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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ตระหนักดีในหน้าที่

และความรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียนให้เจริญ

เติบโตในทุกมิติของชีวิต	ตลอดระยะเวลา	60	ปี	ท่ีผ่านมา

โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่	ตลอดจน

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม	สวยงาม	ปลอดภัย	ปรับปรุง

หลักสูตร	และการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย

เอื้ออำานวยต่อการสร้างอนาคตตามความใฝ่ฝันของ

นักเรียน	 ส่งเสริมการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	 โดยมี

จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีความเจริญ

ก้าวหน้า	มีอนาคตที่ดี	 เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม	

ตามแนวทางของท่านนักบุญหลุยส์	 มาร	ี กรีญอง	 เดอ	

มงฟอร์ต	ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล

	 ปีการศึกษาที่ผ่านมา	 การแพร่ระบาดของไวรัส		

COVID-19	 ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของทุกคน

และยังมองไม่เห็นว่าจะยุติลงเมื่อไหร่	การปรับตัวให้เข้า

กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	 Normal)	 จึงเป็นเรื่องที่

เรายังคงต้องปฏิบัติต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้จนเริ่มจะ

เป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	หลายคนอาจ

จะไม่พอใจที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเหมือน

เช่นเดิม	 แต่ก็ต้องปฏิบัติเพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุด	 ที่จะ

ช่วยให้นักเรียนมีชีวิตที่ปลอดภัยจากไวรัสนี้	 โรงเรียน

ตระหนักดีว่า	 การเรียนรู้ของนักเรียนไม่อาจจะหยุด

ชะงักได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร	 จึงได้ปรับการ

จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถ

เลือกได้ตามความสมัครใจ	 ทั้งรูปแบบ	 Online	 และ	

On-Site	โดยมีจุดหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใกล้เคียงกับสถานการณ์ปรกติ

เท่าที่จะสามารถทำาได้

	 		โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ	ให้กำาลังใจ	

และให้ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	มากมาย	ซึ่งโรงเรียนได้นำามา

พิจารณาปรับปรุง	 เพื ่อให้สามารถจัดการศึกษาใน

สถานการณ์ที่ยากลำาบากครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดี

ขอพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ	องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ	 จงดลบันดาลให้

ท่านมีความสุข	 ความเจริญ	 ประสบความสำาเร็จตามที่

ตั้งใจไว้ทุกประการ

(ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล)

ผู้อำานวยการ
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วัตถุประสงค์

1.	เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร	กิจกรรมของโรงเรียน

2.	เพ่ือเป็นส่ือสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน	ผู้ปกครอง	

			ศิษย์เก่า	และผู้อ่านทุกคน

3.	เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น	ข้อเขียนทาง

			วิชาการ	ผลงานครู	นักเรียน	ตลอดจนผู้ปกครอง
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ที่ปรึกษา

ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล

ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย

ภราดาอรุณ	เมธเศรษฐ

ภราดาภูวรินทร์	เขมรัชต์อนนต์

มิสวรนุช	รัตนจรัสโรจน์

มิสวิไล	ศรีประภาสุขสันติ

สนับสนุนข้อมูล

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	 หัวหน้างาน	 หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้	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

Editor Talk
 สวัสดีค่ะ	อสธ	สาร	ฉบับนี้	จะพาทุกท่านไปพบ

กับผลงานความโดดเด่นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ได้แก่	 รางวัลชนะเลิศของนักเรียน	 ทั้งด้านวิชาการ	

และสุนทรียภาพ	 รางวัลจากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ

ประกวดผลงานทางวิชาการ	 ตลอดจน	 ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	 ระดับดีเยี ่ยมทั้ง	 3	

มาตรฐาน	 จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 ได้แก่	 มาตรฐาน

คุณภาพของผู้เรียน	กระบวนการบริหารและการจัดการ	

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญ	 นอกจากนี้	 ยังมีบทความจากคุณคร	ู และบท

สัมภาษณ์ที่จะทำาให้ผู้อ่านได้แบ่งปันประสบการณ์	 และ

แนวคิดจากผู้ให้สัมภาษณ์	 เพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานต่อไป

	 อสธ	 สาร	 ยินดีเปิดรับผลงานด้านการเขียนของ

นักเรียน	และบุคลากรที่สนใจ	ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อ

รับการพิจารณาได้ท่ี	 ห้องประชาสัมพันธ์	 ใต้อาคารเซนต์	

ปีเตอร์ค่ะ
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	 นายธฤต	 วิทย์วรสกุล	 ช้ัน	 ม.5/1	 นายกรปภพ	

สิทธิฤทธิ์	ชั้น	ม.4/1	และ	ด.ช.เสฎฐพันธ์	เหล่าอารีย์	ชั้น	

ม.3/8	ทีม	Identation	Error	ในฐานะตัวแทนประเทศ	

ไทย	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 The	 Best	 Achievement	

Onboard	 Award,	 1st	 Place	 Winner	 จากการ

แข่งขันเขียนโปรแกรมเพื ่อควบคุมการทำางานของ

หุ่นยนต์	 Astrobee	 ที่คอยช่วยเหลือนักบินอวกาศใน

สถานีอวกาศนานาชาต	ิ ในรายการแข่งขัน	 2nd	 Kibo	

Robot	Programming	Challenge	(Kibo-RPC)	The	

Final	 Round	 ระดับนานาชาติ	 เมื่อวันที่	 24	 ตุลาคม	

2564	จัดโดย	องค์กรสำารวจอวกาศญี่ปุ่น	(Japan	Aero-

space	Exploration	Agency:	JAXA)	และองค์การบรหิาร

การบิน	 และอวกาศแห่งชาติสหรัฐ	 (National	 Aero-

nautics	and	Space	Administration:	NASA)

	 ทั้งนี้	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีมอบ

รางวัลทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนละ	 100,000	 บาท	

โดยมีภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 ให้

เกียรติเป็นประธาน	 และคุณชิด	 แถมสวัสดิ์	 เป็นผู้แทน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 มอบ

เงินเพื่อเป็นกำาลังใจให้กับนักเรียนและทีมงาน	 จำานวน	

100,000	บาท	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2564	ณ	หอ

ประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต

รางวัล The Best Achievement Onboard Award, 1st Place Winner
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้าร่วมโครงการเยาวชน	 รักษ์สิ่งแวดล้อม	 (Power	 of	 Youth)	 โดยสโมสรโรตารี่

กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล	ผลปรากฏว่า	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะเศษอาหาร	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	อันดับ	1	และทางสโมสรโรตาร่ีกรุงเทพอินเตอร์เนช่ันแนล	ได้มอบโล่เกียรติคุณจาก	ฯพณฯ	จรัญธาดา	

กรรณสูต	องคมนตรี		และเงินรางวัล	จำานวน	40,000	บาท	โดยมี	มาสเตอร์วิศิษฐ์	ใจม่ัน	ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายอาคาร

สถานท่ี	 และมาสเตอร์เขมพาสน์	 จาดก้อน	 หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 เป็นผู้แทนโรงเรียน	

ในการรับมอบรางวัล	

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 ตามที่ได้มีการกำาหนดให้สถานศึกษา

ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากทางสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 อย่างน้อย	 1	 ครั้งใน

ทุก	5	ป	ีผลการประเมินผ่านทางระบบออนไลน์	

เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2564	มีดังนี้

				•	มาตรฐานที่	1	-	คุณภาพของผู้เรียน	ดีเยี่ยม

				•	มาตรฐานที	่2	-	กระบวนการบริหาร

						และการจัดการ	ดีเยี่ยม

				•	มาตรฐานที	่3	-	กระบวนการจัดการเรียน

						การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	ดีเยี่ยม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
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เหรียญทอง การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ TESET

	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตร	English	Program	ท่ีได้รับรางวัลจากโครงการประเมินทักษะภาษา	

อังกฤษ	ระดับประเทศ	ครั้งที	่2	ในรายการ	TESET	(Thailand	English	Skills	Evaluation	Test)	ประจำาปี	2563

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง พร้อมเหรียญรางวัล (Gold Certificate with gold medal) ได้แก่

	 1.	ด.ญ.เบญญาภา			กฤตยาภิรมย์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	4A

	 2.	ด.ญ.จิรชญา							สิทธิเดชพร		 ชั้นประถมศึกษาปีที่	4A

	 3.	ด.ญ.ชญานันท	์			ภคพงศ์พันธุ	์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	6A

	 4.	ด.ญ.จิราภัค							สิทธิเดชพร		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1A

	 5.	ด.ญ.พิมพ์นารา			ศัพท์สุวรรณ		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1A

	 6.	ด.ญ.ลภัสรดา					หวังประเสริฐกุล		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1B

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

	 1.	ด.ช.นพวรรธน์				พิพัฒน์โชต	ิ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	4A		

	 2.	ด.ญ.ชลิดา									จิตรรุ่งเรือง		 ชั้นประถมศึกษาปีที่	4B			

	 3.	ด.ญ.ภารด	ี								ภานุทัศนาภร		 ชั้นประถมศึกษาปีที่	4B		

	 4.	ด.ญ.วริศรา								เดย์		 	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	5A		

	 5.	ด.ญ.ชญานันท	์			ภคพงศ์พันธุ	์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1A		

	 6.	ด.ญ.ณัชชารีย	์				เลิศจิรรัฐโชต	ิ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1A		

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

 1.	ด.ช.พันศักดิ์							สร้อยสุวรรณ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	2B

	 2.	ด.ญ.พิชามญชุ์				เจียงพัฒนากิจ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	6A

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 1.	ด.ช.วรภพ									จงสฤษดิ์หวัง	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	5B

	 2.	ด.ช.สุวิจักขณ์					นาคประสิทธิ	์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	5B
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	 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนท่ีนำาช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ	ประจำาปี	2565	

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ท่ีได้รับการคัดเลือก	มีดังต่อไปน้ี	

ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ได้แก่     ประเภททีม ได้แก่

1.	ด.ญ.นิชา	ธนากรภัคดี	ชั้น	ป.5/5			 	 	 	 1.	ด.ช.เสฏฐพันธ์	เหล่าอารีย์	ชั้น	ม.3/8

2.	ด.ญ.ภาพิชมนทน์	คงวุฒิปัญญา	ชั้น	ป.5B		 	 2.	นายกรปภพ	สิทธิฤทธิ์	ชั้น	ม.4/1  

3.	ด.ญ.ราชาวดี	เกื้อสกุล	ชั้น	ป.6/1			 	 	 3.	นายธฤต	วิทย์วรสกุล	ชั้น	ม.5/1

4.	ด.ญ.พิชามญช์	เจียงพัฒนากิจ	ชั้น	ป.6A	

เด็กและเยาวชนดีเด่น
และเด็กและเยาวชนที่นำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำาปี 2565

สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
	 ผลการสอบคัดเลือกสมาชิกคณะนักร้อง

ประสานเสียงเยาวชนไทย	ประจำาปีงบประมาณ	2565	

จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 ผลปรากฏว่า	 นักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี จำานวน	 2	 คน	 ได้ผ่านการ									

คัดเลือก	 ได้แก่	 น.ส.ธัญรัศม์	 ทิพย์ชัยภัทร	์ ชั้น	 ม.5/3	

เสียง	Soprano	2	และ	น.ส.พิชชาพร	ชมชื่น	ชั้น	ม.4/1	

เสียง	Soprano	(สำารอง)
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รางวัลถ้วยพระราชทาน ATOD International Dance Competition

และรางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่ 7 

	 	 ด.ญ.เอวิตรา	ไวศยวนิช	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4B	ได้เข้าร่วมการประกวดศิลปะและการแสดง	

ในรายการ	ATOD	International	Dance	Competition	ระหว่างวันที่	16-21มีนาคม	2564	ณ	โรงละครอักษรา	

คิงพาวเวอร์	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก	74	สถาบัน	21	ประเทศ	จำานวน	1,447	คน	จัดโดย	สมาคม	ATOD	เพื่อพัฒนา

เยาวชน	สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	กระทรวงวัฒนธรรม	และสถาบันออสเตรเลียนทีชเช่อร์ส	ออฟ	ด๊านซิ่ง	

อินเตอร์เนชั่นแนล	 จากประเทศออสเตรเลีย	 ผลปรากฏว่า	 ด.ญ.เอวิตรา	 ไวศยวนิช	 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน	

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	รางวัลบุคคลคะแนนรวมสูงสุด	

ประเภท	 Syllabus	 และได้รับรางวัลกินรีทองมหาชน	 ครั้งที่	 7	 ประจำาปี	 2564	 ในงานประกาศเกียรติคุณรางวัล

คุณค่าแห่งบุคคลและความสำาเร็จ	เมื่อวันที	่23	มกราคม	2565	ณ	ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์	กรุงเทพมหานคร

รางวัลจากการแข่งขันประเภท Syllabus

	 -	เหรียญทองประเภท	Jazz	Solo	Level	1

	 -	เหรียญทองประเภท	Jazz	Solo	Level	2

	 -	เหรียญทองประเภท	Jazz	Solo	Level	3

	 -	เหรียญทองประเภท	Ballet	Solo	Level	1

	 -	เหรียญทองประเภท	Ballet	Solo	Level	2

	 -	เหรียญทองประเภทl	Ballet	Solo	Level	3

รางวัลจากการแข่งขันประเภท ประเภท Public

	 -	ที่	1	ประเภท	Jazz	Solo	รุ่น	8	Under

	 -	ที่	3	ประเภท	Ballet	Solo	รุ่น	8	Under

	 -	ที่	3	ประเภท	Lyrical	Solo	รุ่น	11	Under

	 -	เหรียญทอง	ประเภท	Group	Jazz	รุ่น	8	Under
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20 มกราคม 2564ศูนยสื่อสารสาธารณะจัดทำโดย : 

มาตรการหลัก
รองรับการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
รองรับการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ลางมือบอยๆ
ดวยสบูและนํ้า นาน 20 วินาที

หรือใชเจลแอลกอฮอล

ok!

2M

เวนระยะหางระหวางบุคคล
อยางนอย 1-2 เมตร

DMHT-RC

มาตรการหลัก

สวมหนากาก
(    ask Wearing)

ลางมือ
(   and Washing)

นักเรียนนักศึกษา (มัธยม-อุดม) 
บุคลากรทางการศึกษาสวมหนากากผา

หรือหนากากอนามัย 100%
ตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา

ทําความสะอาด
(   leaning)

ลดการแออัด
(   educing)

คัดกรองวัดไข
(  esting)

เวนระยะหาง
(   istancing)

ลดแออัด ลดเขาไป
ในพื้นที่เสี่ยง กลุมคนจํานวนมาก

วัดไข สังเกตอาการ
ซักประวัติผูสัมผัสเสี่ยงทุกคน

กอนเขาสถานศึกษา

ทําความสะอาด
พื้นผิวสัมผัสรวม
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20 มกราคม 2564ศูนยสื่อสารสาธารณะจัดทำโดย : 

มาตรการเสริมมาตรการเสริม

ดูแลใสใจ ปฎิบัติตน
มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง

ปฏิบัติตามมาตรการ
อยางเครงครัด

ใชชอนกลาง
ของตนเองทุกครั้ง

เมื่อตองกินอาหารรวมกัน
ลดสัมผัสรวมกับผูอื่น

กินอาหารปรุงสุกใหมรอนๆ
กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชม.

นํามาอุนใหรอนทั่วถึง
กอนกินอีกครั้ง

ลงทะเบียนตามที่รัฐกําหนด
ดวย app ไทยชนะ

หรือลงทะเบียนบันทึก
การเขา-ออกอยางชัดเจน

สํารวจบุคคล นักเรียน กลุมเสี่ยง
ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

เพื่อเขาสูกระบวนการคัดกรอง

กักกันตัวเอง 14 วัน
เมื่อเขาไปสัมผัส

หรืออยูในพื้นที่เสี่ยง
ที่มีการระบาดของโรค

สํารวจตรวจสอบลงทะเบียน กักกันตัวเอง

SSET-CQSSET-CQ

(  hai chana) (   heck) (   uarantine)

รองรับการแพรระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
รองรับการแพรระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ดูแลตนเอง
(   elf-care)

กินอาหารปรุงสุกใหม
(   ating)

ใชชอนกลางสวนตัว
(  poon)



16

  	1.	โรงเรียนประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ	Thai	Stop	Covid	Plus	(TSC+)	+	Covid	free	

						setting	ของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	และแจ้งรายงานการติดตามการประเมินผล

						ผ่าน	MOECOVID		

			2.	เมื่อมีกิจกรรมภายในโรงเรียน	โรงเรียนจะจัดกิจกรรมในรูปแบบ	Small	Bubble	จัดกิจกรรม

						ในรูปแบบกลุ่มย่อย	เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยคำานวณพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า	2.25	

						ตารางเมตรต่อคน	หลีกเลี่ยงการทำากิจกรรมข้ามห้องและชั้นเรียน	ทำาความสะอาดพื้นที่หลังจบกิจกรรม

			3.	จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

			4.	จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน	ได้แก่	การระบายอากาศภายในอาคาร	

						การทำาความสะอาด	ตรวจสอบคุณภาพนำา้อุปโภคบริโภค	และการจัดการขยะ

			5.	จัดให้มี	School	Isolation	แผนเผชิญเหตุ	และมีการซักซ้อมอย่าง		

							เคร่งครัด

			6.	ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกโรงเรียน	(Seal	Route)	

						ทั้งกรณีรถรับ-ส่ง	นักเรียน	รถส่วนบุคคล	และพาหนะโดยสารสาธารณะ

			7.	จัดให้มี	School	Pass	สำาหรับนักเรียน	คร	ูและบุคลากรในโรงเรียน

มาตรการเข้ม 7 มาตรการ
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ความกรุณาพระแม่มารีย์
	 	 	 กล่าวถึงพระมารดามารีอา	 	 ผู้ ให้บุตรากำาเนิดแห่งพระเจ้า

	 	 ถูกเลือกสรรให้ดูแลแต่ยังเยาว์	 	 จวบถึงคราวเยซูเจ้าสิ้นชีวี

	 	 	 ท่านผู้ถือเป็นมารดาของปวงชน	 ช่วยให้พ้นจากคนบาปสู่สุขี

	 	 พระผู้เปี่ยมกรุณาและปรานี	 	 	 ปวงข้านี้ขอนบนอบน้อมวันทา

       ประพันธ์ โดย วลัยพรรณ สุขวัฒนศิริ ม.4/A

บทประพันธ์ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แม่ของแผ่นดิน
	 	 	 ธ	ประดุจแก้วมณีศรีสยาม		 	 สมดั่งนามราชินีศรีสมัย

	 	 ธ	ทรงเป็นแม่หลวงปวงราษฎร์ไทย	 	 ร่วมเทิดไท้ประนมกรสดุดี

	 	 	 ร้อยมาลาด้วยมะลิเป็นมาลัย		 ร้อยสายใยดวงหทัยอันผ่องศรี

	 	 ถวายแด่สมเด็จพระราชินี	 	 	 พันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

       ประพันธ์ โดย กรินทร์ จุนสันติกุล ม.๔/๒

พระคุณแม่
	 	 	 พระคุณแม่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่	 	 ท่านผู้ ให้ความรักมากหนักหนา

	 	 คอยสั่งสอนอบรมบ่มปัญญา		 	 ให้วิชาความรู้ควบคู่ไป

	 	 	 ลูกได้ดีเพราะมีแม่คอยเกื้อหนุน	 คอยคำา้จุนยามพลาดพลั้งไม่ไปไหน

	 	 อภัยให้ทุกอย่างไม่ว่าเรื่องใด	 	 	 ลูกนั้นไซร้ก้มกราบเท้าเฝ้าแทนคุณ

       ประพันธ์ โดย ฐิติรัตน์ ศิริบัณฑิตย์ ม.๔/A

ม.๔ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
	 	 	 	 อัสสัมธนรุ่นนี้	 	 	 รู้คิด

	 	 	 มอสี่เราเป็นมิตร	 	 	 ทุกผู้

	 	 	 ยาเสพติดเป็นพิษ	 	 	 ไม่คิด	ลองเฮย

	 	 	 หกสิบปีที่สู้	 	 	 	 ต่อต้านสิ่งผิด

       ประพันธ์ โดย ณัฐวิภา นทีวีระกิจ ม.๔/๓
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ทำาไมปัญหา “ระบบการศึกษาไทย” จึงยังไม่หายไปสักที?
           การเขียนโต้แย้ง โดย นายพัชรพล เจนพิทักษ์ชัย ชั้น ม.๖/๓

	 	 ในระบบการศึกษาไทยนั้นถูกเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายมาก	 หลายต่อหลายครั้งไม่ว่ายุคสมัย

ไหนก็ตาม	ก็จะถูกพูดถึงเป็นอันดับแรก	ๆ	 เกี่ยวกับปัญหาที่ยังไม่มีใครสามารถเข้ามาแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเสมอ	 ระบบ

การศึกษาไทยที่ถูกพูดถึงนั้นมักถูกพูดถึงทั้งในกลุ่มของผู้ใหญ่	 และในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นนักเรียน-นักศึกษาต่างวัย

ต่างความคิดเห็นกันไป	แต่ไม่ว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเป็นอย่างไร	 เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า	ณ	ปัจจุบันนี้ระบบการ

ศึกษาไทยยังประสบปัญหาอีกมากมาย	 ที่ส่งผลประทบต่อเยาวชนนักเรียน-นักศึกษาไทยหลายร้อยหลายหมื่นคน	

วันนี้จะพูดถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในปัจจุบันนี้กันครับ

	 	 ปัญหาพ้ืนฐานท่ีเราพบเจอกันอยู่ในทุกวันน้ีคือเน้ือหาหลักสูตรวิชาต่าง	ๆ	ของการศึกษาไม่สอดคล้อง

และเกินความจำาเป็นสำาหรับการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า	 ในปัจจุบันนี้ยังพบปัญหาเหล่านี้อยู่	

บางโรงเรียนการตั้งมาตรฐานเกรดเฉลี่ยที่ไม่เท่ากัน	 บางโรงเรียนอาจมีมาตรฐานสูงเกินจนทำาให้เด็กเยาวชนไทย

เกิดความเครียด	 วิชาการเรียนที่ต้องเรียนเยอะ	 10	 กว่าวิชา	 พร้อมกับการบ้านที่เยอะเกินความจำาเป็น	 การเรียน

ที่เด็กไทยต้องเรียนวันละ	 8	 ชั่วโมง	 ซึ่งในสภานการณ์โควิด-19	 ประเทศไทยต้องจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ

ออนไลน์	ซึ่งแม้จะไม่ได้เรียนวันละ	8	ชั่วโมงเช่นเดิม	แต่สภาพแวดล้อมในการเรียน	รวมทั้งจำานวนงานการบ้านที่ยัง

