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“Center of Excellence” ถึงแมวาในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา ในสถานการณ Covid-19 ที่ทั่วโลกตอง

เผชิญ สงผลใหการจัดการเรียนการสอนตองเปลี่ยนรูปแบบไปจาก On site กลายเปน Online และ

ประสบกับปญหาภาวะการเรียนรูถดถอยหรือ Learning Loss ที่นักเรียนขาดหายความรูในบางสวน ขาด
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สอนเติมเต็มในสวนที่ขาดหาย และพัฒนาตอยอดในความรูที่นักเรียนมีใหมีมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนสามารถ

รับมือตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม นําไปประยุกตและปรับใชไดในชีวิตจริง 

สารบัญ

ที่ปรึกษา

นายวัชระ ตันตรานนท   ผูรับใบอนุญาต

นายวรทัศน บุญโคตร    ผูอํานวยการ

นางสาวอรัญญา เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา

คณะผูจัดทํา

นางสาวธนพร เกียรติไชยากร  บรรณาธิการ

นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร

นายกฤษณ จันทะวงค

นายศรราม จามมาตย 

นางสาวจุฑาทิพ วงคใหญ  กองบรรณาธิการ

CONTENTS

Editor Talk

สารจากผูอํานวยการ                                                                                                                   3
คนเกงวชิรวิทย                                                                                                                          4
บทความ “เตรียมตัว เตรียมใจ” กอเกิดให “ลูกอนุบาลสวยงามสมวัย” ในวันเปดเทอม                                     6
บทความ  LEARNING LOSS หรือการเรียนรูถดถอย                                     7
บทความ Education Recovery : การฟนฟูภาวะการเรียนรูที่ถดถอย เรื่องเรงดวนที่ไมควรมองขาม                     9
บทความ  การเรียนภาษาอังกฤษในแตละเลเวลตางกันอยางไร                                                                11
บทความ  4C เทคนิค สะกิดการเรียนรูตลอดชีวิต     14
ว.ช.ม. Events                                                                                                                        16

            นางสาวธนพร เกียรติไชยากร  
      หัวหนา แผนกอนุบาล - ประถมศึกษา
       หัวหนางานESP / ประสานงานCESP



สารจาก ผูอํานวยการ

     “VUCA WORLD”
         ดวยสถานการณโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากบางสิ่งบางอยางเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง (Dis-
ruption) กระทบไปทุกวงการในโลก เปนโลกยุคใหมที่เรียกวา “VUCA WORLD” ซึ่งมาจาก V=Volatility หมายถึง
ความผันผวน รวดเร็ว ไมสามารถคาดเดาได U=Uncerntainty ความไมแนนอน C=Complexity ความสลับซับซอน 
A=Amquity ความคลุมเครือเมื่อเกิดสถานการณ VUCA WORLD เชน ไมมีใครรูวาจะเกิดโควิด-19 ซึ่งกระทบไปทุกอยาง 
สงครามยูเครนกับรัสเซีย นํ้าทวมใหญ แผนดินไหว ตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาการ เทคโนโลยี เกิดสิ่งใหม ๆ ขึ้น เชน 
การทําธุรกิจตาง ๆ หรือการเรียนรูผาน Smart Phone การคาขาย Online
      ดังน้ันเร่ืองน้ีจึงมีความจําเปนตอสถานศึกษาตองเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงความผันผวนไมแนนอนและไมอาจ
คาดเดาได โดยจัดการศึกษาที่มุ งเนนระบบคิด เทคโนโลยยีสารสนเทศ นวัตกรรม ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และเสริมเติม
เต็มเรื่องของ Coding , STEAM และ STI คําวา Coding : วิทยาการคํานวน STEAM ประกอบดวยจัดการเรียนการสอนท่ีมุง
เนน S=Science T=Techology E=Engineering A=Art M=Mathematics โดยการบูรณาการ 5 สาขาวิชาเขาดวยกัน
นอกจากน้ันยังเพ่ิมเติม STI = Science+Techology+Innovotion (วิทยาศาสตร+เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ VUCA WORLD ดังกลาว
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของเราใหสามารถปรับตัวอยูในสถานการณนี้ไดอยางเทาทัน

