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ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นสถาบันที่หล่อหลอมให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 มีแนวคิด	 และทักษะกระบวนการ	

สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	ได้อย่างเหมาะสม	เพ่ือให้

เกิดความแตกฉานในสรรพวิชา		อบรมบ่มนิสัย	และขัดเกลาเพ่ือให้นักเรียน

เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม	 ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์	

มาร	ีกรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล		และ

ตามลักษณะเฉพาะของการจัดการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย		โดยมีปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า	“จุดหมายของชีวิต 

คือการรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต” 

	 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่จะต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามปรัชญา	

นโยบาย	และปณิธานที่โรงเรียนได้กำาหนดไว้	ดังนั้น	การจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของโรงเรียน	จึงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน

ให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพของแต่ละคนตามความถนัดและความสนใจ	 และแม้ว่าในขณะที่ทั่วโลก

ประสบกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	แน่นอนย่อมกระทบกับการจัดการเรียนการสอนของทุกสถาบัน

การศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้พยายามปรับวิธีการเรียนการสอนในทุกวิถีทาง	อาทิ	การเรียน	online	ผ่าน

ระบบต่าง	ๆ 	การปรับหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	การทำาบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต	ิ เพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์	

การเปิดศูนย์ปฏิบัติการ	ACT	AI	LAB	พัฒนาอาคารรัตนบรรณาคารให้เป็น	Learning	Center	ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทัน

สมัย	 เพื่อเป็นสถานที่สำาหรับให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม	และอื่น	ๆ	 เพื่อประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้า

ของนักเรียน	ซึ ่งเหล่านี ้จะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้	หากปราศจากความทุ่มเท	เสียสละ	ความมุ่งมั ่น	รวมทั้งความรู้

ประสบการณ์ของบุคลากรคร	ู ผู้ร่วมงาน	 ตลอดจนความช่วยเหลือร่วมมือจากบรรดาผู้ปกครอง	 ศิษย์เก่า	 ผู้มีจิต

ศรัทธา	และกรรมการสมาคมต่าง	ๆ	จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณในนำา้ใจดีของทุกคน	

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ทุกท่านยังคงสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่ง	ๆ	ขึ้นตลอดไป		ขอพระพรจาก

แม่พระอัสสัมชัญ	 องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ	 จงดลบันดาลให้ท่านมีความสุข

ความเจริญ	ประสบความสำาเร็จทุกประการ

(ภราดา ดร.ชำานาญ เหล่ารักผล)

ผู้อำานวยการ

สารจากผู้อำานวยการ
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Editor Talk
	 สวัสดีค่ะ	 อสธ	 สาร	 ฉบับนี้	 จะพาทุกท่านไปพบกับ	

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนในด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ	 รางวัลจาก

บุคลากรของโรงเรียน	 ได้แก่	 รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม

การประกวดสื่อนวัตกรรม	 รางวัลวิจัยระดับดีเด่น	 	 รางวัล

เหรียญทองเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	อีกท้ัง	ผลงาน

ความโดดเด่นของนักเรียนที่มีตลอดปีการศึกษา	 ทั้งด้าน

วิชาการ	ดนตรี	และกีฬา	สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความภาคภูมิใจ

ของโรงเรียนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง			นอกจากการรวบรวม

ผลงานที่กล่าวมาข้างต้น	 อสธ	 สาร	 ฉบับนี้	 ยังได้นำาให้ทุก

ท่านได้ทำาความรู้จักกับ	 “จิตอาสาสภาจิ๋ว”	 ทีมนักเรียน

จิตอาสาระดับชั้น	 ป.6	 ที่ช่วยเหลืองาน	 และกิจกรรมของ

โรงเรียนตลอดปีการศึกษา	 2563	 ท่านจะได้ทราบถึงความ

เป็นมา	 และการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่พวกเขาได้รับ

มอบหมาย	

	 อสธ	 สาร	 ยินดีเปิดรับบทความของนักเรียนที่มี

ความสามารถด้านงานเขียนอยู่เสมอ	 ขอเชิญชวนนักเรียนที่

มีความสนใจแวะเข้ามาติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์นะคะ

วัตถุประสงค์

1.	เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร	กิจกรรมของโรงเรียน

2.	เพ่ือเป็นส่ือสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน	ผู้ปกครอง	

ศิษย์เก่า	และผู้อ่านทุกคน

3.	เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น	ข้อเขียนทาง

วิชาการ	ผลงานครูและนักเรียน	ตลอดจนผู้ปกครอง

บรรณาธิการ

มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว

มาสเตอร์รณชัย	เมฆบริสุทธิ์

กองบรรณาธิการ

มาสเตอร์เทิดพล	วงษ์รักษา

มิสสุภาพร	ตะกรุดแก้ว

มิสปิยะฉัตร	์จันทร์สุวรรณ์

พิสูจน์อักษร

มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว

ที่ปรึกษา

ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล

ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย

ภราดาอรุณ	เมธเศรษฐ

ภราดาสุนันท์	โยธารักษ์

ภราดากฤษฎา	งามวงศ์

มิสวรนุช	รัตนจรัสโรจน์

มิสวิไล	ศรีประภาสุขสันติ

สนับสนุนข้อมูล

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	หัวหน้างาน	หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้	คณะครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง

เจ้าของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

92	ถนนอัสสัมชัญ	แขวงบางไผ่	เขตบางแค	กทม.	10160	

http://www.act.ac.th

โทร.	0-2807-9555-63		โทรสาร	0-2421-8121



4

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	 	 	 	 	 	 	 2

MOU	พัฒนานักแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ	 	 	 	 	 	 3	

รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งและบรรเลงดนตรีบทเพลงรักแม่	 	 	 4

รางวัลนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ	 	 	 	 	 	 	 4

เหรียญทองยอดเยี่ยมการประกวดสื่อนวัตกรรม	 	 	 	 	 5

รางวัลวิจัยระดับดีเด่น	 	 	 	 	 	 	 	 	 7

เหรียญทอง	GH	Bank	เทควันโด	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 	 	 	 7

รางวัลเสื้อสามารถสีแดง	ปีการศึกษา	2562	 	 	 	 	 	 8

จิตอาสาสภาจิ๋วกับภารกิจที่ไม่จิ๋วแถมยังแจ๋ว	 	 	 	 	 	 9

นั่งคุยกับประธานสภานักเรียน	ปีการศึกษา	2563	 	 	 	 	 14

“การเดินทาง”	ประสบการณ์สุดยอดของชีวิต	 	 	 	 	 	 16

“องค์ความรักนักบุญหลุยส์ฯ”	คุยแง่งามของชีวิต	ลิขิตด้วยคุณธรรม	 	 	 18

	สื่อประชาสัมพัันธ์ไทยรู้สู้โควิด		 	 	 	 	 	 	 22

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี	 	 	 	 	 	 24

ครูเกษียณ	ปีการศึกษา	2563	 	 	 	 	 	 	 	 26

โควิด-19	ระลอกสอง...	ดั่งสนามประลองยุทธ	 	 	 	 	 	 38

นักเรียนประกาศเสียงตามสาย	ปีการศึกษา	2563	 	 	 	 	 41

ผลงานโดดเด่นของโรงเรียน	 	 	 	 	 	 	 	 44

การเรียนการสอนศิลป์ดนตรี	 	 	 	 	 	 	 	 54

Futsal	Alexis	Junior	Cup	2020	รอบชิงชนะเลิศ	 	 	 	 	 55

ของที่ระลึกสโมสร	Assumption	United	 	 	 	 	 	 56

ประมวลภาพกิจกรรม	 	 	 	 	 	 	 	 	 57

EP	News	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 60

Contents

5 9 18



อสธ สาร ฉบับที่ 87

5

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี	 ให้การต้อนรับ	 ดร.คุณหญิง

กัลยา	โสภณพนิช	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา	

ธิการ	 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 ระหว่าง	 โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรีกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ	 เพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์	 และปัญญา

ประดิษฐ์ของนักเรียน	 รวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการ	 ACT	

AI	 Lab	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 9	 ตุลาคม	 2563	ณ	 หอประชุม	

หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต		โดยมี	ดร.ศุภชัย	ศรีหล้า	

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตร	ี		นายภูมิสวรรค์	เสนีวงศ์

ณ	อยุธยา	ท่ีปรึกษารัฐมนตรี	และประธานคณะกรรมการ	

ยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 คุณรัชดา	 ธนาดิเรก	 รองโฆษก	 รัฐบาล		

ดร.จุลเทพ		ขจรไชยกูล		ผู้อำานวยการเอ็มเทค		ดร.กฤษดา		

ประภากร	 รองผู้อำานวยการเอ็มเทค	 นายชัยณรงค์	

ป้องบ้านเรือ	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ	 ส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน	 นายศรเทพ	 วรรณรัตน์	 ผู้อำานวยการ

สำานักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลย	ี นางสาวรุจิรา	

อารินทร์	ผู้อำานวยการเขตบางแค	นายส่องแสง	ปทะวานิช	

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	แขกผู้มีเกียรติ	และส่ือมวลชนเข้าร่วมพิธี

18
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี จัดพิธีลงนามบันทึก

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และ

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด	 เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่	 29	ตุลาคม	2563	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคาร

หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 เพื่อส่งเสริม	

และสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ท่ี

เป็นนักกีฬาแบดมินตันโรงเรียนแบดมินตันบ้านทอง

หยอดให้ได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านกีฬา	 และ

การเรียนควบคู่กัน	 ตลอดจน	 ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง

ทั้งสองสถาบัน	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	

ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และ	 “แม่ปุก”	

กมลา	 ทองกร	 ประธานโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้าน

ทองหยอด,	 “โค้ชเป้”	ภัทพล	 เงินศรีสุข	 	ผู้อำานวยการ

โรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอด,	“เมย์”	รัชนก	

อินทนนท์	 นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ	 5	 ของ

โลก,	“วิว”	กุลวุฒ	ิวิทิตศานต์	นักแบดมินตันชายเดี่ยว

มือ	29	ของโลก	และ	“จิว”	พิทยาภรณ	์ไชยวรรณ	นัก

แบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ	 28	 ของโลก	 เข้าร่วม

ในพิธี	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาแบดมินตันเชื่อม

ความสัมพันธ	์ ระหว่างทีม	 VIP	 อัสสัมชัญธนบุร	ี กับ	

ทีม	VIP	บ้านทองหยอด	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ	ซึ่ง

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 MOU พัฒนานักแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลพิเศษ	นวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ	จากการส่งผลงาน	“ระบบรดน้ำา

อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย	์ควบรวมระบบการตรวจจับความชื้นในดิน”	ในโครงการ	Thailand	Energy	of	

Innovation	and	Technology	Awards	2019	จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	หรือ	พพ.	

โดยมีมาสเตอร์วิศิษฐ	์ ใจมั่น	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายอาคารสถานที่	 และมาสเตอร์เขมพาสน์	 จาดก้อน	 หัวหน้างาน

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานและส่ิงแวดล้อมฯ	 นำาคณะนักเรียนท่ีส่งผลงานเข้าประกวดเข้ารับรางวัลจากนายโกมล	 บัวเกตุ	

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	และอนุรักษ์พลังงาน	เม่ือวันท่ี	13	กรกฎาคม	2563	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์

รางวัลนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดแต่งและบรรเลงดนตรีบทเพลงรักแม่	

โดยมี	 มาสเตอร์ศิริ	 กังวลทรัพย์	 หัวหน้าศูนย์ดนตรี

อัสสัมชัญธนบุรี	 และนักเรียนเข้ารับพระราชทาน	

ถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี		

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	มิถุนายน	2563

รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่ง

และบรรเลงดนตรีบทเพลงรักแม่
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เหรียญทองยอดเยี่ยมการประกวดสื่อนวัตกรรม
สัมภาษณ์โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว

 มาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม	 ได้ส่งผลงานสื่อนวัตกรรมในชื่อ	 “เกมอานุภาพพ่อขุนรามคำาแหง”	 เข้าร่วม

การประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	 ปีการศึกษา	 2562	 ตามโครงการจัดประกวดของสมาพันธ์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ปีการศึกษา	2562	ผลปรากฏ

ว่า	มาสเตอร์กฤษดา	ปั้นเอี่ยม	ได้รับรางวัลเหรียญทอง ยอดเยี่ยม	ในวันนี้มิสได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงความเป็นมา

และการจัดทำาสื่อนวัตกรรมชิ้นนี้	เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปกันค่ะ

มิสสุภัทรา: แรงบันดาลใจที่ทำาให้สร้างสื่อนวัตกรรมน้ี

มาสเตอร์กฤษดา:	 ผมเป็นคนชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็ก	

ผมเล่นเกมแนว	RPG	เกมที่เป็นเนื้องเรื่อง	สวมบทบาท

ตัวละครต่าง	 ๆ	 เช่น	 เกม	 Final	 Fantasy	 และรู้สึกว่า

เราได้รับประโยชน์จากการเล่มเกม	ได้ความรู้ด้านภาษา	

การคิดคำานวณ	 การวางแผน	 พอเรามาเป็นครูก็เลยคิด

ว่านักเรียนที่เราสอนก็น่าจะได้รับความรู้จากการเล่น

เกมได้เหมือนกับที่เราเคยได้รับ	 ผมจึงลองนำาเนื้อหาใน

วิชาประวัติศาสตร์มาทำาเป็นเกมขึ้นมา	 โดยมีแนวคิด

เพื่อให้ผู้เรียนจดจำาเนื้อเร่ืองประวัติศาสตร์ได้มากขึ้น	

และได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดคำานวณไปด้วย

มิสสุภัทรา:ขั้นตอนการจัดทำาสื่อนวัตกรรม โดยสังเขป

มาสเตอร์กฤษดา: 

1.	ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่เราต้องใช้ในการ

				สร้างเกม	ซึ่งผมศึกษาจากการดู	RPG	Maker	ใน	

				Youtube	

2.	วางโครงเรื่องโดยเลือกเนื้อเรื่องที่ตรงกับบทเรียน

3.	นำาเนื้อเรื่องมาวางในเกมทีละฉาก	แทรกระบบการ

				ตอบคำาถามเข้าไป	เพื่อสอดแทรกความรู้

4.	ทดลองใช้เกมทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือ

5.	ทดลองให้นักเรียนเล่นเกมนี้ในห้องเรียน	และฟัง	

				Feedback	เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามความ

				ต้องการของผู้เรียน
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มิสสุภัทรา: นักเรียนกลุ่มใดบ้างที่เหมาะสมกับการใช้

สื่อนวัตกรรมนี้

มาสเตอร์กฤษดา:	สื ่อนวัตกรรมนี้เหมาะสำาหรับ

นักเรียนระดับชั้น	 ป.4	 ขึ้นไปครับ	 เพราะนักเรียนเหล่า

นี้พอจะมีความรู้เรื่องอาณาจักรสุโขทัยบ้างแล้ว	 เกมนี้ผู้

เล่นจะต้องประมวลความรู้จากที่เรียนมาวิเคราะห์เพื่อ

แก้ปัญหาในเกมครับ

มิสสุภัทรา: สิ ่งที ่นักเรียนจะได้รับจากการใช้สื ่อ

นวัตกรรมนี้

มาสเตอร์กฤษดา:	นักเรียนจะได้รับความรู้เบื ้องต้น

เกี่ยวกับพระราชประวัติ	 พระราชกรณียกิจของพ่อขุน

รามคำาแหงมหาราช	 การจำาลองสภาพบ้านเมืองของ

อาณาจักรสุโขทัย	นักเรียนจะรู้จักการแก้ปัญหา	พัฒนา

ทักษะการคำานวณ	และการคิดวิเคราะห์เพ่ือวางแผนครับ

มิสสุภัทรา: คำาแนะนำาสำาหรับนักเรียน และเพื่อนครูที่

กำาลังจะสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ

มาสเตอร์กฤษดา:	สำาหรับนักเรียน	ผมว่าความคิดนอก

กรอบในเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำาคัญครับ	 ขอแนะนำาให้

นักเรียนหมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัวอยู่เสมอ	 ติดตาม

ดูและฟังข่าวสารบ่อย	 ๆ	 รับสื่ออย่างมีสติ	 วันหนึ่งเรา

จะสามารถนำาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มาสังเคราะห์ใน

การสร้างนวัตกรรมได้	 อย่าทำาตัวเหมือนน้ำาเต็มแก้วที่

ไม่สามารถรับข้อมูลใหม่	 ๆ	 เพิ่มเติมได	้ ส่วนคำาแนะนำา

สำาหรับคุณครู	 คุณครูต้องตามนักเรียนให้ทัน	 ตามเทรนด์

โลก	 กระแสโลกให้ทัน	 เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียน

และตนเอง

มิสสุภัทรา: ความรู้สึกเมื่อได้รับรางวัล

มาสเตอร์กฤษดา: ผมรู้สึกว่ารางวัลน้ีเหนือความคาดหมาย	

เพราะผมสร้างสื่อนวัตกรรมนี้เพื่อใช้ในการเรียนการ

สอนก่อนที่จะมีการจัดการประกวด	 ผมคิดว่าผลงานชิ้น

นี้ของผมมาไกลมาก	 ได้รับทั้งรางวัล	 และได้ลงเว็บไซต์	

Gaming	Dose	ซึ่งมียอดการ	Download	จาก	Google	

Play	จำานวนพันกว่า	Dowlaoad

มิสสุภัทรา: สิ่งที่ทำาให้เราได้รับรางวัลนี้

มาสเตอร์กฤษดา: 	ผมคิดว่าเป็นเพราะเราทำาด้วยใจ	

ต้ังใจทำาด้วยความชอบของเรา	 และความชอบของผู้เรียน	

เป็นตัวตั้ง	 ผมทำาออกมาเพื่อนำามาใช้ในการสอนจริง			

ผลรางวัลที่ได้ถือเป็นผลพลอยได้ครับ
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	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

จัดประกวดงานวิจัยระดับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	

แห่งประเทศไทย	 ปีการศึกษา	 2562	 เพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิฯ	 และเสริมสมรรถนะของบุคลากร

ในด้านการวิจัย	 ผลปรากฏว่า	 มิสนารถลดา	 ชมภูศรี							

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลระดับดีเด่น	จากการ

ส่งผลงานวิจัยในหัวข้อ	 “การเปรียบเทียบผลการเรียน

เร่ืองส่ิงแวดล้อมรอบตัวเรา	 วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	

ชั้นประถมศึกษาปีที	่ 1	 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์”	 ซึ่งทางสำานักผู้อำานวยการ	 ได้

จัดพิธีแสดงความยินดี	เมื่อวันศุกร์ที่2	ตุลาคม	2563	ณ	

ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	โดยมีภราดา	ดร.ชำานาญ	

เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	

รางวัลวิจัยระดับดีเด่น

	 ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		

เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด	รายการ	GH	Bank	เทควันโด	

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจำาปี	2563	ประเภทพุมเซ่	

ระหว่างวันที่	20-22	พฤศจิกายน	2563	ณ	มหาวิทยาลัย

รังสิต	ผลการแข่งขัน	มาสเตอร์คมวัชร	แสงคำาคม	ได้รับ	

รางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง	 และมาสเตอร์สฤษฏิเดช			

สุมงคล	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	เหรียญเงิน	

เหรียญทอง GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย



อสธ สาร ฉบับที่ 87

11

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเส้ือสามารถ	 ประจำาปีการศึกษา	

2562	โดยมีคุณสุธรรม	โตทับเท่ียง	อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ให้เกียรติเป็นประธาน	

เมื่อวันเสาร์ที่	26	กันยายน	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งในปีการศึกษา	2562	มีนักเรียนที่ได้

รับรางวัลเสื้อสามารถสีแดง	จำานวน	1	คน	ได้แก่	น.ส.สลักทิพย์	อุ่นเมือง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/7	จากผลงานรางวัล

ชนะเลิศ	การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ	รายการ	tennis	Europe	Junior	Tour	รายการ	“Dunoair	Windmill	

Cup	2019”	รุ่นหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน	14	ปี	ณ	ประเทศเนเธอแลนด์	และรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันเทนนิสเยาวชน

นานาชาต	ิรายการ	PTT	Thailand	ITF	World	Tennis	Tour	Junior	2019	ประเภทหญิงเดี่ยว

รางวัลเสื้อสามารถสีแดง ปีการศึกษา 2562
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	 ในปีการศึกษา	 2563	 พวกเราชาว	 ACT	 จะได้

เห็นกลุ่มนักเรียนจิตอาสาระดับชั้น	ป.6	ปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูในระดับชั้น	

และฝ่ายปกครองอยู่เสมอ	 เช่น	 การรณรงค์ให้ทุกคน

รักษาความสะอาด	และรักษาระเบียบวินัย	 การอำานวย

ความสะดวกแกผู้่ปกครอง	 และน้อง	 ๆ	 ช้ันอนุบาลท่ีเดิน

ทางมาร่วมกิจกรรม	 Open	 House	 การต้อนรับคณะ

ภราดาและแขกผู้มีเกียรติท่ีเดินทางมาร่วมพิธีฉลอง

หิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา				

เทโอฟาน	วีรยุทธ	บุญพราหมณ	์และสุวรรณสมโภชการ

ปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดาออกัสติน	อาจิณ	

เต่งตระกูล	 เป็นต้น	 เด็ก	ๆ	ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งม่ัน	

ตั้งใจ	และมีความรับผิดชอบ	จนเป็นที่ประจักษ์ได้รับคำา

ชื่นชมจากผู้บริหาร	คร	ูบุคลากร	ตลอดจนผู้ปกครองมา

โดยตลอด	วันนี้	อสธ	สาร	จะมาพูดคุยกับเด็ก	ๆ	ตัวแทน

จิตอาสาสภาจ๋ิว	และคุณครูท่ีดูแลเด็ก	ๆ	เหล่าน้ี	เพื่อให้ผู้

อ่านได้ทำาความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นกันค่ะ

จิตอาสาสภาจิ๋วกับภารกิจที่ไม่จิ๋วแถมยังแจ๋ว
สัมภาษณ์โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว
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รายชื่อนักเรียนที่ให้สัมภาษณ์

1.	ด.ช.สุวิฐจักขณ์	ภักดีวิบูลย์	ป.6/6

2.	ด.ช.ธราเทพ	เบ้าพูนทอง	ป.6/6

3.	ด.ช.ณัฏฐ	์เจติยานุวัตร	ป.6/6

4.	ด.ญ.ปภาวรินต	์ภิญโญวัฒยากร	ป.6/6

5.	ด.ญ.สันต์หทัย	มิตรประเสริฐพร	ป.6/2

6.	ด.ช.สิรวิชญ์	อมรสิทะิวงศ์	ป.6/4

7.	ด.ญ.ลวิตรา	ใหญ่คำามา	ป.6/5

*เข้าร่วมเป็นจิตอาสาสภาจิ๋วได้อย่างไร

ด.ช.ณัฏฐ์: ผมได้เข้ามาเป็นจิตอาสาสภาจิ๋วรุ่นแรก

เน่ืองจากมิสสุภาพร	ตะกรุดแก้ว	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน	

