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สวัสดี ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนที่รักทุกคน

	 นโยบายต่าง	 ๆ	 ที่มุ ่ งจะพัฒนาเด็กให ้เป ็นคนเก ่ง	
คนดี	และเป็นคนทีม่คีวามสขุ	ในภาคเรยีนทีผ่่านมา	นกัเรยีนได้รบั
ประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลาย	ได้เรียนรู้และได้ค้นคว้า
ในวิชาการที่ชอบและถนัด	การเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง	บางคน
ก็รู้สึกชอบและมีความสุขกับการเล่นดนตรี	 -	 กีฬา	 และอ่ืนๆอีก
มากมายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแห่งนี้	 ทุกอย่างที่นักเรียนได้
ประสบในแต่ละวันเป็นการเรียนรู้	 ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบ
ส้ิน	 เรายังคงต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต	 และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ของการเรียนรู้ที่เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิต	

	 โรงเรียนให้ความส�าคัญอย่างมากเก่ียวกับระเบียบวินัย	
ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ทีป่ฏบิตัสิบืเนือ่งกนัมาโดยตลอด	บรรดาศษิย์เก่า	
และคณะครูทุกท่านทราบดี	 นักเรียนทุกคนจะได้รับการปลูกฝัง
เรื่องคุณธรรม	จริยธรรมขึ้นในจิตใจ	รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัว
เองและสังคม	 ตอกย�้าให้นักเรียนท�าจนเป็นนิสัยติดตัวโดยผ่าน
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพมากข้ึนในวันข้างหน้า	 และส่ิงส�าคัญที่นักเรียนทุกคนจะ
ต้องหลีกเล่ียงออกห่าง	ไม่เข้าไปยุง่เกีย่วกบัอบายมุขและสิง่เสพตดิ
ทั้งหลาย	อย่างไรก็ดี	เราก็ไม่ควรละเลยเรื่องการเรียนของเราด้วย
เช่นกัน	เพราะเป็นหน้าทีส่�าคญัของเราทีต้่องสร้างความภาคภมูใิจ
ให้กบัพ่อแม่ผูป้กครอง	ทีต้่องท�างานอย่างหนกัเพือ่ให้เราได้รบัการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ	อยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม	จะเห็นว่านักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขันรายการต่างๆ	ทั้งด้านวิชาการ	ดนตรี	
กีฬา	และอื่นๆ	สร้างความภาคภูมิใจให้กับสถาบันและครอบครัว	
เป็นอย่างมาก	อย่างไรก็ตาม	สิ่งเหล่านี้คงต้องอาศัยความร่วมมือ
กันระหว่างผู้ปกครองและคณะครูของโรงเรียนที่จะต้องช่วยกัน
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป

	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	ทกุท่านยังคงให้ความร่วมมือสนบัสนนุ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน	 ให้มีคุณภาพยิ่งๆ	 ขึ้นตลอดไป	
ขอพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ	 องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 และ
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ	 จงดลบันดาลให้ท่านมีความสุข
ความเจริญ	ประสบความส�าเร็จทุกประการ
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สนับสนุนข้อมูล
	 หัวหน้าฝ่าย	หัวหน้างาน	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	

	 คณะครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง

Editor Talk
	 สวัสดีค่ะ	อสธ	สาร	เล่มที่	83	นี้	จะพาผู้อ่านไปพบกับ
บทสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา	และนักเรียนชมรม	ACT	Media	ที่
ได้รับรางวัล	Best	Documentary	Award	ในรายการ	KWN	
GLOBAL	 CONTEST	 2018	ณ	 กรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ่น	
เพื่อทราบถึงเส้นทางการผลิตผลงานจนได้รับรางวัลระดับ
สากล	นอกจากนี้	ยังพาผู้อ่านไปพบกับบทความโดยครูเกษียณ	
ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	8	ท่าน	ตลอดจนบทสัมภาษณ์	และ
ผลงานครูและนักเรียนให้ผู้อ่านได้ติดตามกันค่ะ
	 อสธ	สาร	ยินดีเปิดรับผลงานการเขียนของนักเรียนใน
ทุกปีการศึกษา	 นักเรียนท่ีสนใจสามารถส่งผลงานมาให้งาน
ประชาสัมพันธ์พิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ได้ตลอดปีการศึกษา	
แล้วพบกันใหม่ใน	อสธ	สาร	ฉบับหน้าค่ะ
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ACT MEDIA	กบัรางวลั
สมัภาษณ์โดย	มสิสุภทัรา	ตะกรดุแก้ว

Best Documentary Award
 สืบเนื่องมาจากบทสัมภาษณ์ทีมนักเรียนชมรม 
ACT MEDIA ใน อสธ สาร ฉบบัที ่82 จากการผลิตผลงาน
เรือ่ง “คน (รักษ์) ช้าง” ส่งเข้าร่วมการประกวดในโครงการ 
Panasonic Kid Witness News 2017 ระดบัมธัยมศกึษา 
และได้รบัรางวลัชนะเลศิ ได้เปนตวัแทนประเทศไทยเข้า
ร่วมการประกวดระดับโลกในรายการ KWN GLOBAL 
CONTEST 2018 ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น ซึง่พวกเขา
กไ็ม่ท�าให้ผดิหวงั สามารถคว้ารางวลั Best Documentary 
Award มาครองจนได้ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับนางสาว
ณฐัชยา นาคด ีชัน้มธัยมศกึษาปที ่6/1 ตวัแทนทมี ACT 
MEDIA และมาสเตอร์วันชยั จริคปุการ ครทูีป่รกึษาชมรม 
ACT MEDIA เพือ่แบ่งปนประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการส่ง
ผลงานเข้าร่วมการประกวดในระดบัสากลกันค่ะ

*รายช่ือครูและนกัเรียนทีเ่ดนิทางไปคร้ังนี้

1. นางสาวเชาวลี  ถริชวลิต ชัน้ ม.4/7 
2. นางสาวณฐัชยา  นาคด ีชัน้ ม.6/1 
3. นางสาวศริมิา  เดชคง ช้ัน ม.6/1 
4. นายธนวฒัน์   อิม่อดุม ชัน้ ม.6/8 
5. มาสเตอร์วนัชยั  จริคปุการ ครทูีป่รึกษาชมรม

*การเตรียมตัวก่อนการเดนิทาง

ณัฐชยา:	 ก่อนการเดินทางต้องมีการเตรียมตัวฝึกภาษา
องักฤษ	 เนือ่งจากในงานจะมเีพือ่น	ๆ	ทีม่าจากหลากหลาย
ประเทศทัว่โลก	 เราต้องใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารพดูคุย
ค่ะ

มาสเตอร์วนัชยั: 	เตรยีมฝึกทกัษะด้านภาษาองักฤษ	ซ่ึงเรา
ได้รับความร่วมมอืจาก	มสิสิริพร	คงประชา	(มิสแป้ง)	หวัหน้า
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งานศนูย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	มาช่วยฝึกในเรือ่งของการ
พดู	ประเดน็	และหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัการ	Discussion	 ซ่ึง
เป็นหน่ึงในกิจกรรมทีเ่ราจะต้องเข้าร่วมท�า	 Proposal	 กบั
ประเทศอืน่	ๆ 	ในหวัข้อ	Better	Future	โดยทาง	Panasonic	
Thailand	ได้ประสานงานส่งหวัข้อและประเด็นเป็นตัวอย่าง
มาให้บ้างแล้ว	 โดยรวมแล้วเราไม่ค่อยกงัวลในทกัษะการใช้
ภาษาของทมีเรา	 เพราะหนึง่ในนกัเรยีนเรานัน้เป็นนกัเรยีน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ-จีน	 ซึ่งสามารถใช้ภาษานี้ในการ
สือ่สารได้กบัหลาย	ๆ	ประเทศ	นอกจากเรือ่งของภาษาแล้ว	
พวกเราต้องเตรยีมพร้อมในเรือ่งของชุดแต่งกายประจ�าชาติ	
ชดุทีเ่ราใส่ไปนัน้เป็นชดุควาญช้างหลวง	ทีอ่อกเเบบโดยปาง
ช้าง	แล	เพนยีด	จงัหวัดอยธุยา	โดยได้ความอนเุคราะห์จาก
คณุหมอพลอย	บคุคลต้นเรือ่งทีเ่ราไปท�างานสารคดชีิน้นี	้แต่
หมวกเเละขอสับช้างนั้น	 เราสั่งท�าเป็นพิเศษข้ึนมาเพ่ือเข้า
ร่วมงานนี	้เนือ่งจากกลวัว่าจะไปท�าความเสยีหายในระหว่าง
เดนิทาง	ซึง่กค็ุม้ค่านะครบั	ชดุประจ�าชาตขิองเราเป็นทีถ่กูใจ
กบัทีมงานหลาย	ๆ	ชาต	ิรวมถงึคณะกรรมการ	และผูจ้ดัได้
เข้ามาซกัถาม	พดูคยุ	และขอถ่ายภาพ

*การปรับแต่งผลงานในรอบ Global contest 

ณัฐชยา:	 ใช้ภาพถ่ายคณุหมอตอนเดก็	 ๆ	 ทีอ่ยูก่บัช้างเตมิ
เข้าไปในชิ้นงาน	 เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณหมอใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับช้างมาต้ังแต่เดก็จรงิ	ๆ	ท�าให้ผูช้มเหน็ภาพชดัเจนขึน้
มากกว่าการพูดอย่างเดียวค่ะ

มาสเตอร์วันชัย:	 เราปรับแก้ในเรื่องของความชัดเจนใน
ประเดน็ของการอยูร่วมกนัระหว่างคนกบัช้าง	ความรกัในการ
ไปสูก่ารอนรุกัษ์ทีก่ลายไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัช้าง
ในบ้านเรา	 ซึง่เเสดงให้เห็นเป็นสถติกิารเพิม่จ�านวนของช้าง
บ้านในตอนท้ายของงาน

*ความรู้สึกบนเวทปีระกวด ณ ประเทศญีปุ่น

ณฐัชยา:	รูส้กึต่ืนเต้น	เพราะมเีพ่ือน	ๆ	จาก	16	ประเทศท่ัว
โลกมาร่วมงาน	มีคณะกรรมการทีเ่ป็นคนญีปุ่น่	และมีผู้ใหญ่
จากทาง	Panasonic	ทีน่ั่งดผูลงานของเราค่ะ

มาสเตอร์วันชัย:	 รู้สึกว่ามันกดดันมากครับ	 เพราะถึงเเม้
ว่าผมจะมีประสบการณ์ในการเเข่งขันในประเทศมาเยอะ
เเล้ว	 สามารถวเิคราะห์ได้ว่าทมีไหนจะได้รางวลั	 แต่ท่ีบอก
ว่ากดดันมากเพราะในเเต่ละรุ่นนัน้มเีพียงเเค่	 3	 รางวลั	 ซึง่
ทมีของไทยรุน่ประถมนัน้ได้รางวลัไปแล้ว	 เราจะต้องมาลุ้น
ว่าทีมรุ่นมัธยมของไทยจะได้ด้วยหรือไม่	 ถ้าได้เราก็จะคว้า
รางวัลมาได้ท้ัง	2	รุน่

*ความรู้สึกตอนทีไ่ด้รับรางวัล

ณฐัชยา:	รูส้กึดใีจท่ีทกุคนรบัรูไ้ด้ถงึสิง่ทีเ่ราต้องการจะสือ่สาร
ออกมาผ่านทางผลงาน	อยากขอบคณุทกุคนทีท่�าให้ผลงาน
เรือ่งนีป้ระสบความส�าเร็จ	จนได้มารบัรางวัลนี้
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มาสเตอร์วนัชยั:		กล็ุน้ครับ	เพราะเราคดิไว้เเล้วว่าได้	1	ใน	3	
รางวัลเเน่นอน	ซึง่ในทีส่ดุเรากไ็ด้มา	ทีมประเทศไทยกเ็ลยได้
มาทัง้สองรุน่ตามท่ีคาดไว้	เเต่ท่ีจะไปลุน้จรงิ	ๆ 	กต็อนประกาศ
รางวลั	Grand	Pix	ทีม่เีเค่ทมีทีไ่ด้รางวลั	3	ทีมเท่านัน้	สดุท้าย
เรากไ็ด้มาจากรุน่ประถม	ท�าให้ทมีประเทศไทยของเราคว้า
รางวัลมาได้มากทีส่ดุ	3	ถ้วยรางวัล

*คดิว่ารางวัลน้ีให้อะไรแก่เราบ้าง

ณัฐชยา:	 ให้ประสบการณ์	 และเป็นการฝึกการท�างานร่วม
กบัผูอ้ืน่ค่ะ

มาสเตอร์วันชัย:	 รางวัลนี้พาเด็ก	 16	 ประเทศมารวมกัน
สร้างสรรค์แนวคิดในโลกของเขาทีจ่ะเกดิขึน้ต่อจากน้ีไป	เรา
ได้เหน็การด�าเนนิงาน	 และการจดังานในอีกระดบัหนึง่	 ได้
เรยีนรูค้วามคดิและการน�าเสนอความคิดของเด็ก	 ๆ	 แต่ละ
ประเทศ	ซึง่เหน็ได้ว่าความเเตกต่างในด้านภาษา	วฒันธรรม	
การด�ารงชวีตินัน้	 ไม่ได้เป็นตวัเเบ่งเเยกความคดิสร้างสรรค์
ของเดก็	ๆ

*คดิว่าอะไรท�าให้เราได้รับรางวัลน้ี

ณฐัชยา:	ผลงาน	Living	Together	แสดงให้ทกุคนได้เหน็ถงึ
วฒันธรรมด้านการอยูร่่วมกนัของคนกบัช้างในประเทศไทย	
การมีจิตอาสาจากทั่วโลกที่อยากจะเข้ามาเพื่อซึมซับ
บรรยากาศการอยูร่่วมกนักบัช้างของบ้านเรา	 สิง่เหล่านีน่้า
จะเป็นสิง่ทีท่�าให้เราได้รบัรางวัลค่ะ

มาสเตอร์วนัชยั:	 อย่างเเรกเลยคอื	 Content	 ของงานครบั
เราน�าประเดน็เรือ่งของ	 “การอยูร่่วมกนั”	 มาเป็นประเดน็
หลักของงาน	 มาผูกโยงเร่ืองของประเพณี	 และวัฒนธรรม	
ของการเล้ียงช้างของคนไทย	กระตุ้นให้เกดิเปลีย่นแปลงใน
ด้านการอนรุกัษ์	อย่างทีส่องคอื	Production	ของเราท้ังมุม
กล้อง	การถ่ายท�า	Shot	ต่าง	ๆ 	ทีเ่ราน�ามาใช้ได้รับค�าชมจาก	
คณะกรรมการท้ังไทย	และต่างชาต	ิ

*วิธีการหาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อน�ามาสร้างสรรค

ผลงานในแต่ละคร้ัง

ณฐัชยา:	ใช้วธีิมองเรือ่งใกล้	ๆ	ตัว	หรอืเรือ่งง่าย	ๆ	ท่ีคนอ่ืน
มองข้ามไป	และดผูลงานของผูอ้ืน่เยอะ	ๆ 	เพือ่เป็นแรงบันดาลใจ
ในการท�างาน	แต่ไม่ใช่ไปลอกงานคนอืน่ค่ะ

มาสเตอร์วนัชัย:	 ส�าหรบัผมในฐานะทีป่รกึษาในเเต่ละครัง้	
เราต้องค�านงึถงึหลาย	 ๆ	 ปัจจยั	 ข้อจ�ากดัของทมีเรา	 หรอื
หวัข้อใหม่	ๆ 	เเต่สิง่ท่ีเราพยายามน�ามาผสมและใช้เป็นหวัเรือ่ง
ต่าง	ๆ 	กค็อื	ความเป็นไทย	นัน่กค็อืเราพยายามเสนอเรือ่งราว	
ความรู	้ ทกัษะ	หรอืเเม้เเต่ภมูปัิญญาของเราเเทรกไปในงาน	
ซึ่งบางครั้งอาจได้จากข่าว	 ประเด็นในสังคม	 หรือเเม้เเต่
สิง่ทีเ่ราได้ออกไปเจอ	นัน่หมายความว่าเราจะต้องคอยสงัเกต	
เรียนรู้	 สอบถามหรือพูดคยุ	 ให้เหน็เป็นประเดน็	 เราก็จะได้
คดิเรือ่ง	 และไอเดยีใหม่	 ๆ	 มาตอบค�าถามของเราได้	 และ
น�าไปสูเ่เนวคดิในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
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*ส่ิงทีเ่ราคิดว่ายงัต้องพฒันาขึน้ไปอกีใน

ผลงานช้ินต่อไป

ณัฐชยา:	 การหาข้อมลู	 และเขยีนบทเพือ่ทีจ่ะส่ือออกมาใน
ผลงานช้ินต่อ	ๆ	ไป	ให้มคีวามชดัเจน	เข้าใจง่าย	ในสิง่ทีเ่รา
ต้องการจะสือ่มากขึน้กว่านีค่้ะ

มาสเตอร์วนัชยั:	10	ปีทีผ่่านมา	ของชมรม	ACT	Media	เรา
มกีารพฒันานกัเรยีนในแต่ละรุน่ของเรามจีดุเด่นและจดุด้อย
ไม่เหมอืนกนั	ดงันัน้ในเเต่ละปีเราจงึมกีารวางเเผนการส่งเสริม
ศกัยภาพ	เตรยีมก�าหนดการเข้าร่วมประกวด	และการอบรม	

workshop	ทกัษะด้านต่าง	ๆ	ทีจ่ะเป็นเป้าหมายในเเต่ละปี
มาตลอด	เพือ่เป็นการเพิม่ทกัษะการท�างาน	ซ่ึงจะเช่ือมโยงไป
สู่การถ่ายทอดประสบการณ์	ทักษะในการท�างาน	ทีน่อกจาก
จะคิดเป็นเเล้วจะต้องแก้ปัญหาเป็นด้วย	 เราจึงส่งเสริมให้
เดก็	 ๆ	 ได้ออกไปเรยีนรูน้อกห้องเรยีนตลอดมา	 แต่สิง่ทีเ่รา
ยงัต้องคอยปรบัอยูเ่สมอนัน่คือ	การสร้างสรรค์	เพราะมันจะ
เกดิขึน้จากประสบการณ์ทีจ่ะต้องสัง่สมมานานนบัปี	รวมกบั
เร่ืองราวทีจ่ะต้องน�ามาประกอบ	ทมีงานจงึจะต้องมทีัง้คนรุน่
ใหม่	และคนทีม่ปีระสบการณ์	ผลงานทีเ่กิดข้ึนจึงจะถอืได้ว่า
เป็นงานทีถ่กูสร้างขึน้มาจากความคิดสร้างสรรค์
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ขอแสดงความยินดกีบันักเรียนท่ีสอบไดคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม ปการศกึษา 2560 ดงัต่อไปน้ี
นักเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 ท่ีสอบไดคะแนน O-NET วชิาคณติศาสตร 100 คะแนนเต็ม

ผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

1.	ด.ช.กฤตกานต์		 ด�ารงพงิคสกลุ	 ป.6/1
2.	ด.ช.ธร์ีธวัต	 บญุศริวิบิลูย์		 ป.6/1	
3.	ด.ญ.ณัชชา	 ชัยสมัฤทธิผ์ล	 ป.6/1	
4.	ด.ญ.ณิชารีย์	 ชัยสมัฤทธิผ์ล	 ป.6/1	
5.	ด.ช.ไชยภัทร	 ตัง้โชติโรจน์	 	 ป.6/1	
6.	ด.ช.ณธกร	 จารบูุรณศกัดิ	์ ป.6/1	
7.	ด.ญ.จณิห์นภิา			 ตรีณธนากุล	 	 ป.6/1	
8.	ด.ช.จริเมธ	 แปลงเงนิ	 	 ป.6/3	
9.	ด.ช.ชนธัญ	 แก้วกล้า	 	 ป.6/3	
10.	ด.ช.ธนทัต	 สนัตปิรชีาวฒัน์	 ป.6/3	
11.	ด.ช.รชต	 ภกัดีวบิลูย์	 	 ป.6/4	
12.	ด.ญ.วรชัยา	 นนัทราทพิย์	 	 ป.6/4	
13.	ด.ญ.นันทน์ปรชัญ์						 พาหุโยธนิคณุา	 ป.6/4	
14.	ด.ญ.ปัณดารย์ี				 ฟดูลุยวจันานนท์		 ป.6/5	
15.	ด.ญ.ฐาขณิจม์		 สนัต์วรนารถ		 ป.6/6	
16.	ด.ญ.ปิยมน	 ตนัตศิิรวิฒัน์		 ป.6/6	
17.	ด.ช.ทศ	 บญุเพ็ง	 	 ป.6/8	
18.	ด.ญ.ปวิชญา	 วิจติรทศันา	 	 ป.6/8	
19.	ด.ช.กจิภูธิป	 อ่อนสง	 	 ป.6B	

นักเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 ท่ีสอบไดคะแนน O-NET วชิาภาษาองักฤษ 100 คะแนนเต็ม
1.	ด.ญ.ณัชชา	 ชัยสมัฤทธิผ์ล	 ป.6/1	
2.	ด.ญ.ภรรษชล	 เอีย่มอิม่ภคั	 	 ป.6/1	
3.	ด.ญพชัรกันย์	 อสิสระยางกลู	 ป.6/4	
4.	ด.ญ.วลยัพรรณ			 สขุวฒันศริิ	 	 ป.6A	
5.	ด.ช.ปณตฤต	 โพธิใ์บ	 	 ป.6B	

นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 ท่ีสอบไดคะแนน O-NET วชิาคณติศาสตร 100 คะแนนเต็ม 
1.	ด.ญ.พมิพ์มาดา			 ตนัตศิริิวัฒน์		 ม.3/8	
2.	ด.ช.ชาญฤทธ์ิ	 พศิษิฐ์จรงิ	 	 ม.3/8	
3.	ด.ช.บดนิทร์ชัย			 แจ่มแจ้ง	 	 ม.3/8	
4.	ด.ช.บริุศร์			 หงส์ประภศัร		 ม.3/8
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	 โรงเรียนอสัสมัชัญธนบรุ	ีโดยฝ่ายอาคารสถานที	่เข้าร่วมประกวด
โครงการ	 Energy	Mind	 Award	 2017	 จดัโดย	 การไฟฟ้านครหลวง		
ผลการประกวดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลระดับ	 5	 ดาว		
ต่อเนือ่ง	เป็นปีที	่3	พร้อมรางวัลนกัเรยีนแกนน�า	Young	Energy	Master	
Award	2017	และรางวลัคณะท�างานดเีด่น	Energy	Mind	Award	2017	
รบัโล่ประทานรางวลั	Energy	Mind	Award	2017	โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัดามาต	ุทรงโปรดให้หม่อมหลวง 
สราล ีกติยิากร	เป็นผูแ้ทนพระองค์	มอบรางวลั	เมือ่วนัศกุร์ที	่21	กันยายน	
2561	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซน็ทรลัพลาซา	ลาดพร้าว

