช้อย่างถูกต้อง	 จึงเป็นเรื่อง

หนึ่งที่ต้องสอนให้ผู้เรียนทราบถึงความหมายของสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายแสดงลิขสิทธ์ิ	 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและไม่มีพฤติกรรมละเมิดลิขสิทธิ์

Digital	Rights	&	Responsibilities	มีอิสระในการแสดงออก	แต่ต้องรับผิดชอบทุกการกระท�า
	 การแสดงออกและรับผิดชอบต่อการกระท�านับเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้อง 

สร้างให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง	ลองให้นักเรียนประกาศความตั้งใจที่สามารถท�าได้

ในโลกอินเตอร์เน็ตภายในเวลา	1	เดือน	เช่น	ฉันจะลดน�้าหนักให้ได้	5	กิโลกรัม	ในเวลา	1	เดือน 

หรือ	ใน	1	เดือนนี้ฉันจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ	แล้วคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนท�าตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ให้ส�าเร็จ	 ก็นับเป็นแนวทางเล็ก	 ๆ	 ที่ช่วยสอนให้ผู้เรียนรู้จักแสดงออกและ 

รับผิดชอบต่อการแสดงออกนั้นได้

Digital	Health	&	Wellness	ดแูลสุขภาพกายใจ	ห่างไกลผลกระทบจากโลกดิจิทัล
	 การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง	ๆ	นอกจากจะส่งผลกระทบ

ต่อสายตาที่ใช้จ้องมองสิ่งเหล่านั้นและ	ยังสร้างให้เกิดโรคต่าง	ๆ	ได	้เช่น	โรคซึมเศร้า 

โรคเครียด	 หรือโรคออฟฟิศซินโดม	(โรคที่เกิดจากการน่ังท�างานบนโต๊ะ 

เป็นเวลานาน)	เป็นต้น	ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม	 ไม่ท�าลายสุขภาพ	 และเลือกปฏิบัติต ่อ 

ความเห็นเชิงลบที่มีต่อตัวผู้เรียนอย่างเหมาะสม

Digital	Security	ระวงัทกุการใช้งาน	มัน่ใจปลอดภยั
	 	 	 	 	 เ ร่ื อ ง น้ี เ ป ็ น ส่ิ งที่ ส� า คัญมาก ในกา ร 

ท่องโลกอินเตอร์เน็ต	 เพราะแม้ว่าอินเตอร์เน็ตน้ัน 

จะเป็นเร่ืองที่สะดวกสบายและสามารถจะท่องไป

ที่ไหนก็ได้	 แต่เราก็ไม่ควรทิ้งข้อมูลส่วนตัวไว้บน 

โลกอินเตอร์เน็ต	 เพราะอาจเป็นช่องทางให้คนไม่ด ี

เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้โดยง่าย

	 ทั้งหมดน้ีคือไอเดียการจัดกิจกรรมที่สามารถ 

ด�าเนินการเพื่อให ้ผู ้ เ รียนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีได ้ 

ในอนาคตได้	 สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัล	

ตามท่ีส�านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	

สบร.	 ได้น�าเสนอ	 ซึ่งผู้เขียนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ข้อมูลเหล่าน้ี 

จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ครูผู ้สอนเกิดไอเดียในการออกแบบกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีในอนาคตได้

อ้างอิง

https://www.trueplookpanya.com/education/content/75666/-teaartedu-teaart-



การประชุมด้านเวชศาสตร์
ณ วิทยาลัย Shimane Rehabiblitation ประเทศญี่ปุ่น

	 ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ได้ประสานความร่วมมือ

กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ	 จังหวัดชิมาเนะ	 ประเทศ

ญี่ปุ ่น	 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนลูกคิดญี่ปุ ่น	 และ 

แลกเปลี่ยนด้านภาษา	วัฒนธรรม	ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่าง	2	เมืองมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในเวลาต่อมา	

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ	 

ได้ประสานให้มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด	 ลงนาม 

ข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 กับวิทยาลัยชิมาเนะ	

ประเทศญีปุ่น่	ในด้านการพยาบาลและการดแูลผูส้งูอายดุ้วย 

ทั้งนี้	 วิทยาลัย	Shimane	Rehabiblitation	 ได้เรียนเชิญ

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด	และ	นายนุชากร	มาศฉมาดล 

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 เข้าร่วมการประชุม 

ด้านเวชศาสตร์	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งนับเป็นการต่อยอด

การพัฒนาละบูรณาการความร่วมมืออย่างไม่หยุดนิ่ง
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ส�านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ถนนเทวาภิบาล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร 0-4351-1222 ต่อ 126-132  Website : www.ed101.com

ที่ปรึกษา

เจ้าของ

กองบรรณาธิการ

นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์  

นางสาวพรพรรณ จันทรถง  

นางสาวพิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ 

นางนันทกา ภูผา

นางดรรชนีย์ จันทร์ถอด

นางสาวหอมจันทร์ แสงเสดาะ

นายนิรันดร์ ปาปะโข

นางสาวนัทยา เพียรใจ

นายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม

นายเอกรินทร์ สานุจิตร

นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์

นายพัฒพล ค�าภักดี

นางทวิชา ปรเมษฐ์วรางกูร

นางสาวสุภาษิต ศรีกกโพธิ์

นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา

นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของร้อยเอ็ด

หอชมเมืองรูปทรงโหวด

 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ก่อสร้างหอชมเมือง รูปทรง “โหวด” 

(เครื่องดนตรีโหวด เป ็นเครื่องดนตรีประจำาจังหวัดร ้อยเอ็ด)  

ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยว โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 และจะ

แล้วเสร็จในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งมีความสูง 101 เมตร เทียบเท่า

อาคารสูง 35 ชั้น โดยนอกจากจะเป็นหอชมเมืองแล้ว ยังเป็นสถานที่

สำาหรบัการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ของจังหวดัร้อยเอด็และกจิกรรมต่างๆ 

สำาหรับช้ันที่ให้เข้าชมได้ คือช้ันท่ี 28-34 โดยนักท่องเที่ยวสามารถ 

ชมทัศนียภาพและความงดงาม ความมีเสน่ห์ของเมืองร้อยเอ็ดได้รอบทิศ 

แบบ 360 องศา โดยสามารถมองเห็นสถานท่ีสำาคัญๆ ของจังหวดัร้อยเอด็ 

เช่น มหาเจดีย์ชัยมงคล ถำ้าโสดา ห้วยพุงใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์

วรรณคดี อ.หนองพอก บ่อพันขัน อ.หนองฮี เจดีย์หินทราย  

อ.ศรีสมเด็จ ปราสาทปรางค์กู่ อ.ธวัชบุรี กู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ 

บึงเกลือ อ.เสลภูมิ เป็นต้น ส่วนพื้นที่อาคารช้ันที่ 35 เป็นพื้นที่

ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำาจงัหวัดร้อยเอ็ด 

ซึง่นบัเป็นก้าวสำาคญัของการพฒันาเมอืงร้อยเอด็ ตามแผนยุทธศาสตร์

ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ ์

ของเมืองตามแนวทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองร้อยเอ็ด