มีเหมือนเดิมก็ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนอยู่ดี	 เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากสักเท่าไหร	่ การบ้านยังมีเหมือนเดิม	 เด็กนักเรียนไม่มีเวลาในการพักผ่อน

คลายเครียด	 แม้จะมีช่วงสัปดาห์ให้เด็กนักเรียนหยุดพักผ่อน	 แต่ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ	 กลับกลายเป็น

ว่าปัญหาต้นเหตุก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง	แม้ว่าในปัจจุบันหลายโรงเรียนจะมีการปรับตัวกันบ้าง

แล้ว	 แต่ระบการศึกษาโดยรวมก็ยังไม่มีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยอยู่ดี	 ซึ่งตรงจุดนี้นี่แหละที่ทำาให้ปัญหาระบบการ

ศึกษาไทยยังเกิดปัญหาอยู่เรื่อย	 ๆ	 เราจะเห็นได้ว่ามีเด็กจำานวนหนึ่งเลือกที่จะปลิดชีพของตน	 นี่ไม่ใช่การกระทำาที่

เกินจริง	แต่เป็นความจริงที่ผู้ใหญ่ไทยควรรับรู้และควรเข้าใจ	สาเหตุหลัก	ๆ	นั้นเกิดจากความกดดันที่สะสมมาหนัก

จากผู้ปกครอง	เกิดจากภาระงานที่มีมากเกินความจำาเป็น	เกิดจากระบบการศึกษาไทยที่ไม่ยอมปรับหลักสูตรให้เข้า

กับยุคสมัยใหม่เสียที	นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ผมอยากจะอธิบาย

	 	 และอีกหนึ่งปัญหาที่มาแรงไม่แพ้กันคือ	 ปัญหาคนจน	 ซึ่งเมื่อในบางชุมชนไม่มีเงินมากพอที่จะเข้า

เรียน	 ปัญหายากจนนี้ก็จะส่งผลทำาให้เด็กนักเรียนไทยจำานวนไม่น้อยต้องหลุดจากระบบการศึกษาไทย	 ยิ่งเป็นช่วง

สถานการณ์โควิด-19	 ที่จำาเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต	 อุปกรณ์การเรียนออนไลน์	 ยิ่งมีจำานวนเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส

มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม	ซึ่งปัญหาเหล่านี้จริง	ๆ	ก็ควรจะมีการแก้ปัญหามาตั้งแต่ก่อนโควิด-19	จะระบาดแล้วด้วยซำา้	แต่

สุดท้ายก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหา	 สิ่งที่ผมโต้แย้งและอยากจะเสนอคือ	 รัฐบาลควรมีการช่วยเหลือเยียวยาเด็กผู้ด้อย

โอกาส	ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส	์(iPad	/	Notebook	/	PC	และอื่น	ๆ)	โดยอาจจะเป็นการแจก	หรือ

ทำาโครงการลงทะเบียน	 หรือด้วยวิธีอื่นก็ยังสามารถทำาได้	 ที่ไม่ใช่การส่งเสริมโดยการไม่มีอะไรช่วยเหลืออะไรเลย							

ผู้ด้อยโอกาสต้องกัดฟันซื้อกันเองโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากซื้อ	เพราะปัญหาความยากจนนั่นเอง	และที่สำาคัญคือ

การศึกษาไทยต้องเท่าเทียมกัน	จะต้องไม่มีชุมชนไหนเสียโอกาส	ชุมชุมไหนได้โอกาสมากกว่าคนอื่น	แม้ความคิดนี้

อาจเป็นไปได้ยาก	แต่อย่างน้อยหากทำาให้ปัญหานี้เกิดให้น้อยที่สุด	ก็จะส่งผลทำาให้เด็กนักเรียนไทยได้โอกาสในการ

พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
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	 	 สุดท้ายนี้	 ขอจบด้วยข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กเยาวชนคนไทย	 สิ่งที่ระบบการศึกษาไทยควร

ตระหนักและควรสอนเด็ก	 ๆ	 คือในเรื่องของ	 “ความเป็นมนุษย์”	 คำาว่าความเป็นมนุษย์นั้นสื่อได้หลายประเด็น	

หลายมุมมองมาก	 แต่ที่สำาคัญคือคุณจะทำาอย่างไรให้เด็กเหล่านี้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ทำาให้ประเทศชาติ

เสียหาย	 เหมือนที่ทุกวันนี้กำาลังเกิดขึ้นอยู	่ กลุ่มผู้มีอำานาจบางกลุ่มไม่ได้เห็นใจประชาชนอย่างถ่องแท้	 คิดแต่จะเอา

ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น	นั่นคือสาเหตุมาจากการศึกษาไทยในยุคสมัยนั้นที่ไม่ได้ตระหนักเช่นเดียวกัน	นี่คือสิ่งที่คน

ไทยทุกคนควรตระหนักมากที่สุด	การศึกษาไทยเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติมากที่สุด	“การศึกษา 

คือรากฐานของความเจริญก้าวหน้าในด้านความเป็นมนุษย์”	ผมยังหวังลึก	ๆ	ว่าทุกอย่างที่ดีขึ้น	ขอบคุณครับ

บทร้อยกรอง ร่ายสุภาพ 
	 	 	 เรียนออนไลน์เหนื่อยนัก	อยากจะพักเหลือเกิน	ได้แต่เดินมานั่ง	

	 	 เหงื่อไหลหลั่งดั่งนำา้	เจ็บชำา้กับการบ้าน	เกียจคร้านไม่อยากทำา	

	 	 ต้องจำาหลายวิชา	เนื้อหาก็มากมาย	ตาลายไปหมดแล้ว	

	 	 ต้องแคล้วคลาดกับเพื่อน	อยากเคลื่อนไปโรงเรียน	ได้แต่เขียนอยู่หน้าจอ	

	 	 และรอโควิดหาย	เหนื่อยกายและเหนื่อยใจ	อยากจะไปนอกบ้าน	

	 	 แต่หลายร้านไม่เปิด	เกิดจากภัยโควิด	ต้องพิชิตปัญหา	

	 	 เสียเวลามากมาย	วุ่นวายเพราะล็อกดาวน	์เหมือนคราวก่อนที่เคย	

	 	 เลยต้องอยู่แต่ห้อง	หากว่าไม่ขัดข้อง	เผื่อได้มีหวัง	(ไปเรียน)

         ประพันธ์ โดย น.ส.พิมผกา แต้ ไพบูลย์ และ น.ส.ปวันภัสตร์ จรูญภิญโญสวัสดิ์ ชั้น ม.๕/๒

บทพรรณนา ในหัวข้อ “ความสวยงามที่ไม่เคยบอกใคร”

             โดย ด.ญ.ชลิตา กิตติคุณ ชั้น ม.๒/๘

	 ยามดวงตะวันเริ่มลาลับไปจากขอบฟ้า	 ฉันยืนเหยียบยำา้อยู่บนเม็ดทรายที่ขาวสะอาด	 เบื้องหน้าของ

ฉันมีทะเลที่แสนกว้างใหญ่	มองออกไปไกลสุดลูกหูลูกตา	มีเรือลำาใหญ่กำาลังลอยแล่นอยู่บนเหนือนำา้	ชายหาด

แห่งนี้เป็นชายหาดที่เงียบสงบ	ปราศจากผู้คน	 ลมที่พัดเย็นสบาย	 คลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอย่างพอดี	 มีนกตัวน้อย	 ๆ	

บินไปมาท่ามกลางท้องฟ้าสีส้มสวยงาม	เหลียวหลังไปจะเห็นป่าไม้เขียวขจี	อุดมสมบูรณ์	มีทางเดินไม้เล็ก	ๆ

พอที่คนจะเดินข้ามมาได้	 มีต้นไม้สูงใหญ่แข็งแรงทั่วทั้งผืนป่า	 ฉันหันหน้ากลับมา	 และเดินไปนั่งที่เก้าอี้

ชายหาดที่อยู่ไม่ไกลมากนัก	 ฉันนั่งพักสายตา	 ฟังเสียงคลื่นทะเลที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่ง	 และเสียงสัตว์น้อยใหญ่ที่

กำาลังส่งเสียงแข่งกันจนเกิดเป็นเพลงที่ไพเราะเสนาะหู
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ไพ่ทาโรต์ (Tarot) ศาสตร์และศิลป์
แห่งความเชื่อโบราณที่มีผลต่อสังคมปัจจุบัน

โดย	มาสเตอร์เทิดพล		วงษ์รักษา

	 สวัสดีผู้อ่านวารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ทุกท่านครับ	วันนี้มาสเตอร์ขอเปลี่ยนแนวการเขียน

บทความกันสักครั้งนะครับ	เพราะว่าปกติแล้วมาสเตอร์

จะเขียนบทความแนวประสบการณ์การท่องเที่ยวตาม

ประเทศต่าง	ๆ	ท่ีมาสเตอร์เคยไปเย่ียมเยือน	แต่เน่ืองจาก	

2-3	ปีมานี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	

ทำาให้แผนที่วางไว้ของมาสเตอร์ว่าจะต้องมีโอกาสไป

เที่ยวต่างประเทศทุกปีนั้น	มีอันต้องยกเลิกไปก่อน	 เพื่อ

รอให้สถานการณ์ต่าง	ๆ	คลี่คลาย	และกลับมาเป็นปกติ	

มาสเตอร์จึงจะเริ่มสะพายเป	้ และออกเดินทางท่องโลก

กว้างอีกครั้ง

	 ในช่วงที่ไม่ได้มีโอกาสไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์

ตรงที่ต่างแดน	 มาสเตอร์ก็มีโอกาสใช้เวลายามว่างจาก

การเรียนการสอนมาอ่านหนังสือที่มาสเตอร์ซื้อเก็บไว้

มากมายหลากหลายแขนง	(ปกติมาสเตอร์เป็นคนท่ีชอบ

อ่านหนังสือมากครับ	 ยามว่างนอกจากการเล่นดนตรี	

เล่นกีฬา	 ฟังเพลง	 มาสเตอร์ก็จะอ่านหนังสือต่าง	 ๆ	 ที่

ซื้อมานี่แหละครับ)	 และจัดชั้นหนังสือที่บ้านให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อยไปเสียด้วยเลย	 ระหว่างที่มาสเตอร์

ค้นหาหนังสือที่อยากอ่านและกำาลังจัดเก็บจัดเรียง

หนังสือที่ชั้นวางหนังสืออยู่นั้น	 มาสเตอร์ก็ไปสะดุดอยู่

กับหนังสือเล่มหนึ่งที่มาสเตอร์ได้ซื้อไว้นานแล้ว	 (และ

ก็หลงลืมไปแล้วด้วยครับว่าตัวเองเคยซ้ือหนังสือเล่ม

นี้มา)	 ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับไพ่ทาโรต์	 (Tarot)	 ครับ	

ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือ	 ผู้เขียนเขาแถม	 “ไพ	่

ทาโรต์”	มาให้สำารับหนึ่ง		เพื่อให้ผู้อ่านลองฝึกอ่านไพ่

หรือดูไพ่ทาโรต์ด้วยตนเอง	(เปรียบเสมือนตำาราที่ศึกษา

ได้ด้วยตนเองครับ)	ซ่ึงมาสเตอร์จำาได้คร่าว	ๆ	ว่ามาสเตอร์

ซื้อหนังสือเล่มนี้มานานมากแล้ว	 เพราะช่วงแรก	 ๆ	 ที่

มาสเตอร์ซื้อหนังสือเล่มนี้มา	 มาสเตอร์ตั้งใจนั่งศึกษา

ทำาความเข้าใจตำาราและหน้าไพ่แต่ละใบเป็นอย่างมาก	

(ช่วงนั้นมาสเตอร์กำาลังมีไฟ	 รวมถึงกำาลังม	ี Passion	

อย่างเต็มเป่ียม)	มาสเตอร์รู้สึกสนใจศาสตร์จำาพวกฮวงจุ้ย

โหงวเฮ้ง	 ไพ่ยิปซี	 มาตั้งแต่สมัยมาสเตอร์ยังเรียนอยู่	
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เพราะมาสเตอร์เป็นคนขี้สงสัยครับ	 คือ	 สงสัยว่าทำาไม