การรับสมัคร	ผมจึงได้สมัครเข้าร่วมครับ

ด.ช.สิรวิชญ์:	 มาสเตอร์กรกช	 รัตนกรีฑากุล	 คุณครู

ประจำาชั้น	ผมชวนให้มาเข้าร่วมครับ

*ความรู้สึกตอนที่ปฏิบัติหน้าที่

ด.ช.ธราเทพ: รู้สึกว่าอยากให้โรงเรียนขยะลดลง	 และ

สวยงามมากขึ้นครับ

ด.ช.สิรวิชญ์:	 ผมรู้สึกมีความสุข	 สนุกที่ได้ทำา	 ได้เจอ

เพ่ือนใหม่	ๆ	ท่ีมาช่วยเก็บขยะด้วยกัน	ถึงแม้ว่าจะเหน่ือยบ้าง	

แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำาความดีครับ

*ภารกิจที่ประทับใจ

ด.ช.สิรวิชญ์: ภารกิจในพิธีฉลองหิรัญสมโภช	และ

สุวรรณสมโภชครับ	 เพราะมีคณะภราดา	 แขกผู้มีเกียรติ	

และคุณครูหลายท่านจากโรงเรียนต่าง	ๆ	เข้ามาท่ีโรงเรียน

ของเรา	พวกเราได้ทำาหน้าท่ีต้อนรับท่านเหล่าน้ัน	และได้

รับคำาชมจากคุณครูหลายโรงเรียนครับ

ด.ญ.สันต์หทัย:	 หน้าที่ประชาสัมพันธ์	 พูดรณรงค์ผ่าน

โทรโข่งค่ะ	เพราะทำาให้ตนเองมีความมั่นใจมากขึ้น	กล้า

พูด	กล้าทำาอะไรต่าง	ๆ 	ท่ีไม่เคยทำา	และได้พบเพ่ือนใหม่	ๆ 	

จึงรู้สึกประทับใจมากค่ะ

ด.ญ.ลวิตรา: ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	 ให้ข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในโรงเรียน	มิสสุภาพร	

ตะกรุดแก้ว	และมิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว	ได้ช่วยฝึกซ้อม

ให้เกิดความมั่นใจ	 มีโอกาสฝึกเรื่องการพูด	 คำาควบกลำา้	

และสร้างความกล้าแสดงออกค่ะ

*ผู้ปกครองให้การสนับสนุนอย่างไรบ้าง

ด.ช.ณัฏฐ์: ตอนท่ีผมเร่ิมทำางานจิตอาสาสภาจ๋ิว	ผู้ปกครอง

ผมก็ดีใจที่ผมได้ช่วยเหลือผู้อื่น	 และให้การสนับสนุน

เรื่อยมาในการทำาหน้าที่ครับ

ด.ช.ธราเทพ: ผู้ปกครองอนุญาตให้ผมมาทำาจิตอาสาได้	

และยินดีมาส่งทุกเช้าที่มีภารกิจมอบหมายเพิ่มเติมครับ

*การทำาหน้าท่ีจิตอาสาน้ี ส่งผลต่อตนเองอย่างไร สามารถ 

นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร

ด.ญ.สันต์หทัย: ฝึกตนให้เป็นคนดี	 มีจิตอาสา	 ได้ทำา

ประโยชน์เพ่ือสังคม	สามารถนำาทักษะจากการพูดโทรโข่ง	

ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	ได้ค่ะ
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ด.ญ.ปภาวรินต์: เป็นการฝึกให้เรามีความเสียสละ	มีจิต

สาธารณะ	 ทำาประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน	 และฝึกให้เรามีทักษะ

ด้านต่าง	ๆ	เช่น	การพูด	ประชาสัมพันธ์ค่ะ

ด.ญ.ลวิตรา: สามารถฝึกเรื่องการพูดให้คล่อง	ประกอบ

อาชีพเป็นนักประชาสัมพันธ์	นักอ่านข่าวได้	เผยแพร่ข้อ

มุลข่าวสาร	ทำาประโยชน์ช่วยเหลือสังคมได้ในอนาคต

ด.ช.ธราเทพ: ทำาให้เรารู้จักช่วยเหลือ	และทำา

ประโยชน์เพื่อสังคมครับ

ด.ช.สุวิฐจักขณ์: ทำาให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ครับ	รู้จักเสียสละเวลา	บางทีเวลาที่เราใช้ไปกับการเล่น

เกม	เราก็ใช้เวลานั้นมาช่วยเหลือผู้อื่น	และคิดว่าอยาก

ไปทำาจิตอาสาที่นอกโรงเรียนและสถานที่อื่น	ๆ	ด้วย

ครับ	เช่น	กวาดลานวัดเพื่อบำาเพ็ญประโยชน์ครับ		

ด.ช.สิรวิชญ์: ทำาให้เรามีความอดทน	 ขยัน	 ตั้งใจ	 เกิด

ความรักและสามัคคีในกลุ่มเพ่ือน	 ทำาให้เรามีความเสียสละ	

รู้จักการให้	ซื่อสัตย	์และเมตตาครับ

*เชิญชวนน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นจิตอาสา

สภาจิ๋ว

ด.ช.สิรวิชญ์: มาช่วยกันทำาให้โรงเรียนของเราสวย	สะอาด	

และงดงามกันนะครับ	น้อง	ๆ	จะได้เจอเพื่อนใหม่	ๆ	รัก

โรงเรียนของเรา	ช่วยโรงเรียนของเรากัน	สู้ต่อไปด้วยกัน

อย่าท้อครับ	ล้มอย่ากลัวลุก	ทุกข์อย่ากลัวที่จะยิ้มครับ

ด.ญ.สันต์หทัย: อยากให้น้อง	ๆ 	ได้รู้จักทำาความดี	ได้เข้าร่วม

โครงการท่ีดี	ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์	ได้ช่วยเหลือ

โรงเรียน	 ถึงแม้จะเป็นพลังที่ไม่มาก	 แต่ถ้าหากนำาพลัง

มารวมกันพี่คิดว่าพลังเหล่านั้นจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้	

พี่เชื่อว่าน้อง	ๆ	ทุกคนจะสามารถทำาให้โรงเรียนของเรา

จากเดิมที่น่าอยู่อยู่แล้วจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ

ด.ช.สุวิฐจักขณ์: อยากเชิญชวนให้น้อง	 ๆ	 มาช่วยกัน

ทำาให้โรงเรียนของเราสะอาด	 และปลอดโรคภัยไข้เจ็บ

กันนะครับ

มิสสุภาพร ตะกรุดแก้ว คุณครูผู้ดูแลนักเรียนจิตอาสา

สภาจิ๋ว

*นักเรียนจิตอาสาสภาจิ๋ว ป.6 ปีการศึกษา 2563 มี

จำานวนเท่าไหร่

มิสสุภาพร: จำานวน	60	คนค่ะ

*ความเป็นมาที่ได้มาเป็นครูผู้ดูแลกลุ่มนักเรียน

จิตอาสาสภาจิ๋ว

มิสสุภาพร:	ทางฝ่ายปกครองร่วมกับระดับชั้น	ป.6	ขอ

ความร่วมมือให้มาช่วยดูแลเด็ก	 ๆ	 สภานักเรียนประถม

และจิตอาสา	 จากนั้นก็ได้ตั้งชื่อทีมจิตอาสาตัวน้อย	 ๆ	

นี้เป็น	 “จิตอาสาสภาจิ๋ว”	 และสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อ

ติดต่อสื่อสารกับเด็ก	ๆ	ค่ะ
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*เด็ก ๆ เป็นอย่างไรบ้าง

มิสสุภาพร: เด็ก	 ๆ	 มีความกระตือรือร้น	 มีจิตอาสาที่

อยากจะช่วยเหลือโรงเรียน	 ช่วยเหลือผู้อื่น	 รับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ของตนเอง	 มีนำา้ใจ	 มีความเสียสละ	 มีความ

ทุ่มเท	 รู้จักการให้	 มีความภาคภูมิใจในการทำาความดี			

ที่สำาคัญพวกเขามีจิตเมตตาค่ะ	

* หน้าที่ของเด็ก ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และดำาเนินการ

มิสสุภาพร: เด็ก	ๆ	ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่หลากหลาย	

ตัวอย่างเช่น	

	 1.	บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ที่ผ่าน

เข้าจุดคัดกรองและรณรงค์เรื่องการสวมหน้ากาก

อนามัย	การทำาความสะอาดมือ	 และการแต่งกายให้ถูก

ระเบียบในทุกเช้าและพักกลางวัน	 บริเวณจุดคัดกรอง

ต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	

	 2.	ช่วงพักกลางวันจะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน		

ด้วยการเดินประกาศรณรงค์ให้รักษาความสะอาด	 และ

ช่วยเก็บขยะบริเวณต่าง	ๆ	ของโรงเรียน

	 3.	 ทุกวันพุธ	 มีการประกาศเสียงตามสายโดย

จิตอาสาสภาจิ๋ว	รณรงค์เรื่องต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง

	 4.	นักเรียนจิตอาสาสภาจ๋ิว	ช่วยงานประชาสัมพันธ์

ของโรงเรียนในการประกาศเสียงตามสายทุกเช้า

	 5.	ช่วยเหลืองาน/กิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียนอย่าง

สมำา่เสมอ	โดยการทำาหน้าที่ต้อนรับ	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้

ร่วมงานได้ทราบกำาหนดการต่าง	ๆ	แนะนำาสถานที่	และ

รณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

*ฝากถึงนักเรียนที่อยากมาเป็นจิตอาสาสภาจิ๋ว

มิสสุภาพร: นักเรียนต้องมีจิตอาสา	 มีใจรักในการ

ทำางานช่วยเหลือผู้อื่น	ต้องมีความขยันหมั่นเพียร	อดทน

พยายาม	 เสียสละเพื่อผู้อื่น	 เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่

ควรปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	และรู้จักการให้ค่ะ

*สิ่งที่อยากฝากถึงนักเรียนจิตอาสาสภาจิ๋ว

มิสสุภาพร: อยากให้เด็ก	ๆ	จิตอาสาสภาจิ๋วมีกำาลังใจใน

การทำาความดี	 และกำาลังใจในการทำาหน้าที่ของตนเอง

ต่อไป	 วิริยะ	 อุตสาหะ	นำามาซ่ึงความสำาเร็จ	 ขอบคุณเด็ก	ๆ	

ทุกคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	 ช่วยเหลืองานของ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีด้วยความเต็มใจมาโดยตลอด	

ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่อนุญาตให้บุตรหลานมาช่วย

งานของโรงเรียน	ขอบคุณมาสเตอร์กำาธร	จรูญเลิศกิจจา	

ที่มาช่วยดูแล	 เป็นกำาลังใจให้นักเรียนจิตอาสา	ช่วยถ่าย

ภาพกิจกรรมต่าง	ๆ	ให้เป็นอย่างดี	ขอบคุณมาสเตอร์พา

สุข	ลื่นสัน	และมาสเตอร์นิรันดร์	ใจมั่น	ที่ช่วยสนับสนุน	

ดูแลประสานงานทีมจิตอาสาสภาจิ๋วมาด้วยกันค่ะ

มาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

*การดำาเนินงานของจิตอาสาสภาจิ๋วโดยภาพรวม

มาสเตอร์นิรันดร์:	สภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามี

มาหลายปีก่อน	 จากนั้น	 ปีการศึกษา	 2563	 มีจิตอาสา

สภาจิ๋วเข้ามาช่วยงานสภาประถม	 มาช่วยในเรื่องการ

ดูแลความสะอาด	 ช่วยเหลืออำานวยความสะดวกในการ

รับส่งนักเรียน	 ตลอดจนการช่วยเหลืองานและกิจกรรม

ต่าง	ๆ	ของโรงเรียนครับ

*การปฏิบัติหน้าที่ของเด็ก ๆ เป็นอย่างไรบ้าง

มาสเตอร์นิรันดร์: เด็ก	 ๆ	 ค่อนข้างเข้มแข็ง	 สมำา่เสมอ	

ทำางานด้วยความเต็มใจ	มีความรับผิดชอบ	เด็ก	ๆ	สนุก
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ท่ีได้ทำางานในด้านน้ี	 ดูพวกเขาภาคภูมิใจในการช่วยเหลือ	

ผู้อื่น	ช่วยเหลือโรงเรียนครับ

*โครงการที่จะดำาเนินการต่อไปด้านจิตอาสาสภาจิ๋ว

มาสเตอร์นิรันดร์: โครงการด้านการลดปริมาณขยะ

พลาสติก	และการรณรงค์ต่าง	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

ครับ

*สิ่งที่อยากฝากถึงนักเรียนจิตอาสาสภาจิ๋ว

มาสเตอร์นิรันดร์: อยากให้เด็ก	 ๆ	 รักษาสิ่งที่ปฏิบัติอยู	่

เพราะมาสเตอร์เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการครับ	

มาสเตอร์พาสุข ลื่นสัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

*จุดเริ่มต้นของการดูแลจิตอาสาสภาจิ๋ว

มาสเตอร์พาสุข: ผมเคยทำางานด้านจิตอาสามาต้ังแต่	

สมัยเรียน	 เมื่อมาทำางานที่นี่ก็ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ประสานงาน	ดูแลสภานักเรียนระดับประถมครับ

*การดำาเนินงานของจิตอาสาสภาจิ๋ว

มาสเตอร์พาสุข:	 ในตอนแรกผมมองว่านักเรียนระดับ

ประถมศึกษาจะทำาอะไรได้บ้าง	 ซ่ึงมีช่วงท่ีสถานการณ์

โควิด-19	แพร่ระบาด	 เด็ก	ๆ	 จึงได้รับมอบหมายหน้าท่ี

ด้านบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 และการรณรงค์

ป้องกันโรคในด้านต่าง	 ๆ	 ภารกิจเหล่าน้ีทำาให้จิตอาสา

สภาจ๋ิวมองเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึนครับ	

*การปฏิบัติหน้าท่ีของเด็ก ๆ เป็นอย่างไรบ้าง

มาสเตอร์พาสุข: จากท่ีได้สัมผัสผมได้เห็นว่าเด็ก	 ๆ	

หลายคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางท่ีดีไป

ในเชิงบวก	 มีความอยากช่วยเหลือผู้อื่น	 หวงแหน

โรงเรียน	และรักโรงเรียนครับ

*สิ่งที่อยากฝากถึงนักเรียนจิตอาสาสภาจิ๋ว

มาสเตอร์พาสุข: ผมอยากพูดในนามตัวแทนของฝ่าย

ปกครอง	 ขอขอบคุณนักเรียนจิตอาสาทุกระดับชั้น	

รวมถึงสารวัตรนักเรียน	 กองร้อยพิเศษ	 และสภา

นักเรียนที่ให้ความสำาคัญกับจิตอาสา	 ช่วยกันพัฒนา

จากจุดเล็ก	ๆ	ของโรงเรียน	ทำาให้เด็กคนอื่น	ๆ	หลาย

คนมีพัฒนาการในทางที่ดี	 โดยการเห็นนักเรียนจิต

อาสาเหล่านี้เป็นตัวอย่าง	

*นักเรียนท่ีสนใจเป็นจิตอาสาต้องทำาอย่างไรบ้าง 

มาสเตอร์พาสุข: นักเรียนสามารถเข้ามาติดต่อได้ท่ี

ฝ่ายปกครองและคุณครูท่ีระดับช้ันได้เลย	ไม่ปิดก้ันครับ	

เปิดกว้างให้กับทุกกลุ่ม	 ทุกระดับช้ัน	 ตลอดจนคุณครู

ก็สามารถทำาได้ครับ	 เช่น	 มิสสุภาพร	ตะกรุดแก้ว	 ท่ีมา

ช่วยด้วยจิตอาสาอยากช่วยโรงเรียนครับ
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นั่งคุยกับประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
สัมภาษณ์โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว

	 นายพัชรพล	เจนพิทักษ์ชัย	(ไจ๋)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/3	ประธานสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ปีการศึกษา	

2563	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	และมีความรับผิดชอบ	เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียน	และรุ่นน้อง

ที่พบเห็น	วันนี้เราจะมาพูดคุยกับไจ๋เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมากันค่ะ	

มิสสุภัทรา:แรงบันดาลใจในการสมัครประธานสภานักเรียน

นายพัชรพล:	เร่ิมจากเม่ือคร้ังท่ีผมได้มีโอกาสไปค่ายพัฒนา	

ผู้นำานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ	

ครั้งที่	5	ปีการศึกษา	2562	การไปค่ายในครั้งนั้นทำาให้

ผมได้เจออะไรใหม่	ๆ 	มากมาย	ทำาให้ผมกล้าแสดงออกมาก

ข้ึน	เข้าหาสังคมมากข้ึน	เป็นความทรงจำาที่ผมจะไม่มีวัน

ลืม	นอกจากนี้	ความที่ตัวผมเองเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ

คนอื่น	 เพราะว่าแต่ก่อน	 ชีวิตผมเองก็เจออะไรที่ยาก

ลำาบากมาพอสมควร	 ผมเลยคิดว่าชีวิตนี้ผมต้องสร้าง

สังคมที่ดีกว่าเดิมให้ได้	 ผมอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่

กำาลังประสบกับปัญหาชีวิต	 จิตใจ	 ผมอยากเห็นรอยยิ้ม

จากน้อง	 ๆ	 จากเพื่อน	 ๆ	 ผมอยากเห็นสังคมที่เต็มไป

ด้วยความรัก	 ความอบอุ่น	 ที่เรียกว่า	 “ครอบครัว”	 สิ่ง

เหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีทำาให้ผมมีแรงบันดาลใจอยาก

จะมาสมัครเป็นประธานสภานักเรียนครับ

มิสสุภัทรา: นโยบายที่แจ้งไว้ตอนลงสมัครเลือกตั้ง

นายพัชรพล:	 นโยบายสิ่งแวดล้อมสีเขียว	 ลดการใช้

ขวดพลาสติก	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 นโยบายการรณรงค์

สังคมเรื่องการต่อต้านการบูลลี	่ การต่อต้านคอร์รัปชั่น	

และการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตย	 นโยบาย	 OLC’63	

แนะแนวทางการสอบต่อเข้ามหาวิทยาลัย	 นโยบาย	

ACT	 Esports	 Championship	 Series	 2020	 และ

นโยบายสภาปันสุขทุกรอยยิ้มครับ

มิสสุภัทรา: ความรู้สึกขณะปฏิบัติหน้าที่ประธานฯ

นายพัชรพล:	 ผมมีความสุขมากเลยครับ	 มีความสุข

ทุกคร้ังที่ได้ลงมาทำางานในฐานะประธานสภานักเรียน	

เหมือนความฝันของผม	 เป้าหมายท่ีผมพยายามมาตลอด	

ผมทำาสำาเร็จแล้ว	แม้ในบางช่วงอาจจะมีท้อ	หรือเหนื่อย

บ้าง	 แต่มันเป็นเพียงแค่เหนื่อยทางกายครับ	 ผมไม่เคย

รู้สึกเหนื่อยทางใจเลย	 เพราะผมมีความสุขที่จะทำางาน

ด้านนี้	มีความสุขท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน	แม้ว่าจะยากลำาบาก

แค่ไหนครับ

มิสสุภัทรา: ผลงานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

นายพัชรพล:	 ผมขอเสนอเป็น	 3	 งานหลัก	 ๆ	 ที่เป็น

ผลงานโดดเด่นและผมชื่นชอบมากที่สุดคือ	พิธีไหว้ครูปี

การศึกษา	2563	กิจกรรม	OPEN	HOUSE	2020	และ

งานฉลองสุวรรณสมโภชครับ	 เหตุผลเพราะว่างานพิธี

ไหว้ครูเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม่	ๆ	ที่จะ

เกิดขึ้นกับสภานักเรียน	 เป็นงานที่สำาคัญที่สุดของสภา

นักเรียน	หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้นจะมีพิธีแต่งตั้งคณะ

กรรมการสภานักเรียนชุดใหม่	 ในปีการศึกษานั้น	 ๆ	 จึง

เป็นงานที่สำาคัญมาก	ๆ	และโดดเด่นมาก	ๆ	สำาหรับสภา

นักเรียนครับ	อีกทั้งงาน	OPEN	HOUSE	2020	และงาน

ฉลองสุวรรณสมโภชนี้	เป็นงานที่รวบรวมนักเรียนชมรม

จิตอาสาทั้งหมดมาปฏิบัติหน้าที่ในงานเดียวกัน	และผล

สุดท้ายแล้วงานสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
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มิสสุภัทรา: การเป็นประธานสภานักเรียนให้

ประสบการณ์อะไรกับเราบ้าง

นายพัชรพล: การเป็นประธานสภานักเรียนในครั้งนี้ให้

อะไรกับชีวิตผมมากเลยครับ	 ที่แน่นอนเลยก็คือด้าน

การทำางานเป็นทีม	 และความเป็นผู้นำา	 ทำาให้ผมได้กล้า

ที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้น	 กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น	

กล้าที่จะเข้าหาสังคมมากยิ่งขึ้น	สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้

ผมเหมือนกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยครับ	 สอนให้ผมได้

รู้จักความหมายของ	 “การให้”	 การช่วยเหลือผู้อื่นมาก

ยิ่งขึ้น	 การดูแลเอาใจใส่เพื่อน	 ๆ	 และน้อง	 ๆ	 สอนให้

กับรู้จักการทำางานร่วมกัน	 และประสบการณ์ในครั้งนี้

สำาคัญกับชีวิตผมในวัย	18	ปีมาก	ๆ	ครับ

มิสสุภัทรา: ภารกิจหรือกิจกรรมท่ีประทับใจ และเหตุผล

นายพัชรพล: ภารกิจที่ผมตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดของการ

เป็นประธานสภานักเรียนคือการสร้างสังคมใหม่ๆ	

ภายในองค์กร	 การสร้างความคิด	 วิสัยทัศน์แบบใหม่ให้

อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้นครับ	 ผมมีความรู้สึก

ว่าถ้าหากว่าเราจะอยากทำาให้องค์กรเรามีการทำางานท่ี

เต็มไปด้วยความกลมเกลียว	 ความเข้มแข็ง	 ความสามัคคี	

ความอบอุ่น	การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน	หรือทำาให้	

ภายในองค์กรมีความเป็นหนึ่งเดียวเป็นครอบครัว

เดียวกัน	 อย่างแรกที่ผมจะทำาเลยคือผมจะต้องสร้าง

ความเช่ือม่ันให้กับน้อง	ๆ	ก่อนว่าเราสามารถสร้างสังคมท่ี

ดียิ่งขึ้นได้	 เราสามารถทำาสิ่งนี้ได้	 ถ้าเราร่วมมือกัน	

ทำางานด้วยกัน	 ผ่านมันไปด้วยกัน	 และช่วยเหลือกัน

และกันเสมอ	 และจะไม่มีใครทิ้งให้คนใดคนหนึ่งให้เขา

อยู่อย่างโดดเดียว	 นั่นคือการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว	

คือความสามัคคี	 นี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามสร้างมันให้กับ

น้อง	 ๆ	 ในสภานักเรียนอยู่เสมอ	 ผมรู้สึกประทับใจเป็น

อย่างมากที่ผมได้เห็นน้อง	ๆ	รักกันเป็นครอบครัวจริง	ๆ	

อย่างที่ผมตั้งใจไว้

มิสสุภัทรา: เป้าหมายทางด้านการศึกษาที่วางไว้

นายพัชรพล:	 ตอนนี้ผมมีเป้าหมายท่ีวางแพลนไว้ครับ

ผมมีความตั้งใจจะไปศึกษาต่อที่คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน						สาขาวารสารศาสตรบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ

มิสสุภัทรา: สิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆ ที่อยากเป็นคณะ

กรรมการสภานักเรียน

นายพัชรพล:	 อยากจะเชิญชวนน้อง	 ๆ	 ที่อยากเป็น

คณะกรรมการสภานักเรียนนะครับ	 “การทำาความดี”	

และ	 “การเป็นผู้ให้”	 คือสิ่งที่สำาคัญที่สุดของการเป็น

นักเรียนจิตอาสา	 ไม่ว่าน้อง	 ๆ	 จะโตไปทำางานด้านไหน	

การทำาความดีก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต	 สิทธิพื้นฐาน

ของความเป็นมนุษย์	 การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น	

การมีน้ำาใจกับผู้อื่น	 การช่วยเหลือไม่จำาเป็นต้องเป็นสิ่ง

ใหญ่โต	ไม่จำาเป็นต้องไปทำาให้ใครเห็น	สิ่งเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ			

ที่อยู่รอบข้างตัวเรา	ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกัน	ดังนั้น					

จงอย่ากลัวที่จะทำาความดี	อย่ากลัวที่จะสร้างสิ่งดี	ๆ	ให้

กับสังคม	 ถ้าน้อง	 ๆ	 เห็นด้วย	 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

