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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 ได้เรียนรู ้

อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ งานในภารกิจส�านักการศึกษาที่ส�าคัญ คือ การวางแผน ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ และรายงาน

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล ในรอบปีที่ผ่านมา การบริหารจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เป็นไปตามแนวนโยบายของผู้บริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ เพื่อให้การจัดการศึกษา  

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ ส�านักการศึกษา ยังม ี

งานหลักเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลในด้านการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน  

การใช้เทคนิคและนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา สถิติและการวิจัยทางการศึกษา  

รวมทั้ง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไป 

ตามความต้องการของท้องถิ่นและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก�าหนด

 ในโอกาสทีส่�านกัการศกึษา เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด ได้จดัท�าวารสารการศกึษา ข้าพเจ้าขอช่ืนชม เพราะวารสารนีจ้ะเป็น

ส่ือกลางทีส่ามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงาน และกจิกรรมของหน่วยต่างๆ ในสังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด ให้ประชาชน

ทั่วไปได้รับทราบถึงการท�างานของบุคลากรส�านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ผ่านมาทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละ  

และมีความตั้งใจจริงในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 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 การศึกษา 

ต้องเป็นหนึ่ง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัทธยาศัย 

เพื่อเด็กและเยาวชน ด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนที่เราดูแล รับผิดชอบ สามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงมั่นใจในแนวทางการจัดการศึกษา และเราจะจัดการศึกษา

ให้ได้มาตรฐานต่อๆ ไป

 ขอขอบคณุสถาบนัการศกึษาทีร่่วมเป็นเครือข่ายพฒันาการศกึษา ขอขอบคณุ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค�าแนะน�าแนวทาง 

การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัด 

การศกึษาของเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด เราพร้อมทีจ่ะรับฟังข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ 

เพื่อคุณภาพการศึกษา

นายบุญยัง ทองสุทธิ์

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สาร ปลัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สาร ผู้อำานวยการ
สำานักการศึกษา

นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 

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

นายพิรุฬ มาตมูล

หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

นางจุฬาณี บุบผาพิลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา
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  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ 21 ในหัวข้อ “ลดช่องว่างความเหลื่อมล�้า  

สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เป็นต้นแบบการด�าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล�้าในพ้ืนที่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็น

ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการ “ลดช่องว่างความเหลื่อมล�้า สร้างคุณภาพประชาธิปไตย”

โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 คณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน น�านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน

มัธยมศึกษา 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษา เทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง รวม 15 คน มาร่วมแลกเปลี่ยน

ภาษาและวัฒนธรรม พร้อมร่วมงานประเพณี “สมมาน�้า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2562 ตามที่ได้มีการลงนามข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งได้มีการด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและจะพัฒนา 

ความร่วมมือต่อไป
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สำานักการศึกษา
ง า น วิ ช า ก า ร

นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา



การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ์

 ส�านักการศึกษา จัดโครงการพัฒนา 

การเรียนการสอนร ่วมกับคณะครุศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด ตามแนวทางหลักสูตรอนุบาล 

จฬุาลกัษณ์ โดยอาจารย์สาขาการศกึษาปฐมวยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้นิเทศ ตดิตามและ

ให้ค�าแนะน�า ตลอดจนอบรมสร้างความรู ้ 

ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ส�าหรับบุคลากรครู และผู้บริหารสถานศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 ร อ งน ายก เทศมนต รี เ มื อ ง ร ้ อ ย เ อ็ ด  

ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด พร้อมกลุ่ม 

เครือข่ายการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ ์

และจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมกันเกรา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

โครงการ “ก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้”

 ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด น�าคณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ให้สามารถส่งเสริมทักษะ 

ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ ตามโครงการ “ก่อการครู : ครูบันดาลใจ 

จุดไฟการเ รียนรู ้ ” ณ คณะวิทยาการเ รียนรู ้และศึกษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพิรุฬ มาตมูล

หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

นางจุฬาณี บุบผาพิลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

งานประเพณีสมมาน�้า คืนเพ็ง เส็งประทีป

  ส�านักการศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความประพฤติดี  

มีความเสียสละต่อส่วนรวม ณ จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดขอนแก่น  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน�าความรู้ทักษะทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงาน

ประเพณีสมมาน�้า คืนเพ็ง เส็งประทีป 

หรือประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 

2562 โดยมีการออกร้านนิทรรศการ 

สหวิชาชีพต่างๆ, การร�าวงสมมาน�้า 

5,000 คู,่ การประกวดธิดาสาเกตนคร, 

การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ

และกระทงประทีปใหญ่, ขบวนแห่

กระทงประทีป 12 หัวเมืองร่วมสมัย 

ทั้งนี้ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี

ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงาน

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563  

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  

ณ  บ ริ เ ว ณ ล า น ส า เ ก ต น ค ร  

สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ร้อยเอด็

และเกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด 

ซึง่มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย เพือ่เปิด

โอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดง

ความสามารถอย่างสร ้างสรรค์  

ได้รับความรู้/ประสบการณ์ ตลอดจน

ได้รับความสนุกสนาน

วารสารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด10 วารสารการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ฉบับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

10

สำานักการศึกษา
งานประเพณี/กิจกรรมเด็กและเยาวชน



การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 37

 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขัน 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ คร้ังที่ 37  

ประจ�าปีการศึกษา 2562 “นครระยองเกมส์” ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา

ภายในจังหวัดระยอง โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 เหรียญ เหรียญเงิน 5 เหรียญ และ 

เหรียญทองแดง 7 เหรียญ รวมจ�านวน 20 เหรียญ เป็นล�าดับที่ 5 ของประเทศ จากจ�านวน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 229 อปท.

การแข่งขันว่ายน�้า ประจ�าปีการศึกษา 2562

 เทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนว่ายน�า้ ส�าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

ปีที ่4 เพือ่ฝึกทกัษะการเอาตวัรอดในกรณีเกดิเหตฉุกุเฉนิ 

ทางน�า้ และจดัการแข่งขันว่ายน�า้ ประจ�าปีการศกึษา 2562 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ สระว่ายน�้า 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-

ยุวกาชาด ประจ�าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด  

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมรีะเบยีบวนัิย เกดิความรักและสามคัคี 

ในหมู่คณะ รู้จักการบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ มีความ 

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถ 

น�าประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
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สำานักการศึกษา
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ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

ค่ายพฤกษศาสตร์

วงดนตรีสระทอง

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนจากเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทาง 

มาแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ SBMLD /ห้องการเรียนรู้ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพฤกษศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าล�าปาว 

จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม  

อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาต่างๆ

 นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ร่วมแสดงดนตรี ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และประชาสังคมเพื่อศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การเล่นดนตรีจะท�าให้นักเรียนเกิดการเช่ือมโยงประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว 

ของร่างกาย พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ มสีมาธิ เสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเอง มทีกัษะทางสงัคม รู้จกัรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา และเป็นทีย่อมรับ

ในกลุ่มสังคม

นางพิกุล  พรมเกตุ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา
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นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

การแข่งขันวอลเลย์บอล

สถานศึกษาพอเพียง

 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ�าปี 2563 ณ บริเวณ 

ลานสาเกตนคร ซึ่งในการฝึกสอนวิชาทหารมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะความเป็นผู้น�า มีความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นผู้ 

มีวินัย ด�ารงตนเป็นพลเมืองดี มีความส�านึกที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของชาติ เป็นก�าลังส�ารองที่มีประสิทธิภาพ

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน  

อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

และได้รับรางวัล ประเภททีมชาย นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายกิตติพงษ์ สังข์ศักดิ์ รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายทิวากร ตุ่มงามวงศ์

 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง รับการ

ประเมนิสถานศกึษาแบบอย่างการจดักจิกรรม

ก า ร เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(สถานศึกษาพอเพียง) ซ่ึงการด�าเนินงาน

สถานศึกษาพอเพียง เป็นการช่วยปลูกฝังให้

นักเรียนรู้จักวิถีการด�าเนินชีวิตที่ใช้คุณธรรม

ก�ากับความรู้ รู้จักพัฒนาตนเอง ครอบครัว 

องค ์กร ชุมชน สั งคม ประเทศชาติ  

ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลมั่งคง 

และยั่งยืน
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นายจักรกฤษณ์  ถินค�าเชิด

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

นางจุรีพร  คุริรัง

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา



นักเรียนท�าความดี

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ดนตรีไทย

 รั กษากา รผู ้ อ� า น วยกา รสถานศึ กษา  

มอบเกียรติบัตรให้ เด็กชายศิรวิชญ์ ยืนนาน 

นักเรียน ช้ันประถมศกึษาปีที ่2 เดก็หญงิชญานิษฐ์ 

ยืนนาน นัก เ รียน ช้ันประถมศึกษาป ีที่  5  

เพือ่เป็นการยกย่องในการความดทีีก่ระเป๋าสตางค์ได้ 

และน�าไปแจ้งความหาเจ้าของ 

 นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝัง 

ให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 

มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน�้าใจ เพื่อให้นักเรียนเติบโต 

เป็นคนดี มีความรู้ และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยการจัดสภาพ 