รับโล่ประทานรางวลั Energy Mind Award 2017
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	 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดครูมืออาชีพ	
ปีการศกึษา	2560	โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	เป็นผูม้อบรางวลั	เมือ่วันศกุร์ท่ี	29	มถินุายน	2561	
ณ	 ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	 1	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 ซ่ึงผลการประกวดรางวัลครูมอือาชพีโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี	
ปีการศกึษา	2560	มดีงัต่อไปนี้

รางวัลการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดเีด่น

มาสเตอร์เทดิพล วงษ์รกัษา จากผลงานการจดักจิกรรม	Social	Studies	Genius

รางวัลส่ือการสอนดเีด่น 

มสิดลุยปณธิ ์ิ กรณฑ์แสง	จากส่ือการสอน	My	Favorite	Hobby

รางวัลครูผู้ฝกซ้อมนักเรียนสู่ความเปนเลิศ

ด้านทกัษะ		 ได้แก่		 มาสเตอร์วลัลภ  นกพึง่พุม่
ด้านวิชาการ		 ได้แก่		 มสินงนชุ  เอกตระกลู
    มสิดวงฤด ี อาจหอม
    มสิศริวิมิล  จาดทอง
    มสิปนรกัษ์  รุง่เรือง
    มสิณฎัฐารชัต์  สลุ�านาจ

รางวัลครูต่างชาติผู้ฝกซ้อมนักเรียนสู่ความเปนเลิศ		 ได้แก่	Teacher Raziel Felix-Aguelo
รางวัลครูผู้สอนดเีด่นระดบัประถมศกึษา		 	 ได้แก่	มสินงนุช   เอกตระกลู
รางวัลครูผู้สอนดเีด่นระดบัมัธยมศกึษา		 	 ได้แก่	มาสเตอร์อลงกรณ์  แสงโชติ
รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ดเีด่น ได้แก่		 	 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	และกลุม่สาระการเรียนรู้
	 	 	 	 	 	 	 	 สังคมศกึษา	ศาสนา		และวฒันธรรม

รางวลัครูมืออาชีพ โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี
ปการศกึษา 2560



One belt One road
หน่ึงวนักับโครงการหน่ึงแถบหน่ึงเสนทาง
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	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่26	กรกฎาคม	2561	โรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีจดังานต้อนรบัคณะผู้บรหิาร	คร	ูและนกัเรยีนจาก
สาธารณรฐัประชาชนจนี	จ�านวน	17	สถาบนั	 ในโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง	One	belt	One	 road	 ศูนย์เยาวชนการ
แลกเปลีย่นทางวัฒนธรรม	และศลิปะระหว่างไทย-จนี	ปี	2018	ซึง่นกัเรยีน	และบคุลากรโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุร	ีท�าหน้าท่ี
เจ้าบ้านทีด่ใีห้การต้อนรับผูม้าเยอืนอย่างอบอุ่น	และสร้างความประทบัใจแก่พวกเขาเป็นอย่างยิง่
	 การต้อนรับเริม่ต้นจากการทีบุ่คลากรโรงเรยีนของเรา	เตรยีมพร้อมต้อนรบัคณะผูม้าเยอืนทีล่งจากรถบสั	โดยแบ่งผูด้แูล
รบัผดิชอบแต่ละคันเป็นอย่างด	ี ตลอดระยะทางทีค่ณะชาวจีนเดินผ่านเพ่ือรวมแถวท่ีใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	 ก็มีนกัเรยีนของ
เรายนืต้อนรบั	กล่าวทกัทายด้วยค�าว่า	“หนห่ีาว”	อย่างเป็นกันเอง	สร้างความประทบัใจเมือ่แรกเหน็	จากนัน้คณะเดนิทางได้
รวมตัวกนัทีบ่ริเวณหน้าอาคารรตันบรรณาคาร	เพือ่ถ่ายภาพหมูร่่วมกนั	ซ่ึงถอืเป็นภาพหมูเ่ซตแรกของวนันัน้
	 เมือ่ถ่ายภาพท่ีระลกึเรยีบร้อยแล้ว	ทีมงานได้น�าคณะเดนิทางไปยงัหอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	เพือ่เริม่กจิกรรม
แลกเปลีย่นวฒันธรรมจนี-ไทย	กจิกรรมแรกเริม่ต้นด้วยการสอนมารยาทไทย	การไหว้	 และภาษาไทยทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั	
อาท	ิสวสัด	ีขอบคณุ	และขอโทษ	ต่อด้วยกจิกรรมการละเล่นไทย	“กรรไกร	ไข่	ผ้าไหม”	ซึง่นอกจากนกัเรยีนชาวจนีจะได้เรยีนรู้
ภาษาไทยไปพร้อมกบัการละเล่นแล้ว	นกัเรียนไทยของเรากย็งัได้เรยีนรูภ้าษาจนีระหว่างร่วมกจิกรรมเช่นกนั	กิจกรรมในช่วง
เช้าปิดท้ายด้วยการสอนพบัปลาตะเพียน	เพือ่ให้นกัเรยีนชาวจนีได้ลองฝึกปฏิบตัแิละน�ากลบัไปเป็นทีร่ะลกึ

โดยมสิสุภทัรา	ตะกรดุแก้ว
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	 ในช่วงพักกลางวัน	 นักเรียนชาวจีนรับประทาน
อาหารที่โรงอาหาร	 อาคาร	 Golden	 Jubilee	 ซึ่งใน
ระหว่างนัน้เอง	นกัเรยีนของเราก็เตรยีมตัง้แถวรอทีบ่รเิวณ	
Walkway	 หน้าอาคารอัสสัมชัญ	 และไปยืนรอที่บริเวณ
บนัไดขึน้หอประชมุหลุยส์	 มารฯี	 โดยนกัเรยีนถอืธงไทย-
จีน	 เตรียมโบกต้อนรับคณะเดินทางที่ก�าลังจะกลับมาท่ี
หอประชมุหลยุส์	มารฯี	อกีครัง้	เพือ่ร่วมกจิกรรมในรอบบ่าย	
สร้างความประทับใจแก่ผูม้าเยือนอกีครัง้
	 กิจกรรมในรอบบ่ายเริ่มต้นด้วยกิจกรรมปัมลาย
นิว้มอื	และการแลกของทีร่ะลกึกนัระหว่างนกัเรยีนไทย-จนี	

แล้วจงึเข้าสูใ่นช่วงของพธิเีปิดกจิกรรมอย่างเป็นทางการ	พธิกีารเริม่ต้นด้วยผูอ้�านวยการจากสาธารณรัฐประชาชนจนี	 และ
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ	ภราดา ดร.วีรยทุธ บญุพราหมณ์	ข้ึนสู่เวที	และผู้อ�านวยการกล่าวต้อนรับคณะผูบ้ริหาร	
และนกัเรยีน	จากนัน้ผูอ้�านวยการจากสาธารณรฐัประชาชนจีนกล่าวขอบคณุ	และมอบของทีร่ะลกึให้แก่กนั	ปิดท้ายพธิด้ีวย
การแสดงจากไทย	1	ชุด	และการแสดงจากนกัเรยีนชาวจีน	จ�านวน	3	ชดุ	ซึง่การแสดงทกุรายการมคีวามงดงาม	และสร้าง
ความตืน่ตาตืน่ใจแก่ผูช้มเป็นอย่างยิง่
	 ในช่วงทีค่ณะเดนิทางก�าลงัเดนิไปทีร่ถบสั	 กมี็นกัเรียนของเราคอยกล่าวอ�าลาพร้อมรอยยิม้	 นกัเรียนชาวจีนก็โบกมือ
อ�าลาอย่างเป็นกนัเอง	บางช่วงมกีารแวะถ่ายภาพร่วมกนัระหว่างนกัเรยีนจนี-ไทย	สร้างรอยยิม้แก่ผูพ้บเหน็	และเป็นสิง่ทีแ่สดง
ให้เหน็ได้ว่าการเดนิทางมาเยีย่มชมโรงเรียนของเราในคร้ังนี	้ ผู้มาเยอืนมคีวามสุข	 และประทบัใจกบัการต้อนรบัของพวกเรา
มากน้อยแค่ไหน	
	 โรงเรียนอสัสมัชัญธนบุร	ีเป็นโรงเรยีนทีมี่อาคารสถานที	่ส่ิงอ�านวยความสะดวก	และเทคโนโลยทีีท่นัสมัย	เอ้ืออ�านวย
ต่อการเรียนการสอน	 สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงาม	 มีผลต่อสุนทรียภาพของผู้เรียน	 สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่กล่าว
ขาน	หลายหน่วยงานตดิต่อเข้ามาเพือ่ใช้สถานท่ีของโรงเรียนในการจัดงาน	และกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมาย	 เราในฐานะท่ีเป็น
ผูเ้รียน	และบคุลากรท่ีได้มโีอกาสใช้ช่วงเวลาส่วนหนึง่ของชวีติ	ณ	โรงเรยีนแห่งน้ี	จงภมิูใจเถิดว่าบ้านของเรางดงามเพยีงไหน	
ยิง่เราท�าหน้าท่ีเป็นเจ้าบ้านทีด่มีากเท่าไหร่	ความสุขและความภาคภมูใิจยิง่เกดิแก่พวกเรามากเท่าน้ัน	
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โดย	มิสสภุทัรา	ตะกรดุแก้ว

	 ในทกุปีการศกึษา	 งานส�าคญัของโรงเรยีนทุกแห่งคอื
การจัดพธิไีหว้คร	ูซึง่เป็นพธิทีีน่กัเรยีนทกุคนจะได้แสดงความ
เคารพ	 และระลกึถงึพระคณุของคร	ู อาจารย์ผูใ้ห้ความรูแ้ก่
นกัเรยีน	ในวนัไหว้ครูเราจะเหน็ได้ว่ามศีษิย์เก่ามากมายเดนิทาง
มาเพือ่กราบไหว้คณุครูทีพ่วกเขาระลึกถงึ	สร้างความซาบซึง้ใจ
แก่คณุคร	ูและความประทบัใจต่อผูพ้บเหน็
	 สิง่ส�าคญัในวนัไหว้ครอูย่างหนึง่ทีเ่ราสามารถมองเห็น
ได้ชดันัน่กค็อืการจดัพานไหว้คร	ู นกัเรยีนจะมคีวามต้ังใจใน
การประดษิฐ์	 สร้างสรรค์พานไหว้ครใูห้มคีวามสวยสดงดงาม	
และเมือ่มกีารจดัประกวดด้วยแล้วนัน้	การจดัพานไหว้ครจูงึมี
การแต่งเตมิเสรมิจนิตนาการ	และความคดิสร้างสรรค์กนัอย่าง
เตม็ท่ี	บางครัง้นักเรยีนก็น�าเอาเหตกุารณ์ส�าคัญในปีนัน้	ๆ 	มา
ตกแต่งพาน	ท�าให้พานเหล่านัน้มคีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้
	 ความสวยงามบนพานไหว้คร	ูเป็นความงามของพธีิไหว้
ครทูีเ่ราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	แต่หากเรามองเพ่งลึก
ลงไปถงึความหมายของสิง่ทีอ่ยูใ่นพานของแต่ละใบแล้ว	 เรา
จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่นักเรียนผู้จัดพานแต่ละคนต้องการส่งไป
ถึงคุณครูผู้รับพานเหล่านั้น	 ในวันนี้มิสได้มีโอกาสพูดคุยกับ
นางสาววรญัญา	พนาภาส	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/6	นักเรียนท่ีได้
เป็นตวัแทนห้องในการประกวดจดัพานไหว้คร	ูจงึได้สมัภาษณ์
เกีย่วกบัการจดัพานเพือ่แบ่งปันประสบการณ์	 และถ่ายทอด
ความรูส้กึทีไ่ด้ท�าหน้าท่ีนีก้นัค่ะ	
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*ไอเดียในการจดัพาน 
นางสาววรญัญา :	ไอเดยีในการจดัพานเริม่จากดูเกณฑ์การตดัสนิก่อน	จากน้ันเราก็มาตัง้
คอนเซ็ปกนัว่า	“เรยีบง่าย	ประณตี	สวยงาม”	และเพือ่น	ๆ	ในกลุม่กช่็วยกันค้นหาข้อมูล	
รปูภาพ	และความหมายของดอกไม้	 เพือ่จะได้มแีบบแผนและตวัอย่างในการท�างานมาก
ขึน้	โดยมผีูน้�าในกลุม่คอื	นางสาวพมิพ์มาดา	ซึง่ตอนนัน้เธอยงัเป็นนกัเรยีนแลกเปล่ียนอยู่
ท่ีสหรฐัอเมรกิา	 แต่เธอก็เป็นผูน้�าได้ด	ี และวนัแรกทีเ่ธอกลบัมาถงึประเทศไทยก็เป็นวนัที่
ท�าพานพอดค่ีะ

*การแบ่งหน้าท่ีในการจดัพาน
นางสาววรญัญา :	 เมือ่ได้ไอเดยีในการจดัพานแล้ว	 เพือ่น	 ๆ	กเ็ตรยีมตวักนัไปซือ้ดอกไม้	 โดยถามความสมคัรใจของเพือ่น
ในกลุม่ว่าต้องการจะไปหรอืไม่	ถ้าใครไม่ไปกท็�าอปุกรณ์อ่ืน	ๆ	จดัเตรียมพาน	โฟม	และรายละเอยีดยบิย่อย	เราเริม่วางแผน
การท�างานโดยน�าเขม็ปักลงไปในมะเขอื	และดอกบานไม่รูโ้รยให้ได้มากทีส่ดุ	หลังจากนัน้ก็น�าภาพพานทีร่่างไว้ให้เพือ่น	ๆ	ดู
เพือ่เหน็รปูร่างลกัษณะของพาน	วนัทีล่งแข่งขนัจรงิกไ็ด้แบ่ง	2	คน	ท�าพานแรก	โดยเร่ิมท�าจากฐาน	เราต้องท�าให้พานมีฐานท่ี
แขง็แรงเพือ่เกิดความมัน่คง	จากนัน้ก็เริม่ลากเส้นบนโฟมและปักดอกไม้ตามแนวทีร่่างไว้	ซ่ึงในระหว่างทีจ่ดัพานกันอยูน้ั่นก็มี
เพือ่น	ๆ	ในช้ันเรยีนมาดู	และให้ก�าลงัใจ
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*ความคดิในขณะทีจั่ดพาน
	 นางสาววรัญญา :	ในตอนนัน้คดิถึงอย่างเดียวคอืภาพ
ของมาสเตอร์ธีระพล	ครูประจ�าช้ัน	และมิสชมพนูชุ	ครคููช้ั่น	
ที่ก�าลังรับพานจากตัวแทนเพื่อน	 ๆ	 ใบหน้าของพวกท่าน
คงจะมแีต่รอยยิม้	พวกเราไม่ได้คาดหวงัถงึชยัชนะ	หรอืรางวลั
ใด	 ๆ	 เราคิดเพียงอย่างเดียวว่าเราอยากให้มาสเตอร์และ
มสิภมิูใจในตวัพวกเรา	ให้ท่านได้รูว่้าเราตัง้ใจท�าให้	มาสเตอร์
มกัจะเดนิมาถามบ่อย	 ๆ	 ว่ากนิอะไรหรอืยัง	 ส่วนมสิกเ็ดิน
มาดมูาถามเช่นกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง	ท�าให้กลุม่ของเรารู้สกึ
อบอุน่ใจ	 และ	อยากจะท�าให้พานออกมาดทีีสุ่ด*ความรู้สึก
หลงัจากจดัพานเสรจ็
 นางสาววรญัญา :	 รูส้กึภูมใิจ	 และสมัผสัได้ถงึการ
ท�างานเป็นทมี	มคีวามสามคัค	ีช่วยเหลอืกัน	ห่วงใยกนัตลอด
เวลา	 เมือ่ท�างานร่วมกนัแล้วท�าให้ได้พดูคยุกันมากขึน้	สนทิ
กนัมากขึน้	 รูจ้กัการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่และภูมใิจในตัวเอง	
และเพ่ือน	ๆ	ค่ะ

หลังจากที่ผู ้อ่านได้เห็นถึงความตั้งใจในการจัดพานของ
นกัเรียนแล้ว	 ตอนนีเ้ราจะมาแบ่งปันความรูส้กึของคณุครทูี่
ได้รบัพานไหว้ครกูนัค่ะ
	 มสิมรกต ณ ตะกัว่ทุ่ง: มสิรูสึ้กยนิด	ีมีความสุข	และ
อิม่เอมใจทีไ่ด้รับพานจากศษิย์	 เกิดความประทบัใจทกุครัง้
เพราะเหน็ถึงความต้ังใจของนกัเรียนในการท�าพาน	และมอบ
ให้คร	ูสมัยนีม้แีบบพานมากมายทัง้สวยงาม	สร้างสรรค์	และ



16 อสธ  สาร ว า ร ส า ร โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ ร ี   17

เอาฮารวมทัง้การหาวสัดุทีจ่ะน�ามาท�าก็ง่ายกว่าในสมยัก่อน
มาก	ซึง่ผูท้�าต้องมคีวามอดทน	และตัง้ใจในการท�าเป็นอย่าง
สงู	แต่ไม่ว่ายคุสมยัจะเปลีย่นไปเช่นไรจดุประสงค์ในการท�า
พานไหว้ครูก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนักค่ะ
 มสิพชิชาพร ประยรูอนเุทพ:	มสิรูส้กึตืน่เต้น	และตืน้
ตันใจในการที่ได้มองลูกศิษย์ค่อย	ๆ	เข้ามาใกล	้ๆ	แล้วก้ม
ลงกราบ	แม้จะเป็นเพยีงเวลาไม่กีว่นิาทแีต่มคีวามศกัดิส์ทิธิ์	
และเป็นความภาคภูมิใจของครูที่ยากจะหาค�ามาบรรยาย
ได้	 อีกท้ังยังได้เปลี่ยนมุมมองของเราเองตอนเด็ก	 ๆ	 จาก
การที่เป็นคนมอบพานให้คุณครู	 แต่เป็นคนมารับแทน		
มิสประทับใจพานไหว้ครูท่ีได้รับทุปี	 เพราะแต่ละปีจะมี
จุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป	แต่รับรู้ได้ค่ะ	ว่าเด็ก	ๆ	ตั้งใจ
ท�าให้คณุครมูาก	ใช้ความคดิสร้างสรรค์กนัอย่างเตม็ที	่และ	
ร่วมมอืกนัประดษิฐ์ขึน้มา	พวกเขามไีอเดยีแตกต่างกันออก
ไป	สมยัก่อนกจ็ะท�าในรปูแบบของดอกไม้	ธปูเทยีน	สวยงาม
ตามประเพณี	สมัยนี้เด็ก	ๆ	ก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป
มากขึ้น	 มีความร่วมสมัย	 แต่สิ่งท่ีเหมือนกันคือของที่สื่อ
ความหมายที่มีมาตั้งแต่โบราณ	ได้แก่	ดอกมะเขือ	ดอกเข็ม	
หญ้าแพรก	 และข้าวตอกที่เป็นมนต์ขลังเชื่อมโยงระหว่าง

ครูกับศิษย์ค่ะ
เกร็ดความรู้ เรื่องดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู
	 ดอกไม้ที่นิยมใช้ในการท�าพาน ส่ือความหมายใน
การระลึกพระคุณครู ได้แก่
	 หญ้าแพรก	สื่อถึงการขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้า
แพรก	ทีโ่ตได้เรว็และทนต่อสภาพดนิฟ้า	อากาศ	ทนต่อการ
เหยียบย�่า	ซึ่งเปรียบเสมือนค�าดุด่าของครูบาอาจารย์
 ดอกเข็ม 	 	 ส่ือถึงการขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม	
เหมือนชื่อของดอกเข็ม
 ดอกมะเขือ	ส่ือถงึการเปรียบเทยีบว่า	มะเขอืจะคว�า่
ดอกลงเสมอเมือ่จะออกลกู	แสดงถงึนักเรยีนทีจ่ะเรยีนให้ได้
ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม	ถ่อมตน	เป็นคนสุภาพเรียบร้อย	
 ข้าวตอก 	สื่อถึ งความมีระเบียบวินัยหากใคร
สามารถท�าตามกฎระเบียบ	เอาชนะความซุกซนและความ
เกียจคร้านของตัวเองได้	ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่ว
ออกจากข้าวเปลือก
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	 การจดัการศกึษาในปัจจบัุนเป็นท่ียอมรบักนัดีว่าก�าลงัประสบปัญหาอย่างมาก	จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีนทีจ่ดัโดยสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ	 (สทศ.)	 โดยใช้การทดสอบทางการศกึษาระดับชาตข้ัินพืน้ฐาน	
(O-NET)	พบว่า	คะแนนวชิาของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่6	ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2558	มค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่าเกณฑ์และมี
แนวโน้มลดลง	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการสอนของประเทศไทยมุง่เน้นเพยีงแต่การให้ความรูม้าก	อดัแน่นด้วยเนือ้หาวิชาการ	เพ่ือ
ใช้ในการสอบแต่ไม่สอนให้นกัเรยีนได้เกดิทักษะการคิด	การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ส่งผลให้นกัเรยีนคดิไม่เป็น	วเิคราะห์
ไม่ได้	ขาดทกัษะชวีติ
ไม่มกีารเช่ือมโยงความรู้ท่ีมี เพือ่น�าไปใช้ในการแก้ปญหาท่ีพบในชีวิตประจ�าวัน 

	 ดังน้ันในการแก้ปัญหาน้ีควรมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	 21	
มากกว่าการสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหา	 หลักสูตรจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนรู้	 โดยเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญด้วยวิธีการที่
หลากหลาย	เน้นให้นกัเรยีนได้ลงมอืปฏิบัตจิรงิเพือ่ให้เกดิประสบการณ์ตรง	ใช้ค�าถามกระตุน้นกัเรยีนเกดิการคิดวเิคราะห์และ
สบืค้นข้อมลู	เพือ่ให้นกัเรยีนมทีกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวิีต		สามารถน�าไปใช้ได้ในชวีติจรงิ	และนกัเรยีนทกุคนได้เรยีนรูร่้วมกัน	
เป็นทีม	ครจูงึต้องเปลีย่นบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผูอ้�านวยความสะดวก	เป็นทีป่รกึษา	ชีแ้นะ	ช่วยเหลอืนกัเรยีนให้ประสบ
ผลส�าเรจ็ใน
การเรียนรู้ด้วยตนอง

	 จากแนวทางการแก้ปัญหาดงักล่าว	ฝ่ายวชิาการโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจงึได้พฒันา	หลกัสตูร	STEM	Kids	ขึน้ส�าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา	โดยหลกัสตูร	STEM	Kids	นี	้เป็นหลกัสตูรบรูณาการ	ท่ีน�าแนวการจดัการเรยีนรู	้“สะเตม็ศึกษา”	
STEM	 	 Education	 	 ซึง่มรีปูแบบการจดัการเรียนรูท้ีมุ่ง่เน้นให้เกดิการบรูณาการในกลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ชาวทิยาศาสตร์	
(Science),	เทคโนโลย	ี	(Technology),	วิศวกรรมศาสตร์	(Engineering)	และ	คณติศาสตร์	(Mathematics)	มาผสมผสาน
กนัอย่างลงตวั	 เพือ่พฒันาให้ผูเ้รยีนเกดิทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี	 	 21	ทีเ่น้นให้นกัเรียนเกิดการเชือ่มโยงความรูข้องตน
ไปสูแ่นวทางในการแก้ปัญหาโดยมกีระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ทาํไมต้อง STEM Kids
โดย มิสนงนชุ เอกตระกลู
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จดุเด่นของหลักสูตร STEM Kids

	 ในการจดัการเรยีนการสอนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ	มโีครงสร้างดงัตาราง	
โครงสร้างหลกัสตูร 	 จะเหน็ได้ว่าโครงสร้างหลักสูตรพ้ืนฐานจะไม่มีความ

แตกต่างกนั	แต่	หลกัสตูร	 STEM	Kids	จะมีการเพิม่เตมิ
ชัว่โมง	 Stem	 	Meeting	ทีเ่ป็นการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้แบบบูรณาการตามหลักของ	 STEM	 ที่มีการน�า	 กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้	วทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และเทคโนโลยี	
คอมพวิเตอร์	เข้าด้วยกนัเป็นหน่วยการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจและ
ทนัสมยั		นกัเรียนจะได้ฝึกทกัษะพ้ืนฐาน	ทีจ่�าเป็นเพือ่น�าไป
ต่อยอดในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ	ทีไ่ด้จากการเรียนรู้	

ทีม่า: งานหลกัสตูรและการนเิทศโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี
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ก�าหนดการจัดการเรียน

	 -ในภาคเรียนที่	 1	 และช่วง	 Summer	 Course	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใน
หลกัสตูร	STEM	Kids	ได้มกีารจดักจิกรรมเพ่ือพัฒนาทกัษะขัน้พ้ืนฐาน	ทัง้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้	วทิยาศาสตร์	
คณติศาสตร์	และเทคโนโลย	ีคอมพวิเตอร์
	 -ในภาคเรยีนท่ี	2	จดักิจกรรมการเรยีนรูเ้ป็นหน่วยการเรยีนแบบบรูณาการตามหลกั	STEM
	 -จดัทศันศกึษาทีส่่งเสริมให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู้นอกห้องเรยีน	ปีการศกึษา	ละ	2	คร้ัง
	 -จดัค่ายเสรมิประสบการณ์	One	day	camp
	 -จดัแสดงนทิรรศการวชิาการ	เพือ่ให้นกัเรยีนได้แสดงสามารถของตนเพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่ในตนเอง	
	 -พฒันาทกัษะการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	เทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร์ให้มคีวามเป็นเลศิ
ตามความสนใจของผูเ้รยีน
	 จากแนวทางในการจัดกิจกรรมของหลักสูตร	 STEM	 Kids	 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
มคีวามต้ังใจในการพฒันาให้นกัเรยีนได้รบัการส่งเสริมในทุก	ๆ	 ด้านตามความถนดั	 และสนใจของนกัเรียน	
พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21	เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิและมคีวามสุขในการเรียน	

ตดิตามข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั	STEM	Kids	ได้ที	่https://www.facebook.com/ACTSTEMKIDS/

แนวทางในการจัดกิจกรรม Stem  Meeting

	 จุดประสงค์ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ STEM	Kids	 คอืให้นักเรยีนได้รบัการพัฒนาทกัษะพืน้ฐาน	
ทีจ่�าเป็น	โดยการได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ	เรยีนรู้เป็นทมีและสามารถ	น�าความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ	ทีไ่ด้จากการเรยีนรู	้	โดยใช้การประเมนิผลจากสภาพจรงิ		ไม่มกีารตัดเกรด	เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามสขุ
ในการเรยีนรู	้ได้รบัการพฒันาทกัษะการคดิขัน้สงู	และสามารถแก้ปัญหาทีพ่บในชวีติประจ�าวนัได้
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	 การเดินทางไปเรยีนภาษาองักฤษที	่Bell	Cambridge	
ในครั้งนี้ไม่รู้ว่าเริ่มต้นจากสิ่งใด	 รู้แต่เพียงว่าอยากไปเรียน	
ประกอบกับว่าการท�างานในทุกวันนี้ต้องพบปะสื่อสารพูด
คุยกับครูต่างชาติบ่อยครั้ง	 จะพูดกันแต่ละครั้งก็ยังไม่ค่อย
กล้าเท่าไหร่นกั	 และคดิว่าการได้อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีเ่ตม็ไป
ด้วยการใช้ภาษาในชีวติประจ�าวนั	 รวมถึงการพดูและได้ยนิ
ในบรบิททางวฒันธรรมทีถ่กูต้อง	 คงจะท�าให้เกดิการเรียนรู้
ทางภาษาได้เพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็	จงึเป็นแรงผลกัดันในตวัเอง
ทีจ่ะสูก้บัสิง่ท่ีท้าทายต่อไป
	 เมื่อทราบว่าตัวเองได้เดินทางไปเรียน	 Bell	 Cam-
bridge	 ณ	 ประเทศอังกฤษ	 เป็นระยะเวลา	 3	 สัปดาห	์	
(	22	เม.ย.-12	พ.ค.	61	)	กต็ืน่เต้นดใีจ	บวกกบัความกงัวล
มากมายในหลาย	 ๆ	 เรือ่งว่าจะท�าอย่างไรดี	 กบัการสือ่สาร
ภาษาองักฤษทีค่่อนข้างจะอ่อนด้อย	จะพดูกนัรูเ้รือ่งหรอืไม่	
อาหารการกนิ	 อากาศ	ชวิีตความเป็นอยู	่ กงัวลไปหมด	แต่
กไ็ด้รบัการแนะน�าจากเพือ่นครใูนโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์
ในการเดินทางไปเรียนที่นั่น	 คอยให้ก�าลังใจบอกกล่าวเล่า
เรือ่งราว	ท�าให้ได้รูว่้าจะต้องเตรยีมตวัอย่างไรบ้าง	เร่ิมต้นจาก
การเข้าเรยีนภาษาองักฤษกบัศนูย์	Bell	ของโรงเรยีน	ฝึกฟัง
ภาษาจาก	Youtube	บ้าง	เพือ่ให้คุน้ชินกับเสยีง	และ	ค�าศพัท์		
มากข้ึน	แต่กเ็ป็นเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้
	 เมือ่เดนิทางถงึประเทศองักฤษ	ต้องผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมอืง	ภาวนาว่าอย่าถามเยอะนะ	เดีย๋วตอบไม่รู้เรือ่ง	และ

The first time in Bell Cambridge 
 โดย มสิศมานนัท์ รฐัธนะรชัต์

แล้วกผ่็านออกมาได้	ต่อจากนีไ้ปจะต้องเจอกบั	Host	family	
แล้วสนิะ	จะเป็นอย่างไรบ้าง	จะพดูกันรูเ้รือ่งม้ัย	อัธยาศัยจะ
เป็นอย่างไร	หลงัจากทีไ่ด้คยุกนัผ่านอีเมล์มาบ้างแล้ว	จากนี้
ไปจะได้เจอตวัจรงิกนัเสยีทคีดิไปต่าง	ๆ	นานา	ระหว่างทาง
จากสนามบนิไป	 Cambridge	 ซ่ึงใช้เวลาเดนิทางประมาณ	
1	ชัว่โมงครึง่	 เมือ่พบกบั	Host	 family	ครัง้แรกด้วยความ
ตืน่เต้นกพ็ดูผิดซะแล้ว	แนะน�าตัวผดิ	ๆ	ถกู	ๆ	แต่ก็ผ่านไปได้
ด้วยดี	ได้อยู่กบั	Host	family	ทีน่่ารัก	เป็นกนัเอง	ท�าอาหาร
อร่อย	สอนภาษาอังกฤษให้ทกุวนั	
	 ก้าวแรกใน	Bell	Cambridge	ตืน่เต้นอีกแล้ว	เพราะ
ต้องติดต่อกบัเจ้าหน้าที	่ต้องพูดส่ือสารอย่างจรงิจงัด้วยตวัเอง	
ต้องสอบวดัระดบัเพือ่จดันกัเรยีนให้เหมาะสมกับแต่ละ	level	
สอบเสรจ็กถ็งึเวลาทีต้่องเรยีนกบัครเูจ้าของภาษา	การเรยีน
วนัแรกจะเกีย่วกบัการแนะน�าตวัเอง	ท�าความรูจ้กักบัเพือ่น	ๆ	
แล้วกพ็าออกไปดสูถานทีต่่าง	ๆ 	รอบโรงเรยีน	การเรยีนในชัน้
เรียนสนกุสนาน	 ต่ืนเต้นบ้าง	 มกิีจกรรมทีต้่องพดูสือ่สารกัน
ตลอด	ท�าให้ได้ฝึกพดู	 ฝึกออกสยีงทีถ่กูต้อง	 ฝึกการเลอืกใช้
ประโยคทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง	ๆ	ในชีวติประจ�าวนั	
ทกุสัปดาห์จะมกีารสอบเพ่ือวดัความรู้ความสามารถในเร่ือง
ทีไ่ด้เรยีนผ่านไปแล้ว	การไปเรียนในคร้ังนีไ้ด้ค้นพบว่าตนเอง
มจีดุด้อยในทกัษะการฟังมาก	จงึได้พยายามฝึกทกัษะนีจ้าก
การดูทวีทีีบ้่านโฮสเป็นประจ�า	ตอนแรกก็กลัวนูน่กลัวนี	่กลัว
พดูไม่ได้	สือ่สารไม่ได้	แต่พอมาทีน่ีแ่ล้วถึงรูว่้าเพือ่น	ๆ	และ
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ครจูะคอยสนบัสนนุอยูเ่สมอ	มเีพือ่นร่วมชัน้ทีม่าจากหลาย	
เชือ้ชาต	ิได้แลกเปลีย่นวฒันธรรม	พดูกนัรูเ้ร่ืองบ้างไม่รูเ้รือ่ง
บ้าง	แต่ก็ได้มิตรภาพที่ดีต่อกัน	
		 นอกจากประสบการณ์ที่ได้รับในห้องเรียนแล้ว
ยังมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองต่าง	 ๆ	 ที่
มีสถานที่ส�าคัญและสวยงาม	 ทั้งใกล้	 และไกล	 ในวัน
หยุดสุดสัปดาห์	 ในสัปดาห์แรกที่ไปถึงได้เดินทางไป
เยี่ยมชมพระราชวังวินด์เซอร์	 หรือปราสาทวินด์เซอร์		
(Windsor	 Castle)	 เป็นพระราชวังที่โด่งดังของอังกฤษ	
เป ็นสถาป ัตยกรรมที่แสดงให ้ เห็นถึงความสัมพันธ ์	
ของกษัตริย์แต่ละสมัย	 มีความยิ่งใหญ่	 และสวยงามมาก	
สัปดาห์ต่อมาได้เดินทางไปลอนดอน	 ชม	 London	 Eye,	

Bigben	และเดินทางไปเมอืง	Canterbury	 เป็นเมืองเลก็	ๆ	
น่ารัก	 ๆ	 เก่าแก่	 และสวยงามเป็นที่ต้ังของมหาวิหาร	
แคนเทอร์เบอรี	 (Canterbury	Cathedral)	ซึ่งนับเป็นอีก
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญของอังกฤษ	นอกจากนั้นยัง	
ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ในเมือง	 Cambridge	 เช่น		
วิทยาลัยคิงส ์	 (King’s	 College),	 วิทยาลัยตรีนิ ต้ี		
(Trinity	College)	 เป็นต้น	ทั้งหมดนี้ก็คือความประทับใจ
ที่เกิดขึ้น	 ได้ใช้ชีวิตในที่ที่แปลกใหม่	 การเอาตัวรอด	 และ
การปรับตัว	 พบเจอผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ	 ได้ท่อง
เที่ยวไปในภูมิประเทศที่แตกต่าง	ได้เรียนรู้ระบบการศึกษา
ที่แตกต่างจากบ้านเรา	 ได้ฝึกภาษาอังกฤษแม้จะไม่เป๊ะ
แต่ก็ดีกว่าแต่ก่อน	 โดยเฉพาะทักษะการฟัง	 และการพูด	
คุณครูที่มีความสนใจอยากไปพัฒนาทางด้านภาษา	 และ	
หาประสบการณ์ต่างประเทศ	จงใช้โอกาสทีม่นีีใ้นการพฒันา
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง	และองค์กรต่อไป	
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	 ก่อนการเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศ
องักฤษ	 ในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบคุลากร	 โดย
ส�านกัผูอ้�านวยการ	มสิมีความมัน่ใจในการใช้ภาษาในระดบั
ทัว่ไปในการทีจ่ะสามารถสือ่สารกบัชาวต่างชาติได้	แต่พอได้
รบัหวัข้อว่าจะต้องไปเรยีนภาษาท่ีเป็นประเทศเจ้าของภาษา	
ก็ท�าให้เราเร่ิมมาตระหนักว่าควรท่ีจะต้องท�าการบ้านเพิ่ม
ทกัษะในการฟัง	การพดู	การอ่าน	และการเขยีนทีเ่กีย่วข้อง
กับภาษาอังกฤษอย่างไร	 เพื่อให้ตัวเองพร้อมและได้รับ
ประโยชน์สงูสดุจากกการได้รบัโอกาสในการไปเรยีนภาษา
ทีป่ระเทศองักฤษ
	 เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษา
อังกฤษน้ี	 หลัก	 ๆ	 จะน่าเป็นในเรื่องของการได้รับโอกาส
และความไว้วางใจจากท่านผูอ้�านวยการ	 หวัหน้างาน	 และ
ครูอาจารย	์ ที่เห็นว่ามิสมีความเหมาะสมในการที่จะได้รับ
โอกาสไปเรยีนภาษาทีป่ระเทศองักฤษในครัง้นี	้ประกอบกบั
ตนเองกเ็หน็ว่าโครงการพฒันาศกัยภาพครใูนด้านของภาษา
องักฤษ	เป็นโครงการทีดี่ทีจ่ะสามารถช่วยส่งเสรมิและพฒันา
ศกัยภาพในเรือ่งของการจดัการเรยีนรูท่ี้เป็นภาษาองักฤษให้
กบัคณุครทูกุคนท่ีได้เข้าร่วมโครงการนี	้และเชือ่มัน่ว่าตนเอง
กอ็ยากทีจ่ะได้รบัความท้าทาย	ในการทีจ่ะพสิจูน์ตนเอง	ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านของทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ	การใช้ชวีติ
ในต่างแดน	และได้เปิดโลกทัศน์อีกมมุหน่ึงของโลกว่าจะเป็น
อย่างไร

3 สปัดาห์กับการเรยีนภาษาอังกฤษ

ในประเทศเจ้าของภาษา
	โดย	มสินติตยิา	ถวลิถงึ

	 การเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง		
มสิมกีารเตรยีมตวัในเร่ืองภาษาองักฤษ	อาทิ	ทบทวนทักษะ
ภาษาในด้านต่าง	ๆ 	ศกึษาเกีย่วกับวฒันธรรม	ประเพณ	ีและ	
สถานทีส่�าคญั	 ๆ	 ของประเทศองักฤษ	ตลอดจนการเตรยีม
ตวัการเข้าประเทศ	และการใช้ชวีติในแหล่งท่ีพกั	(บ้านโฮสต์)	
ทีเ่ราจะต้องเข้าไปพกัว่าควรจะมกีารวางตวัอย่างไรให้มคีวาม
เหมาะสม	 เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตและถ่ายทอดเรื่องราว
ของตนเอง	 และในฐานะประชาชนคนไทยตลอดระยะเวลา	
3	 สัปดาห์	 ได้อย่างมคีวามสุข	 อกีท้ังก่อนหน้าทีจ่ะออกเดนิ
ทางมิสได้รบัน�า้ใจจากพ่ี	ๆ	ครอูาจารย์หลาย	ๆ	ท่านได้ให้ค�า
แนะน�าและเป็นทีป่รึกษาไม่ว่าจะเป็นการเตรยีมตวัในเรือ่ง
ของการใช้ชวีติ	เร่ืองของเส้นทางการเดนิทาง	(มิสเกยีรตสุิดา	
อนิทรถาวร	และมาสเตอร์สันต	ิวงศ์พนัธ์)	ตลอดจนบุคลากร
ทางฝ่ายวชิาการท่ีให้โอกาส	 และคอยสนบัสนนุ	 ฝ่ายส�านกั
ผู้อ�านวยการและงานบุคคลท่ีมีการเตรียมการคุณครู	 และ
อ�านวยความสะดวก	 ประสานงาน	 ในการเดนิทางไปเรยีน
ภาษาท่ีประเทศองักฤษในครัง้นี้
	 ตลอดระยะเวลา	 3	 สัปดาห์	 ที่ได้ไปเรียนภาษาที่
อังกฤษถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาอันส้ัน	 แต่มิสอยากจะ
บอกว่าประสบการณ์ในครัง้นี	้ ท�าให้ตวัมิสเองมีความม่ันใจ
และมคีวามพร้อมในการใช้ภาษาองักฤษทีเ่พิม่ขึน้ทัง้การพดู		
การอ่าน	การฟัง	และการเขียน	นอกจากจะได้ภาษาอังกฤษ
แล้วการไปเรียนภาษาในคร้ังนี้ท�าให้มิสได้เปิดโลกทัศน์ใน
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ด้านของภาษาต่าง	 ๆ	 ของทกุมมุโลก	 เนือ่งจากกลุม่เพือ่น
ที่เราได้ไปพบเจอในช้ันเรียนมีหลากหลายประเทศท้ังโซน
เอเชยี	ตะวนัออกกลาง	และยโุรป	อาท	ิอติาลี	เยอรมัน	ญีปุ่น่	
เกาหลใีต้	 ตรุก	ี ซดูาน	ซาอดุอิาระเบีย	 โปแลนด์	 ฟิลิปปินส์	
และเบลเยีย่ม	เป็นต้น	
	 การได้เรยีนภาษากบัประเทศเจ้าของภาษาถอืว่าเป็น
สิง่ทีท้่าทายอย่างมาก	 ในแง่ของข้อดหีลกั	 ๆ	 น่าจะเป็นใน
เร่ืองส�าเนยีงของการออกเสยีง	และทักษะการใช้ภาษา	ซ่ึงเป็น
เสน่ห์อย่างหนึง่ทีป่ระเทศเจ้าของภาษาให้เรามาแบบเตม็ๆ	
ประกอบกบัการทีเ่ราได้ไปสมัผัสกับสถานที	่และบรรยากาศ
ต่าง	 ๆ	 ของประเทศ	ยิง่ท�าให้เราเกดิกระบวนการเรยีนรูท้ีด่ี	
และทีส่�าคญัท�าให้เราต้องกล้าทีจ่ะพดูคยุ	ทีส่ือ่สาร	
		 นอกจากการเรียนใน	 Class	 แล้ว	 มิสได้เดินทางไป
เรยีนรูน้อกห้องเรยีน	ตามสถานทีต่่าง	ๆ	เช่น	1.	พระราชวงั
วินเซอร์	 พระราชวังท่ีมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ	
พระมหากษตัรย์ิในประเทศองักฤษ	ทีเ่ตม็ไปด้วยมนต์เสน่ห์	
ตราตรึงให้ทุกคนทั่วทุกมุมโลกต่างเดินทางมาเพ่ือชม
และรบัรูเ้รือ่งราวในประวตัศิาสตร์ของพระราชวงั	 2.	 King		
College	มหาวิทยาลยัระดบัชัน้น�าทีเ่ก่าแก่	และมชีือ่เสียงใน	
เคมบรดิจ์ขององักฤษ	 ท่ีภายนอกประกอบไปด้วยจติรกรรม
การก่อสร้างที่ตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่นของตึกอาคาร
เรยีน	 และเป็นอกีเป้าหมายหน่ึงทีส่�าคญัของนสิิต	 นกัศกึษา
ทั้งในและนอกประเทศอยากที่จะเข้ามาสัมผัส	 และศึกษา
หาความรู	้ 3.	 ลอนดอน	 เมอืงหลวงประเทศองักฤษ	 เมอืง
หลวงทีม่สีถาปัตยกรรมอันโดดเด่น	 ไม่ว่าจะเป็นหอนาฬิกา	
Big	Ben	ชงิช้าสวรรค์	London	Eye	ท�าเนียบนายกรฐัมนตรี		

พระราชวงับกักิง้แฮม	 และการล่องเรือตามสายแม่น�า้เทมส์	
4.	เมอืง	Canterbury	เมอืงท่องเทีย่วทีน่่าไปค้นหากบัอาคาร
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นทีพ่บได้ยากในแถบเอเชียของเรา	
แต่เป็นเมอืงท่องเทีย่วท่ีดนู่าสงบ	มมีนต์ขลงั	ถงึแม้จะมีผู้คน
จะพลุกพล่านไปตามสถานท่ีต่าง	ๆ 	แต่กเ็ป็นอีกแหล่งทีด่งึดดู
ผูค้นให้มาเทีย่วพกัผ่อนได้ดเีลยทเีดยีว
	 เรื่องราวที่ประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการไปใช้ชีวิต	
และเรียนภาษาที่น่ันมีมากมาย	 เช่น	 ความอบอุ่นในการ
ต้อนรับของโฮสต์กบัสมาชกิเพ่ือน	ๆ	 ในครอบครวัเดยีวกนั	
ที่ท�าให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา	 3	 สัปดาห์
ได้อย่างสนกุสนาน	มคีวามสขุ	 และเป็นตวัของตนเอง	 การ
ใช้ชีวิตในต่างแดนที่ต้องรับผิดชอบตนเอง	 มีการช่วยเหลือ
ระหว่างเพือ่นครดู้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของความเป็นอยู	่	
การเรียน	 การท่องเท่ียว	 และมิตรภาพระหว่างเพื่อนใน	
ชัน้เรยีนจากทัว่ทกุมุมโลก	ทีไ่ด้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์
การเรียนรู้	 ความเป็นตัวตนของแต่ละคน	การยอมรบัความ
แตกต่าง	
	 บคุลากรทีส่นใจเข้าร่วมโครงการพฒันาภาษาอังกฤษ	
สามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ในแต่ละปีการศกึษา	 โดย
มกีารเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพร่างกาย	
และสขุภาพจติใจ	 ฝึกและทบทวนหลกัการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้มคีวามพร้อมและเหมาะสมในการเข้าร่วมรบัประสบการณ์
ในคร้ังนี	้อกีทัง้ศกึษารายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ชีวติใน
ประเทศองักฤษ	 เพือ่ให้การไปเข้าร่วมโครงการพฒันาภาษา
องักฤษเป็นไปอย่างเกดิประสทิธภิาพ	และเกิดประสิทธิผลท่ี
ดเีมือ่น�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานของบคุลากรต่อไป
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*เหตุผลทีเ่ลือกท�าผลงานวจิยัหวัข้อนี้
	 การเลอืกท�าหวัข้อวจิยัเรือ่งนี	้ตลอดการสอนรายวชิา
ชวีวทิยาทีผ่่านมา	มสิพบว่า		การจดัการเรียนรู้ในหน่วยการ
เรยีนรูเ้รือ่งการสลายสารอาหารเพ่ือให้ได้พลงังาน	นกัเรียน
มีความรู้ความเข้าใจและแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน	 โดยไม่
สามารถที่จะอธิบายกระบวนต่าง	 ๆ	 ของการสลายสาร
อาหาร	 และข้อค�าถามในใบงานหรือแบบฝึกหัดได้อย่าง	
ถูกต้อง	 ซ่ึงในปัญหาท่ีพบนั้นเกิดข้ึนในจ�านวนนักเรียน	
33.33	 %	 จากจ�านวนนักเรียนที่มิสได ้ท�าการสอน		
โดยข้อความรูท้ีน่กัเรยีนยงัมคีวามคลาดเคล่ือนในเร่ืองของ
การสลายสารอาหารเพือ่ให้ได้พลงังาน	ได้มาจากมสิท�าการ
สอบเกบ็คะแนนระหว่างการจดัการเรยีนรู	้ซึง่ในการจัดการ
เรยีนรูใ้นบางครัง้มสิไม่ได้ให้ผูเ้รยีนได้ร่วมกนัอภปิราย	และ
สรุปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีตรงกัน	ท�าให้ผู้เรียน
ขาดการจัดวางระบบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน	
ประกอบกับธรรมชาติของนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่มีผล
การเรียน	 ในชัน้เรยีนทัง้เรียนด	ี เรยีนปานกลาง	 และเรยีน
อ่อน	 และการเรียนเรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์	
มีเนื้อหาที่นักเรียนต้องเข้าใจเป็นแบบวัฏจักร	 เป็นขั้น
เป็นตอน	ดงันัน้	 การเรยีนในเรือ่งนีถ้้าจะให้นกัเรยีนจดจ�า