หมอดูเขาถึงรู้เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ทำาไมเวลาเขาอ่านไพ่แล้ว

คำาตอบถึงแม่นยำา		ทำาไมเวลามองบุคลิกลักษณะภายนอก

ของบุคคลต่าง	 ๆ	 ก็ทราบแล้วว่าใครเป็นอะไร	 อย่างไร	

ซึ่งจากความสงสัยดังกล่าว		มาสเตอร์ก็ลองสืบค้นข้อมูล

และเรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาแบบ	“ตามอัตภาพ”

ถ้าจะอธิบายขยายความ	คือ	มาสเตอร์ก็ใช้วิธีการในแบบ

ฉบับของตัวเองโดยการถามผู้รู ้	 สืบค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต	ซ้ือหนังสือมาอ่าน	ดูคลิปทางช่องยูทูบ	ฯลฯ

แล้วมาสเตอร์ก็พบกับความพิศวง	 นั่นคือ	 ผลลัพธ์ที่ได้

มันแม่นยำาตามนั้นจริง	 ๆ	 เสียด้วยครับ!	 แต่เนื่องจาก

ภารกิจหลักหลายอย่างประกอบกับการมีกิจกรรมอื่น	ๆ

เข้ามามากมายในชีวิต	ทำาให้มาสเตอร์ได้ห่างหายไปจาก

การศึกษาต่อยอดองค์ความรู้เกี ่ยวกับศาสตร์แขนงนี	้

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มาสเตอร์ได้ไปค้นพบหนังสือ

เกี่ยวกับไพ่ทาโรต์	(Tarot)	ที่กล่าวไปข้างต้นโดยบังเอิญ

ทำาให้ไฟแห่งความฝันและพลังแห่งการเรียนรู้ของ

มาสเตอร์กลับมาลุกโชนอีกครั ้งหนึ่ง	 ประกอบกับ

มาสเตอร์สอนวิชาสังคมศึกษา	และเห็นถึงรากเหง้าของ

ความเป็นคนไทยในเรื่องที่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ม	ี “ความ

เชื่อ”	 ซึ่งความเชื่อของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น

มีผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์	ทั้งให้คุณประโยชน์	และให้โทษ

แล้วมนุษย์ไม่สามารถค้นหาสาเหตุมาอธิบายได้	โดยเฉพาะ

ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร	์ (Astrology)	 ซึ่งเป็นศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับการทำานายอนาคต	 ปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	

ของโลกหรือโชคชะตาของมนุษย์	 โดยอาศัยตำาแหน่ง

ของดวงดาว	 ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 โดยไม่มี

กฎเกณฑ์ที่แน่นอน	 บ้างก็อ้างว่าใช้บันทึกทางสถิติสร้าง

เป็นหลักเกณฑ์และแนวโน้มเพ่ืออธิบายโอกาสของการ

เกิดเหตุการณ์ในอนาคต	 หนึ่งในโหราศาสตร์ซึ่งไทยได้

รับอิทธิพลมาคือศาสตร์แห่งไพ่ทาโรต	์ (Tarot)	 ทำาให้

เกิดการศึกษาและความต้องการในการค้นหาที่มาใน

เร่ืองดังกล่าวในวงกว้าง	 อีกท้ังความเช่ือเร่ือง	 “การดูดวง”	

ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่

สมัยก่อน	 ซึ่งไม่ใช่แค่กับคนไทยเท่านั้น	 เพราะไม่ว่าจะ

เป็นชาวจีนหรือฝั่งตะวันตกก็มีตำาราในการพยากรณ์ส่ิง

ต่าง	ๆ 	ท่ีสืบทอดกันมายาวนาน	บ้างก็เกิดการเปล่ียนแปลง

ไปจากต้นกำาเนิด	 จนในปัจจุบันมีการดูดวงจากหลาก

หลายศาสตร์	 ทั้งดูดวงไพ่ทาโรต์	 โหราศาสตร์แบบไทย

หรือปีชงแบบจีน	 ที่ใครก็สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายๆ	

อย่างเช่น	 การเช็คดวงออนไลน์	 ไม่ว่าจะเป็น	 ดูดวงรายวัน	

ดูดวงรายสัปดาห์	เรื่องความรัก	การงาน	การเงิน	ดูดวง

ไพ่ทาโรต์	 7	 ใบ	 ฯลฯ	 ดังนั้น	 จากเหตุผลที่กล่าวมา

ทั้งหมดข้างต้น	 มาสเตอร์จึงขออนุญาตผู้อ่านทุกท่าน

นำาเสนอบทความเกี่ยวกับศาสตร์แห่งไพ่ทาโรต์ใน	 อสธ	

สาร	ฉบับนี้	ซึ่งเนื้อหาส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

ความเชื่อ	ผู้อ่านบทความนี้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณ

ในการอ่านด้วยนะครับ	

	 ความหมายของคำาว่า	 “ไพ่ยิปซี”	 หรือที่เรียก

อีกชื่อหนึ่งว่า	“ไพ่ทาโรต์”	(Tarot)	คำาว่า	“ไพ่ยิปซี”	มี

ต้นกำาเนิดมาจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกขานว่าเป็น

ชาวยิปซี	 คาดว่าน่าจะเป็นชาวอินเดีย	 หรือฮินดู	

อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งอาจเป็นชาวอียิปต	์ที่เข้ามาอาศัย

ในแถบยุโรปจึงเกิดการเผยแพร่การทำานายไพ่ยิปซีต่อ	 ๆ	

กันมา

ทำาให้คนไทยเรียกไพ่ยิปซีหรือดูดวงไพ่ยิปซีกันจนเป็น

ความเคยชิน	สำาหรับในต่างประเทศ	ความหมายไพ่ยิปซี
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มักจะเรียกว่า	 “Tarot”	 มากกว่า	 ซึ่งสามารถออกเสียง

ได้ท้ังทาโรต์หรือทารอต	มาจากรากศัพท์คำาว่า	“Torah”

ซึ่งเป็นชื่อคำาภีร์อันเก่าแก่ของชาวยิว	 ภายในบอกเล่า

ถึงเรื่องราวความเชื่อของชาวคริสต์ที่เป็นเหมือนคำาสอน

จากสวรรค์	 	 อย่างท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า	 การดูดวงไพ่ยิปซี

มีต้นกำาเนิดมาจากชาวยิปซี	 เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัย

พุทธศตวรรษที่	 20	 ซึ่งก่อนที่จะใช้ไพ่ในการทำานายนั้น

ชาวยิปซีใช้การทำานายด้วยการเพ่งจิต	 ตั้งสมาธิ	 และ

มองผ่านลูกแก้ว	 	 ภายหลังชาวยิปซีที่มีการอพยพ

ไปอยู่ในแถบยุโรปท่ีมีการเคร่งครัดในพระศาสนจักร

และต่อต้านพ่อมดแม่มด	 ทำาให้ชาวยิปซีเปลี่ยนแปลง

การทำานายจากลูกแก้วมาเป็นดูดวงไพ่ยิปซีแทน	 และ

มีการปรับเปลี่ยนการเล่าเรื่องราวบนไพ่ให้มีเรื่องราวที่

เกี่ยวข้องกับความเชื่อของศาสนจักรมากขึ้น	ซึ่งความ

หมายไพ่ยิปซีในยุคแรก	 ๆ	 นั้นมีลักษณะที่แตกต่างไป

จากปัจจุบันค่อนข้างมาก	แต่ก็ได้รับความนิยมและเป็น

ที่รู้จักในวงกว้าง	จนกระทั่งอาเธอร	์ เอ็ดเวิร์ด	 เวท	 (Ar-

thur	Edward	Waite)	ได้ออกแบบไพ่ชุดใหม่ข้ึนมาในช่ือ	

Rider-Waite	 (ไรเดอร์-เวท)	 ท่ีได้รับความนิยม	และใช้ต่อ

กันอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน	ซ่ึงไพ่ยิปซี	1	สำารับ	จะมี

ด้วยกันท้ังหมด	78	ใบ	แบ่งออกเป็น		 	 	 	

	 1.	ไพ่ชุดหลัก	หรือ	The	Major	Arcana	

ประกอบด้วยไพ่ทั้งหมด	 22	 ใบ	 โดยจะมีตัวเลขเรียง

ตั้งแต่หมายเลข	0	จนถึง	21		 	 	 	

	 2.	ไพ่ชุดรอง	หรือ	The	Minor	Arcana

ประกอบด้วยไพ่ทั้งหมด	56	ใบ	โดยจะแบ่งเป็นไพ่ไม้เท้า

หรือคฑา	(Wands)		ไพ่ถ้วย	(Cups)	ไพ่ดาบ	(Swords)		

และไพ่เหรียญ	(Pentacles)		อย่างละ	14	ใบ	 	 	

	 รายละเอียดปลีกย่อย	ได้แก่	ไพ่เหรียญ	จะบ่งบอก

ถึงลักษณะของคนธาตุดิน	ไพ่ถ้วย	จะบ่งบอกถึงลักษณะ

ของคนธาตุนำา้	ไพ่ดาบ	จะบ่งบอกถึงลักษณะของคนธาตุ	

ลม	และไพ่ไม้เท้า	จะบ่งบอกถึงลักษณะของคนธาตุไฟ	

 

 ไพ่ยิปซีทำ�ง�นอย�่งไร และทำ�ไมไพ่ยิปซีถึง

แม่นยำ�นัก?   

		 อันนี้มาสเตอร์เองต้องขอบอกตามตรงครับว่า

เป็นเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมมาก	ๆ	ครับ	เพราะว่าการทำางาน

ของไพ่ยิปซีตามความเห็นส่วนตัวของมาสเตอร์คือ	 เมื่อ

คุณสำารวมจิตไปที่ใดที่หนึ่งเช่นที่ไพ่	 ไพ่ก็จะสะท้อน

ความเป็นตัวคุณออกมา	 สิ่งที่คุณเคยทำาไว้ในช่วงเวลาที่

ผ่านมาจะส่งผลต่อไปยังช่วงเวลาในอนาคต	 (หลักการ

สอดคล้องกันกับเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนานั่นเอง)	

เพียงแต่ว่าเราสำารวมจิตไปยังไพ่	 ให้ไพ่เสี่ยงทายให้ว่า

ผลกรรม	(ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว)	ในอดีตที่ผ่านมาเป็น

อย่างไร	 และจะส่งผลต่อตัวผู้มาดูไพ่ในอนาคตอย่างไร	

โดยความแม่นยำาของไพ่ยิปซีไม่ได้มีอะไรซับซ้อน	 เพียง

แค่ให้จิตของเราเป็นตัวบอกไปยังไพ่เท่านั้น	 แก่นแท้

และความหมายของไพ่ที่เปิดมาได้จะบ่งบอกสภาวะ

จิตเรา	 ณ	 ขณะนั้น	 ซึ่งมาสเตอร์ทราบว่าหลาย	 ๆ	 คน

มักจะกลัวที่จะดูไพ่ยิปซี	 สาเหตุเพราะแต่ละคนล้วน

มีสิ่งผิดพลาดในอดีตทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอยู่ก็เป็นได้	

จิตใต้สำานึกของเรามันกระตุ้นเตือนว่า	 สิ่งผิดพลาดใน

อดีตจะส่งผลมาไหม	 กลัวคนอื่นอาจจะรู้ถึงสิ่งผิดพลาด

นี้ได้ก็เป็นได้	หรือกลัวว่าอนาคตจะไม่ดี	 อาจเป็นเพราะ

ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำาสิ่งที่ดีไว้เท่าที่ควรก็เป็นได้

แต่มาสเตอร์ก็เชื่อว่าไพ่ยิปซีไม่มีอำานาจมากำาหนด

อนาคตของเราแต่ละคนได้ทั้งหมด	 ตัวเราเองต่างหาก

ที่เป็นผู้กำาหนดอนาคตของเราเอง	 ไพ่ยิปซีแค่ออกมา	

บอกหรือเตือนเราว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร	 ถ้า

พื้นฐานในปัจจุบันของเราเป็นอย่างนี้	 เพียงแค่เราแต่ละ

คนเปลี่ยนความคิดไพ่ก็เปลี่ยนแล้ว	 	 	 	
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 ไพ่ยิปซีมีคว�มลึกลับจริงหรือไม่, มีอ�ถรรพ์

หรือไม่, ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่?