การเรียนรู้ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเป็นคนดี

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีษะเกษ โดยได้รับรางวัล ดังนี้

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

กิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์เครื่องคู่

เด็กชายพงศกรณ์  เกษมสุข
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก

เด็กชายปุณณพัฒน์  พลเยี่ยม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม

เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีจรัญ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย จ.ศรีษะเกษ

เด็กหญิงพรทิพย์  พิมพา

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
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นางฉันทรุจี  พรมเกตุ

รองผู้อำานวยการฯ รักษาการ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา



สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น

กิจกรรมชุมนุมดอกไม้จันทน์

จตุรมิตรเกมส์

 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ และ 

ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายของผู้เรียน อีกทั้งปลูกฝังความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา และได้เรียนรู้กฏกติกาการแข่งขันกีฬา

 คณะกรรมการประเมิน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

เพือ่ประเมนิสถานศกึษาพอเพยีงท้องถิน่ ซึง่เป็นการบรูณาการจดัการศกึษา

ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ให้ความส�าคญักบัความเป็นท้องถิน่และความเป็นไทย และพร้อม

ที่จะน�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง พร้อมทั้งยังให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมการท�าดอกไม้จันทน์ ท�าให้ได้เรียนรู้ข้ันตอนการท�าดอกไม้จันทน์ นอกจากน้ันนักเรียนยังสามารถน�าความรู ้

ที่ได้ไปปฏิบัติจริง สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
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โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่

 นักเรียนระดบัอนุบาล 1-3 ทศันศกึษาแหล่งเรียนรู้ภายในเขตเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้ และได้รับ

ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

ด้านต่างๆ และได้รับรางวัล น�ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของสถานศึกษา 

ชุมชน และผู้ปกครอง
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นายยุทธพงษ์  คุริรัง

รองผู้อำานวยการฯ รักษาการ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 ตวัแทนนกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนัทักษะ ในงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ครัง้ที ่69 ปีการศึกษา 2562 เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด 

เขต 1 และได้รับรางวัล ดังนี้

วารสารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 17



งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ประจ�าปีการศึกษา 2562

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสมพิศ  หวังทรัพย์ทวี

ผู้อำานวยการสถานศึกษา

 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และได้รับรางวัล 

ดังนี้ 

 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1 - ม.3

 - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1 - ม.3

 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาจีนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประจ�าปีการศึกษา 2562-2563

 ตวัแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจดักจิกรรมส่งเสริมพระพทุธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวันมาฆบชูา ณ มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขต

ร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลดังนี้

 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบรรยายธรรมระดับประถมต้น 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบรรยายธรรมระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย และทั้ง 6 กิจกรรมได้เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดไปแข่งขันระดับภาค 

ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
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กีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

กิจกรรมชุมนุมขนมไทย

นางบุญศรี  บรรเลงการ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ�าปีการศึกษา 2562 และได้รับรางวัลดังนี้

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญ ประเภทวิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1เหรียญเงินประเภทขว้างจักร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2เหรียญทองแดง ประเภทวิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภทขว้างจักร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เข้าร่วมโครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ โดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับรางวัล ดังนี้

 - ได้รับประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออันดียิ่งโครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ 

 - คุณครูสุมัตษา ชุมมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรมHealthier Choice RoiEt

 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จดักจิกรรมชุมนุมขนมไทย ท�าได้ ขายเป็น และจติสาธารณะ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาการบริหารจดัการศกึษา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิน่ : SBMLD เพือ่แสดงผลงานนักเรียนและประชาสมัพนัธ์การด�าเนินงานโครงการฯ
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โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมปฐมวัย

 เด็กชายนมัสการ พยัคษา นักกีฬาเปตองเยาชนทีมชาติไทย U17 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ชู๊ตติ้งชาย, เหรียญเงิน ประเภททีมชาย,  

เหรียญทองแดง ประเภททีมผสม ในการแข่งขันเปตองชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

 นักเรียนระดับอนุบาลปลูกผักปลอดสารพิษ 

ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้ันตอน กระบวนการในการปลกู 

การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้ง 

ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการ 

รับประทานผัก

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เปตองชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 3

 ตวัแทนนักกฬีาวอลเล่ย์บอลชายหาด ได้รับ

รางวัลเหรียญทอง รุ่นเยาวชนชาย/เหรียญทอง 

รุ่นยุวชนหญิง/เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชนหญิง 

ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 36  

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนือ) "มรุกขนครเกมส์" ณ จงัหวัดนครพนม 

ได้สทิธิแ์ข่งขันรอบประเทศ ช้างขาวเกมส์ ระหว่าง

วันที่ 19-29 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดตราด

นายโกสิทธิ์  บุญส่ง

ผู้อำานวยการสถานศึกษา
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Professional Learning Community : PLC