สมัภาษณ์โดย มสิสภุทัรา ตะกรดุแก้ว

รางวลั
ผลงาน
วิจยัระดบัดี

	 มิสนิตติยา	 ถวิลถึง	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ระดบัด	ีจากคณะกรรมการฝ่ายการศกึษามลูนิธิคณะ
เซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	โรงเรยีนในเครอืมูลนธิิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีการ
ศึกษา	 2560	จากผลงานวจิยัการพฒันาแนวคดิเรือ่ง
การสลายสารอาหารระดับเซลล์ของนกัเรยีนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีที	่4	ด้วยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
โดยใช้เทคนคิ	STAD	วนันีเ้ราจะมาพดูคุยกบัมสินติตยิา
ถงึผลงานวจิยัชิน้นีก้นัค่ะ

และเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดในระยะเวลาจ�ากัดก็คงจะยาก
และคงจะไม่ครอบคลุมกับความแตกต่างในการเรียนรู้ของ
นักเรียนในชั้นเรียนทั้งหมด	 มิสจึงท�าการสืบค้นข้อมูลการ
ศึกษางานวิจัยเบื้องต้น	 และเทคนิคการสอนต่าง	 ๆ	 ว่ามี	
รูปแบบการสอนใดบ้างท่ีจะเหมาะสมกบัผู้เรียน	โดยทีม่สิเอง
สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้จรงิและส่งผลต่อการเรยีนรูข้อง
นกัเรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
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*อธิบายเรือ่งการใช้เทคนคิ STAD โดยสังเขป
	 การใช้เทคนคิ	STAD	เป็นรปูแบบในการจดัการเรยีน
รู้แบบร่วมมือแบบหนึ่ง	 ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นเป็น	
กลุม่/ทมี	สมาชกิมคีวามรบัผิดชอบร่วมกนัท้ังในส่วนตนและ
ส่วนรวม	มกีารฝึกและใช้ทกัษะการท�างานกลุม่ร่วมกัน	 โดย
เทคนิค	STAD	เป็นการเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ย่อย	โดยสมาชกิกลุม่
ทีมี่ความสามารถแตกต่างกนัประมาณ	3-6	คน	 จะช่วยกัน
เรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม	 โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนั	 ต่างคนต่างเรยีนและร่วมมอื
กนัหรอืช่วยกันในการเรยีนรู	้ การจดัการเรยีนการสอนตาม
ทฤษฎนีีจ้ะเน้นให้ผูเ้รยีนช่วยกนัในการเรยีนรู้	โดยมกีจิกรรม
ทีใ่ห้ผูเ้รยีนมกีารพึง่พาอาศยักนั	มกีารปรึกษาหารอืกนัอย่าง
ใกล้ชิด	มกีารสมัพนัธ์กัน	มกีารท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่	มกีาร
วเิคราะห์กระบวนการของกลุม่	และมกีารแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ
งาน	 ซึง่การท�าวจิยัมสิได้จัดกลุม่ทีป่ระกอบด้วยนกัเรยีนทีม่ี
ผลการเรยีนด	ีเรยีนปานกลาง	และเรยีนอ่อน	ซึง่เทคนคินีจ้ะ
ให้ผูเ้รยีนในกลุม่มกีารช่วยเหลอืกนัในด้านการท�างาน	 เช่น	
การสบืค้นข้อมลู	 การอภปิราย	 การอธบิาย	 และการลงมอื
ปฏิบตัร่ิวมกนั	 โดยนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด	ี และนกัเรยีน
ทีม่ผีลการเรยีนปานกลาง	จะช่วยส่งเสรมิให้กบันกัเรียนทีมี่	

ผลการเรยีนอ่อนในกลุม่ไปในตวั	ท�าให้สดุท้ายสมาชกิในกลุม่
เกดิการเรยีนรู้อย่างเท่าเทยีม	

*สิง่ทีค้่นพบจาการวจิยัดงักล่าว
	 จากการท�าวิจัยในหัวข้อเรื่องการสลายสารอาหาร
ระดบัเซลล์	และการใช้เทคนคิ	STAD	เข้ามาร่วมในการพฒันา
แนวคดินกัเรยีน	ท�าให้ทราบว่าการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืทีม่กีาร
จดักลุม่แบบคละความรูค้วามสามารถผูเ้รยีน	และเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รยีนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรูจ้ะสามารถช่วยส่งเสริม	
และพฒันาแนวคดิผูเ้รยีนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	และคงทน	
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
โดยใช้เทคนคิ	STAD	มแีนวทางในการจดัการเรยีนรู	้ดงันี	้
	 1.	ครผููส้อนควรท�าการศกึษาและท�าความเข้าใจในรปูแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค	STAD	
	 2.	 ครผููส้อนควรมกีารสอน	และให้นกัเรยีนท�าความ
เข้าใจและตระหนักถงึความส�าคญัในเร่ืองการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนคิ	STAD	ทีม่ผีลต่อการจัดการเรยีนรู	้
	 3.	 ควรมีการกิจกรรมเพิ่มเติมที่ท�าให้นักเรียนมี	
ส่วนร่วมในการลงมอืปฏบัิตด้ิวยตนเอง
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	 ในช่วงระหว่างวนัท่ี	6-15	เมษายน	2561	มาสเตอร์ได้
มโีอกาสไปพกัผ่อนประจ�าปีกบัครอบครัวทีป่ระเทศไอซ์แลนด์	
(Iceland)	ซึง่มาสเตอร์ได้ยนิและรูจ้กัช่ือประเทศไอซ์แลนด์มา
ตัง้แต่เดก็	ๆ 	แล้ว	แต่ตวัมาสเตอร์เองกลบัไม่เคยได้มโีอกาสไป
เยีย่มเยอืนประเทศนีม้าก่อนเลยสกัครัง้	จนทางบ้านมาสเตอร์
ปรกึษากนัว่าการพกัผ่อนประจ�าปีนีจ้ะไปเทีย่วทีไ่หนด	ีแล้วก็
มคีนเสนอมาว่าพวกเราไป	“ไอซ์แลนด์”	กนัดไีหม	ซึง่ทกุคนก็
เห็นด้วย	เหตผุลท่ีทุกคนในครอบครวัเหน็ด้วยกบัการไปเทีย่ว
ไอซ์แลนด์ในเวลาอนัรวดเรว็นัน้	 เพราะครอบครัวมาสเตอร์
ต้องการหนีอากาศทีร้่อนอบอ้าวในประเทศไทยไปยงัประเทศ
ทีม่อีากาศหนาวเยน็	(จะเรยีกว่าหนร้ีอนไปพึง่เยน็กไ็ด้นะครับ)	

ไอซ์แลนด์...	ดนิแดนแห่ง“แสงเหนอื”(ตอนแรก)
โดย	มาสเตอร์เทิดพล	วงษ์รกัษา

อกีอย่างหนึง่ท่ีเราต้องการพิชติให้ได้	นัน่คอื	“แสงเหนอื”	หรอื	
“ออโรรา”	(Aurora)	ทีใ่ครกต็ามทีไ่ปไอซ์แลนด์	ต่างต้องการ
เหน็แสงเหนอืด้วยกนัทัง้นัน้	 เพราะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ปแล้วจะ
ได้เห็นแสงเหนือ	 แต่ต้องไปถูกช่วงจังหวะเวลาของสภาพ
ภมูอิากาศในช่วงนัน้	ๆ	ด้วย	นบัว่าเป็นความท้าทายของนกั	
เดนิทางเป็นอย่างยิง่	
	 ก่อนจะพาผูอ่้านออกเดนิทางท่องเท่ียวกนั	มาสเตอร์
ขอให้ข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัประเทศไอซ์แลนด์เป็นเบือ้งต้น
ก่อนนะครับ	ประเทศไอซ์แลนด์มีชือ่เรยีกอย่างเป็นทางการ
ว่า	“สาธารณรฐัไอซ์แลนด์”	 (Republic	of	 Iceland)	 โดย
ไอซ์แลนด์เป็นเกาะท่ีอยู่ใต้เส้นอาร์กติก	 เซอร์เคิล	 (Arctic	
Circle)	ทางตอนเหนือของมหาสมทุรแอตแลนติก	ตัง้อยูด้่าน
ทศิตะวันออกเฉยีงใต้ของเกาะกรนีแลนด์	 ทางทศิตะวนัตก
ของนอร์เวย์	และทางทศิเหนอืของสกอตแลนด์	โดยประเทศ
ไอซ์แลนด์ตัง้อยู่ในเขตโอเชยีนกิ	(Oceanic	Zone)	มฤีดรู้อน

ทีส่ัน้	 มฤีดหูนาวทีย่าวนานแต่ไม่หนาวจดั	อณุหภมูเิฉลีย่ใน
เดือนกรกฎาคมเดือนท่ีร้อนท่ีสุดประมาณ	11	องศาเซลเซียส	
และในเดือนกมุภาพนัธ์	 ซ่ึงเป็นเดือนทีห่นาวทีส่ดุประมาณ		
-1	 องศาเซลเซยีล	 ไอซ์แลนด์มนี�า้พรุ้อนและมกีระแสน�า้อุน่
ไหลผ่านจึงท�าให้ไม่หนาวจนเกินไปและ	 โดยที่ไอซ์แลนด์มี
พืน้ทีไ่ม่กว้างใหญ่นกั	 อณุหภมูภิายในประเทศจึงไม่แตกต่าง
กนัมาก	การพฒันาความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของไอซ์
แลนด์ด�าเนนิไปในลักษณะเช่นเดียวกับการพฒันาเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย	 คือ	 เป็นระบบทุนนิยม	
โดยมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมแม้กระทั่งสวัสดิการที่
อยู่อาศัย	 การกระจายรายได้อย่างค่อนข้างเท่าเทียมกัน		
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การให้ความส�าคัญแก่การค้าเสรี	 และการมีอัตราการว่าง
งานทีต่�า่	ไอซ์แลนด์มรีะดับมาตรฐานการครองชีพท่ีนบัว่าสูง
ทีส่ดุประเทศหนึง่ในโลก	แหล่งรายได้ท่ีส�าคญัของไอซ์แลนด์	
คือ	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประมง	 โดยประเทศ
ท่ีเป็นเป้าหมายส่งออกท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 สหราชอาณาจักร	
เยอรมน	ีสหรฐัอเมรกิา	ญีปุ่น่	และเดนมาร์ก	ส่วนประเทศที่
น�าเข้าสนิค้าจากไอซ์แลนด์ทีส่�าคญั	ได้แก่	เยอรมน	ีนอร์เวย์		
สหราชอาณาจักร	 และเดนมาร์ก	 ระบบเศรษฐกิจของ	
ไอซ์แลนด์จงึขึน้อยูก่บัการค้าระหว่างประเทศเป็นส�าคญั	นอกจากนี้	
ไอซ์แลนด์มนีโยบายสนบัสนนุการส่งออกกระแสไฟฟ้าพลัง
น�า้และทีไ่ด้รบัความร้อนจากใต้ดนิ	(Geothermal	and	hy-
dropower)	ซึง่คาดว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งทีม่าของรายได้
เข้าประเทศทีส่�าคญัอกีสาขาหนึง่	 ไอซ์แลนด์ให้ความส�าคัญ
กบัการลงทนุในภมูภิาคยโุรป	 ได้แก่	 ลักเซมเบิร์ก	 นอร์เวย์		
สหราชอาณาจักร	 และสวเีดน	 เป็นต้น	 โดยอตุสาหกรรมท่ี	
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ไอซ์แลนด์ลงทนุในต่างประเทศทีส่�าคญั	ได้แก่	อสงัหารมิทรพัย์	
เคมีภัณฑ์	 ยาและเวชภัณฑ์	 การบริการทางการเงิน	 และ
เครื่องจักร	 มีชาวไทยอาศัยอยู่ในไอซ์แลนด์ประมาณกว่า	
1,200	คน	ส่วนใหญ่จะเป็นสตรไีทยทีส่มรสกบัชาวไอซ์แลนด์	
ซึง่ประกอบอาชพีแม่บ้านและรบัจ้าง	 (แรงงานไทยส่วนใหญ่
ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปลา)	 ซึ่งประเทศ	
ไอซ์แลนด์ใช้สกลุเงนิโครนาไอซ์แลนด์	 (Icelandic	Kroner	–	
ISK)	โดยอตัราแลกเปลีย่น	1	โครนาไอซ์แลนด์	ประมาณ	0.31	
บาท	(ข้อมลู	ณ	เดอืน	เมษายน	พ.ศ.2561)	
		
	 ทั้งหมดข้างต ้นคือข ้อมูลพื้นฐานของประเทศ	
ไอซ์แลนด์	 ต่อจากนีม้าสเตอร์ขอเล่าประสบการณ์การเดิน
ทางไปเยือนไอซ์แลนด์กับครอบครัวให้ผู้อ่านได้ติดตามกัน
ครบั	 ครอบครวัของมาสเตอร์ออกเดนิทางวนัที	่ 6	 เมษายน	
2561	ด้วยสายการบินไทย	เทีย่วบนิที	่TG960	เวลา	01.25	
น.	เพือ่เดนิทางไปยงัท่าอากาศยานอาร์ลนัดา	ประเทศสวเีดน	
(สายการบนิไทยยังไม่มเีทีย่วบนิตรงไปยงัประเทศไอซ์แลนด์		

จึงจ�าเป็นต้องบินมาต่อเครื่องที่ประเทศสวีเดนก่อนครับ)		
เมือ่ถงึประเทศสวเีดนซึง่เป็นวนัทีส่องของการเดนิทาง	อากาศ
ที่สวีเดนก็ตรงตามที่ครอบครัวมาสเตอร์โหยหาต้องการ
เลยครับ	 อุณหภูมิ	ณ	 ตอนนั้นวัดค่าได้ประมาณ	 9	 องศา
เซลเซียส	 เท่านัน้	 อากาศเยน็ก�าลังดีแบบนี	้ ไกด์จงึน�าคณะ
ของครอบครวัมาสเตอร์ออกเดนิทางไปเท่ียวเมอืงสต๊อกโฮล์ม	
(Stockholm)	เมอืงหลวงของประเทศสวเีดนทนัที	

	 ครอบครัวมาสเตอร์มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมบริเวณ
เขตเมอืงเก่าของสวเีดน	ได้แก่	กมัลาสแตน	(Gamla	Stan)	
เมอืงนีม้คีวามเก่าแก่กว่า	1,000	ปี	 เป็นทีต่ัง้ของพระราชวัง
หลวง	รฐัสภา	มหาวิหาร	ตลอดจนกลุม่อาคารพพิธิภัณฑ์	ซึง่
มคีวามสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบราณทีม่คีวามขลงั
สไตล์ยโุรป	และไฮไลต์ส�าคญัอกีทีห่นึง่ทีท่กุคนทีม่าสวเีดนควร
เข้าชม	นัน่คือ	พระราชวงัสต๊อกโฮล์ม	(The	Royal	Palace)		
ซ่ึงพระราชวังกรุงสตอกโฮล์มสร้างมาต้ังเเต่ศตวรรษที่	 17	
โดยตวัอาคารมคีวามสงูกว่า	7	ชัน้	เเละมห้ีองอยู่ท้ังหมดกว่า	
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600	 ห้อง	 มห้ีองเพยีงบางส่วนเท่าน้ันท่ีเปิดให้นกัท่องเทีย่ว
ได้เข้าชม	นกัท่องเทีย่วสามารถเข้ามาเทีย่วชมความสวยงาม
ในส่วนของ	Royal	Apartments	ทีม่ห้ีอง	Cabinet	Room		
ซึ่งเป็นห้องประชุมของกษัตริย์กับบรรดารัฐมนตรีของ
พระองค์	ส่วนท่ี	Hall	of	State	นกัท่องเทีย่วจะได้ชมความ
งดงามของบงัลังก์เงนิ	ซึง่เป็นของราชนิคีรสิตน่ิา	ทีป่กครอง
สวีเดนในช่วงศตวรรษที	่ 16	 โดยในโซนของ	 Bernadotte	
Gallery	 จะเป็นโซนภาพวาดของบรรดาสมาชิกราชวงศ	์
สวีเดนตั้งเเต่อดีตท่ีผ่านมา	 โดยจุดท่ีไม่ควรพลาดมาเท่ียว
ชมให้ได้ก็คือ	 Treasury	 ที่เป็นห้องใต้ดินท่ีเก็บเครื่องราช
กกธุภณัฑ์ท่ีมท้ัีง	 มงกฎุ	 อ่างน�า้มนต์ท่ีท�าจากเงนิ	 เเละดาบ	
เสรจ็จากการเยีย่มชมพระราชวงั	ชมพพิธิภัณฑ์	และชมเมอืง
เก่า	 ไกด์ก็น�าพวกเรากลบัทีพั่ก	 เพือ่พกัผ่อนและเตรยีมออก
เดนิทางในวนัรุ่งขึน้ต่อไป
		
	 รุ่งเช้าของวันท่ีสาม	 ไกด์พาครอบครัวมาสเตอร์เดิน
ทางไปยังสนามบินอาร์ลันดา	 เพื่อต่อเครื่องเดินทางไปยัง

ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวกิ	 ประเทศไอซ์แลนด์	 โดย
สายการบินไอซ์แลนด์แอร์	 เที่ยวบินที่	 FI307	 เมื่อบินถึง	
ประเทศไอซ์แลนด์	 ครอบครัวมาสเตอร์ก็ออกเดินทางจาก
สนามบินมุง่สูเ่มือง	“เรคยาวิก”	(Reykjavik)	ซึง่อยูท่างตอน
ใต้เพ่ือชมความงามเมืองหลวงของไอซ์แลนด์	 มาสเตอร์ได้
เข้าชม	 “ประติมากรรมซันโวยาจเจอร์”	 (Sun	 voyager)	
งานประตมิากรรมรปูเรือทีต่ัง้อยูใ่นกรงุ	Reykyavik	สร้างขึน้
โดยช่างสลกัชือ่	 Jon	Gunnar	 Arnason	 โดยคนส่วนมาก
มักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง	 แต่จริงๆแล้ว		
The	 Sun	 Voyager	 มีความหมายโดยนัยเดิมว ่า		
“เรอืแห่งความฝัน”	 และเป็นบทสรรเสรญิพระอาทิตย์ด้วย	
แต่อย่างไรกต็าม	มาสเตอร์คิดว่าช่วงเวลาท่ีเหมาะกับการไป
เยีย่มชมงานศลิปะชิน้นีม้ากทีส่ดุ	 คอืในฤดูร้อนช่วงกลางคืน	
เน่ืองจากจะเป็นช่วงเวลาทีม่ปีรากฏการณ์	Midnight	 Sun	
หรือพระอาทติย์เทีย่งคนื	 ท�าให้แม้จะเป็นเวลากลางคืนแล้ว
แต่กพ็ระอาทติย์ก็ยงัไม่ตกดนิ	นกัท่องเท่ียงจงึสามารถเดนิดู
รอบ	ๆ 	เรือ่ย	ๆ 	ไปตามธารน�า้จากหอแสดงคอนเสิร์ต	Harpa	
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Hall	ได้ด้วย	จากนัน้มาสเตอร์และครอบครวักเ็ดินทางต่อไป
ยงั	“บ้านฮอฟดเิฮ้าส์”	(The	Hofdi	House)	ซึง่บ้านดงักล่าว
เป็นบ้านไวท์เฮ้าส์เลก็	 ๆ	 น่ารกั	 แถมบรรยากาศยงัดีและมี
ทศันยีภาพทีส่วยงามด้วยครับ	บ้านฮอฟดเิฮ้าส์ตัง้อยูใ่กล้กับ
รมิน�า้และภเูขา	ด้านหน้ามีรปูป้ันของนกัส�ารวจเลฟ	อีรคิสัน	
ที่ทางสหรัฐอเมริกาให้เป็นของก�านัลในวาระฉลองรัฐสภา	
อลัธงิกทิีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลก	

	 ท่านผูอ่้านเหน็บ้านหลงัเลก็	ๆ 	กะทดัรดัแบบนี	้แต่บ้าน
หลังนี้กลับอัดแน่นไปด้วยเร่ืองราวในประวัติศาสตร์ชาติที	่
น่าสนใจของไอซ์แลนด์	 ซึง่ตามประวติัศาสตร์บ้านเก่าหลงันี้
เคยถกูไฟไหม้	ทางไอซ์แลนด์ได้ขอซือ้ต่อในปี	ค.ศ.1958	แล้ว
มาซ่อมแซมขึน้ใหม่	 แต่เดมิเป็นอดีตบ้านท่านประธานาธบิดี	
ปัจจบุนับ้านหลงันีเ้ป็นทีว่่าง	และไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม	
ท่ีน่ีเป็นท่ีรู้จักกนัดีว่าเป็นสถานท่ีส�าหรับการประชมุไอซ์แลนด์	
เคยใช้เป็นทีร่บัรองและจดัเลีย้งผูน้�า	 2	ประเทศมหาอ�านาจ
ผูย้ิง่ใหญ่	 คอื	 ประธานาธิบดีแห่งรสัเซียและประธานาธบิดี
แห่งสหรฐัอเมรกิาในการยตุสิงครามเยน็	 และเคยเป็นหอส่ง
กระจายเสยีงทีติ่ดต่อกบัโลกภายนอก	โดยตัง้เสาวทิยกุระจาย
เสยีงครัง้แรกในปี	ค.ศ.1905	ด้วยครบั	
		