		 ความลึกลับของไพ่ยิปซีนั้นน่าจะมีมาจาก

ประวัติและที่มาที่ไปของไพ่ตามที่มาสเตอร์ได้กล่าวไว้

ข้างต้นมากกว่า	 แต่ไม่ได้มีความลึกลับอะไรในตัวไพ่

แม้แต่น้อย	 มาสเตอร์คิดว่าจิตของเราแต่ละคนต่างหาก

ที่ส่งถึงไพ่	 คือพลังงานเดียวที่ทำาให้ไพ่เกิดความพิเศษ

ขึ้นมา	 เมื่อทิ้งช่วงไปซักพักจิตของคุณที่เชื่อมต่อกับไพ่ก็

จะจางหายไปเอง	ตัวมาสเตอร์เองก็ดูไพ่ยิปซี	หรือไพ่ทาโรต์

เป็นนะครับ	 (จากการศึกษาตามที่กล่าวไปแล้วในช่วง

ต้น)	 แต่ตัวมาสเตอร์เองไม่เคยได้ยินเรื่องอาถรรพ์ใด	 ๆ	

ของไพ่เลย	แต่มาสเตอร์คิดเอาเอง	 (อีกแล้วครับ)	 ว่าสิ่ง

ที่คุณรุ่นก่อนหลอกไว้เร่ืองอาถรรพ์ของไพ่ทาโรต์หรือ

ไพ่ยิปซี	 มีเหตุผลเพื่อให้แต่ละคนที่ศึกษาเรื่องไพ่ทาโรต์

หรือไพ่ยิปซีมีความเคารพ	และดูแลไพ่มากกว่า	เพ่ือไม่ให้

ไพ่เสียหาย	 สูญหายหรือชำารุด	 มีตำาหนิจนไม่สามารถ

ใช้การได้	 และขาดความแม่นยำา	 (อธิบายตามหลัก

วิทยาศาสตร์	คือ	 เมื่อไพ่มิตำาหนิคนดูบ่อย	ๆ	ก็จะจำาได้	

แล้วก็จะเลือกหยิบได	้ทำาให้ผลลัพธ์การอ่านหน้าไพ่ที่ได้

ไม่ตรงกับความความจริง)	ดังน้ัน	ความคิด	และความเช่ือ

ที่ว่าไพ่ทาโรต์หรือไพ่ยิปซีนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือไม่	อันนี้อยู่ที่

ตัวบุคคลครับ	 สำาหรับมาสเตอร์เองถือว่าไพ่มีความ

ศักดิ์สิทธิ์นะครับ	 รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้น	 คือองค์

ความรู้จากคนรุ่นก่อน	และจากตัวมาสเตอร์เองต่างหาก

ที่ทำาให้ไพ่ศักดิ์สิทธิ์	ดังนั้น	ใครก็ตามที่ศึกษาเรื่องไพ่

ทาโรต์หรือไพ่ยิปซี	 เมื่อมีการใช้ไพ่เพื่อการศึกษาหรือ

การทำานายทายทักก็ต้องดูแลไพ่อย่างสมควรด้วยนะครับ		 

	 กล่าวโดยสรุปในสภาพสังคมปัจจุบันที่รายล้อม

ไปด้วยความตึงเครียด	 และจำานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพุ่ง

สูงขึ้นในทุกปี	 มาสเตอร์อนุมานว่าไพ่ทาโรต์หรือไพ่ยิปซี

ก็เปรียบเสมือนการพักผ่อนทางจิตใจ	 หลีกหนีความ

ตึงเครียด	 ความกังวลหรือโรคซึมเศร้าได้	 นอกจากนี้	

การศึกษาภาษาของไพ่	 ยังทำาให้เห็นความพยายามของ

มนุษย์ที่อยากเอาชนะธรรมชาติ	 เพราะมนุษย์ควบคุม

ธรรมชาติไม่ได้	 การดูดวงด้วยไพ่ทาโรต์อาจเป็นหนึ่งใน

วิธีการเอาตัวรอด	 เพื่อพิชิตสิ่งที่มวลมนุษยชนไม่อาจ

เข้าใจ	“อนาคต”	ได้		 	

	 ก่อนจะจบบทความนี้	 มาสเตอร์ขออนุญาต

ฝากช่องยูทูบที่มาสเตอร์ทำาเก่ียวกับการอ่านไพ่ทาโรต์

หรือไพ่ยิปซีด้วยนะครับ	 โดยผู้อ่านสามารถเข้าไปที่

เว็บไซต์	 www.youtube.com	 แล้วพิมพ์ค้นหาคำาว่า	

SooDYorD	 TaroT	 ทุกท่านก็จะเห็นช่องอ่านไพ่ทาโรต์

ที่มาสเตอร์ได้ใช้เวลาว่างจากการสอนหนังสือ	 ศึกษา

ไพ่ทาโรต์และทำาคลิปอ่านไพ่ทาโรต์ให้กับประชาชน

ทั่วไปด้วย	 ดังนั้น	 มาสเตอร์จึงขออนุญาตฝากผลงาน

ช่องยูทูบอีกช่องหนึ่งของมาสเตอร์ไว้กับผู้อ่านทุกท่าน

ด้วยนะครับ	 (เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล	 โปรดใช้

วิจารณญาณในการอ่านและการรับชมด้วยนะครับ)		

แล้วพบกันใหม่ในวารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ฉบับหน้า	สำาหรับวันนี้	สวัสดีครับ	 



26
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มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน
คติประจำาใจ ทำาทุกอย่างให้ดีที่สุด	และล้มเหลวได้แต่อย่าล้มเลิก	

ความประทับใจในอัสสัมชัญธนบุรี 

มิสสุนิสา: มิสเริ่มเข้ามาทำางานที่นี่ตั้งแต่วันที่	 9	 มกราคม	 2527	 ได้รับ

มอบหมายให้สอนวิชาเกี่ยวกับพาณิชยกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	(ขณะนั้นเพิ่งมีถึงมัธยมศึกษาปีที่	5)	เป็นครูประจำาชั้น	ม.5	สอนใน

ระดับมัธยมปลายรวมกับลงมาช่วยสอนในระดับมัธยมต้นอีก	10	ปี

ต่อมาท่านภราดา	 ดร.อานันท	์ ปรีชาวุฒิ	 (ผู้อำานวยการในสมัยนั้น)	 ได้ขอ

ให้มาทำางานสารบรรณในฝ่ายธุรการ	 ปฏิบัติหน้าที่นี้	 14	 ป	ี 	 และเริ่มทำา

หน้าที่เลขาผู้อำานวยการตั้งแต่ปีการศึกษา	2551	จนถึงปัจจุบัน

	 มิสรู้สึกประทับใจในทุกช่วงเวลาที่อยู่ในอัสสัมชัญธนบุร	ี เพราะ	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง	 มีอธิการเป็นผู้

ปกครอง	 มีเพื่อนครูเป็นพี่น้อง	 มีนักเรียนเป็นลูกหลาน	 อัสสัมชัญธนบุรี

เป็นเสมือนกับสนามงานที่พัฒนาเราให้โตขึ้น	 เก่งขึ้น	 มีคุณภาพยิ่งขึ้น	 ให้

ความก้าวหน้า	 และความมั่นคงในชีวิต	 แรกที่มาสอนในตอนนั้น	 มีครู

ประมาณ	 200	 กว่าคน	 แต่ทุกคนรู้จักกันหมด	 เวลาโรงเรียนมีกิจกรรม		

ทุกคนช่วยกันทำาทุกอย่างไม่เอาเปรียบกัน	 ไม่เกี่ยงว่าเป็นครูเก่าครูใหม่	

ให้เวลากับโรงเรียนเต็มท่ี	เหน่ือยแต่ก็สนุก	เลิกงานในตอนเย็นก็มาน่ังคุยกัน

สังสรรค์ตามประสาพี	่ ๆ	 น้อง	 ๆ	 ช่วยเหลือกันอย่างเต็มใจ	 อุปกรณ์การ

เรียนการสอนก็ยังเป็นแบบโบราณ	 ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนใน

ปัจจุบัน	ใช้ชอล์กกับกระดานดำาเป็นหลัก	คุณครูอาวุโสหรือพี่	ๆ	ที่เข้ามา

ทำางานก่อน	ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้คำาแนะนำาในการทำางาน	

	 สำาหรับคำาแนะนำาสำาหรับทุกคนที่เพิ่งก้าวเข้า

มาในรั้ว	 อสธ.	 ไม่ว่าเราจะก้าวเข้าไปที่ไหนเป็นครั้งแรก	

สิ่งที่ควรจะคำานึงถึงคือการปรับตัวเอง	 ถามตัวเองและ

ตอบให้ชัดเจนว่าเรามาทำาอะไรที่นี่	 เมื่อได้คำาตอบแล้วก็

ปรับตัวเอง	 ปรับทัศนคติให้เข้ากับสถานที่	 กฎระเบียบ	

วัฒนธรรมองค์กร	 และเพื่อนร่วมงาน	 รู้จัก	 และเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อก้าวเข้ามาในสถาบัน				

แห่งนี้	 แต่ไม่ได้ให้ละทิ้งความเป็นตัวตน	 เพียงแต่ต้อง

รู้จักปรับให้เข้ากับสถานการณ	์ มีความยืดหยุ่น	 และท่ี

สำาคัญคือความสุภาพ	อ่อนน้อมถ่อมตน	สุภาษิตไทย	“นำา้

ร้อนปลาเป็น	นำา้เย็นปลาตาย”	ใช้ได้กับทุกสถานการณ์		

	 โอกาส	60	ปี	ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ขอพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	ได้พิทักษ์รักษา	

ปกป้องคุ้มครองทุกคนท่ีเข้ามาในสถาบันแห่งนี้ได้มี

ความเจริญรุ่งเรือง	ประสบความสำาเร็จดังปรารถนา	 ให้

โรงเรียนได้เป็นร่มเงาที่ยั่งยืน	ผลิตเมล็ดกล้าแห่งปัญญา

รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อ	ๆ	ไปอีกนานเท่านาน	
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มิสวันเพ็ญ หอมจะบก
คติประจำาใจ เข้มแข็ง	อดทน	มั่นคง	และซื่อสัตย์