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

นักเรียนผู้มีความประพฤติดีและบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 41 อุดรธานีเกมส์ 

ระดับประเทศ และได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (ชาย)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (หญิง)

- กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุด (ชาย)

- กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว (หญิง)

- กีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม

 นายก้องหล้า มณีกัญย์ นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย รุ่นอายุต�่ากว่า 18 ปี เข้ารับเกียรติบัตร “ผู้มีความประพฤติดีและบ�าเพ็ญประโยชน์ 

ต่อสังคม" จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 และเป็นตัวแทนกล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

 คณะครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เข้าร่วมการอบรม PLC และการสร้าง QR Code โดยมี นายโกสิทธิ์ บุญส่ง ผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

และนายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เป็นวิทยากร ซึ่ง PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท�า และเรียนรู้

ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน 

ท�างานเป็นทีมโดยครูเป็นผู้น�าร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแล สนับสนุน น�าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ มุ่งคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ความส�าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส�าคัญ และความสุขของการท�างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้

นายสมบูรณ์  พันธุ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์  พันโนลาด

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา
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 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สู่ศตวรรษที่ 21 

และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยวิธี Phonics ซึ่งเป็นการฝึกอ่านภาษาอังกฤษโดยการน�าเสียงเฉพาะของอักษรมาผสมกัน

เพื่อถอดรหัสเสียงออกมาให้เป็นค�า จะช่วยให้การอ่านง่ายขึ้น และยังเป็นการพัฒนาความมั่นใจ พร้อมสนับสนุนการรักการอ่านหนังสือของนักเรียน

 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้ารับการอบรม วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning : AL) โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) โดย  

ดร.ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนาทากุล ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียน

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  

การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยาย และเพิ่มบทบาท 

ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะท�ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการเรียนรู้บูรณาการแบบโครงงาน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยมีการแสดงผลงาน

นักเรียน และกิจกรรมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจทั้งในการอ่าน การศึกษาเล่าเรียน  

ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาระดับสูงขึ้น

Phonics

วิทยาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning : AL )

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนระดับอนุบาล

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

นายอลงกรณ์  นาเมืองรักษ์

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา รักษาการ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา
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  คณะครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมวิชาวิทยาการค�านวณ (Coding) ณ โรงเรียนเทศบาล 

วัดป่าเรไร โดยการเรียนวิทยาการค�านวณ จะเป็นการพัฒนาความคิดของผู้เรียนและปลูกฝังตรรกะ สร้างกระบวนการความคิด วางล�าดับขั้นตอน  

การรู้จักใช้เหตุผล และรู้แนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ผู้น�าทางวัฒนธรรม และรางวัลผู้มีความประพฤติดีและบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในงาน 

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 ณ เวทีลานสาเกตุนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

 ตัวแทนนัก กีฬาตะกร้อทีมชุดหญิง ได้แชมป์ภาคอีสาน เป็นตัวแทนเขต 3 ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศที่จังหวัดอุดรธานี ในการแข่งขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ส่วนตะกร้อหญิงทีมเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุ 14 ปีรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

วิทยาการค�านวณ

นักเรียนรับประกาศเกียรติคุณ

กีฬาตะกร้อ

นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา
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โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

สร้าง QR code เชื่อมโยงเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

 คณะครูเข้าร่วมอบรมการสร้าง QR code เพื่อเชื่อมโยงเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  

ในการสอบแข่งขันคนเก่งวิชาวิทยาศาสตร์

ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนระดับจังหวัดประจ�าปี 2562

กิจกรรมเครื่องร่อนเดินตาม

ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  

ในการสอบแข่งขันคนเก่งวิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  

ในการสอบแข่งขันคนเก่งวิชาวิทยาศาสตร์

นักเรียนได้รับรางวัลคะแนนอันดับ 4 

ระดับจังหวัด ในการสอบแข่งขันคนเก่งคณิตศาสตร์

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  
ในการสอบแข่งขันคนเก่งวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 การจดักจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  

เพื่อฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ท�าให้

นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน
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นายธรรมวัจน์  วิลัยพิศ

รองผู้อำานวยการฯ รักษาการ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา



นางสาวกัญญา จ�าปาทิพย์

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

การเลือกตั้งสภานักเรียน

 โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรอทุศิ จดัให้มกีาร

ด�าเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะ

กรรมการสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถี

ประชาธิปไตย รู ้จักการท�างานเป็นหมู ่คณะ  

ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้น�า และพัฒนาความคิด 

ความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

นักเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ปลูกฝังให้นักเรียนมีส�านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน หล่อหลอม ให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจและตระหนักในปัญหาสิง่แวดล้อม มวีถิชีีวติทีใ่ส่ใจและไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม รวมทัง้รู้จกัดแูลรักษา ฟ้ืนฟ ูและใช้ประโยชน์จากสิง่แวดล้อม