	 จากบ้านฮอฟดิเฮ้าส์มาสเตอร์ก็ออกเดินทางต่อเพือ่ไป
ชมโบสถ์ประจ�าเมอืง	“ฮลัล์กรมิสเคิร์กยา”	(Hallgrimskirkja)	
โบสถ์แห่งนีเ้ป็นโบสถ์ครสิต์ทีส่งูทีส่ดุในไอซ์แลนด์	ตวัโบสถ์มี
ความสงูถงึ	 74.5	 เมตร	 ถอืว่าเป็นศาสนสถานทีส่�าคัญและ
ยังเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดอีกจุดหนึ่งของที่นี่ด้วย	 เมื่อขึ้นไป
ด้านบนจะมองเหน็ทศันยีภาพทีส่วยงามของเมืองเรกยาวกิ	
โบสถ์แห่งนีอ้อกแบบโดย	นายกดุโยน	(Guj	n	Sam	elsson)		
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เป็นสถาปัตยกรรมแนวอมิพราสชัน่นสิท์	 (Impressionist)	
รวมระยะเวลาการก่อสร้างถึง	 38	 ปี	 โบสถ์แห่งนีถ้กูต้ังชือ่
ตามพระในศาสนาคริสต์ท่ีชื่อฮาลล์กริมูร์	 (Hallgr	mur		
P	 tursson)	 นกัประพนัธ์ทีม่ชีือ่เสยีงในไอซ์แลนด์	 โบสถ์จงึ
มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า	 Hallgr	mskirkja	 ซึ่งแปล
ว่า	 “โบสถ์ของฮาลล์กริมร์ู”	 ด้านหน้าของโบสถ์มีอนสุาวรีย์
ของเลฟร์	 อรีกิสนั	 (Leifr	 Eiriksson)	 ยนืตระหง่านอยู่	 ซ่ึง
ตามประวัติศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์บอกไว้ว่า	 เลฟร์		
อีริกสัน	 เป็นชาวนอสร์แห่งชาติยุโรปที่ไปเหยียบดินแดน
อเมรกิาตอนเหนอืเป็นคนแรก	ทางสหรฐัอเมริกาจึงได้มอบ
อนุสาวรย์ีนีใ้ห้แก่ประเทศไอซ์แลนด์เป็นทีร่ะลกึถงึและเพือ่
เชือ่มสมัพนัธไมตรท่ีีดรีะหว่างสองประเทศ	ซึง่โบสถ์ทีน่ีเ่ปิดให้
ชมทกุวนัตัง้แต่	9	โมงเช้าถึง	5	โมงเยน็	และมพีธิทีางศาสนา
วนัอาทิตย์และวนัส�าคญัต่าง	ๆ	ด้วยครบั	

	 การเดนิทางของมาสเตอร์ใน	ไอซ์แลนด์...	ดนิแดนแห่ง	
“แสงเหนอื”	 ยงัไม่จบเพยีงเท่านีน้ะครบั	 ยงัคงเหลอืสถานที่
น่าสนใจอกีหลายแห่งเลยทเีดยีว	 มาสเตอร์ขอน�าเสนอต่อใน
วารสารฉบับถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็น	 น�้าตกสโกการ์ฟอส	
ประสบการณ์การขีร่ถ	 สโนว์โมบลิ	บนยอดเขาท่ามกลางพายุ
หมิะเป็นครัง้แรกในชวีติ	การไปเยีย่มชมทะเลสาบน�า้แขง็โจกลุ
ซาลอน	ชายหาดสดี�าทีห่มูบ้่านวคิ	การไปชมน�า้พรุ้อน	และแช่
น�า้แร่ท่ี	บล	ูลากูน	รวมถงึการล่องเรอืไปชมวาฬในเขตน่านน�า้
ของเกาะกรนีแลนด์	เกาะทีใ่หญ่ท่ีสดุในโลก	และไฮไลท์ส�าคญั
คอืการเจอแสงเหนอื	มาลุน้กนัว่ามาสเตอร์จะได้เจอแสงเหนอื
ทีไ่อซ์แลนด์หรือไม่?	ทัง้หมดนีม้าสเตอร์ขออนญุาตน�ามาเล่าต่อ
ในคอลมัน์	ไอซ์แลนด์	....ดนิแดนแห่ง	“แสงเหนอื”	(ตอนจบ)	
ในวารสารฉบบัหน้านะครบั	 ส�าหรบัวารสารฉบบันีเ้นือ้ทีห่มด
ลงแล้ว	ไว้พบกนัใหม่ใน	อสธ	สาร	ฉบบัหน้าครับ	สวสัดีครบั
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รางวลัชนะเลิศ วชิาการ

รางวลัชนะเลิศ ดานดนตรี

รางวัลชนะเลิศ PAMA Thailand 2018

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขนัรายการ	PAMA	Thailand	2018	การแข่งขนัภาษาอังกฤษ
ชงิแชมป์ประเทศไทย	ครัง้ที	่19	ผลการแข่งขนัระดับชัน้ประถมศึกษา	
ด.ญ.ไอร์ศดิา ไอรมณรีตัน์	ชัน้	ป.5/5	ได้รับรางวลัชนะเลิศอันดบั	1	
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	นายนภัทร วัฒนาสทุธิวงศ์ ช้ัน	ม.6/3	
ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดับ	1

รางวัลชนะเลิศ โครงการ “ร้อยรักแม่ด้วย

เสียงเพลงจากดวงใจ”

	 นายสริภพ คยันันทน์	 ชัน้	 ม.6/7	นายโชคอนนัต์ สนิสาฎก 
ชัน้	 ม.5/8	 และนางสาวเมธาณ ี ธวชัผ่องศร	ี ช้ัน	 ม.4/8	 ในนามวง	
The	Map	ได้รับรางวลัชนะเลศิ	ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตัน-
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีโครงการ	“ร้อยรกัแม่ด้วยเสียงเพลง
จากดวงใจ”	เมือ่วนัอาทิตย์ที	่1	กรกฎาคม	2561

รางวัลชนะเลิศ SLC Academic Day

	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	 ได้ส่งนกัเรยีนเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการเซนหลุยส์	 วิชาการ	 70	 ปี	 SLC	 Academic	
Day	เม่ือวนัที	่16-17	สงิหาคม	2561	ผลการแข่งขนั ด.ญ.ศรัณย์ลดา 
วร์ีวรงค์กลุ	ชัน้	ป.1/2	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	จากการแข่งขนั	Story	
Telling	 ระดับประถมต้น	ด.ช.ธนโชติ เปยมลาภธนบูรณ์	 ชั้น	 ม.
2A	 ได้รับรางวลัชนะเลิศ	 จากการแข่งขัน	 Speech	 ระดบัมธัยมต้น 
ด.ช.ธนภทัร อณริกัษ์กลุ	และ	ด.ช.ปญญณฐั บญุปวนั	ช้ัน	ป.5A		ได้
รบัรางวลัชนะเลศิ	จากการแข่งขัน	Crossword		ระดับประถมปลาย

รางวัลชนะเลิศ TNI Dance Contest 2
nd
 

by TNIDAY

	 กลุ ่มนักเรียนหลักสูตรสหศิลป ์การแสดงโรงเรียนอัส
สัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการประกวดเต้นในรายการ	 TNI	 Dance	
Contest	2nd	by	TNIDAY	เมือ่วนัศกุร์ที	่24	สงิหาคม	2561	ณ	สถาบนั
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โดยมี	
มสิกนกวรรณ หม่องสนธ ิเป็นครผููค้วบคมุการแสดง
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ชนะเลิศการแข่งขนัฟตุบอลรายการ 

Chang Junior Cup 2018 

รุ่นอาย ุ13 ป

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ	 Chang	
Junior	Cup	2018	รุน่อาย	ุ13	ปี	รอบชงิชนะเลศิ	
เมื่อวันอาทิตย์ที่	 3	 มิถุนายน	 2561	ณ	 สนาม
กองทพับก	ทีมอสัสัมชัญธนบรุ	ีชนะ	ทีมโรงเรยีน
เทศบาล	1	สมทุรปราการ	จงึสามารถคว้าแชมป์
มาครองได้ส�าเร็จ

ชนะเลิศฟุตบอลรายการกีฬาธนาคาร

โรงเรียน ธนาคารออมสิน 

รุ่นอาย ุ18 ป

	 ผลการแข่งขนัฟตุบอลรายการกฬีาธนาคาร
โรงเรียน	 ธนาคารออมสิน	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 รอบ
ชงิชนะเลศิ	เมือ่วนัศกุร์ที	่13	กรกฎาคม	2561	ณ	
สนามนนทบรุวีทิยาลัย	ทมีอสัสมัชญัธนบุร	ีเสมอ	
ทีมเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ	 1:1	 	 ประตู	 ต่อเวลายิง
จดุโทษ	ชนะ	7:6	ประตู	จงึสามารถคว้าแชมป์มา
ครองได้ส�าเร็จ	 โดยม	ีนายวฒิุชัย คุม่เคีย่ม	 ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี	6/8	ได้รับรางวลันักเตะยอดเยีย่ม

ชนะเลิศฟุตบอล มวก.นนทบุรีคพั 

รุ่นอาย ุ12 ป

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ	 มวก.	
นนทบรุคัีพ	ครัง้ที	่25	รุน่อาย	ุ12	ปี	รอบชิงชนะเลศิ	
เมือ่วนัอาทิตย์ท่ี	 26	 สงิหาคม	 2561	ณ	สนาม
นนทบุรีสเตเดียม	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
ชนะ	 ทีมโรงเรียนวัดกู้	 จึงสามารถคว้าแชมป์มา
ครองได้ส�าเร็จ

ชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศกึษา 

รุ่นอาย ุ16 ป

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการกรม
พลศกึษา	รุน่อาย	ุ16	ปี	รอบชงิชนะเลิศ	เม่ือวนั
ศกุร์ที	่ 31	สงิหาคม	2561	ณ	สนามศุภชลาศัย	
ทมีอสัสมัชญัธนบรุ	ีชนะ	ทมีภทัรบพิตร	(บรุรีมัย์)	
จงึสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเรจ็

รางวลัชนะเลศิ กฬีาฟตุบอล



34 อสธ  สาร ว า ร ส า ร โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ ร ี 35

ชนะเลิศบาสเกตบอลกฬีาธนาคารโรงเรียน 

ธนาคารออมสิน 

	 ผลการแข่งขนับาสเกตบอลรายการ	กฬีาธนาคาร
โรงเรยีน	ธนาคารออมสนิ	2561	รุน่อาย	ุ 18	 ปี	 รอบชิง
ชนะเลิศ	โซนกรงุเทพมหานคร	ณ	โรงเรยีนนวมินทราชินู
ทศิ	หอวงั	นนทบรุ	ีทมีอัสสมัชญัธนบุร	ีชนะ	ทีมวชูิทิศ		
ด้วยสกอร์	76	:	38	คะแนน		โดยม	ีMVP	ได้เเก่	นายภาสกร 
นยิตวิตัน์ชาญชยั	ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	6/6

ชนะเลิศบาสเกตบอลสปอนเซอร 

ภาคนครหลวง รุ่นอาย ุ18 ป

	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอลรายการสปอนเซอร์	
ภาคนครหลวง	รุน่อาย	ุ18	 ปี	 เมือ่วันพธุที	่ 6	 มิถนุายน	
2561	ณ	สนามโรงเรียนสตรวีทิยา	2	ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	
ชนะ	 ทีมอัสสัมชัญบางรัก	 จึงสามารถคว้าแชมป์ภาค
นครหลวงมาครองได้ส�าเร็จ

ชนะเลิศฟตุบอลกรมพลศกึษา รุ่นอาย ุ14 ป

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา	 รุ่น
อาย	ุ 14	 ปี	 รอบชงิชนะเลิศ	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 31	 สงิหาคม	
2561	 ณ	 สนามศุภชลาศัย	 ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	
ทมีอสัสมัชญัศรรีาชา

ชนะเลิศฟุตบอลทหารอากาศ รุ่นอาย ุ13 ป

	 ผลการแข่งขนัฟตุบอลรายการ	ทหารอากาศ	รุน่อายุ	
13	ปี	รอบชงิชนะเลศิ	เมือ่วนัศุกร์ที	่31	สิงหาคม	2561	
ณ	สนามธูปเตมย์ี	ทีมอัสสมัชญัธนบุร	ีชนะ	ทีมปทุมคงคา	

รางวลัชนะเลศิ กฬีาฟตุบอล

ชนะเลศิ กฬีาบาสเกตบอล



34 อสธ  สาร ว า ร ส า ร โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ ร ี 35

รางวัลชนะเลิศเทนนิสรายการสปอรตฮีโร่ 

ตวัแทนภาค 3

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการสปอร์ตฮีโร่	 ตัวแทน
ภาค	3	ด.ช.ชนาธร กางทอง	ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	3/6	ได้รบั
รางวัลชนะเลศิ	ประเภทชายเดีย่ว	รุน่	13-15	ปี

รางวัลชนะเลิศกฬีานกัเรียนนกัศกึษาเเห่งชาติ 

คร้ังที ่39 

	 ผลการแข่งขนัเทนนสิรายการกฬีานกัเรยีนนกัศกึษา
เเห่งชาต	ิคร้ังที	่39	ณ	จังหวดันครนายก	นางสาวกลัยรตัน์ 
มหาชยั	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/8	ได้รบัรางวลัชนะเลิศประเภท
ทมีหญงิ	ได้เป็นตวัเเทนเขต	10	จงัหวดักรงุเทพมหานคร

ชนะเลิศคดัตวัแทนนกัเทนนิสเยาวชนทมีชาติ 

	 ด.ญ.สลกัทพิย์ อุน่เมอืง ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6/8	
ได้รบัต�าแหน่งชนะเลศิในการแข่งขนั	 คดัตัวแทนนกัเทนนสิ
เยาวชนทมีชาต	ิ รุน่อายไุม่เกนิ	 14	 ปีหญงิ	 ได้เป็น	 1	 ใน	 3	
ตวัแทนทมีชาตไิทยเข้าร่วมการแข่งขนั	 “เวลิด์	 จูเนยีร์	 ทีม	
คอมเพทติชั่น	 2018”	 และการแข่งขัน	 ไอทีเอฟ	 เอเชียน	
อนัเดอร์โฟร์ทนี	แชมเป้ียนชพิ	2018	(ดวิชิัน่	1)

รางวัลชนะเลิศ PTT-ลอนเทนนสิพฒันาฝมอื 

ภาคกลาง คร้ังท่ี 3

	 ผลการแข่งขันเทนนิส	 รายการ	 PTT-ลอน	 เทนนิส
พฒันาฝีมอื	ภาคกลาง	ครัง้ที	่3	ระหว่างวันท่ี	2-4	มิถุนายน	
2561	ณ	 สนามเทนนิส	 เอฟบีที	 ปิรามิด	 สปอร์ตปาร์ค	
ลาดกระบงั	ด.ช.กิจชานน มสีวัสดิ ์ชัน้	ป.3B	ได้รับรางวลั
ชนะเลิศ	ประเภทชายเด่ียว	รุน่อายุไม่เกนิ	8	ปี

รางวัลชนะเลิศเทนนสิรายการเยาวชนพฒันา

ฝมอืสานฝนสู่อาชีพ 2018 คร้ังท่ี 3

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการเยาวชนพัฒนาฝีมือ
สานฝันสู ่อาชีพ	 2018	 ครั้งที่ 	 3	 ณ	 สนามเทนนิส
เฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	จังหวดันครราชสีมา	ด.ช.ณัฐชนน 
มารอิสุ คอืร์ชไตเนอร์	ช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี	1/4	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ	ประเภทชายเดีย่ว	รุน่อายุไม่เกนิ	12	ปี

รางวลัชนะเลศิ กฬีาเทนนสิ
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รางวัลชนะเลิศไอทีเอฟ จเูนยีร เกรด 3

	 ผลการแข่งขนัเทนนสิเยาวชนนานาชาติ	รายการไอที
เอฟ	จเูนยีร์	เกรด	3	ณ	กรงุปักก่ิง	สาธารณรฐัประชาชนจีน	
นางสาวทรรศพร นาคหล่อ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	6/8	ได้รบั
รางวัลชนะเลศิ	ประเภทหญงิเดีย่ว

รางวัลชนะเลิศ 10
th  

 MELAKA ITF INTER-

NATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIP 

2018

	 ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ	 รายการ	
10th	MELAKA	 ITF	 INTERNATIONAL	 JUNIOR	CHAM-
PIONSHIP	2018	ณ	ประเทศมาเลเซีย	นางสาวลลัดา ก�าหอม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/8	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภท
หญงิเดีย่ว

ชนะเลิศ PTT Junior Championships 

2/2018 รอบระดบัประเทศ

	 ผลการแข่งขนัเทนนสิรายการ	PTT	 Junior	Cham-
pionships	 2/2018	 รอบระดบัประเทศ	ณ	สนามเทนนสิ	
สปอร์แอนด์สปา	นายนภสั ปญญาวภิาสวงศ์ ชัน้	 ม.5/5	
ได้รับรางวัลชนะเลิศชายเด่ียว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 และ	
ด.ช.กิจชานน มีสวัสดิ์ ชั้น	 ป.3B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ประเภทชายเด่ียว	รุน่อายไุม่เกนิ	8	ปี

รางวัลชนะเลิศเทนนิส ท็อป วัน-แอลทีโอ 

จเูนยีร แชมเปยนชิพ 2018 คร้ังท่ี 3

	 นายขนุก้อง อุ่นเมอืง	ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	6/8	ได้รบั
รางวัลชนะเลศิ	ประเภทชายเดีย่ว	รุ่นอายไุม่เกนิ	18	ปี	จาก
การแข่งขนัเทนนสิเยาวชน	รายการทอ็ป	วนั-แอลทโีอ	จูเนยีร์	
แชมเปี้ยนชิพ	 2018	 ครั้งที่	 3	ณ	 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส
แห่งชาต	ิเมอืงทองธานี

รางวัลชนะเลิศ PTT-ลอนเทนนสิพฒันาฝมอื 

ภาคอสีาน คร้ังที ่5

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	 PTT-ลอนเทนนิส	
พฒันาฝีมอื	ภาคอสีาน	คร้ังที	่5	ประจ�าปี	2561	ณ	จังหวัด
นครราชสมีา	ด.ญ.ย่ิงลกัษณ์ เจริญรกัษ์ธนกลุ	ช้ัน	ป.4/8	ได้
รางวัลชนะเลศิ	ประเภทหญงิเดีย่ว	รุน่อายไุม่เกิน	10	ปี

รางวลัชนะเลศิ กฬีาเทนนสิ

รางวลัชนะเลศิ กฬีาเทนนสิ
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รางวัลชนะเลิศ 6
th
 Guangdong International 

Junior Tennis Championships

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	 2018	 6th	 Guang-
dong	International	Junior	Tennis	Championships	ณ	
เมอืง	Guangzhou	สาธารณรฐัประชาชนจนี	ด.ช.ณัฐชนน 
มาริอุส คือร์ชไตเนอร์	 ชั้น	 ม.1/4	 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ประเภททมี	รุ่นอายไุม่เกิน	12	ปี

รางวัลชนะเลิศ Shell-ATTA Junior Circuit 

2018 #2

	 ผลการแข่งขันเทนนสิรายการ	 Shell-ATTA	 Junior	
Circuit	2018	#2	ณ	สนามเทนนสิ	เอฟบีท	ีพีรามิด	สปอร์ต	
พาร์ค	 ลาดกระบงั	ด.ช.กจิชานนท์ มสีวสัดิ ์ ช้ัน	ป.3B	 ได้
รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทชายเด่ียว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 8	 ปี	
และ ด.ญ.ยิง่ลักษณ์ เจรญิรกัษ์ธนกลุ ชัน้	ป.4/8	ได้รางวลั
ชนะเลิศ	ประเภทหญงิเด่ียว	รุน่อายไุม่เกนิ	10	ปี

รางวัลชนะเลิศ PTT-ลอนเทนนสิพฒันาฝมอื 

ภาคกลาง คร้ังท่ี 5

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	 PTT-ลอนเทนนิส	
พัฒนาฝ ีมือ	 ภาคกลาง	 ครั้ งที่ 	 5	 ประจ�าป ี 	 2561	
ณ	Grata	Resort	and	Sport	Club	Pattaya	จังหวดัชลบุรี 
ด.ช.กิจชานน มีสวัสดิ	์ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3B	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ	ประเภทชายเดีย่ว	รุน่อายุไม่เกนิ	8	ปี

รางวัลชนะเลิศ LTAT-HEAD Tennis10s

	 ผลการแข ่งขันเทนนิสรายการ	 LTAT-HEAD	
Tennis10s	ณ	สนามเทนนสิ	FBT	Sport	Park	ลาดกระบัง	
ด.ช.กันตพฒัน์ ลิม้ ชัน้	ป.4/2	ได้รบัรางวัลชนะเลิศ	ประเภท
ชายเด่ียว	รุน่อายไุม่เกิน	10	ปี

รางวัลชนะเลิศเทนนิสพัฒนาฝมือสานฝนสู่

อาชีพ

	 ผลการแข่งขันเทนนิสพัฒนาฝีมือสานฝันสู่อาชีพ	
2018	ครัง้ที	่5	ณ	จงัหวัดนครราชสีมา ด.ช.กจิชานน มสีวัสดิ์ 
ชัน้	ป.3/B	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	ประเภทชายเดีย่ว	รุน่อายุ
ไม่เกิน	 8	 ปี	 และรางวัลรองชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยว	
รุน่อายุไม่เกนิ	10	ปี

รางวลัชนะเลศิ กฬีาเทนนสิ
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ถ้วยชนะเลิศประเภททีมหญิง 

	 นกักฬีาแบดมนิตันโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี	ได้เข้าร่วม
การแข่งขนัในรายการกีฬานกัเรยีนชงิถ้วยผูบั้ญชาการทหาร
อากาศ	ครัง้ที	่47	ระหว่างวนัที	่31	กรกฎาคม	-	2	สิงหาคม	
2561	ณ	สนามแบดมินตนักองทัพอากาศ	เขต	3	ท่าดนิแดง	
ผลการแข่งขนั	 ได้รบัถ้วยชนะเลิศประเภททมีหญงิคะแนน
รวมสูงสดุในการแข่งขนั

ชนะเลิศ SCG Badminton Championships 

2018 รอบระดบัประเทศ

	 ด.ญ.ณฐัชนก ไล้สวน	 ม.2/5	 ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	
ประเภทคูผ่สม	รุน่อายไุม่เกนิ	15	ปี	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	
1	และรองชนะเลศิอนัดบั	2	ประเภทหญงิคู	่รุน่อายไุม่เกนิ	15	
ปี	จากการแข่งขันแบดมนิตันชงิแชมป์ประเทศไทย	รายการ	
SCG	Badminton	Championships	2018

รางวัลชนะเลิศ 2018 “FU TIAN CUP” 

international youth badminton invitational 

tournament

	 ผลการแข่งขนัแบดมนิตนัรายการ	 2018	 “FU	TIAN	
CUP”	 international	 youth	 badminton	 invitational	
tournament	ณ	สาธารณรฐัประชาชนจนี	ด.ญ. กญัญาณฐั 
สดุเชยชม	ชัน้	ม.3/5 ด.ญ. ณัฐชนก ไล้สวน	และ ด.ญ. ธิดาพร 
กลบีย่ีสุน่ ช้ัน	ม.2/5	ได้รบัรางวัลชนะเลิศ	ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ THE FOX CLUP 