มิสจะคอยเตือนตนเองเสมอในการใช้ชีวิต	และการอยู่ในสังคมโลก

ความประทับใจในอัสสัมชัญธนบุรี 

มิสวันเพ็ญ:	 พูดจากใจ	 “รักโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี”	 อดีตมิสเป็นคน

บางแค	ได้เข้ามาเห็นโรงเรียนครั้งแรก	น่าจะประมาณปี	2520	และอีก	7	

ปีต่อมาฝันก็เป็นจริง	มิสได้เข้ามาทำางาน	ในช่วงปลายปี	2527	บรรจุเป็น

ครู	 ในป	ี 2528	 จนเกษียณ	 นับได้	 37	 ป	ี ที่บ้านหลังนี้ทำาให้ครอบครัวมี			

ทุกอย่าง	มีความมั่งคงในชีวิต	ขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีค่ะ

ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด -19

มิสวันเพ็ญ: ผลกระทบด้านการเรียนการสอน ช่วง

แรกมิสวิตกกังวลมาก ๆ แต่ต้องสู้ เพียรพยายามทำา

ทุกวิถีทางในการปรับรูปแบบการสอนเป็น Online 

รู้สึกตื่นเต้น มาก ๆ แต่ในตอนนี้รู้สึกขอบคุณ โควิด-

19 ที่ทำาให้มิสเก่งขึ้นมาก ได้ประสบการณ์ใหม่ในการ

เรียนการสอน เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ต้องดำาเนินต่อ

ไปในระบบการศึกษาในอนาคต แม้ว่ามิสจะอายุ 60 ปี 

แต่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก็ไม่แพ้เด็ก    

รุ่นใหม่ เราต้องก้าวไปกับ New Normal

คำาแนะนำาในการรับมือกับโควิด -19

มิสวันเพ็ญ: ดำาเนินชีวิตกับกาลเวลาที่เป็นจริง	 อยู่กับ

สังคมที่เป็นปัจจุบัน	 ที่สำาคัญให้ทุกคนมีสต	ิ มีเหตุผล	

ดูแลตนเอง	รักสามัคคี	และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
คำาอวยพรในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 60 ปี

มิสวันเพ็ญ: โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ครบ	60	ปี	 ไม่มี

เกษียณ	 ยังคงต้องเป็นสถานที่ให้การศึกษาให้กับเด็ก	

ๆ	 รุ่นสู่รุ่น	 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัย	 คงทน	

แข็งแรง	 สวยสง่า	 ร่มรื่น	 	 และเป็นที่ยอมรับของสังคม	

โดยบุคลากรทุกคนต้องรัก	 และซื่อสัตย์ต่อองค์กร	 ดั่ง

ท่อนหนึ่งของมาร์ชอัสสัมชัญธนบุรีที่ว่า	 “แหล่งที่

รื่นรมย์สุขสมถ้วนหน้า	 เราเทิดบูชารักษาไว้มั่น	 ดำารง

คงอยู่คู่เกียรติสถาบัน	 ว่านามเรานั้น	 อัสสัมชัญธนบุรี”	

สุดท้ายนี้มิสอยากจะบอกว่า	“รักนะ	ACT”
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มาสเตอร์บัณดิษ คุณาบุตร
คติประจำาใจ ทำางานเพื่อโรงเรียน	

ตลอดเวลา	36	ป	ีทำางานเพื่อโรงเรียนมาโดยตลอด	เพราะรักโรงเรียน  

ความประทับใจในอัสสัมชัญธนบุรี 

มาสเตอร์บัณดิษ:	 	 ความผูกพันระหว่างเพื่อนคร	ู และความผูกพันกับ

นักเรียน	 เราพยายามหาเด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะ	 สอนให้เขารู้จัก

การใช้สี	 -	 เส้น	 -	 เงา	ปลูกฝังให้เขาใช้ความคิดสร้างสรรค์	คิดเป็นทำาเป็น	

แก้ปัญหาได้	 คิดให้ไกล	 คิดให้ออกนอกกรอบ	 การวาดภาพให้คนอื่นคิด

ตาม	และวาดภาพให้ครบองค์ประกอบ

	 เด็กแต่ละรุ่นผมจะใช้วิธีให้เกิดความรักในศิลปะ	ใช้สมองซีกซ้าย

ให้มาก	เด็กแต่ละรุ่นสามารถวาดภาพประกวดกับโรงเรียนภายนอกมากมาย	

รางวัลระดับประเทศก็เคยได้มาแล้ว	 พวกเขาต่อยอดการใช้สมาธิในวิชา

ต่าง	 ๆ	 ได้	 เด็กจำานวนมากได้ไปเรียนวิชาศิลปะสมดั่งใจ	 ได้เป็นแพทย์ก็

หลายคน	พวกเขาเหล่านี้ถูกฝึกสมาธิจากการเรียนศิลปะทั้งนั้น

ความแตกต่างในการสอนวิชาศิลปะในอดีต - ปัจจุบัน

มาสเตอร์บัณดิษ: เราไม่ได้สอนให้เด็กเรียนไปแล้วจะต้องไปเป็นศิลปิน

ในการวาดภาพ	 เราสอนให้รู้การใช้สมาธิ	 สติปัญญา	 ความคิดสร้างสรรค์	

สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้	 เป็นเด็กที่มีคุณค่าต่อสังคมก็พอ	

ศิลปะในปัจจุบัน	 มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากมาย	 แต่ในอดีตต้องคิดเอง	

ทำาเอง	 และใช้เวลากับการวาดรูป	 ฝึกฝีมือกันเป็นเดือน	 เป็นปี	 อดีตจึงมี

การปลูกฝังมากกว่า

คำาแนะนำาในการรับมือกับโควิด -19

มาสเตอร์บัณดิษ: โควิด-19	 มีผลต่อเราทุกคน	 แถมต้องระวังไม่ให้ไปติดเช้ือ	

เศรษฐกิจก็ติดขัด		ต้องระวังการใช้เงิน		มันเป็นวิถีของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน	

ต้องติดตามข่าวสารของรัฐบาลตลอด	 มันเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นได้ในสังคม

ของพวกเรา	แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำาใจอยู่กับมันให้ได้

คำาอวยพรในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 60 ปี

มาสเตอร์บัณดิษ: พ.ศ.2504	 หรือ	 ค.ศ.1961	 เป็นปีเกิดของคนรุ่นนี้ที่จะ

เกษียณ	เราเกิดพร้อมโรงเรียน	อยู่ร่วมกันมาไม่ตำา่กว่า	30	ปี	ผมอยู่ท่ีน่ี	36	ปี			

ใช้ชีวิต	 80%	 อยู่ในโรงเรียนทุกวัน	 ในโอกาส	 60	 ปี	 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 ขอให้โรงเรียนโตข้ึนไปทุกวัน	 เพ่ือเป็นสถานท่ีทำาบุญให้กับนักเรียนได้

เรียนหนังสือ



30

มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม
	 ขอย้อนหลังไปไกลสัก	45	ปี		สมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยม

วัดหนองแขม	ผมเป็นเด็กที่ชื่นชอบและหลงไหลกับการทำากิจกรรมชนิดที่

ว่าเอาทุกเร่ือง	 ท้ังเบ้ืองหน้า	 เบ้ืองหลัง	 ทุกรูปแบบ	 ท้ังร้อง	 ท้ังเต้น	 ดนตรี

ก็เป็นนะ	 ถึงขนาดเคยเข้าสู่วงการตลกเมืองไทยเล่นตามคาเฟ่ก็ทำามาแล้ว	

แต่ที่เน้นมากหน่อยก็คือการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของสถาบัน	 ตั้งแต่

มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย		ซึ่งการเป็นนักกิจกรรมมากมายในวัยเด็ก	เกือบ

ทำาให้ผมไม่ได้เรียนต่อเพราะเอาแต่กิจกรรม	ทำาให้เพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน

ต่างพากันแซงขึ้นชั้นไปหมด	 ทิ้งเราซำา้ชั้นอยู่ที่เดิม	 	 จนในที่สุดทำาให้ผม

ตัดสินใจเลือกเข้าเรียนในสาขาที่ชื่นชอบนั่นคือกีฬา	 ที่วิทยาลัยพลศึกษา	

จังหวัดสมุทรสาคร	เป็นสถาบันแรกท่ีผมเลือก	ด้วยความ

คาดหวัง	 และมุ่งมั่นอยากจะเป็นนักกีฬา	 นั่นคือเหตุผล

ของการเข้าสู่สายครูพลศึกษา

	 เม่ือวิทยายุทธแก่กล้าทุกด้านครบในร้ัวมหาวิทยาลัย	

ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	พอเรียนจบป๊ับก็ไปสมัคร

เป็นครูเลยครับ	สมัครไป	2	แห่ง	คือ	โรงเรียนพาณิชยการ

จรัลสนิทวงศ์	 และโรงเรียนเสสะเวชวิทยา	 แต่การเป็น

ครูครั้งแรกของผมกับไปเริ่มท่ีโรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์	

อ.สามพราน	 ท่ีอยู่ใกล้บ้านผมเพียงแค่	 4	 กิโลเมตร	 จาก

การฝากฝังของน้องสาวบราเดอร์อาจิณ	 เต่งตระกูล	 ซึ่ง

รู้จักกันเมื่อครั้งฝึกสอนที่โรงเรียนสายนำา้ผึ้ง	 ผมไปสอน

ได้เพียง	3	วัน	โรงเรียนเสสะเวชวิทยาก็มีจดหมายเรียกให้

ผมไปเป็นครูสอนช้ันมัธยมศึกษา	ผมสอนอยู่ท่ีน่ันได้เพียง

ปีกว่า	มิสบุปผา	วิเศษศิริ	แนะนำาให้ผมมาสมัครเป็นครูที่

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี เขากำาลังต้องการครูพลศึกษา	

ผมจึงไปสมัครและสัมภาษณ์ทิ ้งไว้ประมาณ	2	เดือน

เห็นจะได้	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ส่งไปรษณียบัตรให้

ผมไปรายงานตัวเพื่อเป็นครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น	และน่ีคือจุดเร่ิมต้นของชีวิตผมในร้ัวอัสสัมชัญธนบุรี

	 ตอกบัตรทำางานวันแรก	 เมื่อวันที	่ 13	 มกราคม	

พ.ศ.2530	ในตอนแรกผมยังไม่ได้สอน	เพราะมีครูที่เป็น

เจ้าของวิชายังสอนอยู่	โรงเรียนจึงมอบหมายหน้าที่ให้

ประจำาห้องพยาบาล	เพราะครูพยาบาลท่านหน่ึงลาคลอด

จนเปิดปีการศึกษาใหม่	2530	ผมได้เป็นครูผู้สอนเต็มตัว

ในวิชากระบ่ีกระบอง	กรีฑา	และสุขศึกษา	ระดับช้ัน	ม.2

นักเรียนรุ่นแรกที่สอนคือ	รุ่นที่	25	นอกจากนั้นผมยังได้

รับหน้าท่ีเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาเซปักตระกร้อ	วอลเลย์บอล

และกรีฑา	 ฝึกซ้อมในช่วงหลังเลิกเรียน	 และส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก	 ในช่วง	 5	 ปีแรกผม