การเดินทางกับพวกเรา	 มาร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับ

เยาวชนนักเรียน	 และการพัฒนาประชาธิปไตย	 มาร่วม

เป็นหนึ่งของการสร้างสังคมนักเรียนจิตอาสาให้มีความ

อบอุ่น	เข้มแข็ง	สามัคคีกลมเกลียว		และย่ังยืนมากย่ิงข้ึน	

น้อง ๆ จะไม่ได้เดินอย่างเดียวดาย เพราะเราคือ

ครอบครัวสภานักเรียนครับ
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“การเดินทาง” ประสบการณ์สุดยอดของชีวิต
โดย	มาสเตอร์เทิดพล	วงษ์รักษา

		 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ	โดยปกติแล้วตัวมาสเตอร์	

เป็นคนท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเท่ียวตามจังหวัดต่าง	ๆ 	

หรือประเทศต่าง	ๆ	ทั้ง	ๆ	ที่ตอนมาสเตอร์เป็นเด็กก็

ไม่ค่อยจะมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่ไหน	(เพราะว่า

ตอนนั้นมาสเตอร์ไม่มีเงินเก็บมากพอที่จะเดินทางไป

เที่ยวไหนต่อไหนเหมือนคนอื่นเขา)	 พอมาสเตอร์เริ่ม

ทำางาน	 มีเงินเก็บ	 และที่บ้านพอจะมีฐานะขึ้นมาบ้าง	

มาสเตอร์และครอบครัวก็เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยว		

ไปยังสถานที่ที่อยากไปแบบใกล้	ๆ	ภายในประเทศก่อน	

เช่น	 ทะเลทางภาคตะวันออกและภาคใต้	 ไปขึ้นดอยที่

ภาคเหนือ	 ไปดูวิถีชีวิต	 และวัฒนธรรมของจังหวัดใน

ภาคกลางของไทย	ฯลฯ	

	 การออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่าง	ๆ

ในประเทศไทยของมาสเตอร์	และครอบครัวถือเป็นการ	

“เปิดโลกทัศน์”	 และ	 “มุมมองใหม่ ๆ”	 ที่ดีให้กับ

มาสเตอร์	 การออกเดินทางท่องเที่ยวทำาให้มาสเตอร์ได้

ตระหนักว่า	“โลกที่เราอยู่นั้น	กว้างใหญ่กว่าที่คิด”	เมื่อ

เราเริ่มต้นออกเดินทาง	เราจะสังเกตเห็นว่าโลกช่างแตก

ต่างจากสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมา	 เรื่องที่เล่าต่อ	 ๆ	 กันมา	

อาจไม่เคยมีอยู่จริงเลย	 เมื่อได้มาพบเห็นด้วยตาของ

ตัวเอง	 บางทีมาสเตอร์ก็แอบคิดนะครับว่าการเดินทาง

นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหรือบางสถานที่เสี่ยงอันตราย	 แต่

ในอีกมุมหนึ่ง	 การออกไปเปิดโลกกว้างมันก็ยังคุ้มค่า

กว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆจริงไหมครับ?	 นอกจากนี	้ การออก

เดินทางท่องเที่ยวยังเปิดโอกาสให้มาสเตอร์ได้ทำาความ

รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เรียกว่า	 “มิตรภาพระหว่างการ

เดินทาง”	 เพิ่มขึ้นอีกด้วย	 ดังนั้น	 โลกยังมีเรื่องราวรอ

ให้มาสเตอร์และผู้อ่านทุกท่านได้เรียนรู	้ และก้าวเข้าไป

สัมผัสอีกมากมาย	

	 เมื่อท่องเที่ยวไปในประเทศสักระยะหนึ่ง	 ความ

คิดที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปในที่	 ๆ	 ไกลกว่าก็เริ่ม

เกิดขึ้น	 อาจเป็นเพราะว่านิสัยของมนุษย์อย่างหนึ่ง	 คือ	

“การชอบความท้าทาย”	 มาสเตอร์จึงตั้งฝันไว้ว่า	 ใน

อนาคตอยากมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศ

ต่าง	ๆ 	ให้ได้	และด้วยอุปนิสัยของตัวมาสเตอร์เองที่ชอบ

วางแผน	และตั้งเป้าหมายเอาไว้	เพื่อให้ตัวมาสเตอร์เอง

มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในแผนการ

ที่วางไว้ให้ประสบความสำาเร็จ	 ซึ่งเป้าหมายในที่นี้คือ

การมีโอกาสออกเดินทางท่องเที่ยวไปในที่	 ๆ	 ไกลกว่า

ในประเทศ	 และสุดท้ายมาสเตอร์เองก็สามารถเอาชนะ

ตนเองได้	 และมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่าง

ประเทศได้ด้วยความเพียรพยายาม	 และความซื่อสัตย์

ต่อตนเอง	อย่างน้อยก็ทำาให้มาสเตอร์ได้พบกับไฟฝัน
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ครั้งใหม่ที่จะทำาให้คนเล็ก	 ๆ	 คนหนึ่งมีโอกาสออกเดิน

ทางไปสู่โลกที่กว้างกว่า	 และวันนั้นก็มาถึง	 มาสเตอร์

สามารถเก็บรวมรวมเงินของตนเองออกเดินทางไปยัง

ประเทศสิงคโปร์	 โดยการไปครั้งนี้มาสเตอร์มีโอกาส

เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนอีก	 2	 คน	 ที่มีอุดมการณ์

ร่วมกันคืออยากออกไปท่องโลกกว้าง	 เราร่วมกันคิด

วางแผนการเดินทาง	 วางแผนเรื่องการจองโรงแรม

ที่พัก	 (เราวางแผนถึงขั้นโรงแรมต้องราคาไม่แพงและ

ตั้งอยู่ในทำาเลที่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า	 เพื่อประหยัดเวลา

และประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง)	 วางแผนจอง

ตั๋วเครื่องบิน	 เลือกสายการบิน	 เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน	

รวมถึงระยะเวลาที่จะไปเที่ยวที่สิงคโปร	์ (จากการร่วม

กันวางแผนนี้	 ทำาให้ผมเห็นเลยว่าความคิดของนักเรียน

ม.ปลายทั้ง	 2	 คนนี้มีความคิดที่ลึกซึ้ง	 รอบคอบ	 และ

เป็นระบบอย่างมากเลยครับ)	

	 ในที่สุด	 มาสเตอร์กับนักเรียนก็เดินทางไปถึง

ประเทศสิงค์โปร์	 นับเป็นประสบการณ์แรก	ๆ	 ของการ	

เดินทางท่องโลกแบบ	Backpack	ไปกันเอง	หลังจากน้ัน

มาสเตอร์ก็ได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ที่กว้างยิ่งขึ้น	

ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวไปอีกหลาย	 ๆ	ประเทศ	 เช่น	

มัลดีฟส์	 บาหล	ี (อินโดนีเซีย)	 รัสเซีย	 เนเธอร์แลนด์							

สวิตเซอร์แลนด	์ เยอรมนี	 ฝรั่งเศส	 อิตาลี	 ออสเตรเลีย	

ไอซ์แลนด์	ลิกเตนสไตน์	นอร์เวย์	สวีเดน	จีน	ญี่ปุ่น	ตุรกี	

เกาหลี	 ฯลฯ	 ซึ่งการเดินทางมามากมายนี้เอง	 ทำาให้

มาสเตอร์ได้ข้อคิดที่น่าสนใจหลายข้อ	ดังนี้	 	

 1. เราจะมองเห็นเป้าหมายใหม่ ๆ  ในชีวิต	การ

เดินทางเป็นเหมือนการลงทุนให้กับตัวเอง	 ระหว่างทาง

น้ันเราจะได้พบเจอผู้คน	 ได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 และ

วิถีชีวิตตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 ที่เราได้ไปเยี่ยมเยือน	 เป็น

เหมือนการเพิ่มสีสันให้กับชีวิต	 ได้มองโลกในมุมใหม่	 ๆ	

รู้ถึงเป้าหมายในชีวิตหลายอย่างที่ยังไม่เคยได้ลองทำา	

ถ้าตอนนี้ยังไม่รู ้เป้าหมายในชีวิตว่าต่อไปจะทำาอะไร	

ไม่ว่าจะเร่ืองการงาน	การเรียนหรือเร่ืองอะไรก็ตาม	ให้ลอง	

ออกไปท่องเที่ยวดู	 อาจจะได้แรงบันดาลใจใหม	่ๆ	จาก

สิ่งที่ได้พบระหว่างทางก็เป็นได้ครับ					

 2. บ้านเป็นสถานที่ที่สำาราญที่สุด	 เมื่อเราเดิน

ทางมากขึ้น	 เราจะรู้สึกว่าบ้านของเรานั้นเปรียบเสมือน

โลกทั้งโลกที่กว้างใหญ่	และเมื่อเราเดินทางห่างไกลออก

จากบ้านไปยังสถานที่ที่ลำาบาก	 ไม่มีเครื่องอำานวยความ

สะดวก	 อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือน้ำาดื่ม	 ทำาให้เราได้

ตระหนักว่า	 เมื่อเราอยู่บ้าน	 เราได้ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ

นำา้ไปสิ้นเปลืองมากแค่ไหน	 อย่างคำาที่ว่าเราจะมองเห็น

คุณค่าของสิ่งนั้น	ๆ	ก็ต่อเมื่อไม่มีมันแล้ว		 	 	

 3. เป็นเรื่องง่ายที่จะมองหามิตรภาพระหว่าง

การเดินทาง	 หนึ่งในสิ่งแรก	 ๆ	 ที่ได้เรียนรู้จากการออก

เดินทางคนเดียวคือ	 มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะมองหา

มิตรภาพระหว่างการเดินทาง	 เราจะแสดงตัวตนที่แท้

จริงของเราออกมาเม่ือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่			

คุ้นเคย	และแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างเต็มที่	การที่

เราเป็นตัวเอง	 ทำาให้เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจดี	 ๆ	

ให้กับผู้อื่นได้	 และนั่นเป็นวิธีที่เราใช้ทำาความรู้จักกับคน

อื่น	ๆ	แม้จะรู้จักกันเพียงไม่กี่ชั่วโมง		 	

 4. เราจะตระหนักได้ว่าชีวิตเปรียบเสมือน

ของขวัญท่ีล้ำาค่า ชีวิตเปรียบเสมือนของขวัญท่ียอดเย่ียม	

ยิ่งเราออกเดินทางมากเท่าไหร่ก็เป็นการสะสมแต้ม

ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่มากขึ้น	 เราจะมีช่วงเวลา

ที่มีความสุขและความทรงจำาที่ประทับใจเก็บไว้ดูใน

ทุก	 ๆ	 ช่วงเวลาของชีวิต	 ดีกว่านั่งเฉย	 ๆ	 และไม่ได้ทำา

อะไรที่อยากทำาเลย	 ต่อไปนี้แทนที่จะพูดว่า	 “ฉันอยาก

ไป…”	“ฉันหวังว่าจะได้ไป…”	เปลี่ยนเป็น	“ฉันได้ไปมา

แล้ว”	 จะดีไหมครับ?	 เพราะทุกสถานที่รอให้เราทุกคน

ไปค้นหาอยู	่ดังนั้น	อย่ารอช้า	รีบตั้งเป้าหมาย	วางแผน	

และเก็บกระเป๋าออกไปท่องโลกกว้างกันเลยดีกว่า

ครับ			
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“องค์ความรักนักบุญหลุยส์ฯ” 

คุยแง่งามของชีวิต ลิขิตด้วยคุณธรรม      
โดย	มาสเตอร์เทิดพล	วงษ์รักษา	งานอภิบาล

	 ระยะเวลาเกือบหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมา	ที่งาน

อภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับมอบหมายจาก

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ให้ทำาหน้า

เป็นโรงเรียนนำาร่องเผยแพร่จิตตารมย์เกี่ยวกับนักบุญ

หลุยส์ฯ	 (นักบุญมงฟอร์ต)	 โดยการเผยแพร่ประวัติและ

คุณธรรมของท่านนักบุญหลุยส์ฯ	ผ่านการนำาเสนอในรูป

แบบใหม่	ๆ 	ที่มีความน่าสนใจ	สามารถเข้าถึงนักเรียนทุก

ช่วงชั้น	และสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย	ตัวมาสเตอร์

เองได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทยและงานอภิบาลของโรงเรียนให้ทำา

หน้าท่ีเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น	

มาสเตอร์จึงได้มีแนวคิดว่าจะทำาอย่างไรให้การนำาเสนอ

ชีวประวัติ	และคุณธรรมของท่านนักบุญหลุยส์ฯ	เป็นที่

รู้จักในวงกว้าง	และนำาเสนออกมาในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ

หรือซ้ำากับกลวิธีการนำาเสนอในรูปแบบเดิม	ๆ	จึงเป็นท่ีมา

ของการผลิตรายการ	“องค์ความรักนักบุญหลุยส์ฯ”	ขึ้น	

และมีการเชิญดาราหรือคนดังจากหลากหลายวงการ

มาร่วมสนทนาในรายการ	 (เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้

ชมเข้ามาชมรายการ	 และกดติดตามรายการ)	 การผลิต

รายการจะเป็นในรูปแบบเผยแพร่คลิปวีดีทาง	 You-

Tube	ช่อง	ACT	Louis	Marie	และมีนักเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรีเป็นผู้ดำาเนินการผลิตทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่ฝ่ายจัดหา

ข้อมูล	ฝ่ายบันทึกภาพและเสียง	ฝ่ายภาพนิ่ง	ฝ่ายตัดต่อ	

ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 โดยในรูปแบบแรกรายการ

จะประกอบด้วยสาระน่ารู้จากช่วงต่าง	 ๆ	 ของรายการ	

ดังต่อไปนี้		

ช่วงที่ 1 “องค์ความรักสู่องค์ความรู้”	 เป็นช่วงที่

นำาเสนอเกร็ดชีวประวัติและผลงานของท่านนักบุญ

หลุยส์ฯ	 และนำาคุณธรรมของท่านนักบุญหลุยส์ฯ	 ที่

นำาเสนอในสัปดาห์นั้น	 ๆ	 มาเชื่อมโยงกับคุณธรรมของ

ดารารับเชิญในช่วงสัมภาษณ์/สนทนา	 เพื่อให้ผู้ชมได้

ทราบถึงคุณธรรมของท่านนักบุญหลุยส์ฯ	รวมถึงได้แง่คิด
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หรือแรงบันดาลใจจากดารารับเชิญ	 และสามารถนำา

องค์ความรู้ไปต่อยอดต่อไปได้

ช่วงที่ 2 “เกร็ดภาษา... น่ารู้”	เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคำา

ศัพท์วิชาภาษาไทยเชื่อมโยงกับคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ	

(คำาศัพท์ที่นำาเสนอจะมาจากช่วงสัมภาษณ์/สนทนา

กับดารารับเชิญในสัปดาห์นั้น)	 พร้อมให้รายละเอียด

และวิธีการสะกดคำาศัพท์คำาดังกล่าวทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษโดยสังเขป	 (ดำาเนินรายการช่วงนี้โดย

พิธีกรนักเรียน	 และ	 Mr.Christopher	 Scallon	 จาก

ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี	BELL)

ช่วงที่ 3 “องค์ปัญญานิรันดร์”	 พิธีกรให้ข้อคิดดี	 ๆ	

จากหนังสือสัปดาห์ละ	 1	 เล่ม	 ต่อ	 1	 ข้อคิด	 เพื่อให้ผู้

ชมตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่าน	 อันจะเป็นบ่อ

เกิดแห่งองค์ปัญญานิรันดร์	 	 ปิดท้ายด้วยการนำาเสนอ

พระวาจาของพระเจ้า	 จำานวน	 1	 บทก่อนจบรายการ	

โดยช่องทางหลักของการออกอากาศรายการฯ	 เสนอ

ผ่านทาง	 YouTube	 ช่อง	 ACT	 Louis	 Marie	 เพจ	

Facebook	 รายการ	 “องค์ความรักนักบุญหลุยส์ฯ”	

Facebookของมาสเตอร์เทิดพล	 วงษ์รักษา	 และภาพ

แบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน	เป็นต้น	

	 เมื่อเผยแพร่ออกไปได้สักระยะหนึ่ง		ก็มีการ

ปรับรูปแบบรายการใหม่ให้คงเหลือเพียงช่วงการสนทนา

กับดารารับเชิญ	แทรกเกร็ดความร	ู้และคุณธรรมของ

ท่านนักบุญหลุยส์ฯ	 ให้แก่ผู้ชม	 เพื่อไม่ให้คลิปรายการ

ยาวจนเกินไป	 ซึ่งอาจจะทำาให้ความสนใจของผู้ชมลด

ลงได้	 การผลิตรายการ	 “องค์ความรักนักบุญหลุยส์ฯ”	

ทาง	YouTube	ช่อง	ACT	Louis	Marie	ได้ดำาเนินการ

มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2563	จนถึงปัจจุบัน	มีดารารับ

เชิญชื่อดังมาร่วมรายการแล้วมากกว่า	30	คน	ปัจจุบัน

ทางทีมงานผู้ผลิตได้เพิ่มคลิปทดสอบสังคม	 และคลิป

ปกิณกะอื่น	ๆ	เพื่อเพิ่มความหลากหลาย	ความน่าสนใจ

ให้กับผู้ชมอีกด้วย	 และไม่ว่าจะเพิ่มความหลากหลาย

มากขึ้นเท่าใด	 สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นแก่นแกนของการ

ผลิตคือ	 การนำาคุณธรรมของท่านนักบุญหลุยส์ฯ	 มา

เชื่อมโยงเพื่อเป็นการเผยแพร่คุณธรรมของท่านนักบุญ

หลุยส์ฯ	ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมภายนอกนั่นเอง	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 มาสเตอร์ได้รวบรวม

รายละเอียดการเผยแพร่คลิปรายการ	และรายชื่อดารา

รับเชิญ	ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันไว้ดังต่อไปนี้



EP. แขกรับเชิญ วันที่เผยแพร่

1 คุณศนันธฉัตร	ธนพัฒน์พิศาล	(ฝน	ฮอร์โมน) 7	กรกฎาคม	2563

2 คุณพัดชา	กัลยาณมิตร	(เตย	มาสเตอร์เชฟ)																				 14	กรกฎาคม	2563						

3 คุณกัญจน์กันต์	ปรีชาวุฒิคุณ	(GUNGUN	วาฬเกยตื้น) 21	กรกฎาคม	2563		

4 คุณกฤษณ์	บุญญะรัง	(บี้	เดอะ	สกา) 28	กรกฎาคม	2563																																						

5 คุณทัชชกร	บุญลัภยานันท์	(ก๊อตจิ	เทยเที่ยวไทย) 4	สิงหาคม	2563																										

6 คุณนิติ	ชัยชิตาทร	(ป๋อมแป๋ม	เทยเที่ยวไทย) 11	สิงหาคม	2563																													

7 คุณณิชาภัทร	ฉัตรชัยพลรัตน์	(แพรวา) 18	สิงหาคม	2563																																							

8 คุณธนโชติ	กุสุมรสนานันท	์(เอก	The	Star) 25	สิงหาคม	2563

9 คุณโศภิษฐ์รสกร	โชติธนฤทธิ	(ซอฟปอม) 1	กันยายน	2563			

10 คุณวัชระ	สุขชุม	(เจนนี่	ปาหนัน) 8	กันยายน	2563																																									

11 คุณกิติพัทธ์	ชลารักษ	์(กอล์ฟ	เทยเที่ยวไทย) 15	กันยายน	2563																																						

12 คุณณภัทร	โชคจินดาชัย	(ท็อปแท็ป) 22	กันยายน	2563					

13 คุณนิภาภรณ์	ฐิติธนการ	(ซานิ) 29	กันยายน	2563																																									

14 คุณคาริสา	สปริงเกตต	์(คารีสา) 6	ตุลาคม	2563	

15 คุณสาวิกา	ไชยเดช	(พิ้งกี้) 13	ตุลาคม	2563

16 คุณกองทัพ	ป๋วยเฮง	(พีค) 27	ตุลาคม	2563																																																					

17 คุณฐิติพันธ์	รักษาสัตย์	(โอ	๋ปารีเณ	ดาว	TikTok) 3	พฤศจิกายน	2563																																													

18 คุณพงศ์สิร	ีบรรลือวงศ	์(ปูไข่) 10	พฤศจิกายน	2563																																									

19 คุณชมพูนุช	ปิยธรรมชัย	(เจี๊ยบ) 17	พฤศจิกายน	2563																																		

20 คุณพัดชา	เอนกอายุวัฒน	์(พัดชา	AF2) 24	พฤศจิกายน	2563																						

21 คุณโฟกัส	จีระกุล	(โฟกัส	แฟนฉัน) 1	ธันวาคม	2563		

22 คุณกิจเกษม	แมคแฟดเดน	(เจมส์) 8	ธันวาคม	2563		

23 คุณบัณฑวิช	ตระกูลพานิชย์	(ซูกัส) 15	ธันวาคม	2563

อสธ สาร ฉบับที่ 87

23



EP. แขกรับเชิญ วันที่เผยแพร่

24 คุณรังสรรค	์ปัญญาเรือน	(สงกรานต์) 24	ธันวาคม	2563																															

25 คุณพศุตม์	บานแย้ม	(อาร์ต) 31	ธันวาคม	2563

26 คุณมาริโอ	้เมาเร่อ	(โอ้) 7	มกราคม	2564

27 คุณศิรศักดิ	์อิทธิพลพาณิชย	์(ปิงปอง) 14	มกราคม	2564

28 คุณจิรากร	สมพิทักษ	์(เอ๊ะ) 21	มกราคม	2564

29 คุณอัญชสา	มงคลสมัย	(ใบเฟิร์น) 28	มกราคม	2564																																					

30 คุณยูมิโกะ	สุชิยะ	(มิ้งค	์ดาวกระจาย) 4	กุมภาพันธ์	2564																																

31 คุณวิชยุตม์	ลิ่มรัตนะมงคล	(เบสท์) 11	กุมภาพันธ์	2564			

32 คุณชวัลกร	วรรธนพิสิฐกุล	(กระติ๊บ) 18	กุมภาพันธ์	2564																								

33 คุณปรียาดา	สิทธาไชย	(แก้มบุ๋ม) 25	กุมภาพันธ์	2564																																			

24
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี
เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ประจำาปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6



รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี
เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ประจำาปีการศึกษา 2563

26

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2



อสธ สาร ฉบับที่ 87

27



28

“คิดดี ทำ�ดี สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เร�” ก�รเป็นครูได้ทำ�บุญทุกวันเพร�ะ

เร�ให้คว�มรู้ คว�มเมตต� คว�มเอ�ใจใส่ เด็กมีคว�มสุข ผู้ปกครองมี

คว�มสุข และทำ�ให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย�่งเต็มที่

มิสนฤมล น้อยอิ่ม

	 ตลอดระยะเวลา	38	ปี	ในการเป็นครูท่ีโรงเรียนอัสสัมธนบุรี		ประทับใจ

เพ่ือนครู	ความเป็นพ่ีเป็นน้อง	กัลยาณมิตรท่ีมีต่อกันด้วยใจจริง		ส่วนนักเรียนน้ัน	

มองพวกเขาเป็นลูกหลาน	ดูแลเสริมแรงให้กำาลังใจ	สอนให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน	

คำาพูด	“สวัสดี”	“ขอบคุณ”	“ขอโทษ”	ต้องติดปากเสมอ		รวมทั้งการ	

จึงอยากที่จะฝากทุกคนไว้ว่าควรปฏิบัติต่อทุกคนให้ดี

ท่ีสุด	 จะได้ไม่ต้องมาเสียดายว่าไม่มีโอกาสได้ทำาดีกับเขา	

ที่สำาคัญ	 “งานใหญ่จะสำาเร็จสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยความ

ร่วมมือ”	

	 ตลอดเวลาที่อยู่อัสสัมชัญธนบุรี	ได้ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความขยันอดทน	 และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีด้วยความ	