อย่างคุ้มค่า

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมแข่งขันเวทีคนเก่งบัตรสูตรคูณ กิจกรรมแข่งขันเกม 24

 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกษะทาง

คณิตศาสตร์ ท�าให้นักเรียนมีความรู้พื้น

ฐานในการคิดค�านวณส�าหรับการเรียนรู ้

ในระดับสูงต่อไป
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

 เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด

 - รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชมเชยโครงการประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจ�าปี 

พ.ศ. 2562

 - รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 จากการสอบแข่งขันการประยุกต์ใช้

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 - ชนะเลศิแข่งขันความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสารคามพทิยาคม

 - ชนะเลิศแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 - ชนะเลิศแข่งขันความเป็นเลิศ 5 วิชาหลัก SPK test จากโรงเรียนสาร

คามพิทยาคม

 การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย มุ่งส่งเสริม

พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมรูปแบบศูนย์การเรียน

และโครงงาน ตามหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ์

การทดสอบความรู้ทางภาษาจีน

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับมอบใบรับ

รองผลผ่านการทดสอบวดัความรู้ ทางภาษาจนี ระดบั YCT และ HSK 

โครงงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงาน 

มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

 ตัวแทนนักเรียนได้ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 

บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจ�าปี 2563

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียน 

ส่งเสริมสขุภาพระดบัทอง และเกยีรติบตัรโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสขุาภบิาลโรงอาหาร
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นางสุวิชชา  ตรีนาจ

รองผู้อำานวยการฯ รักษาการ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา



การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนด้าน IQ และ EQ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

 โ ร ง เ รี ยนอ นุบาล เทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

โดยเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ เรียนรู้ 

ผ่านการปฏิบตั ิและผูเ้รียนมคีวามสขุ

ในการเรียนรู้

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญา (IQ) ควบคู่กับการพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ์ (EQ) ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นเด็กดีมีคุณภาพ

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และให้ความส�าคัญกับบ้าน วัด โรงเรียน
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นางสาวศิริญาพร  เวียงสมุทรช์

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา



กิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก เพื่อให้เด็กตระหนักถึง 

ความส�าคัญของตน รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

 เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมความสามัคคี ความอดทน และการปฏิบัติตามกฎกติกา  

ข้อตกลง ให้เด็กท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน

กิจกรรม “ค่ายทหาร ARMY CAMP”

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมทุกด้าน จากกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู ้

ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการสังเกต การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสมกับวัย

วารสารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด28

นางสาวพรพรรณ  จันทรถง

ศึกษานิเทศก์

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด



กิจกรรม สุขสันต์วันเด็ก

กิจกรรม หนูน้อยผจญภัย

กิจกรรม หนูน้อยลอยกระทง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า
กิจกรรมวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียน

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า จัดกิจกรรม

สุขสันต์วันเด็กในรูปแบบเทพนิยาย เพื่อเปิดโอกาส  

ให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข

สนุกสนาน เช่น เกมฝึกเชาว์ปัญญา การแสดงบนเวที

และการตอบค�าถาม พร้อมมอบของรางวลั เพือ่เป็นขวญั 

และก�าลังใจให้นักเรียน

 กิจกรรมหนูน้อยผจญภัย จัดข้ึนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม สตปัิญญา และวนัิย นักเรียน 

ได้เรียนรู้นอกสถานที ่ได้ลงมอืปฏบิตัจิริง ก่อให้เกดิประสบการณ์

ตรงท่ามกลางธรรมชาตใินบริบทท้องถิน่ เดก็ได้รู้จกัการคดิและ

แก้ปัญหา รู้จักการอดทน รอคอยการช่วยเหลือและการแบ่งปัน

ซึ่งกันและกัน

 เด็กได้ท�ากิจกรรมร่วมกับครูและผู้ปกครอง ได้เรียนรู้พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย 

เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังลักษณะนิสัยอันดีงามที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมให้เด็ก

ได้แสดงออกและปฏิบัติตนได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
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นางนันทกา  ภูผา

นักวิชาการศึกษา

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า
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  ในช่วงระหว่างเหตุการณ์จนไปถึงหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมจบสิ้นลง มีการ

แสดงความคิดเห็นมากมายในโลกโซเชียล ซึ่งหลายๆ ความคิดเห็นต่างมีแนวโน้มเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันคือ รู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ก็มีอีกจ�านวนหน่ึงที่มอง 