CHAMPIONSHIP 2018

	 ผลการแข่งขนัแบดมนิตนั	รายการ	THE	FOX	CLUP	
CHAMPIONSHIP	 2018	ณ	 จังหวดัระยอง	ด.ญ.อญัพชัร์ 
พชิิตปรีชาศกัด์ิ ชัน้	 ป.5/4	 ได้รับรางวลัชนะเลศิ	ประเภท
หญงิเดีย่ว	และคู	่รุน่อายุไม่เกนิ	11	ปี

รางวัลชนะเลิศ CSC Age Group Badminton 

2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการCSC	 Age	
Group	Badminton	2018	ณ	ประเทศสงิคโปร์ ด.ช.อดิศกัดิ์ 
ประเสรฐิเพชรมณี ชัน้	ม.2/3	ได้รบัรางวัลชนะเลิศ	ประเภท
ชายเด่ียวและคู	่ รุ่นอายไุม่เกนิ	 14	 ปี	 และ ด.ญ อญัพชัร์ 
พชิิตปรีชาศกัด์ิ	 ชัน้	 ป.5/4	 ได้รับรางวลัชนะเลศิ	ประเภท
หญงิเดีย่ว	รุน่อายไุม่เกิน	11	ปี

รางวลัชนะเลศิ กฬีาแบดมนิตนั
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เหรียญทอง Thailand Sport Climbing 

League 2018

	 ผลการแข่งขนั	 Thailand	 Sport	 Climing	 League	
2018	(ประเภท	Speed,	Bouldering	และ	Lead)	โรงเรยีน
อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 5	 เหรียญทอง	 7	 เหรียญเงิน	
7	 เหรียญทองแดง	 รางวัลเหรียญทอง	 ได้แก่	ด.ญ.รัตนกร  
สุทธาไพศาลวิทยา ชั้น	 ป.6/2	ด.ญ.ปทม์ เอื้ออารีนุสรณ์ 

ชัน้	ม.2/2 ด.ญ.อลสิา สระทองยอด	ชัน้	ม.3/4	ด.ช.มกรธวัช 
ยิ้มละมัย ชั้น	 ป.6/2	 และนายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักด	ี
ชัน้	ม.4/3

เหรียญทองกีฬาปนหน้าผา Andaman 

Games 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	 Andaman	
Games	2018	นกักฬีาโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลั	5		
เหรียญทอง		5	เหรียญเงิน		2		เหรียญทองแดง	โดยมีราย
ชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 	 ได้เเก่	ด.ญ.รัตนกร 
สุทธาไพศาลวิทยา	 ชั้น	 ป.6/2	 ได้รับ	 2	 เหรียญทอง	
ด.ญ.ญาณิสา ภู่ศิริ	 ชั้น	ป.6/2	 ได้รับ	 1	 เหรียญทอง	 เเละ	
ด.ญ.นราวัลย์  สัจกุล ชั้น	ป.4/8	ได้รับ	2	เหรียญทอง			

เหรียญทอง Pumpfest 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา	 รายการ	 Pumpfest	
2018	ณ	ประเทศสงิคโปร์	ประเภท	Bouldering	ด.ญ.อลิสา 
สระทองยอด	ชัน้	ม.3/4	ได้รบัรางวลัเหรียญทอง	รุน่	Under	
17	ด.ญ.โยษติา ยิม้ละมยั ชัน้	ม.3A	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	
รุน่	Intermediate	Women

รางวัลชนะเลิศ Boulder Fest 2018 สนาม 2

	 ผลการแข่งขนั	Boulder	Fest	2018	สนาม2	(Deep	
Climbing	Gym)	ด.ชกจิภมู ิมสีวสัดิ	์ชัน้	ป.5B	ได้รับรางวลั
ชนะเลิศ	รุ่นอายไุม่เกิน	11	ปี	ชาย	ด.ญ.รัตนกร สทุธาไพศาล
วทิยา	ชัน้	ป.6/2	ได้รับรางวลัชนะเลศิ	 รุ่นอายไุม่เกิน	11	ปี	
หญงิ	ด.ช.มกรธวชั ยิม้ละมัย ชัน้	ป.6/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
รุ่น	Division	3	Novice	ชาย	และ	นายปกสกนธ์ โชตกิไกร	ชัน้	
ม.4/5	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	รุน่	Division	2	Amateur	ชาย

รางวลัชนะเลศิ กฬีาปนหนาผา
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7 เหรียญทอง ESPLANADE TAEKWONDO 

TOURNAMENT 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด	 รายการ	 ESPLANADE	
TAEKWONDO	TOURNAMENT	 2018	 ทีมนกักฬีาโรงเรยีน
อสัสมัชญัธนบรุ	ี ได้รบัรางวลั	7	 เหรยีญทอง	2	 เหรยีญเงนิ	2	
เหรยีญทองแดง	 โดยม	ีด.ช.ศภุกร แซ่โล้ว	 ชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี	5/7	ได้รับรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม	รุ่นอาย	ุ9-10	ปี	คลาส	A

รางวัลนกักฬีายอดเยีย่ม KASETSART 

UNIVERSITY CHAMPIONSHIP คร้ังที ่10

	 ผลการแข่งขนัเทควนัโดรายการ	“KASETSART	UNI-
VERSITY	CHAMPIONSHIP”	ครัง้ที	่10	โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบรุไีด้รบัรางวลั	 1	 เหรยีญทอง	 6	 เหรยีญเงิน	 1	 เหรยีญ
ทองแดง	โดยม ีด.ช.ศภุกร แซ่โล้ว	ชัน้	ป.5/7	ได้รบัรางวัล
เหรียญทอง	ประเภทยวุชนชาย	อาย	ุ9-10	ปี	คลาส	A	และ
ถ้วยรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม

เหรียญทอง TIGER THAI SONG KI YOUNG 

CUP คร้ังที ่14

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ	 TIGER	 THAI	
SONG	 KI	 YOUNG	 CUP	 ครั้งท่ี	 14	 นักกีฬาโรงเรียน
อสัสัมชญัธนบรีุ	 ได้รับรางวลั	 4	 เหรียญทอง	 6	 เหรยีญเงนิ	
2	เหรยีญทองแดง

เหรียญทอง SCHOOL TAEKWONDO 

FESTIVAL CHAMPIONSHIP 2018

	 ผลการแข ่งขันเทควันโดรายการ	 SCHOOL	
TAEKWONDO	 FESTIVAL	 CHAMPIONSHIP	 2018	
ชงิถ้วยเกยีรตยิศ	ผูว่้าราชการจงัหวดันนทบรุ	ีครัง้ที	่6	นกักีฬา
เทควนัโดโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลั	2	เหรยีญทอง	
5	เหรยีญเงนิ	4	เหรยีญทองแดง

รางวัลชนะเลิศคาราเต้ Invitational 

Friendship Tournament Singapore 2018

	 ผลการแข่งขันคาราเต้	รายการ	Invitational	Friend-
ship	Tournament	Singapore	2018	ณ	ประเทศสิงคโปร์ 
ด.ช.ศภุกร แซ่โล้ว	 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 5/7	 ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ	รุน่	Kid’s	10-11	years	old	boy

รางวลัชนะเลศิ กฬีาเทควนัโด
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รางวัลชนะเลิศ Thailand Kids Golf (TKG) 

Tour 2018-2019 Match #1

	 ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ	 Thailand	 Kids	
Golf	 (TKG)	Tour	2018-2019	Match	#1	 :	TKG-STCC	
Championship	ณ	สนามกอล์ฟ	Uniland	Golf	&	Resort		
ด.ช.ธรรมสรณ์ เพชรากลุ	ชัน้	ป.4/1	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	
รุน่	D-Boy	Division	2

แข่งขนัว่ายน�า้กฬีาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง 

กรมพลศกึษา

	 นกักฬีาว่ายน�า้โรงเรียนอสัสัมชญัธนบรุ	ี ได้รบัรางวัล
ชนะเลศิคะแนนรวมรุน่	อนัดับที	่1	รวม	4	รุน่	จากการแข่งขัน	
กฬีาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	กรมพลศกึษา	ประจ�าปี	2561	
โดยม	ีด.ช.ธงชยั เดชตระการผล	รุน่	8	ปีชาย	ท�าลายสถติิ
กาแข่งขนักรมพลศกึษา		3		รายการ	ได้แก่	ผีเสือ้	50	เมตร	
ฟรสีไตส์	200	เมตร	และเดีย่วผสม	200	เมตร

รางวัลชนะเลิศแข่งขนัระบ�าใต้น�า้

	 นักเรียนแผนการเรียนเป็นตัวแทนทีมชาติไทยใน
การแข่งขันระบ�าใต้น�้ารายการ	 Panasonic	 Pan	 Asia		
Artistic	Swimming	Championships	14th	Hong	Kong	
Artistic	Swimming	Open	Competition	ผลการแข่งขนั	
ด.ญ.กุลธิดา อยู่กิจติชัย ชั้น	 ม.3B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ประเภท	Free	Combination	(open)

รางวัลชนะเลิศ True Sport-Toyota Junior 

Kart Championships 2018

	 ผลการแข่งขนัรถ	Go-kart	Cadet	B	รุน่อาย	ุ10	 ปี	
รายการ	True	Sport-Toyota	Junior	Kart	Championships	
2018	ณ	สนามแข่งพีระเซอร์กจิ	พัทยา	ด.ญ.ณชัทพิ ขนุหมืน่	
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5/2	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอันดบั	1

ชนะเลิศ PTT Rotax Max Challenge  

Thailand 2018

	 ผลการแข่งขันโกคาร์ทรายการ	 PTT	 Rotax	Max	
Challenge	Thailand	2018	ณ	สนามพรีะอินเตอร์เนชัน่แนล
เซอร์กจิ	พทัยา	ด.ช.กิตตณิฎัฐ์ เหลืองอรณุชัย	 ช้ัน	ป.5/1		
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	รุ่น	Mirco	max	สนาม	4	
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เหรียญทอง Singapore Open Sport 

Stacking Championships 2018

	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา	ส่งนกักฬีา
สแตค็เข้าร่วมการแข่งขัน	รายการ	Singapore	Open	Sport	
Stacking	Championships	2018	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ผล
การแข่งขนั ด.ช.ภรูวิฒัน์ ฟลอเรส	ชัน้ม.	2/2	ได้รบัรางวลั	1	
เหรยีญทอง	3	เหรยีญเงนิ	และถ้วย	Overall	อนัดบัที	่5

ถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬา

สแตค็ชิงแชมปภาคกลาง

	 ผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชงิแชมป์ภาคกลาง	ประจ�าปี
การศึกษา	2561	ณ	ศนูย์การค้าซคีอน	ศรนีครนิทร์	นกักีฬา
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุร	ีได้รบัถ้วยรางวัลชนะเลิศ	Over	All	
ท่า	3-3-3	ของกรมพลศกึษา	และเหรียญรางวลั	6	 เหรยีญ
ทอง	6	เหรยีญเงนิ	6	เหรยีญทองแดง

ถ้วยรางวัลชนะเลิศสแตค็ชิงแชมปประเทศไทย

	 ผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย
ทีมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับถ้วยรางวัล
ชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 จ�านวน	 2	 รางวัล	 ได้แก่	 ประเภทคู่	
Doubles	 Cycle	 และประเภท	 Team	Head-To-Head	
Cycle	Relay	จาก	ด.ช.ปณุณพฒัน์ เสือพันธ์ ชัน้	ม.6/3	
ด.ช.ปณณวชิญ์ เฉลมิเลศิปญญา	ชัน้	ม.1/8 ด.ช.กติตกิวิน 
ถนอมพงษ์พนัธ์ ชัน้	 ม.1/1	 และ	ด.ช.ภรูวัิฒน์ ฟลอเรส	
ชัน้	 ม.2/2	 ทัง้นี	้ ได้รับเหรยีญรางวลั	 17	 เหรยีญทอง	 10	
เหรียญเงนิ	19	เหรยีญทองแดง

เหรียญทอง STACK FAST 70 ป SLC

	 ผลการแข่งขนักีฬาสแตค็รายการ	STACK	FAST	70	
ปี	SLC	จดัโดย	โรงเรยีนเซนต์หลยุส์	ฉะเชงิเทรา	เม่ือวนัศุกร์
ที	่7	กนัยายน		2561	นกักฬีาโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรไีด้รับ
รางวัล	5	เหรยีญทอง	4	เหรยีญเงนิ	8	เหรียญทองแดง	และ
ถ้วยชนะเลศิ	Over	All	จ�านวน	1	ใบ

รางวลัชนะเลศิ กฬีาสแตค็
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เหรียญทอง BANGKOK FLY ICE HOCKEY 

TOURNAMENT 2018

	 ผลการแข่งขัน	 Ice	 Hockey	 รายการ	 BANGKOK	
FLY	 ICE	HOCKEY	TOURNAMENT	2018	ณ	The	Rink	
Ice	Arena	Central	Plaza	Grand	Rama	9	ด.ช.กิตสดา  
ธญัลกัษณ์ภาคย์ ช้ัน	 ม.2A	 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิในรุน่	
U14	 (เหรียญทอง)	และด.ญ.ปวรศิา ศรอียู่ยงค์ ชัน้	ม.1B	
ในนามทมี	Greatest	Ice	รุน่	U12		Division	A	ได้รบัรางวัล
ชนะเลิศ	(เหรียญทอง)

รางวัลชนะเลิศ Tropical Freeze 

Thailand 2018

 ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	4/B	
ได้เข้าร่วมแข่งขนั	Ice	Hockey	ระดับนานาชาติ	ในรายการ	
Tropical	 Freeze	 Thailand	 2018	 ระหว่างวนัที	่ 11-14	
กรกฎาคม	2561	ณ	สนาม	The	Rink	เซ็นทรัลพระราม	9	
ผลการแข่งขนัได้รบัรางวัลชนะเลศิในรุน่	U10	(เหรยีญทอง)	

ชนะเลิศ Phuket Ice Hockey 

Tournament 2018

	 ผลการแข่งขนั	 ICE	HOCKEY	รายการ	Phuket	 Ice	
Hockey	Tournament	2018		ณ	สนามแข่ง	Ice	Arena	Phuket	
ด.ญ.กุลชา ธญัลักษณ์ภาคย์	ช้ัน	ป.4/B		ในนามทีม	Mighty	
Mouse	ได้รบัรางวลัชนะเลศิในรุน่	U10	(เหรยีญทอง)

ชนะเลิศ South East Asia Youth Cup 2018

 ด.ญ.ปวริศา ศรีอยู ่ยงค ์ 	 ชั้น	 ม.1/B	 และ	
ด.ช.กิตสดา ธญัลกัษณ์ภาคย์ ชัน้	 ม.2/A	 ได้รบัคัดเลอืก
เป็นตัวแทนเยาวชนทมีชาติไทยเข้าร่วมแข่งขนั	 Ice	Hockey	
ระดับนานาชาติ	 ปี	 2561	 รายการ	 “South	 East	 Asia	
Youth	 Cup	 2018”	 ผลการแข่งขนั	ด.ญ.ปวรศิา ศรอียู่
ยงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 รุ่น	 U16	 (เหรียญทอง)	 และ	
ด.ช.กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
รุน่	U15	(เหรยีญทอง)

รางวลัชนะเลศิ กฬีา ICE HOCKEY
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สมัภาษณ์โดย	มสิสุภทัรา	ตะกรดุแก้ว

¹Ñ¡á¢�§â¡¤ÒÃ�·ÃØ�¹àÅç¡

*รางวัลชนะเลิศ	 รุ่น	Mirco	max	 สนาม4	 และรางวัลรองชนะเลิศ	 ในรุ่นMirco	max	 สนาม	 5	
การแข่งขนั	รายการ	PTT	Rotax	Max	Challenge	Thailand	2018	ณ	สนามพรีะอนิเตอร์เนชัน่แนล
เซอร์กจิ	พทัยา	
*แชมป์อนัดบั	1	ในรายการอลอินัซ์	อยธุยา	จเูนยีร์โกคาร์ทแอควานซ์เทรนนิง่	2015
*อนัดับที	่4	รุน่	Micro	A	ในรายการ	Rotax	Invitatinal	Race	2017	ณ	สนามอลีทิ	สปีดเวย์พลสั	
เซอร์กจิ	ประเทศมาเลเซยี
*ได้รบัโล่	 THAI	 INTER	 ในรายการ	 Raat	Night	Of	 Champions	 2017	มอบโดย	 ราชยานยนต์	
สมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย
*รางวลัรองชนะเลศิอนัดับที	่2	 เกบ็คะแนนประจ�าปีในรุน่	Cadet	A	ในรายการ	SKT	Super	Kart	
Thailand	True	Sport-Toyota	Junior	Kart	Champions	2017
*อนัดับที	่2	รุน่	Micromax	A	ในรายการ	Asia	Max	Challenge	2018	ณ	สนาม	Sepang	Kart	
Circuit	ประเทศมาเลเซีย
*รางวลัรองชนะเลศิอนัดับที	่1	เก็บคะแนนประจ�าปีได้เป็นตวัแทนของประเทศไทยไปท�าการแข่งขัน
ในรายการ	Rotax	Invitatinal	Race	2018	ณ	สนาม	Sepang	Kart	Circuit	ประเทศมาเลเซีย

 ดช.กติติณัฎฐ เหลืองอรุณชัย ช้ัน ป.5/1 ฉายาในวงการโกคารท Supermark  

มผีลงานโดดเด่นในกีฬาโกคารท และได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ
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	 ในวันนี้มิสได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณแม่ของน้อง	
กติณิฎัฐ์	 ถึงการส่งเสรมิน้องในการแข่งขันกฬีาชนดินีจ้นได้
รบัรางวัลทีก่ล่าวมาข้างต้น	 เส้นทางการแข่งขนัของน้องเป็น
อย่างไรบ้างเชิญตดิตามอ่านกนัค่ะ
						 จุดเริ่มต้นของน้องในการเล่นโกคาร์ทคือตอนนั้นได้
มีโอกาสพาน้องเท่ียวทีพ่ทัยา	 น้องได้ลองไปขบัรถโกคาร์ทที่
สนามเทพประสิทธิพ์ทัยา	 คณุแม่เหน็ว่ามแีววในการขบัเลย
กลบัมาหาทีส่อนขบัโกคาร์ทก็มาพบสนาม	MSL	 (Moter-
sportland	แดนเดรมติรเก่า)	และได้เข้าสมคัรโครงการ		Ture	
Visions-Toyota	Junior	Go-Kart	Tranig	2015	ได้แชมป์ที	่1	
มาเป็นจดุเริม่ต้นในการแข่งขันโกคาร์ทท้ังในประเทศ	และต่าง
ประเทศเป็นต้นมา	ตอนนีน้้องขับในนามทีม	CRG	THAILAND
น้องเร่ิมฝึกฝนโกคาร์ทจรงิจงัตอนอาย	ุ6	ขวบ	วนัเสาร์-อาทติย์
คุณแม่พาไปซ้อมทีส่นามพรีะเซอร์กจิคาร์ท	 ได้รบัการสอน
จากผูใ้หญ่ใจดีหลาย	ๆ	ท่าน	และรุน่พีท่ีข่บัมาก่อนคอยสอน
เทคนคิต่าง	ๆ 	ถ้ามไีปแข่งต่างประเทศกต้็องหยุดเรยีนบ้างแต่
กลบัมากจ็ะมาตามงานให้ครบ
	 ความยากง่ายของการขับโกคาร์ทขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ	และสนามของแต่ละทีร่ถกต้็องสมบรูณ์เคร่ืองกเ็ช่นกนั	
กฬีาชนดินีม้อีปุกรณ์ที	่Safety	คอื	ชดุ	หมวกกนันอ็คส�าหรับ

แข่งโกคาร์ท	หมอนรองคอ	ถงุมือ	เกาะ	และรองเท้า	การลง
สนามทกุครัง้ห้ามประมาท	ตาต้องไวใจต้องกล้า	กล้าตดัสนิ
ใจกบัเหตกุารณ์ข้างหน้า	สิง่ส�าคัญทีส่อนลูกเสมอคือต้องจับ
พวงมาลยัให้แน่นหลงัตดิเบาะตลอด
	 ในส่วนของการผลกัดันน้องด้านกฬีาโกคาร์ท	 คุณแม่
คอยสนบัสนนุน้องให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง	ๆ	เพือ่
ฝึกฝนตนเองให้เก่งขึน้เรือ่ย	ๆ 	เห็นน้องมคีวามสขุกบัสิง่ทีน้่อง
ท�าอยูพ่่อแม่กช็ืน่ใจ	 เวลาได้รบัรางวลักลบัมาน้องกจ็ะภมูใิจ
กบัสิง่ทีท่�าอยู	่ และกลับมามองในสิง่ทีผิ่ดพลาดน�ามาแก้ไข
ใหม่	พยายามฝึกฝนให้น้องมีสต	ิมสีมาธ	ิลดความใจร้อน	แก้
ปัญหาเฉพาะหน้าได้มากขึน้	รูจั้กการแพ้ชนะให้อภยัมนี�า้ใจซึง่
กนัและกนั	 ส่ิงทีส่อนน้องมาตลอดคอืท�าผิดแล้วต้องขอโทษ
เพือ่นทกุครัง้ตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจกต็าม
	 ถ้าน้อง	ๆ 	สนใจหรอือยากลองกฬีาความเรว็	ปัจจบัุนนี้
มสีนามเปิดใหม่หลายที	่เช่น	อซ่ีีคาร์ท	แถว	ๆ 	RCA,	Impact	
Speedpark	 เมืองทองธานี,	 MSLอยู่ในแดนเนรมิตรเก่า	
เป็นต้น	 หรือถ้าสนใจเข้าร่วมการแข่งขันก็มีการอบรมฝึก
ทกัษะในโครงการ	Ture	Visions-Toyota	Junior	Go-Kart	
Training	 ต้ังแต่อาย	ุ 8-11	 ปี	 เปิดรับสมคัรช่วงต้นเมษายน	
ของทกุปีค่ะ
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October Course 2018

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดโครงการ	 October 
Course 2018	 คอร์สเรยีนเสรมิช่วงเดอืนตลุาคม	 ระหว่าง
วนัที	่ 1-12	ตลุาคม	 2561	 เพือ่ให้นกัเรยีนมทีกัษะ	ความรู	้
และความพร้อมในภาคเรยีนท่ี	2	โดยมคีอร์สการเรยีนทีห่ลาก
หลายให้นกัเรยีนได้เลอืกเรยีนตามความชอบ	และความถนดั	
ทัง้ทางด้านวชิาการ	ดนตร	ีและกฬีา	อกีทัง้	การทศันศกึษา	
October	Course	2018	ให้นกัเรยีนเลอืกเพิม่เตมิดงัน้ี