ภาคภูมิใจ	 มีความภูมิใจที่ได้สอนให้นักเรียนมีความรู้	

และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี	

มีความสุขที่เห็นลูกศิษย์เป็นคนดี

ยกสองมือประกบพร้อมก้มหัวไม่ได้ทำาเราเราเสียหายแต่

กลับได้ความเมตตา	คำาช่ืนชมจากผู้พบเห็น	และผู้ใกล้ชิด

	 ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป	 ความผูกพันห่างหาย

ห่างไกล	 ทั้งต่อเพื่อนคร	ู นักเรียนและพ่อแม่	 	 นักเรียน

บางส่วนถูกทอดท้ิง	ครูควรเป็นตัวเช่ือมระหว่างครอบครัว	

กับนักเรียน	สร้างความเชื่อมั่น	และความศรัทธาให้กับ

ผู้ปกครอง	เพราะโรงเรียนของเราอยู่ได้ด้วยความศรัทธา

จากผู้ปกครอง

	 สำาหรับนักเรียนต้องมีความมั่นใจในตนเองว่า

เราทำาได้ในทุกสิ่งที่ตั้งใจ	 คิดจะทำาอะไรต้องมีความ

รับผิดชอบ	 ให้ตั้งไว้เป็นอันดับหนึ่ง	 ตามคติพจน์ของ

โรงเรียนที่ว่า	 “วิริยะ	 อุตสาหะ	 นำามาซึ่งความสำาเร็จ”	

แล้วจะรู้ว่าเราทำาได้	และเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย		

	 ความรู้สึกที่ดีจะผุดเด่นชัดขึ้นเสมอเมื่อรู้สึกว่า

เราจะต้องจากกัน	 ทุกคนมักมองไม่เห็นคุณงามความดีของ

คนอื่น	 จนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องจากกันจึงได้เห็นคุณค่า

ของเขา	 ความรู้สึกของพวกเราจะเป็นอย่างน้ีเสมอ	 ดังน้ัน	
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มิสเยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ

“เป็นคว�มท้�ท�ยของคุณครูและโรงเรียนในก�รที่จะหล่อหลอม      

ปลูกฝังสิ่งที่ดีง�มให้กับนักเรียน ผลผลิตที่ดี ย่อมต้องม�จ�กเบ้�หลอมที่

ดีด้วย”

	 มิสเริ่มทำางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ตั้งแต่ปี	2526	จนถึงปัจจุบัน

ปี	 2563	 รวมเป็นเวลา	 37	 ปี	 ตลอดเวลาต้ังแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน	 มีเร่ืองราว	

ความประทับใจผ่านเข้ามาในชีวิตมากมาย	 ทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำางาน

และชีวิตประจำาวัน	 ในแต่ละช่วงเวลาท้ังทุกข์และสุข	 แทบจะสามารถกล่าวได้ว่า	

เกินกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตมีคำาว่า	“อัสสัมชัญธนบุรี”	เข้า

มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

	 มิสได้ทำางานที่ดี	 มีผู้บังคับบัญชาที่คอยดูแล

สนับสนุน	มีพี่น้องเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากมาย	ทุกคน

มีน้ำาใจ	 คอยช่วยเหลือตลอดเวลา	 มีลูกศิษย์ที่น่ารัก	 มี

ครอบครัวท่ีอบอุ่น	 ดังน้ัน	 มิสจึงมีเร่ืองราวความประทับใจ	

มากมาย	 มากเกินกว่าจะบรรยาย	 ทุกเรื่องราวถูกเก็บ

เอาไว้เป็นความทรงจำาอันมีค่าของชีวิตอย่างไม่มีวันลืม

เลือนตลอดไป

	 โรงเรียนของเราเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาทั้ง

ผู้คนและสถานที	่ จากโรงเรียนระดับปานกลางได้ขยาย

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	มีนักเรียนจำานวนหลายพันคน

มีบุคลากรจำานวนหลายร้อยคน		อาคารเรียนจากเดิมท่ีมี

เพียงไม่ก่ีหลังก็มีจำานวนเพ่ิมมากข้ึน	 มีท้ังความทันสมัย	

และสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป	 มีสื่อ	 อุปกรณ์

การเรียนการสอนที่พร้อมอำานวยความสะดวกมากมาย	

มีสนามกีฬา	 สระว่ายนำา้	 หอประชุม	 ศูนย์วิทยบริการ	

ศูนย์ดนตรี	 และศูนย์กีฬาที่ทันสมัย	 พร้อมรองรับ

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 อย่างครบวงจร	 และมีแนวโน้มที่จะ

พัฒนาไปได้เรื่อย	ๆ	

	 ปัจจุบันครูรุ่นใหม่	ๆ	มีความสามารถสูง	มีความ

พร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ							

ช่วยกันส่งเสริมพัฒนานักเรียนเพ่ือให้โรงเรียนของเรา

ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่	 ส่วนนักเรียนในปัจจุบันก็

เปล่ียนแปลง	ไปตามยุคสมัยและสภาพสังคม	 เป็นความ

ท้าทายของคุณครูและโรงเรียนในการที่จะหล่อหลอม	

ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับนักเรียน	ผลผลิตที่ดีย่อมต้องมา

จากเบ้าหลอมที่ดีด้วย

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 มีความเป็นเอกลักษณ์	

ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพทั้งศิลปะ	 ดนตรี	

กีฬา	และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ	มีผลงานและรางวัล

ต่าง	ๆ	ท่ีได้รับการยกย่องและยอมรับของสังคม	เราทุกคน

จึงควรรักและหวงแหนโรงเรียนของเรา	หน้าท่ีดูแลรักษา

โรงเรียนไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น	เพราะ	

อัสสัมชัญธนบุรีคือครอบครัวของเรา
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มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม

“ในทุก ๆ วันมิสไม่เคยท้อถอย ทุกเช้�จะคิดเอ�ไว้ว่�แต่ละวันจะทำ�

อะไรบ้�ง และทำ�ให้ดีที่สุด”

	 มิสเริ่มเป็นครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อ	38	ปีที่แล้ว	ตั้งแต่สมัย

ที่อาคารต่าง	ๆ	ยังเป็นเพียงเรือนไม้	มิสรู้สึกประทับใจในนักเรียนรุ่นเก่า	ๆ

สมัยเก่า	 ๆ	 ถึงแม้ว่าพวกเขาจะดื้อ	 ซน	 เกเร	 ไม่สนใจเรียน	 แต่เมื่อคุณครู

พูดพวกเขาจะรับฟังด้วยเหตุผล	 และแก้ไขโดยไม่ต้องให้เราตามแล้วตามอีก	

ส่วนนักเรียนในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้	 มีเพียงส่วนน้อยที่มี

ความตั้งใจ	และมีวินัยในการเรียน

	 โรงเรียนของเรานอกจากจะมีอาคารสถานที่ที่

สวยงาม	 คุณครูโรงเรียนของเรานั้นก็มีความสามารถ

มากเลยทีเดียว	 พวกเขาสามารถทำางานได้ดี	 ถ้าหาก

จะให้ฝากถึงคุณครูรุ่นใหม่	 ๆ	 มิสก็อยากให้คุณครู

พัฒนาการเรียนการสอนให้ควบคู่ไปกับการท่ีโรงเรียน

มีการพัฒนาด้านสถานที่อย่างต่อเนื่อง	 ขอให้เอาใจใส่

นักเรียน	วางตนให้เหมาะสม	ตั้งใจในการทำาหน้าที่	และ

ไม่หยุดนิ่ง	 ขออย่าเห็นโรงเรียนเป็นแค่ที่พักระหว่างทาง	

หากคุณพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 	 	 มีความเป็นครูอย่าง

แท้จริงอยู่ตลอดเวลาก็จะทำาให้คุณครูเองมีความสุข

	 คำาแนะนำาสำาหรับนักเรียนรุ่นใหม่	 มิสอยาก

จะฝากว่า	 “วินัย”	 เป็นสิ่งที่ตัวเราต้องเป็นคนสร้าง

ขึ้นมาเอง	 	 	ถ้าทุกคนมีวินัยในตนเองก็จะประสบความ

สำาเร็จ	 สร้างทุกโอกาสให้กับชีวิต	 มิสอยากให้นักเรียนมี

วินัยในการเรียน	 รู้ตัวเองอยู่เสมอว่าต้องทำาอะไร	 และ

รับผิดชอบในเรื่องใด	 ในส่วนของการจัดกิจกรรม	 การ

ที่นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน

นั้นก็เป็นสิ่งสำาคัญ	 ถ้าหากมีการประชุมหัวหน้าห้องทุก

ห้องร่วมกันในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งน่าจะได้ความ

หลากหลายทางความคิดในการนำามาใช้จัดงานต่าง	 ๆ	

ให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนส่วนใหญ่	 โดยมี

หัวหน้าห้องเป็นเหมือนสายใยเชื่อมโยงระหว่างนักเรียน

และผู้จัดกิจกรรม

	 ตลอดเวลาที่มิสเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้	มิสรู้สึก	

รักโรงเรียนเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง	ในทุกปีที่มีการ

จัดงานวันคืนสู่เหย้า	ถือเป็นวันสำาคัญวันหน่ึงของโรงเรียน	

ที่ศิษย์เก่าไม่ว่ารุ ่นใดจะได้มีโอกาสกลับมาไหว้มา

เยี่ยมเยียนคุณครูที่เคยพร่ำาสอน	 ศิษย์เก่าหลาย	 ๆ	 คน

เป็นผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบันไปแล้ว	 บรรยากาศ

ของการได้พบกันระหว่างครูและศิษย์เก่าเป็นภาพที่น่า

ประทับใจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูเกษียณหลาย	 ๆ	 ท่าน

ที่ได้กลับมาโรงเรียนเพื่อพบกับศิษย์เก่าที่ตั้งใจเดินทาง

มาหา	ซึ่งมิสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสพบกับ

ศิษย์เก่าของมิสในทุก ๆ ปี เช่นกัน
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มิสขวัญตา จริยสถิตกุล

“ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ�… สูงต่ำ�อยู่ที่ทำ�ตัว”

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง	 ตลอดระยะ

เวลา	 36	 ปี	 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าไป

เร่ือย	 ๆ	 ไม่ด้อยไปกว่าใคร	 บางอย่างล้ำาหน้ากว่าท่ีอ่ืน	 บุคลากรของเราคือ				

จุดแข็งของโรงเรียน	 พวกเขาไม่เคยย่อท้อต่อทุกอุปสรรค	 ไม่ว่าจะช่วงการส่ง

ผลงานเข้าประกวดโรงเรียนพระราชทาน	หรือเกิดเหตุการณ์ต่าง	ๆ		เช่น	

นำา้ท่วม	และ	COVID-19	เป็นต้น	ไม่รู้ว่าโรงเรียนของเราถ่ายทอดความมานะน้ี	

กันมาได้อย่างไร	ทุกสถานการณ์จึงผ่านไปได้ด้วยดีทุกคร้ัง	

พร้อมกับเพิ ่มพูนความภาคภูมิใจในสถาบันของเรา

ทุกคร้ังเช่นกัน	บางคนต้ังสมญานามว่า		“อัสสัมธนฯ	ทนทุก

สภาวะ”	 โดยส่วนตัวคิดว่าท่ีเป็นเช่นน้ีได้เพราะ	 “ทุกคน

มีนำา้ใจท่ีดี จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน” 

	 โรงเรียนแห่งนี ้	 ทำาให้ได้รับโอกาสดี	 ๆ	 และ

ประสบการณ์มากมาย	ได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	

ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่หลากหลาย	 จนเป็นที่รู้จักทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร	 ขอขอบคุณคณะภราดา

และคณะครูรุ่นอาวุโสที่ได้ให้โอกาสพร้อมทั้งสอนงาน

เป็นอย่างด	ี ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้เราเป็นผู้เปิด

โอกาสให้ผู้อื่นต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น	 หากจะให้แนะนำาครู

รุ่นใหม่	 ๆ	 ที่เพิ่งก้าวเข้ามาในรั้วอัสสัมชัญธนบุรี	 และ

การปฏิบัติตนของนักเรียนปัจจุบัน	ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีท่ีสุดซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ

ในการทำางาน		รู้จักกาลเทศะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	

ก็จะมีโอกาสประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานได้

อย่างมีคุณภาพ	

	 นอกจากนี้ขอเสนอให้มีการทำางานเชื่อมโยง

กันเป็นองค์รวมมากกว่าการแยกส่วน	 เพื่อลดการทำา

งานซำา้ซ้อน	 และให้มีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีกับ

การศึกษาโดยจัดตั้งหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการ

ศึกษา	 ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิต	 แนะนำาและอบรม	 มีคณะ

ทำางานเป็นพี่เลี้ยงครูและบุคลากร	 ช่วยแนะนำาเกี่ยวกับ

การใช้งานโปรแกรมต่าง	 ๆ	 มีการจัดคอร์สอบรมอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อช่วยกันผลิตนวัตกรรม	 ซึ่งจะส่งผลให้ครู

และบุคลากรสร้างนวัตกรรมการสอนและการทำางาน

ที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม	 ตลอดจนการส่งเสริมวัสดุ

อุปกรณ์อื่น	ๆ	ที่มีประสิทธิภาพตามยุคสมัยให้กับผู้เรียน

และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน

	 สุดท้ายนี้	 ขอเสนอให้มีการสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่างศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีกับความเป็นองค์กร

โรงเรียน	เช่น	การจัดทำาสารสนเทศที่เป็นองค์รวมข้อมูล		

มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	 Social	 เกี่ยวกับข่าวสาร

ของศิษย์เก่า	 การกลับมาช่วยเป็นวิทยากรหรือดำาเนิน

การอันเป็นการสร้างประโยชน์		แบ่งปันในรูปแบบต่าง	ๆ	

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสสำาคัญ

เช่น	วันเกิด	เทศกาลอื่น	ๆ	ฯลฯ	โดยไม่ต้องจัดเป็นงาน

สังสรรค์แต่ให้เป็นกิจจะลักษณะในเชิงปฏิบัติอย่าง

สมำา่เสมอ	 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเป็นวัฒนธรรม

องค์กรให้ศิษย์เก่ามีความรักและผูกพันกับโรงเรียน		

จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	 เป็นพลังส่วนหนึ่งของการพัฒนา	

“ความเป็นอัสสัมชัญธนบุรี”	ให้คงอยู่อย่างม่ันคงสง่างาม
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มิสศิริลักษณ์ วิโรจนะ

“ทำ�ในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำ�” 

	 มิสเริ่มเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อ	 37	 ปีที่แล้ว	 สมัยที่

ภราดาสมพงษ์	 ศรีสุระ	 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ	 มิสเป็นครูผู้สอนระดับ

ช้ัน	ป.4	จากน้ันสมัยภราดามีศักด์ิ	ว่องประชานุกูล	ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

ท่านเห็นว่ามิสชอบไปพูดคุยทักทายกับเด็ก	ป.1	ท่านจึงมองว่ามิสเหมาะกับ

การดูแลเด็กเล็กจึงมอบหมายให้มิสสอนนักเรียนระดับชั้น	 ป.1	 และมิสก็ได้

สอนระดับชั้นนี้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน

	 ตลอดระยะเวลาที่เป็นครูที่นี	่ มิสมีความทรงจำา

ที่ดี	 มีเรื่องราวน่าประทับใจหลายเรื่อง	 เช่น	 การที่ศิษย์

เก่าที่เราเคยสอนทั้งชั้น	 ป.1	 และ	 ป.4	 กลับมาหาเรา

มากราบเราในวันไหว้ครู	 แสดงให้เราเห็นถึงความรัก	

ความคิดถึงที่พวกเขามีต่อเรา	 บางคนก็มากราบที่ห้อง

พักครู	บางคนก็ตามไปไหว้ถึงที่บ้าน	นักเรียนบางคนเรา

ลงโทษเขาก็คิดว่าเขาจะโกรธเราแต่เขากลับไม่โกรธก็มี	

เพราะเขารู้ตัวว่าตัวเองทำาผิด	 ผู้ปกครองและนักเรียน

คอยให้กำาลังใจมิสอยู่เสมอ	 พวกเขาแสดงออกให้เรารู้

ว่าพวกเขารับรู้ถึงความตั้งใจที่มิสทำาทุกอย่างเพื่อเด็ก	 ๆ		

ช่วงท่ีมิสป่วยหนักไม่ได้มาสอนนักเรียนอยู่พักใหญ่		ๆ		ตอน

มิสกลับมาสอนพวกนักเรียนดีใจกันมาก	 มายืนมุงดูที่

ห้องพักครู	 ทำาให้เรารู้ว่าเขารอคอยให้เรากลับมาสอน	

ส่วนเพื่อนครูก็คอยปลอบใจให้กำาลังใจเป็นอย่างดี

	 ในสมัยภราดา	 ดร.อานันท์	 ปรีชาวุฒ	ิ ดำารง

ตำาแหน่งผู้อำานวยการ	 คุณครูถูกเข้มงวดเรื่องการใช้

คอมพิวเตอร	์ ทุกคนต้องได้รับการฝึกฝน	 ในช่วงนั้น

รู้สึกว่าเราไม่ถนัดแต่ก็พยายามเรียนรู	้ พอมาถึงทุกวันนี้

ที่มีความจำาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำางานและ

สื่อต่าง	 ๆ	มิสก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว	 	 มิส

จึงรู้สึกนึกถึงพระคุณของท่านท่ีได้วางพ้ืนฐานความรู้

คอมพิวเตอร์ให้เราไว้

	 ในอดีตพวกเราอยู่กันแบบธรรมชาติไม่ทันสมัย

เหมือนทุกวันนี้	 เด็กนักเรียนเป็นนักเรียนชายล้วน	 สมัย

นั้นการแข่งขันไม่สูงเท่าทุกวันนี	้ การปฏิสัมพันธ์กันและ

ความผูกพันของครูอบอุ่นมากแต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้

ลดน้อยลง	 เพราะการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก

ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป	มิสอยากเห็นบรรยากาศเก่า	 ๆ	

อย่างการจัดอบรมแบบไม่อิงวิชาการมาก	เช่น	โครงการ	

PRS	ทำาให้เพื่อนครูเปิดใจกัน	รักกัน	หากบาดหมางกัน

ก็กลับมาดีกัน	 ส่วนครูรุ่นใหม่	 ๆ	 ที่เข้ามามิสขอแนะนำา

ให้ทำางานด้วยใจ	ขอให้มีใจรักเด็ก	อะไรก็สู้ความใส่ใจไม่

ได้	คุณต้องรักในอาชีพ	และมีใจรักเด็กจึงจะทำางานตรง

นี้ได้เป็นอย่างดี	 เด็ก	 ๆ	 มาจากต่างครอบครัว	 ปัญหาที่

พบก็จะต่างกัน	 นักเรียนปัจจุบันมีความคิดเป็นของตัวเอง	

ปัจจุบันครูฝังความคิดให้เด็กไม่ได้	 ต้องฝึกให้เขาคิด

วิเคราะห์	 ค่อย	 ๆ	 พูดให้เขามองเห็นในประสบการณ์ที่

เราผ่านมา	 ในการสอนเราสามารถสอดแทรกคติธรรม

ให้เด็กได้นอกจากเนื้อหาในตำาราเรียน	 เด็ก	 ๆ	 ชอบฟัง

เรื่องที่เราเล่า	 ถ้าเราสอดแทรกเรื่องศีลธรรมจรรยาได้

จะช่วยให้เขามีข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำารงชีวิต

	 ครอบครัวคือรากฐานที่สำาคัญของเด็ก	ต้องดูแล

เด็กอย่างใกล้ชิด	ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก	ผู้ปกครอง

ควรต้องให้เวลากับลูก	 ส่วนครูต้องให้ความใกล้ชิด

กับเด็ก	 ปลูกฝังเรื่องรักโรงเรียนเพราะโรงเรียนเปรียบ

เสมือนบ้านหลังที่สอง	 บางครั้งนักเรียนใช้ชีวิตใช้เวลา

กับโรงเรียนมากกว่าที่บ้าน	 เราต้องรักบ้านหลังที่สองนี้	

ความสุขในบ้านของพวกเราต้องช่วยกันดูแล 
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มิสสมพิศ จีนสุข

“ทำ�ในสิ่งที่คิดว�่ดีที่สุดในชีวิตของเร�เท่�ที่จะทำ�ได้ 

ไม่ทำ�ให้ผู้อื่นเดือดร้อน เดินท�งส�ยกล�งมัชฌิม�ปฏิปท�”

	 มิสเป็นครูผู้สอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ตั้งแต่ปี	2533	อาคารแรก

ที่ได้ไปสอน	คือ	อาคารอิลเดอฟองโซ	เมื่อปี	2536	มิสเป็นครูประจำาชั้น	ม.1	

มีอยู่วันหนึ่งที่ฝนตกหนักมาก	 ในโรงเรียนระบายน้ำาไม่ทันทำาให้น้ำาท่วม	 มิส

ต้องพานักเรียนชั้น	ม.1	ย้ายไปที่โรงอาหาร	อาคารเซนต์	แมรี่	ชั้น	2	บรรดา

มิสและมาสเตอร์ต้องช่วยกันนำาโต๊ะนักเรียนมาต่อกัน	 เพ่ือให้นักเรียนเดินไป	

ให้ถึงโรงอาหาร	 มิสรู้สึกประทับใจเหตุการณ์ตอนนั้น

มาก	รู้สึกว่าพวกเราทั้งครูและนักเรียนผ่านความลำาบาก

ไปด้วยกัน	

	 หลายปีผ่านไป	 อาคารสถานที่ของโรงเรียน

เพิ่มมากขึ้น	 ระบบการเรียนการสอนมีความทันสมัย	

เจริญก้าวหน้ามากขึ้น	 เป็นการสร้างคนที่สมบูรณ์แบบ

ทั้งสติปัญญาและทางด้านร่างกาย	 มีศูนย์ดนตรี	 ศูนย์

กีฬาให้นักเรียนได้ใช้บริการ	 ซึ่งน้อยโรงเรียนนักที่จะ

ทำาได้ขนาดนี้	 มิสรู้สึกดีใจ	 และภูมิใจในความเจริญ

ก้าวหน้าของโรงเรียน	 โรงเรียนของเรามีจุดแข็งคือการ

เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

ได้	 เช่น	 การผลิตคน	 ทั้งด้านวิชาการ	 ดนตรี	 กีฬาที่เรา

สามารถปรับให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของผู้

เรียนได	้ เราจึงสามารถรับนักเรียนเข้ามาเป็นนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ตลอดมา

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 มิสได้เคยทำาหน้าที่

หัวหน้าระดับมาหลายระดับชั้น	 มิสได้รับประสบการณ์

ที่หลากหลาย	 เด็กที่เกเรที่สุดกลายเป็นเด็กที่รักเราและ

จำาเราได้	 มิสอยากให้ครูรุ่นใหม่รักในอาชีพครูให้มาก	 ๆ	

เวลาเราจะสอนใครเราต้องเป็นแบบอย่างให้พวกเขา	

เหมือนเช่นถ้าเรามีลูก	 เราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนเรา

ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูก	 การสอนหรือการห้ามด้วย

ปากไม่เหมือนการทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง	 เด็ก	 ๆ	 ต้องการ

ต้นแบบที่ดี	 หากต้นแบบไม่ด	ี ผลออกมาก็จะบิดเบี้ยว	

อย่าทำาเพียงแค่ขอไปที	ขอให้ทำาด้วยใจ	รักในอาชีพ	รัก

ในสายการเรียนอาชีพนี้ที่คุณได้เรียนจบมา	 ที่สำาคัญเรา

ต้องสอนเด็กด้วยใจ	 ให้ใจกับนักเรียน	 สอนให้เด็กรู้จัก

การตอบแทนและรักโรงเรียนจริง	ๆ	ด้วยใจ

	 สำาหรับนักเรียนปัจจุบัน	 มิสอยากให้เด็กแยก

คำาว่าถูกใจกับถูกต้องให้ได้	 คำาว่าถูกต้องจะเหมือนมีกฎ

ระเบียบเป็นสิ่งบังคับ	 แต่ถ้าถูกใจมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไร

แต่มันจะถูกต้องหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง	 นักเรียนจะทำา

อะไรก็ตาม				ขอให้เปอร์เซ็นต์ของความถูกต้องมากกว่า

เปอร์เซ็นต์ของความถูกใจ	สังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
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มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม

“ทำ�ทุกอย่�งให้ดีที่สุด เมื่อเร�ได้รับมอบหม�ยหน้�ที่ใดแล้ว เร�ก็ต้อง

ทำ�หน้�ที่นั้นให้ดีที่สุด ยกตัวอย�่งเช่น ก�รที่ม�สเตอร์ได้รับมอบหม�ย

ให้ดูแลกีฬ�สแต็คของโรงเรียน ม�สเตอร์ก็ตั้งใจทำ�ให้ดีที่สุด เร�ต้องฝึก

นักกีฬ�สแต็คให้ดีที่สุดเหมือนกับเร�ปั้นดินให้เป็นด�ว ถ้�ห�กเข�ได้

เรียนรู้อย่�งแท้จริง ครูจะส�ม�รถดึงศักยภ�พของเข�ออกม�ได้ บ�งที

พวกเข�ยังไม่รู้ว่�ตนเองมีคว�มส�ม�รถ เร�ต้องทำ�ให้พวกเข�ค้นพบ

ตัวเองให้ได้ ซึ่งบ�งคนก็ได้ก้�วไปสู่นักกีฬ�เย�วชนทีมช�ติเลยทีเดียว”

	 มาสเตอร์ก้าวเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ตั้งแต่ปี	2526	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	มาสเตอร์รู้สึก

ประทับใจบรรยากาศเพื่อนร่วมงานแบบพี่	ๆ	น้อง	ๆ

ในสมัยก่อนมีการจัดกีฬาสีของเด็กและกีฬาสีของครู	

ครูรุ่นใหม่	 รุ่นกลาง	 รุ่นเก่า	 มีกีฬาเป็นสื่อทำาให้ครูทุก

รุ่นรู้จักกัน	 เกิดความสนุกสนาน	 ทำาให้เพื่อนครูมีความ

เข้าใจกันในหลายสิ่งหลายอย่าง	 มีการหยอกล้อกัน	

มาสเตอร์จำาได้ว่าเคยแกล้งมาสเตอร์สาธิต	วิโรจนะ	โดย

การนำามอเตอร์ไซค์ของมาสเตอร์สาธิตไปจอดในที่ที่

วังเวงมาก	 ๆ	 เพื่อมาสเตอร์สาธิตจะได้ให้ค่าจ้างในการ

ไปนำารถกลับมา	 ตอนนั้นพวกเรารู้สึกขำากับเรื่องนี้มาก

จนปัจจุบันนี้นึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็ยังอดขำาไม่ได้

	 ในช่วงที่มาสเตอร์ทำาหน้าที่ดูแลงานกีฬาสแต็ค

ของโรงเรียน	ความภาคภูมิใจที่สุดคือ การที่นักกีฬา  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคว้าแชมป์โลกท่ีสหรัฐอเมริกา 

สามารถเอาชนะนักกีฬามือ	 1	 ของโลกได	้ เส้นทางการ

ไปสู่แชมป์เริ่มจากการเตรียมนักกีฬาของเราให้พร้อม	

นำาสถิติของโลกมาเปรียบเทียบ	 วางแผนฝึกซ้อม	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างในทีมและการมีสมาธิในเกมเป็นจุด

สำาคัญ	 นักกีฬาต้องมุ่งม่ันและท่องไว้ในใจว่า	 “ไทยแลนด์	

เป็นนักสู้”	ก็จะทำาให้ล้มแชมป์โลกลงได้

	 ส่ิงท่ีมาสเตอร์อยากแนะนำาครูรุ่นใหม่	ๆ 	มาสเตอร์

อยากฝากว่าอยู่ในโรงเรียนเราต้องมีอุดมการณ์ความ

เป็นครู	มีเป้าหมาย	และวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในการท่ีเรา

มาอยู่ในสถาบันแห่งนี	้ ขอฝากให้พวกเราวางรากฐาน

ธรรมเนียมประเพณีระหว่างนักเรียนกับสถาบัน	เพ่ือเกิด 

ความร่วมมือของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่จะส่งผล

ให้โรงเรียนของเรามั่นคงต่อไป

	 โรงเรียนของเราจากอดีตถึงปัจจุบันมีความ

เปลี่ยนแปลงไปมาก					โดยเฉพาะเรื ่องของสถานที่	

บรรยากาศภายในโรงเรียนของเราน่าเรียนมาก	 ๆ	 แต่

นักเรียนในปัจจุบัน	 มาสเตอร์คิดว่าเรื่องระเบียบวินัย

นักเรียนยังต้องปรับปรุง	 เพราะระเบียบวินัยเป็น

รากฐานความเป็นอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นตัวบ่งบอกกับ

ชุมชนได้ว่าโรงเราเรียนเราดีหรือไม่ดี
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	 มิสเร่ิมงานท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ต้ังแต่วันท่ี	23	พฤศจิกายน	2531	

สิ่งที่มิสรู้สึกประทับใจที่สุดคือ	 ความเป็นเพื่อน	 เป็นพี่เป็นน้องของเพื่อนครู	

บุคคลที่มิสรู้สึกประทับใจท่านแรกคือ	 มาสเตอร์ทวี	 ปัญญา	 ท่านสอนความ

มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์

“ไม่ก้มหัวให้กับคว�มรันทด อย่�งเช่น ตอนสถ�นก�รณ์นำ�้ท่วม ประสบ

กับคว�มย�กลำ�บ�ก นำ�้ท่วมทั้งบ�้น ทั้งรถ ต้องย้�ยที่พักไปหล�ยแห่ง 

เนื้อตัวเปื้อนโคลน จนกระทั่ง เคยมีเหตุก�รณ์ ณ ปั๊มน้ำ�มันแห่งหนึ่ง มีคน

ทักว่�มิสเป็นพนักง�นทำ�คว�มสะอ�ดใช่ไหม ทำ�ให้ได้เรียนรู้ว�่คนมองคน

แค่กะพี้ (ภ�ยนอก)” 

เป็นครูให้กับมิส	 ท่านซึ่งเป็นครูคนแรกของโรงเรียนอัส

สัมชัญธนบุรี	 และเป็นผู้ก่อตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	มาสเตอร์ทวี	สอนให้รู้ว่าชีวิตความเป็นครูเราควร

มีความเมตตาต่อนักเรียนอย่างไร	 	 ตอนนั้นนักเรียนวง

โยธวาทิตไม่เข้าเรียนเพราะต้องซ้อมวงโยธวาทิต	 มิสจึง

ให้คะแนนจิตพิสัยเป็น	 1	 คะแนน	 แต่มาสเตอร์ทวีได้

มอบหมายให้มิสไปสอนนักเรียนท่ีเรือนไม้ท่ีเรียกว่าบ้าน	

มงฟอร์ต	 (ปัจจุบันคือหอประชุมหลุยส	์มารีฯ)	มิสจึงได้

เห็นว่านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนเพราะต้องซ้อมดนตรีอย่าง

หนัก	และตระหนักว่านักเรียนมีหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทำา

นอกเหนือจากการเรียนคือการสร้างชื่อเสียงให้กับ

โรงเรียน	มิสจึงปรับคะแนนจิตพิสัยให้ตามความเหมาะสม

	 บุคคลอีกท่านที่มิสประทับใจคือ	 ภราดาอาจิณ	

เต่งตระกูล	ในสมัยที่ท่านดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ	ยุค

นั้นมิสทำาหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 บราเดอร์สอนให้

มิสแข็งแกร่ง	 วิธีสอนของท่านค่อนข้างเข้มงวด	 ถึงแม้ว่า								

บางครั้งในเรื่องงานมีการโต้แย้งบ้าง		ถึงขนาดโดนท่าน

ตำาหนิเสียงดังว่า	“ขอให้ได้เถียงผู้บริหาร!”	แต่ผลจากการ

ทำางานในปีน้ัน	 มิสประสบความสำาเร็จในด้านการทำางาน	

จนได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นถึง	 2	 ขั้น	 ทำาให้มิสเข้าใจ

ได้ว่าถึงการทำางานจะมีการขัดแย้งกับผู้บริหารบ้าง	 แต่

การถูกขัดเกลาด้วยวิธีของบราเดอร์อาจิณก็ทำาให้มิสมี

ความแข็งแกร่งในการทำางานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

	 ตลอดระยะเวลาที่เป็นครูที่นี	่มิสได้รับฉายาจาก

นักเรียน	 ม.ปลาย	 เยอะมาก	 ฉายาแรก	 “เทพสังวาล”	

เนื่องจากสวมสร้อยเส้นใหญ่	“มิสโบ”	ย่อมาจากโบราณ	

“มิสขยะ”	 เนื่องจากทำางานด้านสิ่งแวดล้อมปี	 2545	

“มิสกุณแรงส์”	 เพราะมองว่าดูเหมือนเป็นคนอารมณ์

เย็นแต่เมื่อโมโหและพูดกันไม่รู้เรื่องก็จะว้ากขึ้นมาทันที	

“แม่นางหวัง”	 เพราะหวังว่านักเรียนจะเรียบร้อยและ

ตั้งใจเรียน	 “ยิ้มแล้วฆ่า”	 ดูเหมือนใจดี	 แต่พอถึงเวลา

แล้วเชือดด้วยคะแนน	 “มิสไม้บรรทัด”	 เพราะเป็นคน

ที่ตรงมาก	 “อาม่า”	 เพราะมองว่ามิสจู้จี้เหมือนคนแก่

รุ่นอาม่า	 และ“หมูสามตัว”	 จากการรวมคำาว่ากุนที่

แปลว่าหม	ู และทรีที่แปลว่าสาม	 นอกจากนักเรียนตั้ง

ฉายาให้มิส	 มิสก็ได้ตั้งฉายาให้นักเรียนแต่ละรุ่นเช่นกัน	

อาทิ	ปีศาจสิบตน,	บู๊ล้างผลาญ,	บ้าระห่ำา,	ดงท่านชาย,	

ทุเรียนหล่น,	 seem	 to	 be	 good,	 sehr	 gut	 ภาษา

เยอรมัน	แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า	very	good

	 สิ่งที่อยากฝากถึงครูรุ่นใหม่	 มิสอยากให้คุณครู

รู ้สึกว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง	มีความผูกพันกับ

โรงเรียนว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 อยากตอบแทนบุญคุณของโรงเรียน	 สิ่งที่มิส

ภูมิใจคือ การที่ศิษย์เก่ากลับมาเป็นครู มาช่วยดูแล

บ้านหลังน้ีของเขา	สำาหรับนักเรียน		ถ้ารักโรงเรียนขอให้

ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน	 วินัยเร่ิม

ท่ีบ้านแล้วมาสานต่อท่ีโรงเรียน	สุดท้ายน้ี		ขอให้นักเรียน

ม.ปลาย ภูมิใจในความเป็นมงกุฎของโรงเรียน และ

ตระหนักว่าเข็มวิทยฐานะที่ตนมีอยู่นั ้น มีความ

ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร
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“ทำ�คว�มดีในวันนี้ เหมือนเป็นก�รฝ�กเงินไว้ในธน�ค�ร ดอกผลแห่ง

คว�มดีจะงอกเงยเพิ่มพูลในภ�ยภ�คหน้� มีคำ�กล�่วว่� นกที่บินพุ่งม�

เก�ะที่กิ่งไม้ มันไม่ต้องระแวงหรือกลัวว�่กิ่งไม้นั้นจะหักลง เพร�ะคว�ม

มั่นใจในปีกที่แข็งแรง ส�ม�รถจะบินเอ�ตัวรอดได้” คว�มดี ก็เช่นกัน 

ห�กเร�มีติดตัวไว้แล้ว เร�ก็ส�ม�รถจะทำ�ง�นได้ด้วยคว�มมั่นใจ ไม่ต้อง

หว�ดระแวง เปรียบเสมือนว่�เร�ส�ม�รถยืนได้เต็มเท้�บนพื้นดิน”

	 25	 ปี	 ในการทำางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแห่งนี้	 มาสเตอร์รู้สึก

ประทับใจในความอบอุ่น		การดูแลซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน

มาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์

ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาทำางานมาสเตอร์ไม่เคยรู้สึกว้าเหว่	 มี

เพื่อนร่วมงานที่ดี	 มีเพื่อนครูที่มีความรู้ความสามารถมี

ประสบการณ์ที่หลากหลาย	 แม้ว่าผู้บริหารโรงเรียนจะ

ผลัดเปลี่ยนไปตามวาระ	 ครูของเราก็สามารถปรับตัว

และทำางานเพื่อดำาเนินไปตามนโยบายการบริหารของผู้

บริหารแต่ละท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพทำาให้โรงเรียน

ของเราพัฒนาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	 สิ่งที่เห็นเด่นชัด

คือด้านเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในการศึกษา

ทำาให้เกิดความพร้อมในห้องเรียนมากข้ึนเร่ือย	 ๆ	 ในสมัย	

แรก	ๆ	ที่มาสตอร์เข้ามาทำางานคอมพิวเตอร์ยังใช้แผ่น

Floppy	 A	 ซึ่งในสมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้ว	 มีการพัฒนา

บุคคลากรอย่างต่อเน่ืองทำาให้เกิดประสิทธิภาพการ

สอน	การทำางานมีคุณภาพทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

	 สำ าหรับนัก เรียนในยุค ปัจจุบัน เราจะเ ห็น

การเปล่ียนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะสังคมของ

เทคโนโลยีทำาให้รู้สึกว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามอาจถูก

ลืมเลือนไปเราจึงควรรักษาสิ่งเหล่านี้ให้กลับมาโดยเร็ว

ไม่ให้จางหายไป	 เช่น	 การเคารพนบนอบ	 การมีสัมมา	

การกตัญญูต่อผู้มีคุณ	

	 สำาหรับครูรุ่นใหม่มาสเตอร์มองว่าเป็นผู้มีความ

รู้ความสามารถทันสมัยโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี

แต่สิ่งสำาคัญที่ต้องไม่ลืมคือการเป็นแบบอย่างให้กับ

นักเรียนเพราะสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติน้ันจะเป็นแบบ

อย่างที่ดีให้กับนักเรียน	 มีนิทานสอนใจเรื่องหนึ่งเล่า

ว่า	 ครอบครัวหนึ่งมี	 ปู่	 พ่อ	 และลูกชาย	 วันหนึ่งผู้เป็น

พ่อรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องดูแลปู่ซึ่งเป็นพ่อของตนเอง				

จึงลวงเข้าไปในป่าและผลักพ่อของตนตกลงไปในเหว

เพื่อลดภาระการเลี้ยงดู	 ซึ่งลูกของตนก็เห็นเหตุการณ์

นั้นโดยตลอด	เมื่อเวลาผ่านไปลูกของตนก็ปฏิบัติดังเช่น

ที่ตนทำากับปู่คือลวงไปผลักตกเหวในป่าเพราะไม่อยาก

เลี้ยงดูอีกต่อไป	 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นแบบ

อย่างทำาสิ่งใดให้เด็กเห็นเขาจะเรียนรู้และปฏิบัติตาม

	 การดูแลนักเรียนสมัยนี้ต้องเข้าใจว่าบางครั้ง

เด็กก็ต้องการคนที่ให้คำาปรึกษา	 เราต้องเข้าใจเขา	 สอน

ทักษะชีวิตให้พวกเขา	 สอนให้เขามองเหรียญทั้งสอง

ด้าน	เขาจะได้คิดวิเคราะห์พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ได	้สอน

ให้เขารู้จักเหตุและผล	 ถูก-ผิด	 กติกาของสังคม	 เพราะ

เม่ือเขาเติบโตไปในภายหน้าเขาจะต้องอยู่กับกฎเกณฑ์

ต่าง	 ๆของสังคม	 ชี้แนะแนวทางเขาในทุกเรื่องเพื่อเรา

จะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าทำาไมเราไม่ชี้แนวทางให้เขา

เมื่อเรามีโอกาส

	 สุดท้ายนี้	 มาสเตอร์ขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจใน

โรงเรียนของเรา	 เรามีอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียน

ที่ทันสมัย	 ความมีระเบียบของนักเรียน	 นักเรียนของ

เราสามารถไปเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย	

มีทีมฟุตบอลและกีฬาอีกหลากหลายประเภทที่ได้รับ

รางวัลมากมาย	ให้เราคิดไว้เสมอว่า	“ทุกความสำาเร็จ

ของโรงเรียนคือ ความภาคภูมิใจของพวกเรา”
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มิสศรีนารถ ธรรมาชีพ

	 มิสเข้ามาทำางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2539	สมัย

ภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ	 มิสเข้ามารุ่นเดียวกับ

มาสเตอร์ศุภกร	 ศรีอยุธย์	 ในตอนแรกมิสรู้สึกประทับใจว่าโรงเรียนแห่งนี้

ใหญ่โต	 รู้สึกว่าตัวเองโชคดีท่ีได้ทำางานท่ีโรงเรียนน้ี	เพราะใคร	ๆ	ก็อยากเข้ามา	

ทำางานที่นี่	 ในตอนนั้นมิสได้เป็นครูคนแรกที่ได้ใช้ห้อง	 Sound	 Lab	 อาคาร

รัตนบรรณาคาร	สอน	Conversation	นักเรียน	

“คว�มพย�ย�มอยู่ที่ไหน คว�มสำ�เร็จอยู่ที่นั่น 

เพร�ะตัวมิสเองยึดหลักคว�มขยันหมั่นเพียรในก�รทำ�ง�น”

	 ตลอดระยะเวลาท่ีมิสเป็นครูท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ	

ธนบุรี		มิสได้เห็นว่าภราดาทุกท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	

พยายามส่งเสริมให้ครูใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง	ๆ

จนมีความสามารถนำามาใช้ในการทำางานได้อย่างดีจนถึง

ปัจจุบัน	 โรงเรียนให้โอกาสครูทุกคนที่ขวนขวาย	 และ

เรียนรู้	ไม่อยู่นิ่ง	อย่างเช่นตัวมิสเองที่ได้รับโอกาสเรียน

ภาษาอังกฤษที่ศูนย์	ACT-Bell	และได้โอกาสให้ไปเรียน

ภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ	มิสได้รับมอบหมายให้

พานักเรียนไปทัศนศึกษาต่างประเทศ	 ในโครงการ	

Study	Tour	ตอนทำาหน้าท่ีดูแลนักเรียนมิสต้องพยายาม

เรียนรู้ในส่ิงใหม่	และติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติ	ต้องมี

ไหวพริบในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ซ่ึงมิสก็สามารถเก็บเก่ียว

ประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ในการสอนนักเรียนในเมือง

ไทยต่อไปได้

	 โรงเรียนของมีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต

ในหลาย	ๆ	ด้าน	ทั้งความเจริญของวัตถุนั้น	 เทคโนโลยี

ที่หลากหลาย	 และรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 เราต้องปรับตัวให้ทันสมัย

ทันเหตุการณ์	 แม้กระทั่งทัศนคติ	 มุมมองจะมัวแต่หัว

โบราณเพียงอย่างเดียวไม่ได้	ต้องคิดสร้างสรรค์กิจกรรม

ต่าง	ๆ	เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการสอน

	 คำาแนะนำาสำาหรับครูรุ่นใหม	่ ๆ	 ขอแนะนำาให้

ใจเย็น	ๆ	มีความอดทนมาก	ๆ	ค่อย	ๆ	เติบโต	พยายาม

ศึกษาจากครูรุ่นเก่าท่ีอาวุโสให้เขาแบ่งปันประสบการณ์

ในการสอนนักเรียน	ส่วนครูใหม่เองก็อาจจะแลกเปลี่ยน

ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ให้ครูรุ่นเก่าได้	 เป็นการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กัน	การที่เราจะให้นักเรียนรักโรงเรียนต้อง

เริ่มต้นที่เราทำาให้เขารับรู้ได้ว่าเรารักเขา	 เข้าถึงพวกเขา

ด้วยความเข้าใจ	 เมื่อเขาได้รับความรัก	 ความเอาใจใส่	

เขาก็จะรักโรงเรียน	 และเห็นว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่

สองของพวกเขา

	 สำาหรับนักเรียน	 มิสขอฝากเรื่องพฤติกรรม	

มารยาท	 ปัจจุบันนักเรียนบางคนมองครูเป็นเหมือนเพ่ือน	

พูดจาไม่สุภาพเรียบร้อย		และไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการเรียน

ไม่ขวนขวาย	 อยากให้นักเรียนมีความใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	

โรงเรียนของเรามีสิ่งอำานวยความสะดวกเอื้อการเรียน

การสอนมากมาย	 อยู่ที่เราว่าจะไขว่คว้าความรู้ได้มาก

แค่ไหน	 สุดท้ายนี้	 มิสอยากให้ทุกคนในโรงเรียนภูมิใจ

ว่าโรงเรียนของเราพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทั้งบุคลากร	

นักเรียน	 และอาคารสถานที่	 ไปที่ไหนไม่เคยเสียชื่อ

โรงเรียน มีแต่คนชื่นชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์

	 มิสทำางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมาประมาณ	 24	 ป	ี ในมุมมอง

ของมิส	 มิสเห็นว่าคุณครูโรงเรียนของเรานั้นเก่งมาก	 ให้ความร่วมมือกับ

โรงเรียนในทุก	 ๆ	 เรื่อง	 มีความรักโรงเรียน	 ทำาให้พวกเราสามารถผ่านทุก

วิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดี	มิสรู้สึกขอบคุณโรงเรียน	คณะภราดา	ผู้บริหาร	และ

คุณคร	ู ที่ทำาให้พวกเรามีทุกวันนี้	 โรงเรียนของเรามีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อย	 ๆ	

รุ่นที่มิสเริ่มเข้ามาทำางานมีการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์

ให้กับคุณครู	 สมัยนั้น	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหลารักผล	

ท่านให้มีการสอบการใช้คอมพิวเตอร์หลังการอบรม

ทดสอบว่าคุณครูผ่านการอบรมอย่างมีคุณภาพ	

	 ปัจจุบัน	 ผู้บริหารและคุณครูร่วมมือกันพัฒนา

โรงเรียนในทุกด้าน	 เช่น	 ฝ่ายวิชาการ	 นำาโรงเรียนให้

ก้าวหน้า	 มีการทำา	 MOU	 ร่วมกับสถาบันต่าง	 ๆ	 ฝ่าย

กิจกรรม	 พัฒนาดนตร	ี กีฬาของโรงเรียนจนมีชื่อเสียง

มากมาย	ฝ่ายอาคารสถานที	่ปรับปรุงสภาพบรรยากาศ

โรงเรียนที่ความสวยงามน่าอยู่	 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้

พร้อมใช้งาน	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้ทำาให้โรงเรียนของเรา

มีชื่อเสียงและเป็นที่ภูมิใจมาโดยตลอด	มองดูแล้วน่าชื่น

ใจจนไม่มีความรู้สึกว่าต้องเป็นห่วงโรงเรียน	 มิสมั่นใจ

ด้วยว่าบุคลากรของเราจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้

ยาวนานเป็นอย่างดี

	 ตลอดเวลาที่เป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

มิสมีความสุขทุกคร้ังท่ีได้คิดถึงนักเรียน	ถึงแม้ว่านักเรียน

จะเรียนจบกันไปแล้วหลายรุ่นก็ตาม	 มิสยังคงส่งการ์ด

วันเกิดให้ศิษย์เก่าทุกคนที่มิสเคยสอน	 เพื่ออวยพรวัน

เกิดและแสดงความระลึกถึง	 รวมถึงให้กำาลังใจซึ่งกัน

และกัน	 สิ่งเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์

กับครู	บางคนยาวนานมาเป็นเวลา	20	ปี	

	 ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป	 คุณครูต้องปรับตัวตาม

สภาพสังคม	 ตามนโยบายของโรงเรียน	 เพื่อให้เข้ากับ

นักเรียนและผู้ปกครอง	มิสอยากให้คุณครูรักษาสิ่งที่ตน

“ค่�ของคนอยู่ที่ผลของง�นและก�รกระทำ� คุณค่�ของเร�ถ้�เร�ไม่ทำ�

อะไรก็ไม่มีใครเห็นคุณค่�ของเร� ไม่มีอะไรให้ตนรู้สึกภูมิใจ แต่เมื่อทำ�สิ่ง

ใดแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นก็จะเกิดคุณค�่กับตัวเร�”