การกระท�าน้ีเป็นเร่ืองทีน่่าเอาเยีย่งอย่าง และมกีารแสดงออกว่าอยากวจะกระท�าเช่นเดยีวกนั 

ซึ่งไม่ว่าการแสดงความคิดเห็นนี้จะเป็นเร่ืองที่คิดจริงๆ หรือแค่นึกสนุก แต่ก็การแสดง 

ให้เห็นถึงความน่าเป็นห่วงในโลกของสื่อ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเสรี 

จนเกินขอบเขต

 ปัจจุบันตัวตนในโลกโซเชียลนั้น มีความส�าคัญเท่าเทียบตัวตนจริงๆ ของเรา ซึ่งการ

รักษาตัวตนในโลกโซเชียล โดยการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมน้ันเป็นสิ่งหน่ึง 

ที่นักเรียนในยุคพลเมืองดิจิทัล (Digital native) ควรจะมีและพึงปฏิบัติเพื่อไม่ให ้

ส่งผลกระทบต่อตัวเอง การแสดงความคิดเห็นที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ขัดต่อความมั่นคง 

ของชาต ิรวมถงึการแสดงความเกลยีดชังอย่างมุง่ร้ายในเร่ืองต่างๆ คอืการแสดงความคดิเหน็

โดยไม่ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม ในปัจจุบันการกระท�าเหล่าน้ีล้วนเป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2560  

ซึ่งได้มีระบุความผิดไว้ในมาตราที่ 14 หัวข้อที่ 2 ซึ่งระบุว่า ผู้ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว้

ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ�า 

ทั้งปรับ (2) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ

เกิดความเสยีหายต่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ 

ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรือโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ

ของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

 อย่างไรก็ดี เมื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นสถานะอีกส่วนหน่ึงของเรา เราก็มักเลือก 

ทีจ่ะแสดงออกในโลกออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ทัง้เสริมเตมิแต่งจากตวัตนทีเ่ป็นอยู ่หรือ

อาจแสดงออกไปคนละข้ัวกบัชีวติจริงเลย ซึง่ข้ึนอยูก่บัจดุมุง่หมายทีผู่ใ้ช้อยากสือ่ และอกีส่วนหน่ึง

คือความนิยมจากผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ติดตาม และกดถูกใจ ซึ่งการตอบสนอง 

ดังกล่าวนี้ ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้แสดงตัวตนในโลกโซเชียลมากขึ้น ทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี

 สิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการการยอมรับและเป็นส่วนหน่ึง 

ของสังคม การยอมรับในโลกโซเชียลน้ันก็คือการได้รับการแสดงความคิดเห็นตอบสนอง 

จึงไม่แปลกอะไรถ้ามีคนกลุ่มหน่ึงที่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์น้ีเพื่อแสดงตัวตนในด้าน

ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ซึ่งความแปลกแยกนี้ท�าให้เขารู้สึกเด่น มีตัวตน 

และแม้ว่าการแสดงตัวตนนั้นจะได้รับเสียงตอบรับทางลบมากกว่าทางบวก แต่อย่างไรเสีย 

กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังรู้สึกดีใจว่าตัวเองนั้นมีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์

 เร่ืองน้ี อาจไม่ได้หมายความถึงแค่การกระท�ารุนแรงต่อคนอื่นเพียงอย่างเดียว  

การกระท�ารุนแรงต่อตัวเองก็ถือเป็นสิ่งที่พบเจอได้ในโลกออนไลน์อยู่เสมอ เช่น การไลฟ์สด

ฆ่าตวัตาย หรือการท�าร้ายตวัเอง สิง่เหล่านีเ้ป็นความรุนแรงทีม่แีนวโน้มจะเกิดการเลยีนแบบ

ขึ้นได้ ถ้าผู้เสพสื่อมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติ เช่น เป็นโรคซึมเศร้า หรือ มีภาวะถูกกดดัน 

จากสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากน้ี การยยุงปลกุป่ันด้วยถ้อยค�ารุนแรงผ่านการแสดง

ความคิดเห็นต่อการกระท�าหรือสิ่งที่เขาก�าลังกระท�าน้ัน ก็เป็นเสมือนเช้ือไฟที่คอยสุม 

ให้ผู้กระท�ามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปอีก

 นอกจากนี ้การทีส่ือ่ต่างๆ พยายามแสดงให้เหน็ถงึความสามารถของคนร้าย เปิดเผย

หน้า เปิดเผยช่ือ ค้นหาภูมหิลงั ตลอดจน ขุดคุย้เร่ืองของคนร้ายน้ัน เป็นการกระท�าทีส่ร้าง