	 วนัที	่ 9	 ตลุาคม	 2561	สถานที	่BOUNCE!	พบกบั
กจิกรรมหลากหลายส�าหรบัเดก็	ๆ 	ทีส่ามารถกระโดดกนัอย่าง
อสิระด้วยแทมโพลนีกว่า	100	ผนืทีน่�ามาเรยีงต่อกัน

	 วนัที	่10	ตลุาคม	2561	สถานที ่Kidzania สวนสนกุ
ส�าหรบัเดก็	 ๆ	ทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ได้ทดลองประกอบอาชีพ	
ทีส่นใจเสมอืนจรงิ

	 วันที่	 11	 ตุลาคม	 2561	 สถานที่ THE MARVEL 
EXPERIENCE THAILAND เดก็	 ๆ	 จะได้พบกบัเหล่าฮีโร่	
และเหล่าร้ายในรูปแบบดจิติอล	 3D	 และ	 4D	 จากทมีงาน	
แอนเิมชัน่แถวหน้าของฮอลลวีดู
	

	 นอกจากน้ียงัมค่ีาย	ENGLISH CAMP	 เสรมิทกัษะ
ภาษาองักฤษให้กบันกัเรยีน	ระหว่างวนัท่ี	1-2	ตลุาคม	2561	
โดยแบ่งวนัเรยีนและค่ายภาษาองักฤษ	ดงันี้
	
	 วนัท่ี	 1-10	 ตุลาคม	 2561	 เรยีนภาษาองักฤษ	 เน้น
กจิกรรมฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ทีโ่รงเรยีนอสัสัมชัญธนบุรี

	 วันท่ี	 11-12	 ตุลาคม	 2561	 เข้าค่าย	 Interactive	
English	Camp	2018	ณ	Way	Hotel	พทัยา	ทัศนศกึษาท่ี 
Space Inspirium	และ	Ripley’s Believe It or Not!
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โครงการค่ายพฒันาทักษะภาษาจนี ณ โรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุ ีและ เมอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน สาธารณรฐัประชาชนจนี
	 เสริมสร้างความรู	้พฒันาทกัษะการใช้ภาษาจนี	และเรียนรูว้ฒันธรรมประเพณขีองชาวจนี	โดยแบ่งออกเป็น	การเรยีน	
Chinese Course	ทีโ่รงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ี1	สปัดาห์	และสาธารณรฐัประชาชนจนี	1	สปัดาห์
	 วนัที	่1-8	ตลุาคม	2561	คอร์สภาษาจีนปรบัพืน้ฐาน	เพือ่เตรยีมความพร้อมด้านภาษา	และความรูเ้กีย่วกับสาธารณรฐั
ประชาชนจนี	และท�ากจิกรรมร่วมกับนกัเรยีนท่ีเดนิทางไปด้วยกัน
	 วนัที	่9-14	ตลุาคม	2561	โครงการค่ายพัฒนาทกัษะภาษาจนี	ณ	โรงเรียนถางห	ูสาธารณรฐัประชาชนจีน	ทัศนศกึษา
ชมศนูย์เพาะเล้ียงหมแีพนด้า	ชมทวิทัศน์เขือ่นตเูจยีงเอ่ียน		ชมการแสดงงิว้เปลีย่นหน้ากาก
ชมวิธกีารท�าและลิม้รสอาหารเสฉวน	เรยีนรูวั้ฒนธรรมประเพณ	ีศลิปะจนี	และเทีย่วชมถนนคนเดนิจิน๋หลี่

ACT Study Tour in October 2018 @Brisbane, Australia
	 โครงการค่ายภาษาองักฤษ	ACT	Study	Tour	 in	October	Course	2018	ณ	เมอืงบริสเบน	ประเทศออสเตรเลีย	
ระหว่างวนัที	่29	กนัยายน	-	21	ตลุาคม	2561	(3	สปัดาห์)	เพือ่ให้นกัเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู	้และพฒันา
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ	 เสรมิสร้างความม่ันใจในตนเอง	พฒันาทกัษะ	และประสบการณ์ในห้องเรยีนท่ีนกัเรยีนไม่เคยพบ
มาก่อน	ซึง่นักเรยีนจะได้ร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	ทีน่่าสนใจ	อาท	ิSurfing	Lesson,	Making	Boomerangs,	Koala	encounters	
และท่องเทีย่วในสถานทีท่ีน่่าสนใจ	เช่น	Lone	Pine	Koala	Sanctuary,	Gold	Coast,	Queensland	Museum	และ	Sea	
World	เป็นต้น
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ACT Study Tour in October 2018 @Oregon & Los Angeles USA
	 โครงการค่ายภาษาองักฤษ	ACT	Study	Tour	in	October	Course	2018	ณ	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	ระหว่างวนัท่ี	
10-26	ตลุาคม	2561	นกัเรียนจะได้เรยีน	Course	พฒันาทกัษะภาษาองักฤษจากชาวอเมรกินัผูเ้ชีย่วชาญภายในมหาวทิยา
ลยัโอเรกอน	ร่วมกิจกรรม	และทศันศกึษาสถานทีต่่าง	ๆ	อาท	ิCity	Tour	Eugene,	Woodburn	Premium	Outlet,	Clear	
Lake,	Hiking	Water	Fall,	Thor’s	Well,	Movie	Day,	Carter	Lake,	Shooting,	Horse	Ridding,	Costgo+Roller	Skate	
และข้ามรฐัไปทัศนศกึษา	ณ	เมอืง	Los	Angeles	3	วนั	ตามสถานทีต่่าง	ๆ	 เช่น	Hollywood	Street,	Disneyland	LA,		
Universal	Studio	และ	Huntington	Beach
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 โรงเรียนอัสสัมชญัธนบรีุ ไดมอบและสอนเรือ่งราว
ตาง ๆ มากมาย การเรียนรูในการใชชีวิตในการทํางาน 
มรีะบบ ระเบยีบ และวฒันธรรมองคกร ในการเอาใจใสดแูล
เกือ้กลูซึง่กนัและกนั การเสยีสละ การใหความเคารพ การ
ใหเกียรติ ความรวมมือ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ได
รบัมอบหมาย ทัง้จากคณะภราดาทีเ่ขามาบรหิารโรงเรียน 
จากคณะครูหลายทานที่ถึงแกกรรมไปแลว บรรดาครูที่
ลาออกและทีเ่กษยีณอายุไปแลว และคณะครท่ีูยงัปฏิบัติ
งานอยู ความเปลีย่นแปลงในการเจริญเตบิโตของโรงเรยีน
ยังคงตองดําเนินตอไป
 จากการทาํงานในโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร ีตลอด
ระยะเวลา 40 ป ( พ.ศ.2521 – พ.ศ.2561 ) ซึ่งเปนยุค
เริ่มตนของการพัฒนาในดานตาง ๆ ของโรงเรียน ทั้งใน
ดานอาคารสถานที่ เทคโนโลยีตาง ๆ โดยคณะภราดา
ที่เขามาบริหารโรงเรียนในแตละยุคแตละสมัย ไดรับ
มอบหมายความรับผิดชอบใหทําหนาที่ และมีสวนรวม

มาสเตอรวาทิตย ศรวีชิยัรตัน

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2561

“Time flies and one day sooner than 
you think, you’ll be retired- voluntarily or 
involuntarily”

ดูแลงานและหนวยงานตาง ๆ ในโรงเรียน อาทิ การเปดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) การจัดการเรียนการ
สอนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทัง้การรบันกัเรียนหญงิเขามาเรียนในระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย (สหศึกษา)
เปนปแรก และตอมาไดขยายครบทกุระดบัช้ันในปจจุบนั นอกจากนีย้งัไดรบัมอบหมายใหดาํรงตําแหนงผูรวมบรหิารหนวย
งานตาง ๆ ในโรงเรียน เชน หัวหนาฝายธุรการ หัวหนาฝายการเงิน ผูชวยสํานักผูอํานวยการ หัวหนาฝายอาคารสถานที่ 
ชางภาพโรงเรียนฯ ประธานสวัสดิการครูฯ และคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู ฯลฯ ปจจุบันรับผิดชอบงาน
นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 การเปนครูไดมีโอกาสสอนหนังสือ และมอบวิชาความรู ทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรม และทักษะตาง ๆ ใหกับ
นักเรียนในแตละรุน เปนความภาคภูมิใจที่ไดเห็นอนาคตที่ดีของนักเรียนที่จบการศึกษาออกไป ถึงแมวาในปจจุบันความ
กาวหนาทางเทคโนโลยี สื่อโซเชียลมีเดีย จะสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยน
ไปบางชวงระยะเวลาหนึ่ง แตก็ยังมั่นใจ และเชื่อมั่นวาโรงเรียน ผูรวมบริหาร และคณะครูที่ยังคงปฏิบัติหนาที่อยูจะ
ปรับตัว และสามารถนําพาโรงเรียนไปสูความเจริญกาวหนา..แตถาหยุดพัฒนา ในไมชาคงเปนซากชราของไมใกลลม...
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มิสรัชนี วงศเสวต

ครเูกษียณ ปการศึกษา 2561

 “มิสอยากใหทุกคนรักสถาบัน 
พัฒนาสถาบันใหมีความเปนเลิศในทุกดาน”

 ตลอดระยะเวลา 40 ป ที่ไดทํางานในโรงเรียน
อัสสมัชัญธนบุรแีหงนี ้มิสมคีวามรูสกึผูกพนักับมิตรภาพ
ที่ดีของเพ่ือนรวมงานท่ีมีความเอื้ออาทร ชวยเหลือ
กัน มิสโชคดีที่มีรุนพี่คอยแนะนํา และเปนแบบอยาง
ทีด่ ีทาํใหทาํงานอยางมคีวามสขุ มเีพือ่นรวมงานคอยให
กาํลงัใจ ทาํใหงานสาํเรจ็ลลุวงเปนอยางด ีมสิอยากใหทุก
คนรกัสถาบนั พฒันาสถาบันใหมคีวามเปนเลศิในทกุดาน 
ทํางานดวยความรัก เสียสละ สอนอบรมใหลูกศิษยเปน
คนดี มีคุณธรรม มีวินัย สอนเขาดวยใจรักแลวเขาจะเขา
สูสังคมอยางมีความสุข มิสอยากใหครูสอนลูกศิษยดวย
ใจ และหลอหลอมใหลกูศษิยใหเปนคนดมีคุีณธรรม และ
เปนแบบอยางที่ดีของลูกศิษยในทุกดาน ใหสมกับคําวา 
“แมพิมพของชาติ”
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีการพัฒนาความเปน
เลิศทางวิชาการ และพัฒนาดานกีฬาจนมีชื่อเสียง อีก
ทั้ง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย เพราะฉะนั้นการสอนในปจจุบันจึงตอง
ใชสื่อที่ทันสมัย และเน้ือหาใหเขากับเหตุการณปจจุบัน 
สําหรับนักเรียนทุกคน มิสอยากใหลูกศิษยทุกคนนอก
จากเรียนดีแลว ตองมีคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปดวย 
อยากใหรักกัน และชวยเหลือกัน
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 ในสมัยกอนที่เขามาถึงแมวาเทคโนโลยี และ
อาคารสถานท่ียังไมทันสมัยเหมือนปจจุบันนี้ แตก็มี
หลายส่ิงท่ีทําใหประทับใจนั่นคือครูทุกคนรักกันยิ้มแยม
แจมใส คอยชวยเหลอืซึง่กนัและกัน มีน้ําใจใหกันในยามท่ี
เดือดรอน เลิกเรียนกเ็ลนกฬีากนั ทําใหรูสึกอบอุนเปรยีบ
เสมือนครอบครัวเดียวกัน
 ตั้งแตเริ่มเขามาทํางานตั้งแตป 2522 จนถึงป 
2561 ไดเห็นการเปล่ียนแปลงอยางมากมาย ในดาน
อาคารสถานที่ เชน อาคารเรียนใหม ๆ ที่สรางขึ้น และ
เทคโนโลยี ที่นํามาใชในการเรียนการสอนก็พัฒนา และ
ทันสมัยขึ้นเปนอยางมาก 
 การที่จะรับมือกับนักเรียนในยุคปจจุบัน ซึ่งมี
การเลีย้งดทูีไ่มเหมอืนกนัในแตละครอบครวันัน้เปนเรือ่ง
ที่อยากพอสมควร ตองคอย ๆ ดู และศึกษาในแตละคน 
ทําตัวกลมกลืนไปกับเขาและคอย ๆ เปลี่ยนพฤติกรรม
เขาโดยแทรกจริยธรรม คุณธรรม ระเบียบวินัยใหกับ
เขา เพื่อใหเขาเปนคนที่ดีมีวินัยในตัวเอง มีความกตัญู 
ซื่อสัตย มีนํ้าใจ รูจักกาลเทศะ ขยันหมั่นเพียร รักพอ รัก
แม ครู อาจารย เพื่อน ๆ และสถาบัน และครูตองเปนที่
พึ่งที่ปรึกษา และเปนที่ไววางใจตอศิษยได
  การที่นักเรียนจะเปนคนดี คนเกงไดนั้นใชวาจะ
มีความรูดีเพียงอยางเดียว แตตองเปนคนดี มีนํ้าใจ มี
คณุธรรม จรยิธรรมอยูในใจ มคีวามกตญัตูอผูมพีระคณุ 
รวมทั้งมีระเบียบวินัยในตัวเองดวยก็จะดีที่สุด

มาสเตอรกฤษฏ รุงโรจน

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2561

“ครูตองเปนที่พึ่งที่ปรึกษา 
และเปนที่ไววางใจตอศิษยได”
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 เกือบ 40 ป ในรั้วโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
มิสไดใชชีวิตอันยาวนาน ณ สถาบันอันทรงเกียรติและ
เปนที่รักแหงนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนบานหลังที่ 2 ของมิส  
มิสเริ่มมาทํางานต้ังแตป พ.ศ. 2522 ซึ่งขณะนั้น
โรงเรียนยังเปนเรือนไมชั้นเดียว ไมมีอาคารที่สวยงาม 
ไมมีอุปกรณการเรียน เทคโนโลยี สื่อการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนใน
ปจจบุนันี ้แตขาพเจาภาคภมูใิจทีไ่ดเหน็พัฒนาการ และ
ความเจริญรุงเรืองของโรงเรียนข้ึนตามลําดับ จนเปน
โรงเรียนที่สวยงดงามที่สุด เพราะสวนหนึ่งไดรับความ
รวมมือรวมใจจากผูปกครอง คุณครู นักเรียน และผูมี
อปุการคณุทีเ่ลง็เหน็ความสาํคญัของการศึกษาของบตุร
หลาน และรวมมือกับโรงเรียนในการทํากิจกรรม ทุกๆ
ฝาย ยินดีสนับสนุน ทําใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 
จนทุกวันนี้โรงเรียนเรามีสถานที่สวยงามทันสมัย มีหอง
ทํากิจกรรม การเรียนการสอน มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน มีสถานที่ใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพของ
ตนเองอยางเต็มความสามารถ
 ในชวงเวลาท่ีไดปฏบัิตงิานในสถาบนัอนัเปนทีร่กั
ของมิส ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ ในแผนกธุรการ-
การเงิน เปนเวลา 22 ป ทําการสอน 2 ป และรับหนาที่

มิสพิชญสินี ศรีเอี่ยมกุล 

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2561

เลขานุการผูอํานวยการจนถึงปจจุบัน ไดรับใชทานอธิการและ
ผู อํานวยการที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบริหารโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี ท้ังหมด 8 ทาน เร่ิมตั้งแตภราดาสมพงศ 
ศรสีรุะ, ภราดามศีกัดิ ์วองประชานกุลู, ภราดา ดร.อานนัท ปรชีาวุฒ,ิ 
ภราดา ดร.เลอชยั ลวสุต, ภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ, ภราดา 
ดร.อาจณิ เตงตระกลู, ภราดา ดร.ชาํนาญ เหลารกัผล และภราดา 
ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ ซึ่งการบริหารของคณะภราดาแตละ

“คณะภราดาแตละยุคสมัยทุกทาน มีวิสัยทัศน
แตกตางกันไป ซึง่แตละทานก ็ไดนาํความรู ความ
สามารถ ทุมเทแรงกาย แรงใจ นาํศักยภาพทีม่นีาํ
มาพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีของเรา”
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ไมตรี ใหความรวมมือสนับสนุนในทุก ๆ ดานเปนหนึ่งเดียว
กับทางโรงเรียนขับเคลื่อนไปดวยกัน หลายครั้งไดมีโอกาส
ไปรวมงานกับทางสมาพันธสมาคมผูปกครองและครูฯ ทาน
นายกสมาพันธสมาคมฯ คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคม
ผูปกครองฯ และกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯทุก
โรงเรียน ใหความรัก ความเมตตา ความเปนกันเองเสมอ รูสึก
ประทบัใจทกุคร้ังทีไ่ดรวมงาน และในงานกาลาดนิเนอร ฉลอง 
30 ป ของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
มิสไดรับมอบหมายใหออกแบบตกแตงอาคารสถานที่ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารหอประชุมหลุยส มารี เดอ 
มงฟอรต ซึ่งไดเนรมิตใหสถานที่จัดงาน สวยงามสงา หรูหรา 
สดชื่นไปดวยมวลดอกไม เปนที่ชื่นชมของผูมารวมงาน
 ในโอกาสท่ีมิสไดรับเกียรติใหไปศึกษาดูงานตาง
ประเทศ ซ่ึงมิสคิดวาเปนประสบการณในชีวิต หลังจากที่ได
ทํางานมาเปนเวลาอันยาวนาน และมิสก็ไดนําประสบการณ
ตาง ๆ ที่ไดรับในการทองเที่ยวนั้น สามารถนํามาปรับใช
ในการทํางาน ทําใหมิสมีโลกทัศนที่กวางไกล ไดศึกษา

ยุคสมัยทุกทาน มีวิสัยทัศนแตกตางกันไป ซึ่งแตละทานก ็
ไดนําความรู ความสามารถ ทุมเทแรงกาย แรงใจ นาํศกัยภาพ
ที่มีนํามาพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีของเรา ใหมีความ
เจริญกาวหนามั่นคง มีความเพียบพรอมในทุก ๆ  ดานจนเปน
ที่ประจักษแกสายตาของบุคคลท่ัวไป มิสไดรับโอกาสจาก
ผูบริหารมอบหมายงานตาง ๆ ที่สามารถชวยทําได อาทิเชน
ใหออกแบบ ปรบัปรงุหองรบัรองแขกผูอาํนวยการ โดยสรรหา
วัสดุอุปกรณ เฟอรนิเจอรนํามาตกแตงหองในสไตลหลุยส
ไวอยางสวยงาม เพื่อรับรองแขกทั้งในและตางประเทศและ
นักเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในดานตาง ๆ มาถายภาพกับ
ทานผูอาํนวยการ ตกแตงออกมาไดสวยหรดูงูามสงา ไดรับคาํ
ชมมากมายจากแขกผูมาเยือนและบุคคลตาง ๆ ที่ไดพบเห็น 
ทําใหสถาปนึกอยาง มิสแอบภาคภูมิใจหายเหนื่อย
 นอกจากนั้นมิสไดมีโอกาสรวมเปนคณะกรรมการ
สมาคมผูปกครองและครูฯ ซึ่งทานนายกสมาคมฯ และคณะ
กรรมการทุกทานทํางานดวยจิตอาสา ทุมเท เสียสละ ทั้ง
เวลาและทุนทรัพย โดยมิหวังผลตอบแทนใดๆทุกทานมีนํ้าใจ
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ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรมที่แตกตาง
กันในแตละประเทศ เปนประสบการณที่สามารถนํามา
ปรับใชกับโรงเรียนในดานตาง ๆ ได ในขณะที่มิสไดมารับ
ตําแหนงเลขานุการผู อํานวยการก็ไดรับมอบหมายใหจัด
ทัศนศึกษาตางประเทศประจําปใหคณะครูและเจาหนาท่ี
ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ดวยประสบการณที่มิสไดเคยไปทองเที่ยวมาจึงมี
ความตั้งใจใหบุคลากรท่ีมีความพรอมไดไปหาประสบการณ
ในตางประเทศ และไดนํามาใชในการปฏิบัติงานดานตางๆ
มิสรู สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได มีโอกาสไปทัศนศึกษากับ
เพื่อนรวมงาน ไดช วยเหลือหวงใย ดูแลซ่ึงกันและกัน 
สรางความรักความสามัคคีในหมูคณะทําใหมีสัมพันธอันดี 
มีความสุขในทุกโครงการไมนอยกวา 20 ประเทศทําใหมิส 
รู สึกประทับใจที่มีโอกาสใชเวลาและมีประสบการณดี ๆ 
รวมกัน แมเปนเวลาสั้น ๆ แตก็สรางประทับใจทุกครั้ง
 ความภาคภูมิใจในชีวิตของมิสเปนที่สุด คือการได
รับพระราชทานเหรียญท่ีระลึก “สธ” จากพระหัตถสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสพระองค
ทรงเสด็จพระราชดําเนินเปดอาคารตาง ๆ ของโรงเรียน
หลายครั้ง และมีโอกาสไดเขาเฝาอยางใกลชิด พระองคทาน
ทรงฉายพระรูปรวมกับคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและ
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได นอกจากนั้นมิสยังไดรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ เบญจดิเรกคุณาภรณ, จตุตถดิเรกคุณาภรณ ซึ่ง
เปนสิง่ลํา้คาที ่มสิปลาบปลืม้และสาํนึกในพระมหากรณุาธคิณุ
ตราตรงึอยูในความทรงจาํตลอดไป ทาํใหมสิมีแรงบันดาลใจใน
การปฏิบัติงานจนถึงทุกวันนี้
 สุดทายนี้มิสขอฝากสถาบันที่มิสรักและภาคภูมิใจมา
ตลอดเวลาเกือบ 40 ป คือปรารถนาใหนอง ๆ ชวยกันรักษา
วฒันธรรมองคกรแหงนี ้ใหมคีวามรัก ความเมตตา รูรกัสามัคคี 
ปรารถนาดี มีความเปนพี่เปนนองซึ่งกันและกัน และดํารงไว
ซ่ึงคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม ชวยกนัพัฒนาในทกุ ๆ  ดานของ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีใหดียิ่ง ๆ ขึ้น และตลอดไป
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มิสกาญจนา ศรีวิชัยรัตน 

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2561

“โรงเรียนจึงเปนสวนหนึ่งของชีวิต  สิ่งตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นเปนประสบการณที่พัฒนาตนเองตลอดมา”