          (นายวรทัศน บุญโคตร)

ผูอํานวยการ โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม



¢ÍààÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ´ŒÇÂ¡Ñº ¹ÒÂÁ¹Ù ¡ÑÇà«ÍÃ� ¨Ñ¹·Ã³ºØµÃ 
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÑ้¹ Á.6/2 ·Õ่ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ Smart Boy & Girl 
2565 ã¹§Ò¹ “áÍ´ÁÔ¹ËÁÕ¾ÒªÔÁ” ³ ÅÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁË¹ŒÒÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒà«็¹·ÃÑÅ 
àªÕÂ§ãËÁ‹ àÁ×่ÍÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õ่ 14 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565 ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¹Ñ¡¿ØµºÍÅ¤¹à¡‹§ âÃ§àÃÕÂ¹ÇªÔÃÇÔ·Â� àªÕÂ§ãËÁ‹
·Õ่ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 1 ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¿ØµºÍÅ 7 ¤¹ÃØ‹¹ÍÒÂØ 9 »‚
ÃÒÂ¡ÒÃáÊ§µÐÇÑ¹¤Ñ¾ àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 20-21 ÊÔ§ËÒ¤Á 65 

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñºà´็¡ªÒÂ ÇªÔÃÇÔ·Â� ÊÑµµ¡ØÞªÃÊ¡ØÅ 
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÑ้¹ ».4/3 ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¿ØµºÍÅ 7 ¤¹ÃØ‹¹ÍÒÂØ 9 »‚ 
ÃÒÂ¡ÒÃáÊ§µÐÇÑ¹¤Ñ¾ àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 20-21 ÊÔ§ËÒ¤Á 65

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº à´็¡ªÒÂÀÑ·ÃÇÑ²¹� ¨Ñ¹»‡Í ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÑ้¹ ».4/4
·Õ่ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 3 áÅÐÃÒ§ÇÑÅ Fair play 
¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¿ØµºÍÅ 7 ¤¹ ÃØ‹¹ÍÒÂØ 10 »‚ 
ÃÒÂ¡ÒÃ A.P SPORT YOUTH CUP ¤ÃÑ้§·Õ่ 5
ÃØ‹¹ÍÒÂØ 10 »‚ ªÔ§¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ÅํÒ¾Ù¹ 
¹ÒÂÇÃÂØ·¸ à¹ÒÇÃÑµ¹� ³ Ê¹ÒÁ¿ØµºÍÅ The Wolf Lamphun 
ÇÑ¹·Õ่ 10 - 11 ¡.Â. 65
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¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡ÑºÇ§ “ La Musica Band “ Ç§´¹µÃÕ

âÃ§àÃÕÂ¹ÇªÔÃÇÔ·Â� àªÕÂ§ãËÁ‹ ·Õ่ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ´Ñ§¹Õ้     

1. ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 1 ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹Ç§´¹µÃÕàÂÒÇª¹ä·Â¨Ò¡ã¨

ÍÒ· »‚·Õ่ 16 ÀÒÂãµŒª×่Í§Ò¹

“ÊÒ¹½˜¹àÂÒÇª¹ä·Â »ÅÍ´ÀÑÂâ¤ÇÔ´ ¨Ò¡ã¨ÍÒ· »‚·Õ่ 16” 

àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 12 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565 ³ ÅÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ á¨‹Á¿‡ÒÊµÃÕ· 

ÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒá¨‹Á¿‡ÒªŒÍ»»�œ§ÁÍÅÅ� ÅํÒ¾Ù¹

2.ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº·Õ่ 2 ÃÒÂ¡ÒÃ “ÈÔÅ»Š¶Ô่¹Á¹ØÉÂ� 

¤ÃÑ้§·Õ่ 12” ÍÒÂØ 22 »‚ ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÅํÒ»Ò§

àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565

3.ä´ŒÃÑºÃÒ§ª¹ÐàÅÔÈ ÃÒÂ¡ÒÃ “ÇÑ¹µ‹ÍµŒÒ¹ÂÒàÊ¾µÔ´âÅ¡” 

àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 24 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2565

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº ¹Ò§ÊÒÇÁÒ¹ÔµÒ ÇÔÅàÅÕ่ÂÁÊ� Á.6/2

 ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒÇ‹ÒÂ¹ํ้Ò ÃÒÂ¡ÒÃ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒàÂÒÇª¹áË‹§ªÒµÔ 

¤ÃÑ้§·Õ่ 37 “¾Ñ·ÅØ§à¡ÁÊ�” ä´ŒÃÑºàËÃÕÂÞà§Ô¹ 2 àËÃÕÂÞ

 ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ ¼ÅÑ´¿ÃÕÊäµÅ� 4x200 àÁµÃ ËÞÔ§

áÅÐ ¼ÅÑ´¿ÃÕÊäµÅ� 4x100 àÁµÃ ¤Ù‹¼ÊÁªÒÂËÞÔ§ ÅํÒ»Ò§ 

àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565 ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤¹à¡‹§

1.ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ : à´็¡ªÒÂ·Ô¹¡Ã ·Ô¾ÂÇ§È¡Ã ».6/1

2.ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ : ¹Ò§ÊÒÇ°ÔµÒÃÕÂ� ÊÑ¨¨ÒÁÒµÂ� Á.4/1

·Õ่ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÍÍ¡áºº»¡ÊÁØ´

âÃ§àÃÕÂ¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2565

à¾×่ÍãªŒà»š¹áºº»¡ÊÁØ´àÃÕÂ¹ ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºªÑ้¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ

áÅÐÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµ‹Íä» 

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¹Ñ¡¡ÕÌÒà»µÍ§ âÃ§àÃÕÂ¹ÇªÔÃÇÔ·Â� àªÕÂ§ãËÁ‹ ·Õ่ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨ํÒ»‚ 2565 ¤Ñ´àÅ×Í¡µÑÇá·¹ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ àÁ×่ÍÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õ่ 24 ¡Ã¡®Ò¤Á 2565 

³ Ê¹ÒÁÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µํÒºÅ´Í¹á¡ŒÇ ´Ñ§¹Õ้

1.ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ»ÃÐàÀ·¤Ù‹¼ÊÁ - à´็¡ËÞÔ§¹À¾Ã ·ÔÇÒ¹Ñ¹·� , - ¹ÒÂª¹à´ª á«‹ËÒÞ

2.ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 1 ªÒÂ¤Ù‹ - ¹ÒÂ¾§È¡Ã ÈØÀÒ¡ÃÊ¡ØÅ , - ¹ÒÂÀÒ¤ÀÙÁÔ Ê×º·ŒÒÇÊ¡ØÅ

3.ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 1 ·ÕÁªÒÂ - ¹ÒÂ¨Ñ¡ÃÀ¾ ¾§È�ÂÑ§»ÃÐàÊÃÔ°

- ¹ÒÂ¾¨¹ÊÔ·¸Ô์ àÊ¡ÊÑ¹µÔÊ¡ØÅ , - ¹ÒÂÊØÃ¹Ñ¹·� ·ÔÇÒ¹Ñ¹·�

4.ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 2 ªÒÂà´Õ่ÂÇ

- ¹ÒÂ¡Ñ¹µÀÙÁÔ ·ÔÇÒ¹Ñ¹·�

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤¹à¡‹§´Ñ§¹Õ้
1.¹ÒÂà¡‹§¡Ò¨ Ç¹ÃÑµ¹� Á.5/1
2.¹ÒÂ¹Ñ¸·ÇÑ²¹� ÊØÂÐãËÞ‹ Á.5/1
3.¹ÒÂ»Ò³ÊÔ¹ àËÁ×Í¹áÊ§ Á.5/1
4.¹ÒÂªÅªÒµÔ »˜ÞâÞãËÞ‹ Á.5/1
5.¹Ò§ÊÒÇ»ÒÃÔ©ÑµÃ ¨Ñ¹ºํÒÃØ§ Á.5/1