ให้คนร้ายมีตัวตนอยู่ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการยกยอปอปั้นเสมือนเป็นบุคคลส�าคัญของชาติ 

พฤติกรรมเลียนแบบ
ความรุนแรง

ที่ถูกกระตุ้นโดยโซเชียล

สิง่เหล่าน้ีท�าให้เดก็และเยาวชนทีไ่ม่มภูีมคิุม้กนัในการรับสือ่ออนไลน์ทีด่พีอ มองการกระท�า

เหล่าน้ันว่าเป็นการกระท�าโดยชอบธรรมของคนร้ายที่กระท�าไปเพราะความโกรธแค้น  

และมองว่าคนร้ายนั้นเป็นแบบอย่างของคนที่สู้หัวชนฝา ทั้งๆ ที่ความจริง การกระท�านั้น

เป็นการกระท�าทีอ่นัตรายและรุนแรงเกนิกว่าเหต ุนอกจากน้ีมหีลายความคดิเหน็ทีแ่สดงออก

ประมาณว่า ท�าไมไม่ก่อเหตุที่น่ันที่น่ี หรือไปจัดการคนน้ันคนน้ี ซึ่งความคิดเห็นเหล่าน้ี 

เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ต่างกับการเลียนแบบ เพราะเป็นความเห็นที่ไม่ได้แสดงออกว่า  

ความรุนแรงที่เกิดข้ึนน้ันเป็นความผิด เพียงแต่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรเกิดกับคนอื่นหรือ 

สถานที่อื่นมากกว่า ซึ่งความคิดน้ีแฝงไว้ด้วยความรุนแรงอย่างร้ายกาจและเป็นเร่ืองที ่

ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน

 เดก็และเยาวชนน้ัน บ่อยครัง้มักมีความคดิทีขั่ดแย้งต่อกฎระเบยีบของสงัคมอยูเ่สมอ 

แต่ กฎระเบยีบ กย็งัคงเป็นสิง่ทีท่กุคนต้องยดึถอื และมองการกระท�าทีม่าท�าลายความสงบ

สุขนี้เป็นเร่ืองเลวร้ายที่รับไม่ได้ ซึ่งการที่มีเด็กและเยาวชน หรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคน 

แสดงพฤติกรรมอยากเลียนแบบความรุนแรงน้ัน นับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก  

เพราะเป็นการแสดงถึงความไม่ตระหนักต่อความโหดร้ายรุนแรง ซึ่งเราคงต้องมาย้อนด ู

การศึกษาว่า เราได้ให้ความส�าคัญกับศีลธรรมและความเข้าใจอันดีในสังคม ตลอดจน

ทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงการรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณมากน้อยแค่ไหน

 สำาหรับทางแก้ที่เหมาะสมสำาหรับเร่ืองนี้ ในกรณีท่ีครูผู้สอนสามารถ

กระทำา นั้นได้แก่

 - ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองน้ีอย่างเหมาะสมกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบ 

ข้อเท็จจริง และเข้าใจถึงผลของความรุนแรงดังกล่าว

 - พยายามให้นักเรียนลดการรับสื่อลง ลดการรับข่าวสารในเร่ืองน้ีผ่านทางโซเชียล

ต่างๆ ไม่เข้าไปดู ไม่เปิดอ่าน เพราะถ้าเราทราบเร่ืองทั้งหมดแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องไปรับ 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่มาจากการใส่สีตีข่าว ซึ่งนอกจากจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแล้ว 

และยังส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อจิตใจของเราเองอีกด้วย

 - แสดงให้นักเรียนรู้สึกว่าความรุนแรงน้ีเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ที่ไม่ควร 

จะเกิดข้ึนกับที่ใดหรือกับใครอีก และควรปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์น้ีด้วยการแสดงออก 

อย่างเหมาะสม

 - เฝ้าระวงันักเรียนทีม่ภีาวะเสพตดิความรุนแรง ซึง่ มกัจะแสดงออกมาผ่านการกระท�า 

เช่น ท�าร้ายตัวเอง ท�าร้ายคนอื่น หรือ โพสต์ภาพที่แสดงความรุนแรงในโลกโซเชียล 

อย่างสม�า่เสมอ ซึง่ครูผูส้อนควรปรึกษากบัผูป้กครอง รวมถงึนักจติวทิยาเพือ่หาแนวทางแก้ไข