 การทํางานในรั้วโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เริ่มขึ้นเมื่อ
เดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2526 จากการทาํงานหองธรุการ ในชวง
แรกยังไมมีวุฒิครู จนกระทั่ง มาสเตอรชาญณรงคไดแนะนํา
ใหไปเรียนเพิ่มเติม เมื่อมีวุฒิครูจึงไดทําหนาที่เปนครูผูสอน 
หัวหนางาน หัวหนาระดับ ตลอดระยะเวลา 36 ปในโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรีไดรับความรัก ความเมตตา จากคณะภราดา
รวม  8  สมัย  ดังนั้น โรงเรียนจึงเปนสวนหนึ่งของชีวิต  สิ่ง
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนประสบการณที่พัฒนาตนเองตลอดมา
 ความประทับใจเกิดข้ึนในวันแรกท่ีมารายงานตัวเพื่อ
ทํางานในร้ัว ACT ซ่ึงเปนวันหยุด ไดพบกับภราดาสมพงศ  
ศรีสุระ  ซึ่งดํารงตําแหนงอธิการกําลังคุมงานการกอสราง
ตอเตมิอาคารอสัสัมชญัฝงตะวนัออก ซึง่แสดงใหเหน็ถึงความ
เสียสละของภราดาทีทุ่มเทใหกับกจิการโรงเรยีนเปนอยางมาก 
และบรรยากาศความรมรืน่ แนวตนสนอินเดียทอดยาวสองฝง
ทางเขาโรงเรยีนเปนธรรมชาตมิาก เม่ือถงึวนัตองเขามาทาํงาน
ทําใหยิ่งประทับใจในคณะภราดา คณะครูที่มีความรัก ความ
เมตตา เปรียบเสมือนพี่นอง ดังความหมายของคําวา ภราดา
  โรงเรียนของเรามีความเปลี่ยนแปลงในทุกดาน การ
มีครูตางชาติเขามาชวยใหเด็ก ๆ มีพัฒนาการทางดานภาษา 
ทําใหนักเรียนโรงเรียนของเราเปนนักเรียนที่มีคุณภาพ ไดรับ
รางวัลในหลายระดับตามที่ปรากฏใหเห็น
 สดุทายขอใหนกัเรยีนทกุคนคดิดี พดูด ีทําด ี ปฏบิตัติน
เปนคนดีของครอบครัว โรงเรียนและสังคม มีความพากเพียร 
ความอดทนตอสิง่ตาง ๆ  ทีผ่านมาในชวีติเพือ่อนาคตทีส่วยงาม 
และขอฝากถงึคณุครูรุนหลัง ต้ังใจอบรมส่ังสอนและเปนแบบ
อยางที่ดีใหเพื่อนครูและเด็ก ๆ ไดเห็น เนนยํ้าระเบียบวินัย 
การปฏิบัติตามกฎ กติกา ซึ่งเปนรากฐานของความสําเร็จ
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 35 ป ในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปนเวลาที่ยาวนาน 
ความประทับใจในโรงเรียนแหงนี้มีมากมาย คณะภารดาที่มา
บรหิารโรงเรยีนทกุทานมคีวามรูความสามารถ และการทุมเท
ในการทํางาน มีวิสัยทัศนที่ยาวไกลในการบริหารงานทําให
โรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีชื่อเสียง มิสมีเพื่อน
รวมงานทีด่ ีทัง้ในระดบัช้ัน กลุมวชิา และการรวมกลุมทาํงาน
ตาง ๆ มิสไดพบแตเพื่อนที่ชวยเหลือกันทํางาน จนทําใหงาน
ตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจน นักเรียนท่ีมีมากมาย
หลายแบบทั้งที่นารักมาก ขยัน อดทน มีสัมมาคารวะมีความ
กตญั ูบางคนกม็ดีือ้ และซนบางแตกท็าํใหชวีติการเปนครมูี
สีสันขึ้น มิสโชคดีทีไมเคยไดสอนนักเรียนที่ดื้อจนเกินเยียวยา
 ในชวง 9 ปแรกของการทํางานในโรงเรยีน ทานภราดา
มีศักดิ์ วองประชานุกูล ไดสงครูไปอบรมที่คณะพระมหาไถ 7 
วนั มสิจาํหวัขอทีแ่นชดัไมได แตเปนการอบรมทีทํ่าใหคนดาํรง
ชวีติอยางมคีวามสขุ หลงัการอบรมครัง้นัน้ ความคดิ และชีวติ
ของมิสก็เปลี่ยนแปลงทําใหมีความสุขทุกวัน
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีอาคารสถานท่ีท่ีมีความ
พรอมมากที่สุด โรงเรียนของเรามีสถานที่ที่เอื้อตอการพัฒนา
นักเรียนในทุก ๆ ดาน ครบครัน ดานวิชาการ และเทคโนโลยี 
เรามีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนเรียกไดวาอยูระดับแนวหนา 
จนมีโรงเรียน สถาบันการศึกษาตาง ๆ ติดตอเขามาศึกษาดู
งานอยางตอเนื่อง
 ปจจุบันนี้มีครูรุนใหม ๆ เขามา ถาจะใหมิสแนะนํา
วิธีรับมือกับนักเรียนในยุคปจจุบัน มิสอยากแนะนําวาคุณครู
ตองใจเย็น และมีความเขาใจนักเรียนใหมาก ใชเหตุผล และ
การโนมนาวใหนักเรียนเกิดความคิด และการยอมรับ การ
บังคับนาจะใชไมไดผลกับเด็กในยุคนี้ ทั้งนี้ สําหรับนักเรียน
ทุกคน มิสอยากฝากนักเรียนฝกฝนใหมีวินัยในตนเอง และ
อยามีความสุขบนความทุกขของผูอื่น คิดใหดีกอนที่จะทําสิ่ง
ใด ๆ เพราะหากผิดพลาดแลวการแกไขนั้นยากยิ่ง

มิสบุปผา วิเศษศิริ

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2561

“เรามีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเรียกไดวาอยูระดับ
แนวหนา จนมีโรงเรียน สถาบันการศึกษาตาง ๆ  ติดตอ
เขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง”
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 ระยะเวลา 34 ป ในการทํางานท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี มาสเตอรมีความประทับใจในการบริหารงานของ
คณะภราดาทุก ๆ ทาน ที่ใหความสําคัญตองานวิชาการ งาน
ระเบยีบวนัิย งานสงเสรมิกจิกรรม งานพฒันาเทคโนโลย ีและ
งานดานอาคารสถานที่จนเปนที่ยอมรับของผูปกครอง และ
บุคคลทั่วไป 
 ในชวงเวลาที่มาสเตอรไดรับมอบหมายใหไดรับ
ตําแหนงหัวหนาระดับชั้น หัวหนากลุ มสาระการเรียนรู 
สุขศึกษา และพลศึกษา ทานผูอํานวยการหลายทานไดเปด
โอกาสใหมาสเตอรไดเดินทางไปศกึษาดูงานทัง้ภายในประเทศ 
และตางประเทศ ซ่ึงถอืเปนความสุขทีท่าํใหมาสเตอรไมเคยลมื
เรื่องราวเหลานั้นไดเลย
 ความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของโรงเรียนที่
มาสเตอรไดพบเห็นตลอดระยะเวลาทีผ่านมามีมากมายหลาย
อยาง เชน การจดัการสิง่แวดลอมและบรรยากาศของโรงเรยีน 
การพัฒนางานวิชาการในทุก ๆ ดาน การพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมยั และงานจัดสรางอาคารสถานที่
ใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน 
มาสเตอรคดิวาคณุครรูุนใหมควรมคีวามรูในเรือ่งของจติวทิยา 
และมีความเขาใจในการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย สุดทายนีส่ิ้งทีม่าสเตอรอยากฝากถงึนกัเรยีน
ทกุคนคอือยากใหทกุคนมรีะเบยีบวนิยัในตนเอง มคีวามรบัผิดชอบ
ตอหนาที่ และเปนคนดีของสังคม

มาสเตอรสมชาย โสรัจจาภินันท

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2561

“ทานผูอาํนวยการหลายทานไดเปดโอกาสใหมาสเตอร
ไดเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ และตาง
ประเทศ ซึ่งถือเปนความสุขที่ทําใหมาสเตอรไมเคยลืม
เรื่องราวเหลานั้นไดเลย”
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 เมื่อถึงวันเวลาฟาก็เปลี่ยน   กาลเกษียณเวียนมานาใจหาย 
ตองอําลาจากกันแสนอาลัย       แตสายใยความผูกพันยังมั่นคง
    คุณความดีประจักษเปนหลักฐาน  ตรากตรํางานอยางซื่อสัตยมิไหลหลง 
พัฒนาชาติไทยใหยืนยง    เกียรติดํารงกองปรากฏมิวางวาย
    ฝกคนคิดพิจารณาหาคําตอบ  ฝกทดสอบวิเคราะหความรูที่ถามไถ
ฝกเทคโนโลยีที่กาวไกล    ฝกประยุกตใชตามวิถีที่เพียงพอ
    ฝกใหเปนผูใหไมหวังผล   ฝกอดทนสรางสายใจไวเกี่ยวกอ
ฝกวิธีทําใจในคํารอ    ฝกไมทอแทใจในชะตา
    เปนแสงเทียนแหงธรรมนําสวาง  เปนแกนกลางกลไกชาตปิราชญศกึษา
เปนผูจุดเทียนทองของปญญา   เปนผูกลาแกรงหัวใจไฟอุดมการณ
    จะเหนื่อยยากอยางไรก็ไมบน  พรอมผจญขจัดปดทุกขผาน
เสียสละเพื่อสวนรวมรวมองคการ   เพือ่กจิการรกัในงานทีศ่รทัธาอาชพีครู 
    เพื่อลูกศิษยครูพรอมยอมทุกอยาง  หวังสรรคสรางชีวิตศิษยใหหรู
ประดับสังคมไทยใหนาดู    ชวยเชิดชูชาติเชื้อเลือดเนื้อไทย
    สรางสื่อดีมีคามาชวยสอน   ครบขั้นตอนยอนปรับกลับแกไข
การบานมอบสอบถามความเขาใจ   สังเคราะหไดไวชื่อถือชั้นครู

มิสสุภา ปานรักษา 

ครูเกษียณ ปการศึกษา 2561
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A Word from Mr. Tuttle

TV

LIV
E

 As we approach the mid-year mark of this 2018 academic year, I have the great privilege to 
look back on the great works that our program has accomplished. Whether it was kickstarting two 
wonderful new initiatives (the Red Letter Days and the EP Experience Project) or keeping a great tra-
dition alive (the Penpal Project) or just initiating some warm new faces into our wonderful EP Family, 
I am fi lled with a great sense of pride and accomplishment. 
 As the Head of the English Program, my job is often fi lled with everyday tasks that seem mi-
nor or projects that seem too immense. Many times I have thought to myself, “What have I gotten 
into?” but each time I have persevered and my team has rallied around and pushed through each 
obstacle with a sort of wonderful optimism and fl exibility. I think that a program is only as good as 
the people that make it up – and time and time again I have been shown that the people that make 
up our English program: the teachers, the Thai faculty, the students, and the parents – all of them 
come together in the most wonderful ways to make the things we do possible. So I would like to 
use my privilege to extend my own personal thanks and gratitude to everyone involved in our many 
projects – without your support, none of this would have been possible.
 As I always say, I am proud – very proud – but never satisfi ed. Let’s keep up the hard 
work and continue to improve for the sake of our students, our children, and our country. God Bless.
-Daniel Tuttle 
Head of English Program
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EP Experience

 This year was blessed with many new exciting projects for our English Program, one of the 
most anticipated of these was the debut of the “EP Experience” project. This project is meant to 
provide social outreach and moral improvement for our students throughout each and every grade 
level. 
 In the fi rst semester, grades one through three were involved in a three-day series of events 
that focused on raising awareness of wildlife and conservation. The students were lead through the 
topics by their Thai and foreign teachers over the course of the three days. Activities were held inside 
and outside of the classroom, including several exciting competitions lead by our very own Jonny 
Thompson. These lower grades were rewarded with an educational trip to the KhaoKeow zoo – in 
order to expose their young minds to the beautiful and exotic animals held there. While at the zoo, 
they were introduced to the ideas of wildlife conservation and given the task of thinking about how 
best to preserve Thailand’s own natural wonders.
 It wasn’t only the lower grades having fun and learning some serious lessons. Grades 7 – 9 
were tasked with a different social issue to confront, this time focusing on the ideas of privilege and 
responsibility. The students were taken to a provincial government school and asked to spend a day 
at school with children and students that were less fortunate and less privileged than themselves. 
The day was a great success with EP Students learning some very valuable lessons about how chil-
dren and people from different backgrounds live and learn. Of special note were the wonderful 
“Angels” of the 9th grade – these girls volunteered to spend their time at this school guiding and 
caretaking the school’s very active kindergarten class. When asked about the experience, one of our 
angels remarked “I wanna come back here and bring a lot of toys for these kids – they don’t have 
much and I think I can help them!” This kind of selfl ess generosity is one of the core values that we 
hope to instill in all of our students.
 Semester two will see the continuation of the Experience project, with the remaining grades 
being involved in several public outreach programs in order to show them the power of community 
and to help mold them into leaders of the Thai community in the future.
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 In semester 2 of this school year, Grade 3 of the English Program began to work internation-
ally with a well-known Philippines-based band during ERL class. As nationals of the Philippines speak 
English, the process of making the video required a heavy use of English from Listening Tasks to dis-
cussing lyrics to writing the video’s story. Students of G.3B sat down for an interview with members 
of Rock band DEMI. The following is a transcript of the interview with vocalist Weil, guitarist Emil and 
bassist Jenzo.

Where are you from?
Weil: We’re from Manila. Philippines.

What is your native language?
Weil: Our native language here in the Philippines is Filipino, but I can sing also in English.
Emil: And we also ... speak in rock and roll.

How old were you when you started singing? –
Weil: I think I started singing when I was in high school during my fi st band.

When did you write your fi rst song? 
Emil: Our fi rst song that we wrote …
Weil: is called “Noting is impossible’’

Why do you want to play music? 
Emil: Basically, music is an escape for me. It helps me relieve my stress in work and life and I just 
wanted to play the guitar. It’s really my passion.
Weil: I want to play music because I just love music. That’s it. As simple as that.
Jenzo: For me, it’s self-expression and a good excuse to grow my hair long.

What bands infl uenced you?
Emil: Individually, we came from different backgrounds. Mostly, I’ve been infl uenced by the Blues. 
So before Demi,I used to play Blues music.
Weil: When I was young, I started listening to alternative stuff like the Goo Goo Dolls, Gin Blossoms. 
And as l grew older, I started listening to heavier materials like Gun N’ Roses, Metallica, Black Sab-
bath…
Jenzo: What started me to get to playing bass and getting into music was the Red Hot Chili Peppers, 
Incubus… the 90’s Rock scene mostly. For me, it’s basically Stevie Ray Vaughan. He really infl uenced 
me.

What music do you want to play?
Emil: We want to play Rock. Because I Know it brings out the better... it brings out the best in us 

EP Grade 3 stars in official music video 

for popular Filipino band

Transcript by Kitchaya Udomboondee and Saranya Godwin
Introduction by Aruch Sae-tang
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… Basically, Rock and Roll just pushes us to become better musicians because not everyone does 
Rock. Of course you need to have a certain skill level to pull off such kinds of music and makes you 
a better musician.
Weil: The arena of Rock that we’re playing … is already evolving. We’re evolving just like the upcom-
ing single that we’ll be releasing; the one that you (EP Grade 3) will be shooting a music video. It’s 
more of an 80s Glam[our] Rock sound. I think this is the first time that we’re doing this sound.

How many members are in the band?
Emil: So basically, Demi is a six man band…
Jenzo: We have three guitarists mainly composing of Emil, Richard and Raf. Our drummer is Cyro and 
me playing bass and Weil on vocals. 

How did you start the band?
Jenzo: After we finished our college studies first…
Emil: Yeah… studies first. Stay in school.
Jenzo: Emil and I started the band. Then, we needed a vocalist as confident as Weil… and the rest 
is history.

How long has your band been together?
Weil: Five years… going on six next year. Just timely for the new single that we’re releasing (titled Six).

How many videos do you have?
Weil: We have a lot of … live videos online.
Emil: But we don’t have that many music videos. I think this will be the first one, so we’re believing 
in (EP Grade 3) YOU guys!

The full video is available for viewing at youtube.com/c/ACTEnglishProgramERL
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 This is the fi rst English speech contest in my life. At the beginning I was so happy but excited 
to be chosen by my teacher to be one the representatives from ACT. Students in grade 5-6 from other 
schools can join this contest. First, I started to work hard to draft for my speech then consulted with 
Teacher Kate for her suggestion. Second, I practiced with my teacher for the pronunciation step followed 
by the memorization step. Third, after a week of practice with Teacher Kate, she advised me to give the 
speech in front of my 5A classroom. Finally, when the academic day came I went on the stage with my 
confi dence. I was a little bit nervous since it was my fi rst experience. Everyone told me to do my best 
and not to worry about the result. I felt much relaxed after giving the speech and went to join the other 
activities in the school. Around 11 am I came back to the stage to hear the result. I was very glad and 
proud of myself when the judge announced the competition result that I came the second and got the 
silver medal. The feedback from the judge was my speech was too fast so it’s too diffi cult for people to 
follow my content. My parents told me that my fl uency and pronunciation was much better than before. 
Even I got the reward, I have to improve myself. I think that all ACT students can give an English speech 
but we need to work on it and keep practicing. I do encourage everyone to try. 

My feeling at English Speech Contest 

on ACT Academic Day 2017

Punnawish Thongngarm Grade 5A, 
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 Part of what makes a program such as the ACT English Program so exciting is the wealth of character 
and experience that our teachers bring to each lesson. That’s why it’s always such a wonderful experience 
when we are graced with fresh new faces, eager to step up and bring their own unique assets to our growing 
program. This year we’ve been joined by some very interesting characters that really help us have a more 
international appeal and outlook to our program. 
 In the primary learning department, we have the wonderful and charming Mr. Juan Carlos teaching 
introductory mathematics to the younger learners. Juan Carlos originally hails from South America, but has 
had an extensive career in education and has worked here in Thailand as an educator for several years. 
Juan Carlos’ warm smile and friendly disposition has quickly made him very popular amongst his fellow 
teachers and students alike, and we’re proud to have him onboard with us.
 In secondary levels, we are proud to introduce our newest addition to the EP teaching staff, Mr. 
Vitaly Pozhidaev, coming to us all the way from Russia. Mr. Vitaly is a complete professional, with a strong 
background in literature, English, and many other subjects – he’s taken on the dual responsibilities of 
teaching primary grades 4-6 in English Rhetoric and Linguistics as well as grade 10’s English writing courses. 
 Part of what makes our English Program stand out from the competition is that it’s a truly interna-
tional effort. With exposure from cultures all around the world, our students are amongst the most pre-
pared in all of Thailand for going out among the world with open-hearts and open-minds about what the 
world’s cultures are really like. These two gentlemen not only bring their high standards of education to 
our team, but also a distinct international fl avor that we’re very grateful to have.

New Faces
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Pen Pal Project

 On the topic of international appeal, another exciting project underway here with the ACT English 
Program involves our fi fth grade and another class of students on the other side of the earth. Under the 
supervision of three of our fi nest teachers, Mr. ChanakanNuntchai, Ms. Katherine Rensburg, and Ms. Srinart-
Thammacheep, the fi fth grade class is taking part in a growing effort to establish a penpal relationship with a 
class of children in Edinburgh, Scotland. The Pen Pal Project has the primary aim of improving the students’ 
writing skills as well as exposing them to the natural language of other cultures. Master Nuntchai had this 
to say about the project:
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 “This initiative has the primary aims to enhance writing skills and maximize the creative potentials 
of the students, expressed through letter writing. Though considered as ‘conventional’, epistolary writing 
is a practice worth preserving today and should be encouraged to be adopted as a learning approach in 
English classes because students can learn how to apply English grammar to real writing tasks, organize 
their thoughts, and construct proper sentences; rather than fragmented ones.”
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 This year, grades 1-6 of the English Program have contributed to an international music video with 
indie pop, new wave band The Strange Creatures. The Strange Creatures have been performing in the Ma-
nila music scene since 2013. There are 6 offi cial members in the band. Tobit and Tan are both guitarists, 
Bam is the bassist, Ryan is the drummer and Jon who also plays guitar is a vocalist along with Megumi who 
also plays keyboard. The band also has a session bassist named Jao. A session musician is a musician who 
performs when needed.

 The Strange Creatures will be releasing their second album in the fi rst half of 2018. Although it is their 
second album, it is their fi rst LP which stands for Long Play (a full length album). The upcoming single 
“Dreamy Eyes” is unique because it was specifi cally mixed to have an 80s new wave fl avor. A total of over 
300 Assumption College Thonburi students participated in the music video for Dreamy Eyes. Finding a way 
to include so many students in one video required using some new technology. Dreamy Eyes was fi lmed 
completely in 360° so that it can be viewed differently every time. It can be viewed on YouTube and con-
trolled by a mouse, viewed interactively on a smartphone or experienced completely in Virtual Reality.  

 The video is also the fi rst video to feature vocalist/keyboardist Megumi and session musician Jao. Making 
the video required a long process of discussions in English, games involving the English in the song and 
direction in English. ERL teacher Darrell even fl ew to the Philippines to fi lm the footage needed to bring 
the students and the musicians together. The Strange Creatures plan to release the video before uploading 
the song online in early 2018. 

Primary students of all ages work with 

musicians to create a Virtual Reality 

by Vicky Vitayatanagorn
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Red Letter Days

 Grades 10 and 4 went in a different direction, hosting a competition and sing-off amongst the 
participating grades – but also invited the parents to join in the festivities as several moms were brought 
forward to compete in a greeting-card creation challenge to celebrate Mother’s Day.

 Speaking of new projects, the old and outdated EP Assemblies have given way to a new and excit-
ing line up of events called “The Red Letter Days”. The project gets its name from the American idiom, a 
“red letter day” is a holiday that is conventionally colored in red on a calendar – Christmas, Halloween, St. 
Valentine’s Day, etc. are all “Red Letter Days.” The core goal of this new replacement for the assemblies 
is two-fold. One, it aims to familiarize the students and audience about some of the biggest culturally rele-
vant holidays and cultures of the western world. Two, it brings together two disparate grades in a collabora-
tive effort – allowing the older grades a chance to act as mentors and guides for their younger counterparts. 
Organization and leadership of these RLD projects has been generously provided by EP’s very own Darrell 
Guinn and the home-room teachers of each grade level. 
 So far we’ve held several of these Red Letter Days in wildly successful events throughout semester 
one. The fi rst of these focused on Pride and Patriotism, as it was held in July (in honor of the American 
Independence Day, July 4th) and featured a fashion show mixed with a series of speeches on the selected 
nations by students from the 12th and 6th grades.

 Grades 11 and 5 worked together to put on a show featuring the Japanese holiday known as 
“Tanabata” – and held a culturally relevant play and hosted several stations that showed the audience 
how to participate in some interesting Japanese cultural activities, such as creating origami cranes from 
paper.

 At the time of writing this article grades 9 and 3 are working together on creating our keystone 
Halloween event that plans to feature a costume contest, haunted house, and many other wildly exciting 
projects all together to be held at the St. Louis Mary hall in our biggest Red Letter Day event so far. Stay 
tuned for more exciting activities coming out of the Red Letter Days!
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 ACT EP celebrated its fi rst proper Halloween party today inan event that’ll be on everyone’s minds 
for a long time coming.
 The event, designed and imagined by teacher Darrell Guinnand his Crack team of ghoulish assis-
tants (teachers Connor, Charm, Lynn, Joop,Nok, Tah and Kong) featured a costume contest, lots of fun 
activities andgames, a scary tattoo give away, and a creepy haunted house - complete withghosts!

Halloween!
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