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¹Ñ¡¡ÕÌÒ¿ØµºÍÅ

âÃ§àÃÕÂ¹ÇªÔÃÇÔ·Â� àªÕÂ§ãËÁ‹ ·Õ่ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ

ÍÑ¹´Ñº 1 ÃØ‹¹ÍÒÂØ 9 »‚ ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¿ØµºÍÅ

ÊÑ¹¡ํÒá¾§¤Ñ¾ ¤ÃÑ้§·Õ่ 1 

³ Ê¹ÒÁËÞŒÒà·ÕÂÁ SSA ÊÑ¹¡ํÒá¾§ àªÕÂ§ãËÁ‹ 

ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õ่ 9 - 10 ¡Ã¡®Ò¤Á 2565 

ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂáÅÐà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹µ‹ÍÂÍ´¹ÇÑµ¡ÃÃÁ “Sky Bus Ã¶ºÑÊÅÍÂ¿‡Ò”
ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ Green Youth Movement “¾ÅÑ§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ ¢Ñºà¤Å×่Í¹àÁ×Í§äÃŒ½Ø†¹¤ÇÑ¹”
³ ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ àÁ×Í§àªÕÂ§ãËÁ‹ 
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EventsÇ.ª.Á.

ดวยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปเปนวันวิทยาศาสตรแหงชาติ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม กําหนดจัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2565
เพื่อใหนักเรียนไดรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”
อีกทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูสงเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและกระตุนใหสนใจ
วิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม 
ไดจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2565 ณ โถงโรงอาหารโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยไดรับเกียรติจากนายวรทัศน บุญโคตร ผูอํานวยการโรงเรียน 
เปนประธานกลาวเปดงานในครั้งนี้ 

มหกรรมกีฬาสีสุดยิ่งใหญวชิรวิทยเกมส ครั้งที่ 26 โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม จัดแขงขันกีฬาสีภายใน SPORTS DAY 2022 
“วชิรวิทยเกมส ครั้งที่ 26” ประจําปการศึกษา 2565 โดยไดรับเกียรติจาก นายวรทัศน บุญโคตร ผูอํานวยการโรงเรียนเปน
ประธานในการจัดกิจกรรม การแขงขันกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา 2565 ณ ลานหนาเสาธงโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม 
โดยแบงเปนคณะสีรวม 4 สี คือ สีแดง สีเขียว สีแสดและสีมวง มีรายการการแขงขัน ดังนี้ ระดับ ประถมศึกษา
กีฬาแชรบอล ประถมปลายหญิง กีฬาฟุตบอล 7 คน ประถมปลายชาย 
กีฬาวายนํ้า ระดับ มัธยมศึกษา กีฬาวอลเลยบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาแบดมินตัน
เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มที่ซึ่งบรรยากาศงานเต็มไปดวยความสนุกสนานและสรางสรรค 

วันวิทยาศาสตรแหงชาติ 

กีฬาสีภายใน SPORTS DAY 2022 
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ดวยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปเปนวันวิทยาศาสตรแหงชาติ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม กําหนดจัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2565
เพื่อใหนักเรียนไดรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”
อีกทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูสงเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและกระตุนใหสนใจ
วิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม 
ไดจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2565 ณ โถงโรงอาหารโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยไดรับเกียรติจากนายวรทัศน บุญโคตร ผูอํานวยการโรงเรียน 
เปนประธานกลาวเปดงานในครั้งนี้ 

EventsÇ.ª.Á.
กิจกรรมคาย “The New Gen of Gifted”