ทำาไว้ดีแล้ว	 เช่น	 การเอาใจใส่นักเรียน	 ความมุ่งมั่น

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อเหนื่อยก็พัก	 หาย

เหนื่อยก็ลุกทำาหน้าที่ให้เต็มที่เหมือนเดิม	 ถ้าเราจริงใจ

กับเด็ก	 พวกเขาสามารถรับความรู้สึกได้	 เขาสัมผัสได้

โดยตรง	 ศิษย์เก่ากลับมาหาคุณครู	 กลับมาชื่นชม	 และ

ร่วมพัฒนาโรงเรียน	 นำาลูกมาเรียนเพราะเชื่อมั่นใน

โรงเรียน	 เชื่อมั่นในการสอนของคุณครู	 สมัยนี้นักเรียน

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเทคโนโลยี	 มิสอยากให้นักเรียน

เรียนรู้ความเป็นไทย	 ความกตัญญ	ู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 สิ่ง

เหล่านี้จะทำาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 มิสขอ

ฝากโรงเรียนไว้กับทุกคนทั้งครูและนักเรียน

	 ชีวิตหลังเกษียณมิสคงเน้นไปที่เรื่องการออก

กำาลังกาย	 มิสต้องขอบคุณมิสวรนุช	 รัตนจรัสโรจน	์ ผู้

ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน	ท่ีแนะนำาให้มิสเดิน

ออกกำาลังกาย	 หลังจากที่ได้เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจัง	 นำา้

หนักของมิสลดลงไป	 20	 กิโลกรัม	 ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพ

ของมิส	 มิสวรนุชให้กำาลังใจมาตั้งแต่ต้นจนทุกวันนี้มิส

สามารถเดินสลับวิ่ง	 และต่อยอดไปถึงการลงรายการ

วิ่งแข่ง	 นอกจากการวิ่งแล้ว	 ที่ผ่านมาทุกวันหยุดต่อ

เนื่องมิสจะเตรียมอุปกรณ์ไปสอนเด็กด้อยโอกาสแถว

คลองเตย	และคลองหลอดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย	ซึ่งมิสทำามา

ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย	 หลังเกษียณมิสก็

คงมีโอกาสได้ไปบ่อยข้ึน	โดยมีความมุ่งหวังว่า	อย่างน้อย

ให้พวกเขามีความรู้อ่านออกเขียนได้	และสอดแทรก

คุณธรรมให้เขานำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	
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	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

น่า	 2019	 (Covid-19)	 ระลอกสอง	 มีผลกระทบต่อวัน

เรียนของนักเรียนตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม	 2563	 ทำาให้

มีการประกาศหยุดเรียน	 และเลื่อนวันเปิดเรียนหลัง

เทศกาล	ปีใหม่	 จากวันที	่ 4	 มกราคม	 2564	 เป็นวันที่	

18	มกราคม	2564	ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อก็มีความ

รุนแรงจนการเปิดเรียนต้องเลื่อนไปอีกครั้ง	 เป็นวันที่	 1	

กุมภาพันธ์	2564	ถึงแม้ว่าโรงเรียนของเราจะเคยรับมือ

กับโควิด-19	 ในรอบแรกแล้ว	 แต่การกลับมาของการ

แพร่ระบาดในครั้งนี	้ ทางโรงเรียนก็ต้องมีการวางแผน

การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	โดย

มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการดำาเนินการ	 อสธ	 สาร	

ฉบับนี้	 รวบรวมแนวทางการจัดการเรียนการสอน	 และ

มาตรการต่าง	 ๆ	 ที่ทางโรงเรียนได้ดำาเนินการ	 เพื่อเป็น

แหล่งข้อมูลหนึ่งที่บันทึกเหตุการณ์สำาคัญในครั้งนี้เอาไว้

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียน

จัดให้มีการสอนออนไลน์ในช่วงวันหยุดก่อนเปิดเรียน

และช่วงที่เปิดเรียนแล้ว	 ซึ่งคุณครูทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจ

ในการสอน	 การจัดเตรียมสื่อต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการปรับ

เปล่ียนรูปแบบการสอนให้นักเรียนมีความสนใจในการ

เรียนออนไลน์มากขึ้น	 คุณครูเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม

ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสอนออนไลน	์ บางท่าน

อาจไม่ถนัดนักแต่ทุกท่านก็มีความตั้งใจ	 และทำาให้การ

เรียนการสอนดำาเนินไปได้ด้วยดี	 การสอนออนไลน์ของ

คุณครูได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียน	 และคำาชื่นชม

จากผู้ปกครองเป็นจำานวนมาก	

 แนวทางในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน

เปิดทำาการเรียนการสอน	 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์	

เวลาเรียน	08.00-16.00	น.	จัดกลุ่มนักเรียนในทุกระดับช้ัน	

และทุกแผนการเรียนจัดแบ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียน

ออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 สลับกันมาเรียน	 โดยเรียงลำาดับเลข

ท่ีในเอกสารเรียกชื่อนักเรียนของแต่ละห้องเรียน	 โดย

กลุ่ม	A	เป็นลำาดับเลขคี่	กลุ่ม	B	เป็นลำาดับเลขคู่	การมา

เรียน	นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนสัปดาห์ละ	3	วัน		และ

เรียนออนไลน์สัปดาห์ละ	 3	 วัน	 โดยกลุ่ม	 A	 มาเรียนที่

โรงเรียนวันจันทร์	 วันพุธ	 และวันศุกร์	 เรียนออนไลน์	

วันอังคาร	 วันพฤหัสบดี	 และวันเสาร์	 กลุ่ม	 B	 มาเรียน

ที่โรงเรียน	 วันอังคาร	 วันพฤหัสบดี	 และวันเสาร์	 เรียน

ออนไลน์วันจันทร์	 วันพุธ	 และวันศุกร์	 โดยมีการสลับ

วันมาเรียนระหว่างกลุ่ม	 A	 และกลุ่ม	 B	 ทุก	 2	 สัปดาห์	

(การจัดการเรียนการสอนออนไลน์	 เริ่มในสัปดาห์ที่สอง

เป็นต้นไป)	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 โรงเรียน

พิจารณาตามความเหมาะสม	 โดยคำานึงถึงมาตรการ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด

โควิด-19 ระลอกสอง... ดั่งสนามประลองยุทธ
โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว
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	 การเรียนเสริมต่าง	 ๆ	 การเรียนเสริมนอกเวลาท่ี

ผู้ปกครอง	ได้ลงเรียนตามความสมัครใจ	อาท	ิการเรียน

เสริมดนตรี	 การเรียนเสริมคาบ	 9	 และอื่น	 ๆ	 โรงเรียน

ดำาเนินการตามปกต	ิ โดยชดเชยเวลาเรียนให้ได้เรียน

ครบตามเวลาที่กำาหนด

	 การวัดประเมินผล	 โรงเรียนปรับรูปแบบการวัด

ประเมินผลให้เป็นไปตามสภาพจริง	 และให้เหมาะสม

กับสถานการณ์

 การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 4	 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	

รับประทานอาหารที่โรงอาหาร	 โดยมีการเหลื่อมเวลา

พักกลางวันในแต่ละช่วงชั้น	 เว้นระยะห่างตามจุดที่

กำาหนด	 ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-3		

รับประทานอาหารที่ห้องเรียน	โดยครูประจำาชั้นดูแล		

 มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค

ติดเชื้อโคโรน่า 2019 (ตามประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	ฉบับที่	1/2563	เมื่อวันที	่23	มิถุนายน	2563)

1.	ดำาเนินการคัดกรอง	ตามจุดคัดกรอง	5	จุด	

	 จุดที่	1	หลังทางเข้าประตูแม่พระ			

	 จุดที่	2	ด้านข้างหอประชุมหลุยส์	มารีฯ

									จุดที่	3	หน้าอุโมงค์ลานจอดรถใต้ดิน	

	 จุดที่	4	Walk	way	ข้างสนามหญ้าเทียม	

	 จุดที่	5	ประตูด้านโรงเรียนกสิณธร		

2.	หลังจุดคัดกรอง	โรงเรียนกำาหนดเป็น	Safe	Zone	

				สำาหรับนักเรียนและบุคลากรเท่านั้น		

3.	กำาหนดจุดติดต่อสอบถามกับทุกหน่วยงานของ

				โรงเรียน	ติดต่อได้ที่	ACT	Service	Center	เท่านั้น	

4.	ครูและบุคลากรของโรงเรียน

	 -	สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน

	 		เน้นยำา้	และตรวจสอบนักเรียนในการสวม

	 		หน้ากากอนามัย	และล้างมือตามช่วงเวลาที่

	 		กำาหนด

	 -	ครูประจำาชั้น/ครูคู่ชั้น/ครูประจำาวิชา	เปิด

	 		หน้าต่างห้องเรียนช่วงเวลาพักเพื่อระบาย

	 		ถ่ายเทอากาศ

	 -	ทำาความสะอาดสื่อการสอนหรืออุปกรณ์

	 		ของใช้ที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังใช้งาน

	 -	อบรม	ตักเตือนนักเรียนให้รู้จักดูแลสุขภาพ	

	 		ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโดยการรักษา

	 		ความสะอาด	และการเว้นระยะห่าง	(Physical	

	 		Distancing)	

	 -	ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน	และการ

	 		เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

	 -	ตรวจสอบ	กำากับ	ติดตามการมาเรียนของ

	 		นักเรียนที่ขาดเรียน		ถูกกักตัว	หรืออยู่ในกลุ่ม

	 		เสี่ยง	แล้วรายงานตามขั้นตอน

	 ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้	 เป็นการดำาเนินงาน

หลักที่ทางโรงเรียนได้ดำาเนินการ	 ซึ่งในการเรียนการ

สอนในแต่ละวัน	 ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย

ที่คุณครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ

ให้โรงเรียนของเราปลอดภัยจากไวรัสนี้	 เช่น	 การหมั่น

ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือตามสถานท่ีต่าง	ๆ	รวมถึงรถรับ-ส่งนักเรียน	

การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการอย่าง		

ทั่วถึงทุกจุด	 การจัดตั้งจุดล้างมือเพื่อให้นักเรียนสะดวก

ในการทำาความสะอาดมือ	เป็นต้น
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	 การรับมือกับโควิด-19	ในแต่ละคร้ังไม่ใช่เร่ืองง่าย	

คุณครูและบุคลากรต้องคอยปรับเปลี่ยนแนวทางใน

การดูแลนักเรียนให้ดีที่สุดอยู่เสมอ	 เปรียบเสมือนการ

ประลองยุทธที่เราต้องคอยงัดกลวิธีต่าง	 ๆ	 ขึ้นมาต่อสู้	

เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของทุกคน

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 นอกจากจะมีอาคาร

สถานที่ที่สวยงาม	 ร่มรื่น	 มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอน	 และมีผลงานที่โดดเด่นทั้งด้านวิชาการ	

ดนตรี	กีฬา	จนเป็นที่กล่าวถึงมาโดยตลอดแล้ว	โรงเรียน

ของเรายังมีผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรท่ีใส่ใจดูแลนักเรียน

ด่ังบุตรหลาน	การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ

โรงเรียน	ความปลอดภัยของผู้เรียนนั้นเป็นสำาคัญ	ขอให้

นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพ	 รักษาความสะอาด	

เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยให้โรงเรียนของเราเป็น

โรงเรียนที่ปลอดภัยและปลอดเชื้อโควิด-19	กันนะคะ
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นักเรียนประกาศเสียงตามสาย ปีการศึกษา 2563

	 ปีการศึกษา	2563	งานประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ได้มีโอกาสร่วมงานด้านการประกาศเสียงตามสาย	

กับนักเรียนจากหลายช่วงช้ัน	ซ่ึงนักเรียนท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีประกาศเสียงตามสายอยู่เป็นประจำามีจำานวน	4	คน	ได้แก่	

น.ส.สิริกานต์	ริบรรจง	(น้ิง)	ช้ัน	ม.6/5	ด.ญ.กัญญาลักษณ์	ภูมิวสนะ	(ม่ี)	ช้ัน	ม.1/8	ด.ญ.ลวิตรา	ใหญ่คำามา	(กอหญ้า)	

ชั้น	ป.6/5	และ	ด.ญ.พรรณปพร	วริศอัครนันท	์(ชีเน่)	ชั้น	ป.6/5

	 จากท่ี เคยฝึกฝนนักเรียนในการทำาหน้าที่

ประกาศเสียงตามสายทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา	 เด็ก	 ๆ	

ในปีการศึกษานี้นับว่าเป็นนักเรียนที่อายุน้อยสุดเท่าที่

เคยร่วมงานมา	 กอหญ้าและชีเน่	 ได้มาเริ่มฝึกฝนจาก

การแนะนำาของมิสสุภาพร	 ตะกรุดแก้ว	 เนื่องจากเห็น

ว่าเด็ก	ๆ	ทั้งสองคนมีทักษะและความสามารถด้านการ

พูด	 จึงสนับสนุนให้นักเรียนมาฝีกปฏิบัติ	 และต่อยอด

ประสบการณ์ความรู้ไปสร้างสรรค์งานกิจกรรมอ่ืน	ๆ	ต่อไป	

ทั้งกอหญ้าและชีเน่เป็นนักเรียนจิตอาสาสภาจิ๋ว	 จึงได้

รับมอบหมายหน้าที่ต่าง	 ๆ	 มากกว่าการประกาศเสียง

ตามสาย	 และทั้งคู่ก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้

เป็นอย่างด	ี

	 มี่	 เป็นนักเรียนแผนการเรียน	 STEM	 ได้เข้ามา		

ปฏิบติหน้าที่ตอนแรกด้วยการได้รับมอบหมายจากมิส

สายสุนีย	์ จัทร์พงษ์	 งานอภิบาล	 ให้อ่านเกร็ดความรู้

ประวัตินักบุญหลุยส์	 มารี	 กรีญอง	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ทุกวัน

อังคาร,	 วันพฤหัสบดี	 ทำาให้งานประชาสัมพันธ์ได้เห็น

ความสามารถ	 จึงชวนให้นักเรียนมาร่วมทำาหน้าที่

ประกาศช่วงเช้า	 ซึ่งมี่ก็ตอบตกลงทันที	 และเข้ามาเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องประชาสัมพันธ์ในทุกเช้า

	 นิ้ง	ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษา	2562	

ปีการศึกษานี้นิ้งอยู่ชั้น	 ม.6	 แล้ว	 เป็นพี่ใหญ่ของน้อง	

ๆ	 ซึ่งนิ้งก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม	 การ

ประกาศของนิ้งชัดถ้อยชัดคำา	 นำา้เสียงน่าฟังทำาให้ได้

รับคำาชมจากคุณครูหลาย	 ๆ	 ท่าน	 นิ้งจึงเป็นตัวอย่าง

ที่ดีของน้อง	 ๆ	 ในการปฏิบัติตาม	 นอกจากนี้	 นิ้งยังทำา

หน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี	 ดูแลน้อง	 ๆ	 ทีมประกาศอย่างอบอุ่น	

ช่วยฝึกน้อง	และให้กำาลังใจน้องอยู่เสมอ	

	 ปีการศึกษา	2564	งานประชาสัมพันธ์	ยินดีเปิด

รับนักเรียนที่มีความสนใจงานประกาศเสียงตามสาย

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ	 ลองเข้ามาติดต่อพูดคุย

แนะนำาตัว	 นักเรียนอาจจะได้เป็นสมาชิกใหม่ของทีม

ประกาศเสียงตามสายก็เป็นได้	 อสธ	 สาร	 ฉบับนี้	 มี

เทคนิคและประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 จากทีมผู้ประกาศ

ปัจจุบันมาแบ่งปันให้นักเรียนได้รู้จักกับงานประกาศ

เสียงตามสายให้มากขึ้นกันค่ะ

สัมภาษณ์โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว
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มิสสุภัทรา: วิธีการฝึกฝนการอ่านประกาศเสียงตามสาย

กอหญ้า: หนูฝึกพูดบ่อย	 ๆ	 นำาคำาติ	 คำาแนะนำาต่าง	 ๆ	

มาปรับแก้ไปเรื่อย	ๆ	จนกว่าจะดี	ฝึกอ่านข่าวต่าง	ๆ	ดู

ตัวอย่างจากรุ่นพี่	 แล้วก็นำาเทคนิคของเขามาปรับใช้ให้

ดียิ่งขึ้นไปอีก	และตอนที่มิสจุ๋งจิ๋งกับมิสอันอ่านให้ดูเป็น

ตัวอย่าง	หนูก็ตั้งใจฟังและนำาไปปรับใช้ค่ะ

ชีเน่:	 ทุกครั้งที่หนูได้รับมอบหมายให้อ่านข่าวประกาศ

เสียงตามสาย	 หนูมักจะถ่ายรูปข่าวที่ประกาศแล้วนำา

กลับมาฝึกอ่านที่บ้าน	เพื่อฝึกฝนการคุมเสียงที่ดีไว้ค่ะ	

มิสสุภัทรา: ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำาหน้าที่

ประกาศเสียงตามสาย

ชีเน่:	ทำาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น	และรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ค่ะ	การประกาศเสียงตามสายถึงจะไม่ได้เจอคน

เยอะเท่ากับการพูดบนเวที	เราก็ต้องใช้ความม่ันใจเพราะ

การพูดประชาสัมพันธ์คนทั้งโรงเรียนจะได้ยินเราค่ะ

กอหญ้า: ได้รับประสบการณ์ด้านการประกาศเสียงตาม

สายค่ะ	และทำาให้รู้สึกว่าได้ทำาตามความฝัน	หนูเป็นคน

ชอบงานด้านนี้อยู่แล้วด้วยค่ะ

มี่:	หนูได้เรียนรู้การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน	และ

ทักษะการอ่านหลาย	ๆ	อย่างค่ะ

มิสสุภัทรา: ความรู้สึกที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ประกาศ

ม่ี: หนูรู้สึกดีและอยากทำาหน้าที่นี้ให้เต็มที่ค่ะ		 มิสจุ๋งจิ๋ง

และมิสอันก็น่ารักกันมาก	ๆ	ค่ะ

กอหญ้า: หนูรู้สึกดีใจ	และมีความสุขมากท่ีได้ทำาหน้าท่ีน้ี

หนูรู้สึกดีทุกเช้าที่ตื่นไปโรงเรียนและได้ทำางานตรงนี้	

สำาหรับหนูการได้พูดประกาศคือการผ่อนคลาย	 และ

ปลดปล่อยความเครียดทั้งหลายออกไปค่ะ

ชีเน่:	 หนูไม่เคยรู้สึกเบ่ือเลยท่ีมาห้องประชาสัมพันธ์ทุกวัน	

ไม่ว่าวันน้ันเราจะได้ประกาศหรือไม่ก็ต้องมาเป็นประจำา	

เพราะหนูบอกกับตัวเองและมิสแล้วว่าหนูอยากทำา

หน้าที่นี้ค่ะ

มิสสุภัทรา: เรื่องราวหรือเหตุการ์ที่ประทับใจจากการ

มาทำาหน้าที่ประกาศเสียงตามสาย

กอหญ้า: หนูรู้สึกประทับใจตอนที่ทำาหน้าที่พูดได้ด	ีเช่น	

พูดไม่ติดขัด	พูดไม่ผิด	 และที่สำาคัญคือ	 ได้รับคำาชมจาก

มิสท้ังสองคน	 หนูรู้สึกดีและประทับใจมาก	 ๆ	 ค่ะ	 ทำาให้	

รู้สึกดีกับการทำางานด้านนี้	เหมือนเป็นแรงจูงใจให้รู้สึกมี

กำาลังใจมากขึ้น	และรักการทำางานนี้ค่ะ

ม่ี:	หนูประทับใจตอนคร้ังแรกท่ีได้ลองประกาศค่ะ		เพราะ

ตอนน้ันรู้สึกต่ืนเต้นมาก	แต่เราอยู่ตรงน้ันแล้วก็ต้องทำาให้

เต็มที่แบบ	The	show	must	go	on	เลยค่ะ		มิสทั้งสอง

ท่านสอนอะไรหลาย	ๆ	อย่างให้	หนูต้องขอขอบคุณ	มาก	ๆ

เลยค่ะ	 และหนูก็อยากจะขอขอบคุณพี่นิ้งมาก	 ๆ	 ด้วย

นะคะ	ที่ช่วยอะไรหลาย	ๆ	อย่างค่ะ

ชีเน่: เรื่องราวที่ประทับใจที่สุดคือมีวันนึงที่หนูทำาพลาด

หนูทำาพลาดมากจนคนฟังยังรู้	 แต่มิสจุ๋งจ๋ิง	 มิสเชอร์ลักค์	

และมิสอันก็ไม่ได้ว่าหรือไม่ให้หนูประกาศอีกเลย	 มิสทั้ง

สามคนให้คำาชี้แนะ	 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง	 และบอกว่า

อย่าซีเรียสแล้วก็ฝึกซ้อมมาเรื่อย	 ๆ	 จนหนูคิดว่าต้องมี

วันที่เราทำาให้	Perfect	จนได้ค่ะ
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มิสสุภัทรา: คำาแนะนำาสำาหรับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่

สนใจการประกาศเสียงตามสาย 

ชีเน่: ถ้าเรารู้ตัวว่าชอบทางน้ีจะยากแค่ไหนยังไงเราก็ต้อง	

ทำาให้ได้	 ตัวชีเน่เองชอบงานด้านนี้มาก	 และคิดว่าต้อง

ไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวแต่เราต้องทำาให้สิ่งที่เราชอบ

ประสบความสำาเร็จ	 เราต้องมีความรับผิดชอบ	 ถ้าวันนี้

เราไม่ได้ประกาศก็ให้รอวันต่อไป	 และเวลาที่มิสแนะนำา	

ให้แก้ข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 ก็อย่าน้อยใจ	 เพราะชีเน่เองก็

เคยโดนตำาหนิ	 แต่แทนที่เราจะเสียใจเราควรนำามาปรับ

แก้ให้ดียิ่งขึ้น	 ใครที่สนใจในการประชาสัมพันธ์ขอให้	

ทุกคนสู	้ๆ	นะคะ

	 การฝึกประกาศของนิ้งตอนแรกเลยคือ	 อ่านเหมือนเราอ่านหนังสือธรรมดาก่อนค่ะ	 จากนั้นจึงค่อยเพิ่ม

ทักษะการใช้เสียงแบบการประกาศข่าวเวลาที่อ่าน	 อันนี้ได้เรียนรู้จากรุ่นน้องที่มาทำาหน้าที่ก่อนหน้า	 และจากการ

ขัดเกลาโดยมิสท้ังสองท่านท่ีมีส่วนสำาคัญมาก	ๆ	เพราะแต่ละข่าวท่ีได้อ่าน	ต้องปรับการใช้นำา้เสียงให้เข้ากับข่าวน้ัน	ๆ	

เช่น	 ถ้าเป็นการแจ้งข่าวสารควรใช้เสียง	 สุภาพ	 นิ่มนวล	 แต่ต้องเสียงดังพอประมาณ	 เพื่อให้ชัดเจน	 ส่วนข่าว

ประกาศรางวัลต้องใช้นำา้เสียงให้ดูมีความตื่นเต้น	 แต่ก็ ต้องไม่มากจนเกินไป

	 การที่นิ้งมาปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน	 ช่วยฝึกทักษะ การอ่าน	 และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าของเราให้เพิ่มขึ้น	นิ้งความรู้	และประสบการณ์ไป ต่อยอดกับการทำางานที่มหาวิทยาลัยใน

อนาคตได	้นิ้งอยากนำาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อค่ะ	

	 ในทุก	 ๆ	 เช้าที่นิ้งเข้ามาห้องประชาสัมพันธ์	 นิ้ง รู้สึกสนุกที่ได้มาคุยกับมิสและรุ่นน้อง	