 - ใช้สถานการณ์น้ี เป็นส่วนหนึ่งในการสอนนักเรียนในเร่ืองของการระวังภัยและ 

เอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต 

 อย่าให้การกระทำาที่รุนแรงนี้ เป็นความยิ่งใหญ่ อย่าให้ค่ากับการกระทำา

ป่าเถื่อนนี้ จงมองผู้กระทำาเป็นเพียงคนนิรนามไร้ชื่อ ไม่มีค่าพอจะให้นึกถึง 

และอย่าให้เดก็และเยาวชนรู้สึกว่าความรุนแรงนีเ้ป็นความเท่ หรือ เป็นความ

เคยชิน ต้องให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้คือความรุนแรงที่ไม่ควรเกิดกับใคร ถึงเวลา

แล้วท่ีเราจะต้องก้าวผ่านเร่ืองเลวร้ายน้ีไปอย่างเข้าใจและรู้เท่าทัน เพือ่ไม่ให้

เกิดเหตุการณ์น่าเศร้านี้อีกในอนาคต

______________________________________________________________________________
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 นับเป็นฝันร้ายของประเทศไทย ที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมคนร้ายกราดยิงผู้บริสุทธ์ิจนทำาให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำานวนมาก ซึ่งความรุนแรงนี้

ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนร้าย ก่อนทีจ่ะถูกเผยแพร่ออกไปตามส่ือกระแสหลักและส่ือโซเชียลต่างๆ และแม้ว่าภายหลังเครือ

ข่ายสังคมออนไลน์ของคนร้ายจะถูกปิดไป แต่ส่ิงที่ถูกบันทึกไว้ในส่ือต่างๆ ก็ยังคงอยู่ และการนำาเอาส่ิงที่คนร้ายโพสต์ทิ้งไว้มาสร้างประเด็นข่าวต่างๆ 

นอกจากจะตอกยำ้าความรุนแรงให้จมลึกในจิตใจของผู้ที่เผชิญเหตุการณ์และผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ยังเป็นส่ิงหน่ึงที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียน

แบบความรุนแรงได้อีกด้วย



ต้อนรับอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น เยี่ยมชมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

เมืองร ้อยเอ็ด และหอชมเมืองรูปทรงโหวด ในโอกาส 

ที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
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นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา

เรียนรู้

โคโรน่าไวรัส
สู่การสร้างอุปนิสัยทางสุขภาพที่ดี

 ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 คือเช้ือไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเช้ือ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง  

พบได้ทั้งในสัตว์และในคน โดยโคโรน่าไวรัสน้ีมีด้วยกันอยู่หลายสายพันธุ์ท่ีสามารถติดเช้ือในคน ซึ่งแต่ละสายพันธุ์น้ันมีรูปแบบ 

ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงแตกต่างกัน 

 โคโรน่าไวรัสน้ัน สามารถติดต่อได้ผ่าน “คนสู่คน” โดยสามารถติดต่อกันได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัสสารคัดหล่ัง 

จากผู้ป่วย เช่น นำ้ามูก นำ้าลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ทางเยื่อบุทางเดินหายใจ ตา จมูก ปาก การไอ จาม หรือแม้แต่หายใจ  

ก็สามารถทำาให้เราติดเชื้อไวรัสนี้ได้

 สำาหรับอาการของผู้ป่วยจากเช้ือโคโรน่าไวรัส จะมีอาการสำาคัญ 3 ประการ คือ มีไข้ ไอและหายใจเหนื่อยหอบ และไม่มียา 

ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ ทำาให้การรักษาต้องรักษาตามอาการและใช้เวลาพอสมควร แนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบจากโคโรน่า

ไวรัส สามารถดำาเนินการได้ดังนี้

 - หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน/ พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำานวนมาก       

 - สวมหน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อต้องเดินทางในที่สาธารณะ

 - หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ปรุงสุก

 - ไม่ใช้ของส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู แปรงสีฟัน ช้อนส้อม ร่วมกับผู้อื่น

 - หลังจากทำากิจวัตรต่างๆ ควรล้างมืออย่างสมำ่าเสมอ

 - ออกกำาลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

 - เมื่อพบว่าตัวเองมีไข้ และมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีโอกาสไปในพื้นที่เส่ียง หรือสัมผัสกับบุคคล 

กลุ่มเสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยได้ทันท่วงที

 จากสถานการณ์โคโรน่าไวรัสระบาด ทำาให้เราสามารถสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับ

นักเรียนได้ และแม้ว่าในอนาคต สถานการณ์ของโคโรน่าไวรัสจะทวีความรุนแรงมากข้ึนหรืออาจจะ 

ลดทอนความรุนแรงลง องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพนี้ ก็นับเป็นมาตรการพื้นฐานที่ช่วยให้นักเรียน 

ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ได้ ท้ังโรคท่ีมีอยู่เดิม รวมถึงโรคภัยใหม่ๆ ที่อาจจะเข้ามาทำาอันตรายเรา 

ในอนาคต
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