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จดหมายข่าวโรงเรียนฝายกวาง
วิทยาคม 

จัดท าโดยทีมงานประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑  ฉบับที่  ๑  เดือนธันวาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

เพื่ออบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอันดีแก่คณะครู 
และนักเรียนที่มีความ 
สนใจ  โครงการนี้ท าให้ได้ 
ข้อคิดและแนวทางในการ 

ใช้ชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม  

และจะได้น ามาใช้ในการ 

เรียนการสอนต่อไป 

 

แดง  สีชมพู สีฟ้า สีม่วง 

และสีเหลือง ซึ่งการ 

แสดงในพิธีเปิดสวยงาม 

อลังการและการแข่งขัน 
เชียร์ลีดเดอร์ก็น่าตื่นตา 
ตื่นใจ       กองเชียร์ก็             
เชียร์กันสุดฤทธิ์สุดเดช 

สุดท้ายสีม่วงก็คว้าถ้วย 
กองเชียร์ไปแบบไม่ค้าน

สายตาคนดูส่วนสีฟ้าได้ที่สอง
ส่วนสีอื่นๆก็ได้ใจคุณครูไป 

ครองเพราะแต่ละสีเฉือนกันแค่
นิ๊ดเดียวจริงๆ งานนี้ก็มีนักกีฬา 

หน้าใหม่เกิดขึ้นหลายคนคงจะ 

มีแววให้คุณครูน าไปปั้นต่อไป 

 



เรื่องน้ีมีความยาวประมาณ 150-200 ค า 

ประโยชน์อันหน่ีงของการใช้จดหมาย
ข่าวเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายคือ 
คุณสามารถใช้เน้ือหาจากเอกสาร
ประกอบการขายอื่น เช่น เอกสารแจก
นักข่าว การค้นคว้าทางการตลาด และ
รายงานต่างๆ ได ้

ขณะที่เป้าหมายหลักของการแจกจ่าย
จดหมายข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ แต่สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้
จดหมายข่าวประสบความส าเร็จได้ก็คือ
ท าให้จดหมายข่าวเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่าน 

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ คือสร้างและเขียน
บทความของคุณข้ึนเอง หรือใส่ปฏิทิน
ของกิจกรรมที่จะจัด หรือข้อเสนอพิเศษ
ต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่
ลงในจดหมายข่าว 

คุณยังสามารถค้นคว้าหรือค้นหา
บทความ “เติมเต็ม” ได้โดยเข้า
เวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียนได้
หลากหลายหัวข้อ แต่คุณควรจะไม่ให้
บทความยาวเกินไป 

คุณยังสามารถน าเน้ือหาที่คุณลงไว้ใน
จดหมายข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ด้วย 

Microsoft Publisher 

ช่วยให้คุณแปลงจดหมายข่าวเป็นการ

จัดพิมพ์บนเว็บได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียนจดหมาย
ข่าวเสร็จแล้ว ให้คุณแปลงจดหมายข่าวแล้วจัดพิมพ์ลงในเว็บไซต์
ด้วย 

หลังจากที่เลือกรูปภาพแล้ว ให้ใส่รูปดังกล่าวไว้ใกล้กันกับ
บทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่ค าอธิบายรูปไว้ใกล้กันกับรูปน้ันด้วย 

เรื่องน้ีมีความยาวประมาณ 75-125 ค า 

การเลือกรูปภาพหรือกราฟิกเป็นส่วนที่ส าคัญของการเพิ่มเน้ือหา
ลงในจดหมายข่าวของคุณ 

ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่ารูปภาพตา่งๆ 
สนับสนุนหรือส่งเสริมเน้ือหาที่คุณก าลังพยายามสื่อสารหรือไม่ 
ให้หลีกเลี่ยงการเลือกรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับบริบท 

Microsoft Publisher มีภาพตัดปะหลายพันรูปไว้ให้
คุณเลือกใช้และน าเข้าไปยังจดหมายข่าวของคุณ นอกจากน้ียังมี
เครื่องมืออีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรูปร่างและ
สัญลักษณ์ 