เหมือนเป็นการเติมพลังก่อนเข้าเรียนอย่างหนึ่ง เลยทีเดียว	 เวลาที่มีปัญหาอะไร	 ทุก

คนในห้องประชาสัมพันธ์จะช่วยแนะนำาให้เรา สามารถแก้ไขปัญหาได้	 เมื่อได้เล่า

ปัญหาของตัวเองไป	 จะได้รับคำาแนะนำาพร้อม พลังบวกดี	 ๆ	 จากมิสทั้งสองท่าน

และรุ่นน้องกลับมาตลอดทุกครั้ง	 จากที่รู้สึกว่า หนักก็กลายเป็นเบา	 ทุกคนคอย

ช่วยเหลือกันเสมอ	

	 น้อง	 ๆ	 คนใดที่มีความสนใจปฏิบัติ หน้าที่ประกาศเสียงตามสาย	 พี่ขอ

แนะนำาให้รีบมาติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์	 อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเราไป

ขอให้น้องมีใจรักที่จะทำาหน้าที	่ และหมั่น ฝึกฝนอย่างสมำา่เสมอ	 พี่นิ้งเชื่อว่า

ทักษะการประกาศเสียงตามสายของน้องจะ พัฒนามากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

น.ส.สิริกานต์ ริบรรจง (น้ิง) ช้ัน ม.6/5 

ศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เอกนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กอหญ้า:  สำาหรับพี่	 ๆ	น้อง	ๆ	คนไหนที่สนใจด้านนี้ก็

มาสมัครกันได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์นะคะ	 รับรองว่าจะ

ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการประกาศเสียง

ตามสายแน่นอนค่ะ



ผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ

รางวัลชนะเลิศ TRRO 2020
	 ชมรม	 ACT	 Robot	 Club	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ฝ่ายวิชาการ	 ส่งนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขัน	รายการ	Thailand	Robot	&	Robotic	Olympiad	2020	 (TRRO	2020)	ระหว่างวันที่	20-22	

พฤศจิกายน	2563	ณ	โรงเรียนหนองบัว	จังหวัดนครสวรรค์	ผลการแข่งขัน	ด.ช.ธนกร	รุ่งเรืองพร	ชั้น			ม.2/7	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	ประเภทหุ่นยนต์	Line	Fast	
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รางวัล Best Design Award
	 ชมรม	ACT	Robot	Club	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ	ฝ่ายวิชาการ	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการ	MakeX	Thailand	Competition	 2020	 ระหว่างวันที่	 27-29	พฤศจิกายน	 2563	ณ	 ศูนย์การค้า	 The			

Paradise	Park	ศรีนครินทร์	ผลการแข่งขัน	ทีมหุ่นยนต์	ACT	Robot	Club	ได้รับรางวัล	Best	Design	Award
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     คะแนนลำาดับที่ 1 ของประเทศ 

	 นายไชยภัทร	 ตั้งโชติโรจน	์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/8	 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 (STEM)	 เข้าร่วม

ทดสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร	์ (TEDET)	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	

ผลปรากฏว่าได้คะแนนลำาดับที่	 1	 ของประเทศ	 (ในระดับพื้นฐานและกลาง)	 จากจำานวนนักเรียนที่สมัครสอบ	

26,237	คน

ทุนดุริยสังคีต

	 คณะดุริยางคศาสตร	์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	

ได้ดำาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร

ปริญญาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศิลปากร	รอบท่ี	1	(SU-TCAS)	

ประจำาปีการศึกษา	 2564	 ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ของผู้สมัคร	นายพัทธนันท์	พารักษา	ช้ัน	ม.6/8	แผนการ

เรียนสหศิลป์ดนตรีและการแสดง	 ได้รับทุนดุริยสังคีต	

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการแสดง

ดนตรี	

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 3

	 นางสาวเมธาณี	 ธวัชผ่องศรี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

6/8	แผนการเรียนศิลป์ดนตรีและการแสดง	เข้าร่วมการ

ประกวดความสามารถด้านดนตรีประเภทไวโอลิน	 ใน

รายการประกวด	 SET	 เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	 23	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 7	 มีนาคม	 2564	 ผลการ

ปรากฏว่า	ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	อันดับ	3

ผลงานโดดเด่นด้านดนตรี
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TOYOTA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

	 ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ	 TOYOTA	

เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	2563	ระหว่างวันท่ี	

4-8	สิงหาคม	2563	ณ	สนาม	Central	แจ้งวัฒนะ	

ด.ญ.อัญพัชร์	 พิชิตปรีชาศักดิ์	 ชั้น	 ม.1/5	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเด่ียว	GS-U13	และรางวัลชนะเลิศ	

ประเภทหญิงคู่	GD-U13		

รางวัลชนะเลิศด้านกีฬา

Terminal 21-VS BADMINTON 

CHAMPIONSHIP 2020 Korat

	 ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ	Terminal	21-

VS	BADMINTON	CHAMPIONSHIP	2020	Korat	ระหวา่ง

วันที่	 22-25	 ตุลาคม	 2563	 ณ	 จังหวัดนครราชสีมา	

ทีมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุ รีและโรงเรียน

แบดมินตันบ้านทองหยอดได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	

จำานวน	 6	 รางวัล	 โดยมีนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ได้แก	่ ด.ญ.อัญพัชร์	 พิชิตปรีชาศักดิ์	 ชั้น	 ม.1/5	 รางวัล

ชนะเลิศหญิงเด่ียว	 รุ่นอายุ	 13	 ปี	 ด.ช.ปาณชัย	 บุญมาก	

ช้ัน	ม.1/7	รางวัลชนะเลิศชายเด่ียว	รุ่นอายุ	13	ปี	น.ส.ธิดา

พร	กลีบย่ีสุ่น	ช้ัน			ม.4/4	รางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุ	

17	 ปี	 และรางวัลชนะเลิศหญิงคู่รุ่นอายุ	 17	 ปี	 น.ส.ณัฐ

ชนก	ไล้สวน	ชั้น	ม.4/7	รางวัลชนะเลิศหญิงคู่รุ่นอายุ	17	

ป	ีและรางวัลชนะเลิศคู่ผสมรุ่นอายุ	17	ปี

TOYOTA Youth Badminton Super Series 2020

	 ผลการแข่งขัน	 TOYOTA	 Youth	 Badminton	

Super	 Series	 2020	 สนามที่	 1	 ระหว่างวันที่	 9-13	

กันยายน	2563	ณ	เซ็นทรัลพลาซา	แจ้งวัฒนะ	ด.ญ.อัญ

พัชร์	พิชิตปรีชาศักดิ์	ชั้น	ม.1/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทหญิงเดี่ยว	 และรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทหญิง

คู่	น.ส.ณัฐชนก	ไล้สวน	ชั้น	ม.4/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุ	16	ปี	น.ส.ธิดาพร	กลีบยี่สุ่น	

ชั้น	ม.4/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทคู่ผสม		
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JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2020

	 ผลการแข่งขันแบดมินตัน	รายการ	JORAKAY	JUNIOR	BADMINTON	CHAMPIONSHIPS	2020	ระหว่าง

วันท่ี	 19-22	 ธันวาคม	 2563	ณ	 สนาม	 FUTURE	 ARENA	 ฟิวเจอร์พาร์ค	 รังสิต	 ด.ญ.กันต์ฤทยั	 ประเสริฐเพชรมณี							

ชั้น	ป.5/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงคู่	รุ่นอายุ	11	ปี	ด.ญ.อัญพัชร์	พิชิตปรีชาศักดิ์	ชั้น	ม.1/5	ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	GS	U13	รางวัลชนะเลิศ	GD	U13	ด.ช.ปานชัย	บุญมาก	ช้ัน	ม.1/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	BS	U13	ชนะเลิศ	BD	

U13	น.ส.ธิดาพร	กลีบยี่สุ่น	ชั้น	ม.4/4	และ	น.ส.ณัฐชนก	ไล้สวน	ชั้น	ม.4/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงคู่		

U	17	นายอดิศักดิ	์ประเสริฐเพชรมณ	ีชั้น	ม.4/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุ	17	ปี

Granular-Lining Badminton 

Championships 2020

	 ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ		 Granular-	

Lining	Badminton	Championships	2020	ระหว่าง

วันที่	25-29	พฤศจิกายน	2563	ณ	สนามธนบุรีสปอร์ต

คอมเพล็กซ์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	 นายอดิศักดิ์		

ประเสริฐ	เพชร	มณี	ชั ้น		ม.4/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ		

ประเภทชายเด่ียว		รุ่นอายุ		17		ปี	ด.ญ.อัญพัชร์	พิชิตปรีชาศักด์ิ	

ม.1/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว	GS-U13																		



รางวัลชนะเลิศด้านกีฬา
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PTT ลอนเทนนิส  พัฒนา ฝีมือครั้งที่ 5

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส	 รายการ	 PTT	

ลอนเทนนิส	พัฒนา	ฝีมือ	 ครั้งที่	 5	 ภาคกลาง	 ระหว่าง

วันท่ี	7-9	พฤศจิกายน		2563		ณ	สนามเทนนิส	ศูนย์กีฬา	

สวนหลวง	ร.9	นายชนาธร	กางทอง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

6/8	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

MOMENTUM BY SPIRIT 

PATHUM THANI CUP 2020
	 ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ	 MOMENTUM	

BY	SPIRIT	PATHUM	THANI	CUP	2020	ระหว่างวันท่ี	19-23	

พฤศจิกายน	2563	เก็บคะแนนสะสมในระดับ	LEVEL	4	

ณ	 SPIRTI	 BADMINTON	 STADIUM	 จังหวัดปทุมธานี	

น.ส.ธิดาพร	กลีบย่ีสุ่น	ช้ัน	ม.4/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท	

หญิงเดี ่ยว	GS-U19	และ	ด.ญ.อัญพัชร์	พิชิตปรีชาศักด์ิ	ช้ัน	

ม.1/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี ่ยว	GS-U13

TGA-Singha Junior Golf Ranking 2020

	 ผลการแข่งขันรายการ	 TGA-Singha	 Junior	 Golf	

Ranking	 2020	 ระหว่างวันท่ี	 28-29	 พฤศจิกายน	 2563	

ณ	 สนามยูนิแลนด	์ จังหวัดนครปฐม	 ด.ช.พสิษฐ์	 โชติภักดี

ตระกูล	 ชั้น	 ป.5/B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันกอล์ฟ

สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยคลาส	D	สกอร์	2	วัน	80/73

เทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธนบุรีคัพ 

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรายการ

เทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธนบุรีคัพ		ประจำาปี	2563	

เก็บคะแนนสะสมระดับ	2	ดาว	ของสมาคมเทเบิลเทนนิส	

แห่งประเทศไทย	ระหว่างวันที่	12-14	กันยายน	2563	

ณ	มหาวิทยาลัยธนบุรี	กรุงเทพฯ	ด.ช.วศพล	ยะทวานนท์	

ชั้น	 ป.6/7	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยว					

รุ่นอายุไม่เกิน	12	ป	ี
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E@Junior Tennis Championships 2020

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิสรายการ		E@Junior

Tennis	 Championships	 2020	 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	 25	

ตุลาคม	 2563	 ณ	 สนามปิรามิด	 เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค	

ด.ช.กันตธาวิน	วรทินไชย	ช้ัน	ป.2/8		ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

ประเภทชายคู่	อายุไม่เกิน	8	ปี	และรางวัลรองชนะเลิศ	

อันดับ	1	ประเภทชายเดี่ยว	อายุไม่เกิน	8	ปี

LTAT HEAD TENNIS 10s

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน	 รายการ	

LTAT	 HEAD	 TENNIS	 10s	 ประจำาปี	 2563	 เมื่อวัน

อาทิตย์ที่	15	พฤศจิกายน	2563	ณ	สนามปิรามิด	เอฟบี

ทีสปอร์ตพาร์ค	ลาดกระบัง	 ด.ช.ทศธรรม	 ศรีเครือแก้ว	

ชั้น	ป.5/3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	 รุ่น

อายุไม่เกิน	10	ปี	กลุ่ม	A

PTT JUNIORS NONTHABURI J5

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส	รายการ	PTT	JUNIORS	

NONTHABURI	 J5	 “LTAT-ITF	 World	 Tennis	 Tour”	

ระหว่างวันท่ี	31	ตุลาคม-7	พฤศจิกายน	2563	ณ		สมาคม	

ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย	เมืองทองธานี	ด.ญ.สลักทิพย์	

อุ่นเมือง	ชั้น	ม.3/7	นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

PTT ITF JUNIORS NONTHABURI J5 (Week 6)

	 ด.ญ.สลักทิพย์	 อุ่นเมือง	 ชั้น	 ม.3/7	 นักกีฬา

เทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รายการ

PTT	ITF	JUNIORS	NONTHABURI	J5	"LTAT-ITF	World	

Tennis	 Tour	 "Week	 6	 เทนนิสเยาวชนนานาชาติ	

“แอลทีเอที	ไอทีเอฟ	เกรด	5”	เก็บคะแนนสะสมเยาวชน

โลกของสหพันธ์	 เทนนิสนานาชาติ	 (ITF)	 เมื่อวันที่	 19	

ธันวาคม	 2563	 ณ	 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ	

เมืองทองธานี
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เหรียญทอง RSU FAI-FAH by TMB

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ	 RSU	 FAI-

FAH	 by	 TMB	 เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ	 ครั้งที่	 11	

ระหว่างวันที่	5-6	สิงหาคม	2563	ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	

นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล

ประเภทต่อสู้	 ดังน้ี	 รางวัล	 6	 เหรียญทอง	 จาก	ด.ช.ชยังกูร	

เทพเรือง	 ชั้น	 ป.5/2	 ด.ญ.วริษา	 เทพเรือง	 ชั้น	 ป.3/2				

ด.ช.จิระศักดิ์	นาคลมัย	ชั ้น	ป.3/1	ด.ช.ณัฐนันท์	

บุตรพงศาพันธ์	 ชั้น	ม.1/3	ด.ช.สุรุจ	 โชติกิจวุฒิกุล	 ชั้น	

ป.5/4	และ	ด.ช.ปริญ	ศิริเมธานณ	ชั้น	ป.3/7	

The Paseo Park Taekwondo Championship

	 ผลการแข่งขัน	 The	 Paseo	 Park	 Taekwondo	

Championship	 ประเภทต่อสู้	 เมื่อวันที่	 12	 ธันวาคม	

2563	 ทีมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	

3	 เหรียญทอง	 7	 เหรียญเงิน	 4	 เหรียญทองแดง	 โดย

มีรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 ได้แก่	

ด.ช.ศุภกร	แซ่โล้ว	ชั้น	ม.1/6	ด.ช.กิตติศักดิ์	ควรชม	ชั้น	

ป.6/2	ด.ญ.วริษา	 เทพเรือง	ชั้น	ป.3/2	 รางวัลนักกีฬา

ยอดเยี่ยม	ได้แก่	ด.ช.ศุภกร	แซ่โล้ว	ประเภทยุวชนชาย	

อายุ	11-12	ปี	คลาส	A	

GH BANK TAEKWONDO THAILAND 

CHAMPIONSHIPS 2020 POOMSAE

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด	รายการ	GH	BANK	

TAEKWONDO	THAILAND	CHAMPIONSHIPS	2020		

POOMSAE	ระหว่างวันที่	20-21	พฤศจิกายน	2563	

ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ด.ช.พีรพัฒน์	ตระการวิจิตร	ชั้น	

ม.2/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์เด่ียวชาย	

รางวัลชนะเลิศ	ประเภทพุมเซ่	ฟรีสไตล์ทีม	และรางวัล

นักกีฬาชายพุ่มเซ่ฟรีสไตล์	ยอดเยี่ยม	2020	รุ่น12-14	ปี
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Ao Nang Landmark 

Climbing Championship 2020

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา	รายการ	Ao	Nang	

Landmark	Climbing	Championship	2020	เมื่อวัน

ที่	 11	 ธันวาคม	 2563	ณ	 จังหวัดกระบี่	 ด.ช.กษมเทพ								

ขรรค์ณรงค์	 ชั้น	 ม.2/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 รุ่นอายุ			

ไม่เกิน	15	ปี	ชาย

3rd Gymnastic Competition by PP Club

	 ผลการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา	รายการ	3rd	

Gymnastic	Competition	by	PP	Club	ระหว่างวัน

ที่	12-13	ธันวาคม	2563	ณ	กองบัญชาการกองทัพไทย	

ด.ญ.ภัทรวดี	อัจฉรารุจิ	ชั้น	ป.5/B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

เหรียญทอง	 การแข่งขัน	 Freehand	 รุ่นอายุ	 9-10	 ปี	

และรางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง	การแข่งขัน	Freehand	

อุปกรณ์คฑารุ่นอายุ	9-10	ป	ี

BANGKOK OPEN INTERNATIONAL 

ALL THAILAND HAPKIDO CHAMPIONSHIP 2020

	 ผลการแข่งขันกีฬาฮับกิโด	 ชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย	 ประจำาปี	 2563	 BANGKOK	 OPEN												

INTERNATIONAL	 ALL	 THAILAND	 HAPKIDO	

CHAMPIONSHIP	 2020	 เมื่อวันที่	 6	 ธันวาคม	 2563	

ณ	 ไอส์แลนด์ฮออลล์	 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด	์	

กรุงเทพมหานคร	 นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ที่ได้

รับรางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ด.ญ.วริษา	เทพเรือง	ชั ้น	ป.3/2	

ด.ญ.โชติกา	 ณรงค์นารถนาวิน	 ชั้น	 ป.1/7	 ด.ญ.กชพร	

ควรชม	ช้ัน	ป.2/8	โดยมี	ด.ช.ชยังกูร	เทพเรือง	ช้ัน	ป.5/2	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
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CP-MEIJI THUNDER CUP U-14 CHAMPIONS 2020

	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	นำานักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ	 CP-MEIJI	 THUNDER	

CUP	U-14	CHAMPIONS	2020	รอบชิงแชมป์ประเทศไทย	ระหว่างวันที่	10-12	ธันวาคม	2563	ณ	จังหวัดบุรีรัมย	์

จัดโดย	บริษัท	บุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	จำากัด	ร่วมกับ	บริษัทซีพี	เมจิ	จำากัด	ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัล	ชนะเลิศ	และรางวัล

ทีม	FAIR	PLAY	โดยมีนักกีฬาได้รับรางวัล	MVP	(MOST	VALUABLE	PLAYER)	และรางวัล	TOP	SCORERS	ได้แก	่

ด.ช.อัษฎา	หอมหวล	ชั้น	ม.2/7	รางวัล	BEST	GOALKEEPER	ได้แก่	ด.ช.นภัทร	สกุลจันทร์	ชั้น	ม.2/6
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ฟุตบอลรายการ 108 แชมป์เปี้ยนชิพ 2020 

(รุ่น 12 ปี)

	 ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรายการ	 108				

แชมป์เปี้ยนชิพ	2020	รุ่น	12	ป	ีจัดโดย	บริษัทฟุตบอล	

108	 ร่วมกับ	 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย	

ณ	 สนามศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี	ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

แข่ง	 7	 นัด	 ชนะ	 7	 นัด	 จึงคว้าแชมป์มาครองได้สำาเร็จ	

โดยม	ีด.ช.ดนุพล	บุบผา	ชั้น	ม.1/5	ได้รับรางวัลนักเตะ

ยอดเย่ียม	 ด.ช.พีรดา	 หล้าสวัสด์ิ	 ช้ัน	 ม.1/5	 ได้รับรางวัล	

ดาวซัลโว	 และมาสเตอร์อมร	 อัครชาญเกียรติ	 ได้รับ

รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม			

ฟุตบอลกรมพลศึกษา รุ่น 14 ปี ประเภท ก.

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา	

รุ่น	14	ปี	ประเภท	ก.	ประจำาปี	2563	รอบชิงชนะเลิศ	

เมื่อวันที่	22	กันยายน	2563	ณ	สนามศุภชลาศัย	ทีม

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

	 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนชาย	รุ่นอายุไม่เกิน	17	ป	ี

ทีมชาติไทย	 เมื่อวันที่	 5	 สิงหาคม	 2563	 เพื่อเข้าร่วม

การแข่งขันในรายการ	FIBA	U17	SKILLS	CHALLENGE	

2020	ในวันท่ี	13	สิงหาคม	2563	ณ	สนามบาสเกตบอล	

สโมสรไฮเทค	 ผลปรากฏว่า	 นักกีฬาบาสเกตบอล			

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สามารถติดทีมชาติไทย	

จำานวน	3	คน	ได้แก่	นายพิษณุ	ยอดเพชร	ชั้น	ม.4/5		

นายวัชรฉัตร	 ทองภักดี	 ชั้น	 ม.5/5	 และนายเเสนรัก				

รงเรือง	ชั้น	ม.6/6
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การเรียนการสอนศิลป์ดนตรี

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เน้นการส่งเสริมผู้เรียน	

ตามศักยภาพ	 และความสนใจ	 ได้ร่วมกับพันธมิตรทาง	

การศึกษา	 ได้แก่	 คณะดุริยางคศาสตร	์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสหศิลป์ดนตรีที่มุ่งเน้น	

การสอนดนตรี	ทั้งภาคทฤษฏี	และภาคปฏิบัติอย่าง

เข้มข้น	โดยทีมคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาศิลปากร

ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

 

	 ในระหว่างเรียน	 นักเรียนจะได้รับการส่งเสริม

ให้แสดงออกในด้านดนตรี	 เพื่อฝึกประสบการณ์	 	 อาทิ		

การแสดงคอนเสิร์ต	 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท้ังภายใน	

และภายนอกโรงเรียน		 	

	 สำาหรับสาขาดนตรี	 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวม

วิชาดนตรี		ต้ังแต่ระดับช้ัน	ม.4-6	ไม่น้อยกว่า		3.0	จะได้รับ	

การคัดเลือกให้เข้าเรียนคณะดุริยางคศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	โดยไม่ต้องสอบ
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน	รายการ	Alexis	Junior	Cup	2020	ระหว่างวันที่	

8-9	ธันวาคม	2563	ณ	ACT	Sport	Arena	โดยมีภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	อธิการ	ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล

ให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ดังนี้	รางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ป	ีได้แก่	สโมสรฟุตบอลเคหะราม	&	แสน

แสบ	และรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	ได้แก่	ทีมโรงเรียนสาธิตกรุงเทพ-ธนบุรี

Futsal Alexis Junior Cup 2020 รอบชิงชนะเลิศ
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ของที่ระลึกสโมสร	Assumption	United

	 ผู้ที่สนใจของที่ระลึกสโมสรอัสสัมชัญ	ยูไนเต็ด	สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่จุดกองอำานวยการ	ACT	Service	

Center	ใต้สระว่ายนำา้	อาคารเทิดเทพรัตน’๓๖	และ	เพจ	Facebook	Assumption	United	หรือติดต่อสอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป	โทร.02-8079555	ถึง	63	กด	317
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พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีถวายพระพร	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	68	พรรษา	โดยมีคณะภราดา	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	คณะคร	ูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี	เมื่อวันศุกร์ที่	24	กรกฎาคม	2563	

ณ	หอประชุมหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ

	 งานอภิบาล	สำานักผู้อำานวยการ	จัดพิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	

16	กรกฎาคม	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีบาทหลวงศุภศิลป์	สุขสุศิลป์	ให้เกียรติเป็นประธาน	

คณะภราดา	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีคณะครู	และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี
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พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีถวายพระพร	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 	พระบรมราชินินาถ	พระบรมราชชนนี	

พันปีหลวง	เมื่อวันอังคารที	่11	สิงหาคม	2563	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีคณะภราดา	สมาคม	

ผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ีคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี

พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

	 งานอภิบาล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดพิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์	 เมื่อวันอังคาร

ที่	 11	 สิงหาคม	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โดยมีบาทหลวงปฏิญญา	สิริธารารัตน์	 ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธี	 คณะภราดา	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ี คณะครู	 และตัวแทน

นักเรียนเข้าร่วมพิธี
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พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี	 ปีการศึกษา	 2562	 เมื่อวันเสาร์ที่	 3	 ตุลาคม	 2563			

ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยม	ีผศ.	ดร.ดวงฤทธิ์	เบ็ญจาธิกุล	ชัยรุ่งเรือง	ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 รุ่นที่	 32	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร	์ วิจัยและนวัตกรรม	 ให้เกียรติ

เป็นประธานในรอบเช้า	และ	รศ.นพ.เดโช	จักราพานิชกุล	ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	รุ่นที่	14	หัวหน้าสาขา

หทัยวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์ศิริราชพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	ให้เกียรติเป็นประธานในรอบบ่าย

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ	ปีการศึกษา	2562	

โดยมีคุณสุธรรม	 โตทับเที่ยง	 อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ให้เกียรติเป็นประธาน	

เมื่อวันเสาร์ที่	26	กันยายน	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต		
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	 English	Program	G.3A	student	Napat		Run-

grojan	remembers	that	the	idea	of	the	project	

started	during	lunch	in	July	when	lower	primary	

students	were	required	to	remain	in	the	room	

because	 of	 restrictions	 related	 to	 COVID-19.	