ดูจะถูกที่ถูกเวลากับประสบการณ์ที่ทำามาสมัยเรียน	

เพราะจะได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่เป็นพิธีกรงานพิธี
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ต่าง	 ๆ	 จัดกิจกรรมเกมแบบนับไม่ถ้วน	 จนได้ช่ือว่าเป็น

นักกิจกรรมตัวพ่อประจำาโรงเรียนเลยทีเดียว	 งานราตรี

สัมพันธ์	 แคมป์ไฟ	 งานปีใหม่	 งานพิธีกรรม	 หรือแม้แต่

วิทยากรอบรมสัมมนา	งานเข้ามาจนล้นมือ		

	 พ.ศ.	2535	-	2536	สมัยภราดาอานันท์		ปรีชาวุฒิ

มาเป็นผู้อำานวยการ	ท่านให้โอกาสผมเข้าสู่การเป็นผู้ร่วม

บริหารโรงเรียนในตำาแหน่งเล็ก	ๆ	ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเปล่ียน

ของชีวิตผมที่ได้เข้าสู่การเป็นผู้ร่วมบริหารระดับสูงของ

โรงเรียนในระยะหนึ่ง	 ท่านแต่งต้ังให้ผมเป็นหัวหน้างาน

สระว่ายนำา้เทิดเทพรัตน์	ดูแลและบริหารกิจการงานสระ

ว่ายนำา้	 “เทิดเทพรัตน์	 ๓๖”	 ในยุคน้ันการมีสระว่ายนำา้

ในโรงเรียนเป็นท่ีนิยมมาก	จึงทำาให้ต้องเปิดบริการทุกวัน

ไม่มีวันหยุด	 มีผู้สนใจทั้งนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ครู	 และ

คนในชุมชน	 สมัครเป็นสมาชิกทั้งแบบรายเดือน	 และ

ตลอดชีพ	 มาใช้บริการมากมาย	 ชนิดที่ว่าต้องว่ายหลบ

ว่ายแซงกันเลยทีเดียว	 ผมทำาหน้าที่นี้แบบไม่มีวันหยุด	

เกือบ	2	ปี

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2537	-	2543	ผมได้รับการแต่งต้ัง

ให้เป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม	 ดูแลรับผิดชอบ

งานในฝ่าย	8	งาน	คือ	งานดนตรี	งานกีฬาภายใน	งาน

กีฬาภายนอก	 งานลูกเสือ	 งานศาสนกิจ	 งานนักศึกษา

วิชาทหาร	งานอาสาพัฒนา	และงานพิธีต่าง	ๆ	ตลอด	7	ปี

น้ีเป็นการทำางานท่ีหนักมาก	ถือว่าเป็นห้วงเวลาท่ีโรงเรียน

มีการพัฒนาในทุกมิติ	 มีกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสามัคค	ี

ความรัก	 ความผูกพันของคร	ู นักเรียน	 และผู้ปกครอง	

ตลอดทั้งปี	 ตอนนั้นลำาบากมากครับ	 เพราะมีทีมงานใน

ฝ่ายเพียง	3	คน	คือ	ตัวผม	เจ้าหน้าท่ี	1	คน	และ	ม.จงรักษ์

วงศ์เสวต	 	 เป็นหัวหน้างานลูกเสือ	 การจัดงานในยุคนั้น

ต้องออกคำาสั่งแต่งตั้งให้ครูที่อยู่หน่วยงานต่าง	ๆ	มาช่วย

งานแบบจบเป็นงาน	 ๆ	 ไป	 กล่าวคือ	 ถ้าโรงเรียนมีงาน

ฝ่ายกิจกรรมก็จะคิดงาน	คิดรูปแบบวิธีทำางาน	แล้วมอบ

หมายคนท่ีมีความสามารถในหน้าท่ีน้ัน	ๆ	มาประชุมเพ่ือ

เตรียมงาน	 ในยุคนั้นครูทุกคนจะมีหน้าที่สอนและงาน

ประจำาของตัวเองอยู่	 ก็จะมีปัญหาในเรื่องเวลาที่ไม่

ตรงกัน	 จึงเป็นภาระหน้าที่ต้องเดินประสานงานนอก

รอบแทน	 กว่าจะจบแต่ละงานเล่นเอาเหนื่อย	 แต่ก็เป็น

สิ่งดีที่ทำาให้ได้รู้จักครูในโรงเรียนทั้งหมด	 ถึงแม้จะอยู่

คนละหน่วยงานก็ตาม	 และเป็นความโชคดีที่ผู้บริหาร	

บุคลากร	ผู้ปกครอง	และนักเรียนมีพลังแห่งความร่วมมือ	

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน

จากผู้ปกครอง	 และผู้มีนำา้ใจ	 กับโรงเรียนอย่างท่วมท้น		

ทำาให้งาน	โครงการ	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ประสบผลสำาเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ตลอดมา	 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอย่างที่มี

หลาย	ๆ	คนพูดว่า	เป็นยุคที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมี

การพัฒนาแบบก้าวกระโดด	 คือ	 เจริญข้ึนแบบทันตาเห็น	

จนเกิดเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งและโดดเด่นของโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรีดั่งที่เห็นจนทุกวันนี้		
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	 บทบาทและภาระหน้าที่ ในห้วงเวลาที่ผ่าน

มาเป็นบททดสอบให้กับผมในการทำางานร่วมกับคน

ที่มีความต่างในทุกมิติ	 ทำาให้รู้ถึงสัจธรรมที่ว่า	 วิริยะ	

อุตสาหะ	นำามาซึ่งความสำาเร็จเสมอ		ความสำาเร็จที่เป็น

ความภาคภูมิใจของผมที่ไม่มีวันลืมเลือนเลยจนทุกวันนี้

กับงานสำาคัญ	ๆ	ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		นั่นคือ

การได้ทำากิจกรรมในนามของสมาคมผู้ปกครองและ

ครูฯ	 การได้มีส่วนในการจัดงานพิธีเกือบทุกพิธีของ

โรงเรียน	 จนถึงพิธีการเสด็จพระราชดำาเนินของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	ถึง	2	ครั้ง			การที่ได้เป็นพิธีกร

แบบนับไม่ถ้วน		การจัดกิจกรรมการกุศล	เพื่อหารายได้

มาพัฒนาโรงเรียน	 เช่น	 กิจกรรมโบว์ล่ิง	 เดินว่ิงการกุศล	

อาสาพัฒนา	 การจัดแซววาท	ี การสร้างอนุสรณ์ใน

โอกาสต่าง	ๆ	หรือแม้แต่	กิจกรรมแรลลี่		เป็นต้น		โดย

เฉพาะกิจกรรมแรลลี่การกุศล	 ดูจะเป็นกิจกรรมประจำา

ตัวผมไปเสียแล้ว	 เพราะตลอดระยะเวลา	 28	 ปี	 ผมจะ

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้	 จนได้รับเชิญ

จากหน่วยงานภายนอกให้ไปเป็นวิทยากรช่วยจัดแรลลี่	

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในเครือฯ	 องค์กรภาครัฐ	 หรือ

เอกชน	 โรงเรียนก็ได้ส่งเสริมให้โอกาสได้เดินทางไปตาม

คำาขอทั่วทิศของประเทศไทย	 รวม	ๆ	แล้ว	 ผมจัดแรลลี่

ไปทั้งหมดถึง	78	ครั้ง	

	 ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ	

ในปี	พ.ศ.	2544		จากนักกิจกรรมให้ได้รับหน้าที่ใหม่ใน

หน่วยงานนโยบายและแผน	 ซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งใน

การทำางานควบคู่กับงานการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	 ที่เป็นเรื่องใหม่สำาหรับผมมาก	 แต่ถือว่าผมได้มี

โอกาสทำาหน้าที่	 ๆ	 	 มีประโยชน์ต่อโรงเรียนในภาคการ

บริหารและนโยบาย	 คือ	 การได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดทำาธรรมนูญโรงเรียนหรือแผนพัฒนาโรงเรียน	

ออกแบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของ	

ครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 เพื่อเป็นข้อมูลใน

การจัดทำาวิสัยทัศน์	 ของโรงเรียน	 เพื่อกำาหนดเป็นแผน

พัฒนาโรงเรียน	 เป็นคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียน	 ดำาเนินการและประสานงานกับทุกหน่วย

งานของโรงเรียนให้ดำาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา	 เพื่อการรับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะ

กรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 และเป็นผู้ตรวจ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

เครือฯ	 	 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการทำางานที่มี

ประสิทธิภาพโดยใช้ทฤษฎี	PDCA
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	 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	อันเป็นที่สุดของการ

ทำางาน	35	ปี	

	 ปี	2545	ครูดีเด่น	ของสมาพันธ์สมาคม

	 											ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ

	 ปี	2550	ครูชำานาญการแม่พิมพ์แห่งแผ่นดินไทย

	 ปี	2552	เหรียญทองแดง	หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง

	 											นวัตกรรม	คุรุสภา

	 ปี	2559	รางวัลเชิดชูเกียรต	ิ“คุรุสดุดี”

	 จากจุดเริ่มต้นของครูพลศึกษา	 สู่ผู้ร่วมบริหาร

ระดับสูงของโรงเรียน	และกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของการ

ทำางานด้วยการเป็นครูพลศึกษาอีกครั้งก่อนเกษียณ	

การทำางานที่ผ่านมาตลอด	35	ปี	4	เดือน	ภาพแห่งความ

ภาคภูมิใจในผลงาน	อันเกิดจากความทุ่มเท	เสียสละ

ความคิดสร้างสรรค์	อุดมการณ	์ความซื่อสัตย	์ความเชื่อ

ความศรัทธา	และพฤติกรรมบุคลิกของการทำางานท่ีเป็น

ส่วนตัวของผมจะรู้เสมอว่าเรากำาลังทำากำาลังอะไร	ทำาไป

ทำาไม	ทำาเพื่อใคร	ทำาแล้วได้อะไร	นั่นเป็นสิ่งที่ตัวผมจะ

รู้เหตุผลและคำาตอบที่ชัดเจนเพียงผู้เดียว	ส่วนจะได้การ

ยอมรับในสถานภาพใด	 ๆ	 นั้น	 คงแล้วแต่ทัศนคติของ

แต่ละคน	แต่กำาลังใจ	เสียงช่ืนชมยินดี	สายตาท่ีดูเกลียดชัง

หรือแม้แต่การสนับสนุน	การตอบโต้	ขัดขวาง	ฯลฯ		มันคือ

ธรรมชาติของคนในสังคม	 และเป็นสัจธรรมของการ

ทำางานร่วมกับคน	 เราต้องยอมรับกับมัน	 ปรับตัวและ

เรียนรู้ที่จะอยู่	 แต่สิ่งสำาคัญมากกว่าคือผมจะไม่มีวันลด

คุณภาพของตนเองอย่างเด็ดขาด			

	 ผมขอกราบขอบพระคุณ	คณะภราดาและผู้บริหาร

ทุกท่านที่ให้โอกาสและร่วมงานกันตลอดระยะเวลา

ของการทำางานรับใช้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	กว่า	35	ปี	

ได้ทำาให้ผมมาถึงจุดหมายของชีวิตที่สมบูรณ์แล้ว

ทุกประการ

	 ขอขอบพระคุณกัณยาณมิตรทุกท่านเป็น		

อย่างสูง	 สำาหรับทุกสิ่งที่มีให้ตลอดมา	 และมันไม่ใช่

ความบังเอิญ	มันคือความตั้งใจ	 จนเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่

ที่จะเป็นครูเกษียณอย่างสมบูรณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	ที่รักยิ่งอย่างภาคภูมิในที่สุดในชีวิตของ	มันจะรอ	