พาดหัวข่าวเรื่องในฉบับ 

ค าอธบิายภาพทีอ่ธบิายรูปภาพหรือกราฟกิ 

พาดหัวข่าวเรื่องในฉบับ 

ทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ค าแนะน า การวิจารณ์หนังสือ จดหมาย
จากประธานบริษัท หรือบทบรรณาธิการ นอกจากน้ี คุณยัง
สามารถแสดงประวัตพินักงานใหม่ หรือลูกค้าหรือตัวแทนขายชั้น
ดีได้ด้วย 

เรื่องน้ีมีความยาวประมาณ 100-150 ค า 

สาระส าคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวน้ันไม่จ ากัด คุณอาจจะใส่
เรื่องที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล่าสุดในสาขาของคุณ 

คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของธุรกิจหรือเศรษฐกิจ หรือ
ให้ค าพยากรณ์แก่ลูกค้าของคุณ 

ถ้าจดหมายข่าวน้ีจัดท าเพื่อแจกจ่ายภายใน คุณอาจจะแสดง
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนงานใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆ ต่อ
ธุรกิจ ยอดขายหรือรายรับจะเป็นสิ่งที่แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร 

จดหมายข่าวบางฉบบัจะมีคอลัมน์ที่ได้รับการปรับปรุงเน้ือหาใน

พาดหัวข่าวเรื่องในฉบับ 

หน้า 2 จดหมายข่าวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 

“เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้ใส่ประโยคที่น่าสนใจ

หรือข้อความอ้างอิงจากเร่ืองไว้ในส่วนนี้” 

ค าอธบิายภาพทีอ่ธบิายรูปภาพหรือกราฟกิ 



เรื่องน้ีมีความยาวประมาณ 150-200 ค า 

ประโยชน์อันหน่ีงของการใช้จดหมายข่าวเป็นเครื่องมือส่งเสริม
การขายคือ คุณสามารถใช้เน้ือหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น 
เช่น เอกสารแจกนักข่าว การค้นคว้าทางการตลาด และรายงาน
ต่างๆ ได ้

ขณะที่เป้าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมายข่าวคือเพื่อขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าว
ประสบความส าเร็จได้ก็คือท าให้จดหมายข่าวเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่าน 

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ คือสร้างและเขียน
บทความของคุณข้ึนเอง หรือใส่ปฏิทินของกิจกรรมที่จะจัด หรือ
ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ลงใน
จดหมายข่าว 

คุณยังสามารถค้นคว้าหรือค้นหาบทความ “เติมเต็ม” ได้โดยเข้า
เวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียนได้
หลากหลายหัวข้อ แต่คุณควรจะไม่ให้
บทความยาวเกินไป 

คุณยังสามารถน าเน้ือหาที่คุณลงไว้ใน
จดหมายข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ด้วย 

Microsoft Publisher ช่วย
ให้คุณแปลงจดหมายข่าวเป็นการจัดพิมพ์
บนเว็บได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่
เขียนจดหมายข่าวเสร็จแล้ว ให้คุณแปลง
จดหมายข่าวแล้วจัดพิมพ์ลงในเว็บไซต์
ด้วย 

วาดรูปร่างและสัญลักษณ์ 

หลังจากที่เลือกรูปภาพแล้ว 
ให้ใส่รูปดังกล่าวไว้ใกล้กัน
กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้
ใส่ค าอธิบายรูปไว้ใกล้กัน
กับรูปน้ันด้วย 

เรื่องน้ีมีความยาวประมาณ 75-125 ค า 

การเลือกรูปภาพหรือกราฟิกเป็นส่วนที่ส าคัญของการเพิ่ม
เน้ือหาลงในจดหมายข่าวของคุณ 

ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่ารูปภาพ
ต่างๆ สนับสนุนหรือส่งเสริมเน้ือหาที่คุณก าลังพยายาม
สื่อสารหรือไม่ ให้หลีกเลี่ยงการเลือกรูปภาพที่ไม่
สอดคล้องกับบริบท 

Microsoft Publisher มีภาพตัดปะหลายพัน
รูปไว้ให้คุณเลือกใช้และน าเข้าไปยังจดหมายข่าวของคุณ 
นอกจากน้ียังมีเครื่องมืออีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการ

พาดหัวข่าวเรื่องในฉบับ 

พาดหัวข่าวเรื่องในฉบับ 

ค าอธบิายภาพทีอ่ธบิายรูปภาพหรือกราฟกิ 

ค าอธบิายภาพทีอ่ธบิายรูปภาพหรือกราฟกิ 

ทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ค าแนะน า การวิจารณ์หนังสือ จดหมาย
จากประธานบริษัท หรือบทบรรณาธิการ นอกจากน้ี คุณยัง
สามารถแสดงประวัตพินักงานใหม่ หรือลูกค้าหรือตัวแทนขายชั้น
ดีได้ด้วย 

เรื่องน้ีมีความยาวประมาณ 100-150 ค า 

สาระส าคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวน้ันไม่จ ากัด คุณอาจจะใส่
เรื่องที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล่าสุดในสาขาของคุณ 

คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของธุรกิจหรือเศรษฐกิจ หรือ
ให้ค าพยากรณ์แก่ลูกค้าของคุณ 

ถ้าจดหมายข่าวน้ีจัดท าเพื่อแจกจ่ายภายใน คุณอาจจะแสดง
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนงานใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆ ต่อ
ธุรกิจ ยอดขายหรือรายรับจะเป็นสิ่งที่แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร 

จดหมายข่าวบางฉบบัจะมีคอลัมน์ที่ได้รับการปรับปรุงเน้ือหาใน

พาดหัวข่าวเรื่องในฉบับ 

“เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจ

ของผู้อ่าน ให้ใส่ประโยคที่

น่าสนใจหรือข้อความอ้างอิงจาก

เร่ืองไว้ในส่วนนี”้ 

ปีที่ ๑  ฉบับที่  ๑  เดือนธันวาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ หน้า 3 



เรียน  ผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน 
         ดิฉันในฐานะตัวแทนครูและ
บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ขอขอบคุณในความไว้วางใจที่ท่านได้ให้
เราชาวฝายกวางวิทยาคมได้ดูแลอบรม  
สั่งสอนทั้งคุณธรรมจริยธรรม วิชาความรู้
และทักษะชีวิตให้กับลูกๆซึ่งเป็นเยาวชน
ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้  ถึงแม้
เราจะท างานหนักมากในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ต้องการร่วมกัน แต่ก าลังใจที่ท่านให้
พวกเราคือโอสถทิพย์ที่จะท าให้เราได้
ท างานต่อไป และต่อไป 

จริงหรือ ที่ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผล

น้ าร้อนลวกได้ ? 

 ค าตอบคือ  จริง โดยใช้ไข่ขาว มาทาที่
น้ าร้อนลวกให้ทั่วทิ้งไว้จนแห้งไปเอง 
แล้วรอสักพักใหญ่ๆ จึงล้างออกจะไม่มี
รอยแดง หรือพองเลย   ข้อส าคัญ ก่อน
ทาไข่ขาวอย่าให้ถูกน้ าเย็นหรือของอ่ืน
และอย่าไปแกะ หรือเกาตอนที่ใกล้จะ
แห้ง  เพราะจะท าให้หนังถลอก  

 

 เกร็ดความรู้จากกลุ่มสาระ 

จ  า  ก  ใ  จ   ผ.อ. 
 ประชุมผู้ปกครอง  

            ๑๙  พ.ย. ๒๕๕๔  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองและ 

            ประชุมชั้นเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี   ถึงแม้จะเป็น 

          ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวก็ตาม    ท่านผู้อ านวยการณพสร  จินะราช ขอขอบคุณ 

           เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

 

 

 

  

 

 

 

      

 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี 
และถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองใน       
โ อกาสวันพ่อและเพื่อให้นักเรียนได้ 

ตระหนักถึงความส าคัญของพ่อ 

       

 

 

 

 

  กิจกรรมมารยาทดี  นาทเีดียว 

   ทุกเช้าหลังเคารพธงชาติเสร็จ  พี่   
   ม.๖ จะมีการสอนมารยาทที่ควร 

   รู้และปฏิบัติให้แก่น้องซึ่งน้องๆ 

   ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

      

   

  

           (นางสาวณพสร  จินะราช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
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