Napat	 recalls	 that	 the	 teacher	opened	 some	

videos	to	learn	about	history	which	prompted	

a	normally	reserved	student	Nattansa	Yaisuwong	

to	stand	up	and	start	to	dance.	

	 “At	that	time,	there	was	a	lot	of	news	

about	 students	 in	 other	 parts	 of	 Thailand				

participating	in	protests	and	even	the	younger	

students	were	familiar	with	the	images	in	the	

news,”	 stated	 G.3A	 homeroom	 teacher	 and		

Assistant	Head	of	 the	English	Program	Darrell	

A.	Guinn.

   

	 “I	 felt	 the	children	were	 too	young	 to	

debate	 such	 sensitive	 politics,	 but	 I	 do	want	

to	reward	their	curiosity	and	help	them	have	

a	sense	of	what	 is	happening	 in	their	world.”	

continues	Teacher	Darrell.

	 It	was	safest	and	least	controversial	for	

students	to	instead	learn	about	the	the	events	

of	 the	 American	 Revolutionary	 War	 around	

1776.	 This	was	 a	 revolution	 in	which	 British	

colonies	in	North	America	declared	independence	

as	a	new	nation.		Learning	about	the	American	

One Classroom’s Enthusiasm 

For Learning Leads to Inspiration Abroad 

By	Mr.Darell	Guinn
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revolution	 has	 several	 points	 relevant	 to	 the	

children’s	 development;	 The	 vocabulary	

learned	 by	 the	 students	was	 vocabulary	 they	

were	hearing	often	because	of	recent	events.	

The	American	Revolution	was	a	war	 in	which	

the	underdog	(the	British	colonies)	was	outnum-

bered	and	disadvantaged,	yet	the	smaller	army	

won	through	critical	thinking,	careful	planning,	

determination	and	uncompromising	values.	An	

easy	and	fun	retelling	could	be	taught	through	

the	 lyrics	 of	 the	 Broadway	musical	 Hamilton	

about	 the	 life	 of	 American	 Revolutionist	 and	

Secretary	of	the	Treasury	Alexander	Hamilton.			

		“You’ll	Be	Back”	is	a	catchy	song	from	Hamilton

through	which	King	George	 III	 conveys	 to	 the	

British	 colonists	 that	 they	might	 ask	 for	 a	

separation	at	that	time,	but	they	will	eventually	beg	

to	be	with	him	again.	This	song	which	inspired	

Nattansa	to	stand	up	and	dance	became	the	

focus	 of	 a	 full	 performance	 where	 students	

present	a	musical	 summary	of	 this	aspect	of	

the	United	States’	declaration	for	independence.	

Regarding	the	reasons	that	Nattansa	uncharac-

teristically	 rose	above	her	usual	 shyness	and	

became	 star	 of	 the	 show	 as	 King	 George	 III,	

Nattansa	said	“I	want	to	see	sometimes	students	

smile	or	laugh.”

	 	 	 The	 performance	 provided	 students	 with	

various	project-based	tasks	to	further	their	de-

velopment	as	young	learners.	Teerat	Tunpanit

took	 charge	 of	 Scenic	 Design	 with	 accurate	

portrayals	 of	 the	 18th	 century	 British	 flags.	

Benyapa	 Kittayapirom	 oversaw	 choreography	

which	 involved	several	complex	movements.	

Saranlarda	Weewarongkakul	and	Ongsa	Tangja-

rukul	even	taught	a	lesson	about	the	American	

Revolution	to	Grade	12B	 in	exchange	for	12B	

students	 helping	 direct	 the	 filming	 of	 the	
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performance.	There	were	so	many	contributions	

highlighting	each	student’s	unique	skill	that	the	

rest	of	this	article	could	fill	multiple	pages	and	

so	it	is	recommended	to	watch	The	Learning

Process	 of	 Creating	 You'll	 Be	 Back	 found	 at	

YouTube.com/theFunTeacher/videos	

				The	performance	titled	Hamilton’s	You’ll	Be	

Back	Presented	by	Thai	Students	was	uploaded	on	

September	25th	of	2020,	but	the	story	doesn’t	

end	there.

			Across	the	sea	in	the	United	States	of	America,

the	 performance	 was	 seen	 by	 teachers	 and	

students	 of	 Manchester	 High	 School	 in	 the	

state	of	Virginia	 (one	of	 the	 thirteen	colonies	

who	declared	independence).	

			Manchester	High	School	Office	Manager	Ms.	

Soulier	 Hoyes	 writes,	 “I	 think	 that	 we	 could	

learn	a	great	deal	from	what	you	do	with	your	

program.	 Not	 only	 are	 our	 children	 learning,	

but	we	as	educators	 learn	every	day	how	to	

better	 teach	 and	 inspire	 our	 students.	 Your	

students	 are	 so	 engaged,	 eager	 to	 learn	 and	

proud	to	display	and	demonstrate	 the	 things	

they’ve	been	taught.”

	 	 	 By	November,	 students	of	 Performing	Arts	

teacher	 Robyn	 Kim’s	 Chamber	 Ensemble	 at	

Manchester	High	School	responded	with	their	

own	 video	 for	 English	 Program	 Grade	 3A	 in	

which	the	American	students	sang	John	Lennon’s

Imagine	and	ACT	English	Program	students	replied	

by	 publishing	 a	 reaction	 video.	 Manchester	

High	School	Performing	Arts	teacher	Robyn	Kim	

later	tweeted,	“I	am	crying!	This	is	truly	incredible!	

Now	my	brain	is	spinning…”

	 	 	 This	was	 the	beginning	 of	 a	 language	 and	

culture	exchange	which	now	involves	students	

of	 ACT	 English	 Program	 Grades	 7-9	 who	 are	

closer	 in	 age	 to	 the	 corresponding	 students	

at	Manchester	High	School.	Students	on	both	

sides	continue	to	communicate	in	English	and	

learn	 a	 bit	 about	 each	 other’s	 daily	 life	 and	

school	routines.	Although	school	closures	due	

to	COVID-19	have	interrupted	some	of	the	ex-

changes,	we	hope	to	pick	up	momentum	over	

the	next	school	year.	Cultural	Exchange	projects	

between	ACT	English	Program	and	Manchester	

High	 School	 can	 be	 found	 at	 YouTube.com/

theFunTeacher/videos	 under	 the	 titles	 G.3A	

Students	React	to	Exchange	from	Manchester	

High	School	and	a	Campus	Tour	by	EP	students.
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	 Halloween	is	one	of	our	favorite	festivals.	

Halloween	is	held	every	October	31st.	In	foreign	

countries,	children	will	play	trick	or	treat.	Most	

people	believe	that	Halloween	will	be	the	date	

of	the	release	of	ghosts	and	spirits	to	the	living	

world.	At	our	school,	we	have	a	ghost	dress	up	

every	Halloween	and	then	there	is	a	costume	

contest.	 We	 “trick	 or	 treat”	 every	 year.	 This	

means	 that	 costumed	 guests	 will	 ask	 a	 host	

“trick?ortreat?”.	 If	 a	 host	 answers	 “trick”,	we	

have	to	trick	him.	If	he	answers	“treat”,	he	has	

to	give	us	candy.	-	Kitchaya	Udomboondee	

	 For	Halloween	2020,	our	school	arranged	

activities	for	us.	There	were	Halloween-themed	

shows,	a	haunted	house,	free	food,	and	everybody	

dressed	up	in	costumes.	

	 The	Halloween	festivities	at	school	were	

impressive.	 They	 were	 arranged	 by	 teachers	

and	students.	My	classmates	from	8A	helped	

them	blow	up	the	balloons.	We	all	enjoyed	that	

very	much.	On	the	30th	of	October,	the	festival	

begun	 in	 the	morning.	My	 friends	showed	up	

in	costumes	such	as	cats	and	skeletons,	etc.	I	

dressed	as	a	ghost	by	putting	a	white	cloth	over	

my	table,	cutting	holes	and	putting	on	shades	

(just	for	the	sake	of	it).	The	food	was	fantastic.	

I	 remember	there	was	a	blue	Hawaii	that	my	

friend	bought	for	me.	There	were	s’mores	too.	

Teachers	went	around	and	handed	out	candy	

to	students.	Everyone	was	enjoying	it	all.	

-	Natkawarin	Nattarin					

	 Chinasoros	Wareeves,	Paphada	Thaeothat,	

Napaphat	 Sirachatpatiphan,	 and	 Praifah	

Rangsrikitphoti	were	told	about	the	superstitions	

which	led	to	the	tradition	of	“trick	or	treating”.	

Because	spirits	of	the	dead	are	allowed	to	roam	

the	earth	on	Halloween,	family	members	use	the	

opportunity	 to	 invite	 deceased	 loved	 ones	

home	to	a	feast	with	the	family.	Unfortunately,	

this	also	attracts	evil	spirits	who	want	the	food	

offerings.	Chinasoros	added	that	a	logical	way	

to	move	around	on	Halloween	without	being	

harmed	by	evil	 spirits	 is	 to	“wear	a	costume	

and	 ghosts	will	 see	 and	 think	we	 are	 ghosts	

too”.	

	 Halloween	has	origins	based	 in	several	

cultures	 and	 religions.	 The	 combination	 of	

traditions	 borrowed	 from	 various	 cultures	 is	

what	makes	Halloween	such	an	enjoyable	and	

educational	experience.	

Students Embrace International Traditions 

at EP’s Scariest Festival
By	Mr.Darell	Guinn
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“Strength does not come from physical capaci-

ty; it comes from an indomitable will”. Mahatma 

Gandhi

	 Education	is	our	most	powerful	safeguard	

and	weapon	in	waving	a	better	world.	Teaching	

and	 learning	 belong	 to	 an	 unending	 complex	

process,	 a	 cycle	 of	 life	 that	 draws	 human	 into	

the	unknown	of	endless	possibilities.	The	bane	

of	 covid-19	 infiltrating	 individual	 pursuit	 tested	

our	capacity	and	resourcefulness.	The	pang	of	

this	virus	affects	lives	of	millions	in	this	sphere,	a	

wakeup	call	of	adjustment	and	change.	But	the	

English	Program	cannot	afford	to	lower	its	guard	

and	be	thwarted	by	these	covid-19	crises.	EP	is	

more	than	just	a	school	system;	it	 is	created	to	

find	effective	and	essential	ways.

	 This	year,	the	English	Program’s	EP	plus	

subjects	which	are	Project	Design	and	Integrated	

education	deliver	a	powerful	 impact	 in	molding	

our	 EP	 students	 holistically.	 The	 new	 EP	 plus	

subjects	spice	up	and	give	an	additional	flavor	

to	the	colorful	world	of	learning.	It	is	a	remarkable	

journey	witnessing	our	mighty	learners	navigates	

their	own	learning	pace	and	being	in	their	natural	

EP Plus Gears up Despite Pandemic

By:	Ms.	Rachelle	Melendres	Estrada	and	Mr.	Jan	Rey	Edralin	Cabrejas
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world	where	curiosity	 and	application	are	 their	

real	 power.	 Despite	 this	 test	 of	 time,	 English	

Program	 is	committed	 to	gear	up,	 rise	and	go	

beyond	its	vision.

EP-Project Design

	 The	world	is	evolving	quickly,	and	students	

today	must	be	prepared	to	solve	the	problems	of	

our	future.	Many	of	our	most	daunting	challenges	

involve	the	environment	and	a	growing	population	

–	agricultural	and	food	sustainability,	delivering	safe,	

clean	 drinking	 water	 to	 communities	 and	 best	

practices	 for	 building	 and	growing	 our	world’s	

infrastructure.	This	year	EP	students	have	explored	

these	issues	and	more	through	projects.

 

	 Project	 Design	 Team	 provides	 a	 trans-

formative	 learning	experience	 for	students	and	

teachers	in	Grade	1	–	9.	The	PD	curriculum	not	

only	helps	students	build	a	strong	foundation	in	

science,	technology,	engineering,	and	mathematics	

but	also	empowers	them	to	develop	transferable	

skills	 such	 as	 the	 ability	 to	 think	 critically	 and	

creatively,	 solve	 problems,	 communicate,	 and	

collaborate.	 Through	 hands-on	 activities	 and	

projects,	students	not	only	learn	about	challenges	

and	problems	but	actively	seek	solutions.

Integrated Education

	 Learning	 is	 not	 just	 the	 product	 of	

teaching	but	also	 the	product	of	 the	activity	of	

learners.	 Integrated	 Education	 has	 been	 the	

playground	 of	 mental,	 physical	 and	 emotional	

capacity	of	our	EP	students.	This	EP	plus	subject	

encourages	and	molds	our	students	to	learn	in-

dependently	 and	 explore	 their	 curiosity.	Using	

updated	and	 interactive	 learning	activities,	 this	

subject	has	opened	real	life	and	practical	skills	

that	are	useful	to	life.	With	more	synergistic	and	

useful	 learning	 strategies	 our	 mighty	 students	

are	well-equipped	and	ready	for	the	challenges	

they	have	to	face	ahead	in	real	life.	In	Integrated	

Education	 we	 are	 not	 only	 producing	 smart	

students	but	also	flexible	and	resourceful	ones.

	 IE	provides	our	students	the	essential	ex-

perience	to	be	themselves,	to	learn	at	their	own	

pace	and	acquire	skills	in	their	own	natural	way.	

With	the	great	guidance	from	our	IE	teachers	we	

trained	our	students	not	what	 to	 think,	but	how	

to	 think.	 The	 presence	 of	 our	 IE	 teachers	 are	

not	only	to	teach	but	also	to	inspire	our	potential	

learners	to	love	what	they	do	and	to	apply	what	

they	have	learned.
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	 Academic	Year	2020	has	been	a	challenging	

year	for	the	education	sector.	With	an	increasing

number	of	COVID	19	patients,	millions	of	children	

worldwide	are	out	of	the	classroom.	Learning	

is	disrupted	due	to	the	pandemic.

 

	 Assumption	College	Thonburi	 is	one	of	

the	many	schools	that	is	severely	affected.		At	

the	beginning	of	 the	 school	 year,	 the	 school	

opening	was	moved,	plans	and	goals	were	revised,	

and	 the	 educational	 trajectory	 was	 halted.	

With	its	commitment	to	ensuring	the	continuity	of	

quality	education,	the	English	Program	adapted	

the	new	way	of	 teaching	 the	 students.	Thus,	

the	rise	of	online	learning.

 

	 Because	of	the	spike	of	COVID19	cases,

EP	 had	 to	 shift	 from	 face-to-face	 learning	 to	

remote	 learning.	 It	 was	 challenging	 at	 first	

because	 the	 teachers’	 pedagogy	 had	 to	 be	

changed	and	the	student's	way	of	learning	had	

to	 be	 adjusted.	 With	 frequent	 planning	 and	

putting	 the	 right	 people	 on	 the	 job,	 EP	 was	

able	to	launch	the	virtual	learning	in	the	first	

semester	on	time.

 

Continuing Education 

During the Unprecedented Time
By:	Ms.	Raziel	Felix	Aguelo
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	 The	EP	Technical	Support	team,	composed	

of	Mr.	Selmer	Aguelo,	Ms.	Sharon	Lorono,	and	

Arman	Lao-ay,	were	well-prepared	to	train	the	

teachers	on	how	to	incorporate	technology	in	

teaching	and	to	implement	online	learning	from	

G.	 1-12.	 	 The	 Learning	 Management	 System	

(LMS)	used	by	the	department	was	the	G	Suite	

which	includes	Google	Classroom	and	Google	

Meet.	This	LMS	allowed	both	the	teachers	and	

the	 students	 to	 actively	 participate	 in	 online	

discussions.	 	 It	was	also	an	online	community	

where	 teachers	 were	 able	 to	 share	 supple-

mental	learning	resources.

		 Because	of	the	resurgence	of	COVID	19	

infections	over	the	past	months,	the	students	

were	able	to	learn	both	in	regular	classes	and	

distance	learning.	Generally,	the	students	enjoyed	

their	online	classes	because	they	were	able	to	

see	their	classmates	and	interact	with	them.

 

	 E-learning	is	now	an	integral	part	of	our	

educational	system.		With	distance	education,	

learning	 continues	 especially	 during	 un-

precedented	times.
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	 School	 life	 is	one	of	 the	best	 times	 in	

one’s	life.	The	word	“School”	carries	a	lot	of	

emotions,	both	happy	and	sad.	Most	of	us	are	

happy	as	our	long	school	journey	with	countless	

homework	and	exams	ends.	At	the	same	time,	

it	is	quite	sad	that	we	have	to	leave	our	dear	

friends	 with	 whom	 we	 have	 made	 a	 lot	

of	 memories	 and	 our	 classrooms	where	we	

study	and	play	endlessly	all	day	 long.	These	

moments	will	never	be	found	again	in	the	future.	

As	 our	 next	 stage	 of	 life	 approaches,	 more	

challenges	and	difficulties	will	emerge	and	we	

will	certainly	miss	our	school	times	where	we	

needed	to	care	about	only	a	single	thing	and	

just	have	fun	with	our	friends.

	 Lastly,	 I	 would	 like	 to	 sincerely	 thank	

all	my	teachers	and	friends	who	have	assisted	

me	during	my	time	 in	this	school	and	whom	

I	dearly	care	for.	 I	will	cherish	every	moment	

and	memory	 that	 we	made	 together	 as	 if	 it	

happened	yesterday.	I	hope	that	everyone	will	

accomplish	their	dreams	and	not	forget	to	be	

happy	along	their	paths.	As	of	March	2021,	after	

12	years	of	studying	here,	I	officially	graduated	

from	Assumption	College	Thonburi.	

The End of a Chapter 

and the Beginning of a Story
By:	Mr.Pavaris	Pongchaikaikiti
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	 Naturally	 open-minded,	 observant,	

compassionate,	and	a	good	listener,	 I	love	to	

make	others	feel	happy	and	cared	for.	 In	my	

experience,	medicine	and	hospital	are	not	far	

removed	 from	my	daily	 life	 as	my	mom	has	

worked	in	a	public	hospital	since	I	was	young.	

My	visit	to	her	workplace	every	evening	established	

a	 strange,	 yet	 familiar	 connection	 with	 the	

medical	industry.	This	familiarity	with	medical	

professions	had	not	yet	developed	to	become	

a	passion	until	I	had	the	opportunity	to	spend	

a	year	abroad	as	an	exchange	student	in	Belgium	

where	I	had	to	visit	the	hospital	alone	to	consult	

a	doctor	 regarding	a	big	cyst	on	my	 leg.	Like	

everyone	who	has	to	go	to	hospital,	I	first	felt	

scared.	Nevertheless,	with	 the	doctor’s	 advice,	 I	

became	 secure	 and	 relieved	 in	 knowing	 that	

my	 condition	 was	 nothing	 serious.	 At	 that	

point,	my	passion	was	born	out	of	the	fact	that	

I	would	be	fulfilled	if	I	could	give	such	feelings	

of	relief	and	comfort	to	other	people.	Coming	

back	home,	instead	of	taking	an	easy,	yet	hollow	

road	by	inheriting	my	father’s	business,	I	decided	

to	take	a	shot	in	entering	a	medical	school	in	

order	to	fulfill	my	passion.

	 Although	treating	patients	is	undoubtedly	

the	doctor’s	priority,	 there	 is	 another	critical,	

holistic	aspect	that	is	worth	contemplating:	the	

healthcare	system	of	Thailand.	In	my	experience,	

when	I	visited	a	doctor	to	arrange	surgery,	I	was	

given	 two	 options,	 either	waiting	 for	 another	

6	months	 to	 go	 through	 the	operation	 at	 an	

affordable	price	 in	 a	public	 hospital	 or	 going	

straight	to	a	private	hospital	which	costs	much	

more.	 Feeling	 shocked,	 I	 suddenly	 thought	

about	 the	 underprivileged,	 which	 constitutes	

the	majority	of	Thai	citizens,	in	grave	need	of	

medical	treatment	as	they	only	had	no	choice	

but	to	wait	and	suffer	in	the	meantime;	simply	

because	 they	cannot	afford	private	hospitals.	

This	 stands	 in	 complete	 contrast	 against	 my	

life	values	in	which	all	humans	are	entitled	to	

be	treated	equally.	Driven	by	this	ethic,	I	conducted

personal	 research	 and	 visited	 a	 number	 of	

hospitals	to	understand	more	of	the	structure	

that	shapes	the	problem.	Discussing	with	numerous	

medical	personnel,	I	discovered	that	the	challenges

faced	by	the	system	are	geriatric	diseases	that	

became	more	prevalent	due	 to	 the	 inevitable	

aging	phase	of	the	Thai	society	and	unhealthy	

lifestyle	 in	 the	modern	world,	with	 the	 poor	

lacking	both	access	to	medical	treatment	and	

general	health	knowledge.	Seeking	ways	to	rectify	

the	 situation,	 I	 became	 even	more	motivated	

toward	entering	a	medical	school	in	hope	that	

one	day	I	will	be	able	to	utilize	the	knowledge	

and	expertise	in	medicine	to	do	so.

	 While	it	is	undeniable	that	being	a	medical

practitioner	may	bring	a	great	deal	of	fame	and	
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fortune,	I	see	myself	not	just	as	a	doctor	who	

simply	 treats	 patients,	 but	 a	 capable	 doctor	

who	can	bridge	the	gap	between	the	rich	and	

the	poor.	With	the	greatest	benefits	of	patients	

in	mind,	I	intend	to	be	a	so-called	“borderless”	

doctor,	a	highly	sought-after	medical	professional	

in	the	21st	century,	who	tends	to	every	patient	

irrespective	of	his/her	sex,	gender,	race,	or	socio-

economic	status	in	hope	that	they	will	be	provided	

with	 great	 relief	 and	 comfort.	 Strongly	 aware	

of	problems	that	arise	around	the	world,	I	am	

mindful	 of	 the	 fact	 that	 Thailand	 demands	

tremendous	amounts	of	effort	 from	members	

of	the	medical	 field	 in	ensuring	that	every	

patient	can	access	universal	healthcare	in	both	

urban	and	suburban	areas.	The	way	 in	which	

I	 see	myself	 taking	part	 in	 this	calling	 is	 that,	

like	a	gardener	who	consistently	takes	care	of	

his	garden,	I	will	be	a	doctor	who	helps	plant	

seeds	of	change	that	will	one	day	flourish	and	

benefit	all.	This	has	long	been	a	life	goal	I	am	

devoted	to	achieving,	and	the	first	step	 I	am	

committed	to	taking	 is	 to	become	a	medical	

student.	I	consider	this	as	an	incredible	opportunity	

to	study	in	the	UK	where	the	national	health-

care	 system	 (NHS)	 is	 ranked	one	of	 the	best	

in	 the	world,	 allowing	me	 to	 be	 exposed	 to	

the	environment	where	I	can	truly	learn	more	

about	how	an	effective	system	actually	works.	

I	 am	 positive	 that	 by	 having	 first-hand	

experience	 from	 the	 Joint	medical	 program,	

I	 can	 gain	 greater	 insight	 of	 what	makes	 the	

medical	scheme	in	the	UK	successful	and	take	

home	any	necessary	knowledge	for	improving	

the	healthcare	system	back	in	Thailand