กิจกรรมคาย “The New Gen of Gifted”   เปนกิจกรรมเสริมเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
สิ่งที่แปลกใหมที่ไมไดจํากัดแคการเรียนการสอนในหองเรียนเทานั้น แตยังหมายรวมถึงการดําเนินชีวิตในแตละวัน
เพื่อการพัฒนากระบวนการคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติจริง การประยุกตใชกระบวนการและทักษะตาง ๆ 
ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน โรงเรียนจึงไดมีการจัดโครงการคายพัฒนาศักยภาพผูเรียน
“Be Genius Camp” ครั้งที่ 4 ภายใตกิจกรรมคาย“The New Gen of Gifted” เปนกิจกรรมคายเยาวชน
ที่เนนพัฒนาดานกระบวนการคิดและการเรียนรูสูโลกกวางเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขึ้นในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2565 (Day Camp) 
ซึ่งประกอบดวยนักเรียน ชั้น ม.1/1 , ม.2/1 , ม.3/1 , ม.4/1, ม.5/1 และ ม.6/1 โดยใชสถานที่โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม 
และสวนสัตวเชียงใหม ในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมคาย “Art Program” เปนกิจกรรมคายเยาวชนที่เนนพัฒนาศักยภาพความเปนเลิศ
ดานภาษาแบบกิจกรรมบูรณาการและ การเรียนรูสูโลกกวางเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นานาชาติขึ้นในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2565 (Day Camp) ซึ่งประกอบดวยนักเรียน 
ชั้น ม.1/2 , ม.2/2 , ม.3/2 , ม.4/2 , ม.5/2 และ ม.6/2 และใชสถานที่โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม 
และอุทยานหลวงราชพฤกษ
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โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการให
ความรู เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการปองกัน
การตระเตรียมการลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษา ณ หองประชุม
ภัทรโรบล ชั้น 3 โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม 
เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

13 กันยายน 2565 นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม และหางสรรพสินคา Big C สาขาเชียงใหม 2 
ไดจัดกิจกรรม” ชอปรักษโลก” เนนการเลือกใชสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ฐานการเรียนรู
 1.Fresh Food station  2. Dry Food station  3. Non Food station 
 เพื่อจุดประกายอนุรักษสิ่งแวดลอม  กระตุนการตื่นตัวเรื่องวิกฤตการณสิ่งแวดลอมและปลูกจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม

วันนี้คุณครูชวนเด็กๆหองเตรียมอนุบาลออกไปสํารวจตนไมของโรงเรียนดานหนาอาคารอนุบาล
ที่มีตนไมสูงใหญออกใบมีรมเงาเต็มไปหมด เด็กๆลองจับผิวที่ขรุขระของลําตนตนไม 
คุณครูบอกวาเวลาเรารดนํ้าตนไมนํ้าก็จะผานลําตนขึ้นไปเลี้ยงที่ยอดสูงๆของตนไมไดดวย
และเด็กๆไดทํางานศิลปะสรางสรรค โดยเอาสีเทียนและกระดาษมาวางลงบนลําตนของตนไม 
แลวขูดสีใหเกิดลวดลายบนกระดาษดวยคะ.. เกงกันทุกคนเลยนะคะ วชิรวิทยสาร
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กิจกรรม” ชอปรักษโลก”

การขับเคลื่อนโครงการปองกัน การตระเตรียมการลวงละเมิดทางเพศ

กิจกรรม ตนไมของฉัน



เงินเรียนรูไดตั้งแตเตรียมอนุบาล

โดยคุณครูชวนเด็กๆ ทองบท อาขยานออมเงิน และทํากิจกรรมเคลื่อนไหว ตามจังหวะ คุณครู ชวนเด็กๆดูเหรียญ กับ
ธนบัตร และสงตอใหเพื่อนๆ และบอกไดวา มูลคาเทาไร และทบทวนกัน หลังจากนั้น คุณครูชวนเด็กๆทํากิจกรรม 
ตลาดนอย โดยมีรานตุกตา รานขายของเลน รานผักผลไม รานหนังสือ และมีเพื่อนๆเปนลูกคา ไปซื้อของ และมาชวย
กันสรุปวา แตละคน ใชเงินซื้อของไปเทาไหร เปนการฝกเรื่องการใชเงินตั้งแตเด็กคะ
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โรงเรียนวชิรวิทย
 เชียงใหม
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ระดับชั้นตอ. - อ.3

ระดับชั้น ป.1 - ป.6 และ ระดับชั้น ม.1 - ม.6
เปดรับสมัคร

โทรเลย
www.wachirawit.ac.th