...	ม.จรัญ	น้อยอิ่ม	
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มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น
คติประจำาใจ ทำาอะไรทำาจริง	กยิรา	เจ	กยิราเถนำ  

เวลาจะทำางานหรือสิ่งใดก็ทำาอย่างเต็มที	่ทำาให้ดีที่สุด	เต็มกำาลัง	และความ

สามารถของตนเอง

ความประทับใจในอัสสัมชัญธนบุรี และเรื่องราวประทับใจ 

มาสเตอร์วิศิษฐ์:	โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีจำานวนมาก	มีพ้ืนท่ีกว้างขวางถึง

80	ไร่	27	ตารางวา	มีพ้ืนท่ีสำาหรับจัดการเรียน	การสอน	และออกกำาลังกาย

อย่างเพียงพอและสภาพแวดล้อมที่ดี	บรรยากาศร่มรื่น	เอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอน	 	 ทำาให้นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน	 ผู้บริหารที่เป็น

นักบวชหรือที่เราเรียกว่าบราเดอร	์ 	 มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอย่างต่อ

เนื่อง	เพื่อพัฒนานักเรียน	คร	ูบุคลากร	เปรียบเสมือนครอบครัว	พี่-น้อง	ที่

คอยอบรม	ชี้แนะแนวทาง	อีกทั้ง	มีการส่งเสริมให้คร	ูบุคลากร	ได้มีโอกาส

พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป	

	 เรื่องราวประทับใจ	 มาสเตอร์มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้

เป็นครูดีเด่น	 ประเภทผู้ร่วมบริหาร	 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	จำานวน	2	ปี

			ปีที่	1	พ.ศ.2548	ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง		

			ปีที่	2	พ.ศ.2559	ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายอาคารสถานที่	

	 อีกทั้ง	ความภาคภูมิใจที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำาโครงการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม	 ที่ทำาให้โรงเรียนได้รับการยกย่อง	 ชื่นชมจากหน่วยงาน	

องค์กรภายนอกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง

แวดล้อม		ส่งผลให้ได้รับชื่อเสียงและรางวัลต่าง	ๆ	อาทิเช่น	รางวัลสถาน

ศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม	(ระดับ	5	ดาว)		

รางวัลชนะเลิศ	โครงการ	Thailand	Energy	Award	ฯลฯ

รางวัลสถานศึกษายอดเย่ียมด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม	(ระดับ	5	ดาว)	และรางวัลบุคลากร

ดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รางวัลชนะเลิศ	 โครงการ	 Thailand	 Energy	 Award	

ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

จากกระทรวงพลังงาน	ประจำาปี	2558

รางวัลท่ี	 1	 ถ้วยพระราชทาน	 จากพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช	 (รัชกาลท่ี	 9)	 ตาม

โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	 ปีท่ี	 11	 จัดโดยมูลนิธิ

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	ร่วมกับ		บริษัทโตโยต้า	มอเตอร์	

ประเทศไทย	จำากัด	ประจำาปี	2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	

ASEAN	Energy	Awards	2018	

ด้านพลังงานทดแทน	ประเภทอาคารควบคุม	

Large	Building	Category	

ณ	ประเทศสิงคโปร์

รางวัลดีเด่น	ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ประเภทอาคารควบคุม	ประจำาปี	2561	

จัดโดย	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน
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ความแตกต่างในการดำาเนินงานระหว่างการเป็นผู้

ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง กับ ผู้ช่วยผู้อำานวย

การฝ่ายอาคารสถานที่

มาสเตอร์วิศิษฐ์: ฝ่ายปกครอง	 การดำาเนินงานต่าง	 ๆ	

เกี่ยวกับนักเรียน	 คร	ู และบุคลากร	 จะเป็นเรื่องกระทำา

ความผิดระเบียบวินัย	 ความประพฤติ	 และการทะเลาะ

วิวาท	วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ซึ่ง

ต้องใช้กฎหมาย	 	 ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนเข้าไป

ดำาเนินการ	อีกทั้งการใช้จิตวิทยาอย่างมาก		รวมถึงการ

พูดเจรจาสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้คู่กรณี

เข้าใจซึ่งกันและกัน	 ลดความรุนแรง	 มีความพึงพอใจ

ด้วยกันทั้งสองฝ่าย	 บางเรื่องจบในวันเดียว	 บางเรื่อง

ต้องใช้เวลาหลายวันในการแก้ไขปัญหา	 บางเรื่องอาจ

จะต้องไปตกลงที่สถานีตำารวจหรือมีการขึ้นศาลเพื่อยุติ

ปัญหา	 	 สุดท้ายอาจจะต้องมีการพิจารณาให้นักเรียน	

หรือบุคลากรออกจากสถาบันซึ่งเป็นเร่ืองท่ียากต่อการ

ตัดสินใจ

	 ฝ่ายอาคารสถานที	่ 	 การดำาเนินงานต่าง	 ๆ	 จะ

เกี่ยวกับเรื่องอาคารสถานที่มากกว่าตัวบุคคล	ส่วนใหญ่

จะเป็นเรื่องการให้บริการอาคารสถานที	่ 	 รวมถึงการ

ซ่อมแซมบำารุงรักษาอาคาร	 และวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียน		

ห้องสำานักงาน	ห้องประกอบการ	เพื่อให้บริการครู

นักเรียน	บุคลากรภายใน	-	ภายนอกท่ีเข้ามาขอใช้บริการ

ปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการซ่อมแซมบำารุง

ระบบสาธารณูปโภค	 และวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียน	 ห้อง

สำานักงานที่มีการเสียหายเกิดขึ้น	 	 การดำาเนินงานแก้ไข

เบื้องต้นจะให้พนักงานเป็นผู้ดำาเนินการแก้ไขแต่ถ้าหาก

ไม่สามารถดำาเนินการได้	 ก็จะให้บริษัทภายนอกเข้ามา

ประเมินราคา	 พร้อมดำาเนินการแก้ไขปัญหานั้น	 ๆ	 จบ

เป็นงาน	ๆ	ไป	

	 สรุปความแตกต่าง	ฝ่ายปกครอง	การดำาเนินงาน

อาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเข้ามา

เกี่ยวข้อง	และต้องใช้หลักจิตวิทยาแต่ละเหตุการณ์

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและมีความกังวล

มากกว่า	 ฝ่ายอาคารสถานที	่ 	 การดำาเนินงานจะต้องใช้

ความรู้	 ความสามารถด้านการก่อสร้างเข้ามาเกี่ยวข้อง		

และต้องบริหารคนหลายระดับ	ตั้งแต่คุณครูถึงพนักงาน		

ซึ่งต้องเข้าใจทัศนคติของแต่ละบุคคล	 	 การดำาเนินงาน

จึงจะจบได้ตามใบงาน
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แนวคิดในการดำาเนินงานและพัฒนางานฝ่ายอาคาร

สถานที่

มาสเตอร์วิศิษฐ์: การบริหารงานในฝ่ายอาคารสถานที่

ให้ความสำาคัญกับทีมงาน	 (Teamwork)	 โดยใช้หลัก

การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 ในการทำางานร่วมกัน	 สร้าง

แนวทางหรือวัฒนธรรมการทำางานในการเป็นผู้นำาและ

ผู้ตามที่ด	ีใช้กระบวนการ	PDCA	เป็นกลไกสำาคัญในการ

ขับเคลื่อนทำางานให้บรรลุเป้าหมาย

	 นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแจ้งขอใช้

บริการและซ่อมแซมบำารุงรักษาเกี่ยวกับงานอาคาร

สถานที่	มาใช้บริหารงานในระบบฐานข้อมูล	 	 เพื่อใช้ใน

การติดตามการดำาเนินงานและแก้ไขงานตามที่ผู้ขอใช้

บริการแจ้งขอใช้บริการมาที่ฝ่ายอาคารสถานที	่ 	 มีการ

ตรวจสอบ	 ติดตามและประเมินผล	 เพื่อนำามาพัฒนา

งานให้เกิดความรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ	 เข้า

มาเป็นหัวหน้างานตามแผนโครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายอาคารสถานที	่	โดยให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

รับผิดชอบงาน	 ติดตามการทำางาน	 และสรุปผลการ

ดำาเนินงานของตนเองได้	 	 และนำามาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

	 ดำาเนินการนำาพนักงานจากบริษัทภายนอก	

OUTSOURCE	 เข้ามาดำาเนินงานควบคู่กับพนักงาน

ประจำาของโรงเรียน	

	 ดำาเนินการปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่						

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีอาคาร

สถานที่สวยงาม	 มีความมั่นคงแข็งแรง	 เพียงพอต่อการ

ใช้บริการ	และรองรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมี	

ประสิทธิภาพตามยุคสมัย	 โดยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	อาคารโกลเด้น	จูบิลี่

2.	อาคารสปอร์ตอารีน่า

3.	อาคารอัฒจันทร์

4.	อาคารอเล็กซิส

5.	อาคารซ่อมบำารุง

6.	การจัดทำาศูนย์การเรียนรู้พลังงาน	สิ่งแวดล้อม	และ

				เศรษฐกิจพอเพียง

7.	การปรับปรุงอาคารเซนต์แมรี่	เป็นห้องเรียน	AI

8.	การปรับปรุงอาคารรัตนบรรณาคาร	เป็นห้องเรียน	

			ACT	LEARNING	SPACE

9.	การปรับปรุงสวนกาญจนาภิเษก	เป็นอุทยานกาญจนา

			ภิเษก	และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
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ผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด-19

มาสเตอร์วิศิษฐ์: ความเป็นอยู่		ค่าใช้จ่ายของครอบครัว		

ท่ีจะต้องจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของเครื่องใช้

ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด	 -19	 เช่น	 หน้ากากอนามัย	 เจล				

สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ	ชุดตรวจ	ATK		ที่เป็นสิ่งของ

จำาเป็นประจำาบ้าน	และประจำาตัว		การใช้ชีวิตในสถานท่ี

ชุมชนทั่วไป	 และการเดินทางไปในที่สาธารณะที่ต้องมี

การป้องกันทุกครั้ง

คำาแนะนำาในการรับมือกับโควิด-19

มาสเตอร์วิศิษฐ์: ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคไวรัส

โคโรนา	หรือ	COVID-19	ขอให้นักเรียน		คร	ู	บุคลากร

ทุกท่าน	 ตระหนักถึงการใช้ชีวิตประจำาวัน	 ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง		

ล้างมือบ่อย	 ๆ	 	 การใช้เจลแอลกอฮอล์	 	 และการเว้น

ระยะห่างในสถานที่ชุมชน

คำาอวยพรในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 60 ปี

มาสเตอร์วิศิษฐ์: ขอร่วมแสดงความยินดีกับ	 คณะ

ภราดา	 ครู	 ผู้ปกครอง	 นักเรียน	 ศิษย์เก่า	 รวมทั้งผู้ที่

มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของ

สังคมและประเทศชาติในการให้การศึกษาแก่เด็กและ

เยาวชนให้เป็นคนดี		คนเก่ง		มีคุณธรรม		จริยธรรมและ

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตลอดมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานถึง	 60	 ปี	 ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของครู	

และบุคลากร	ขอเป็นกำาลังใจให้ครู	และบุคลกรทุกท่าน

ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำาลังความสามารถ

เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน

ตลอดไป	

	 สุดท้ายนี้ขอแม่พระอัสสัมชัญและนักบุญหลุยส์

มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต		โปรดอำานวยพรให้ครูและ

บุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน		มีความสุข		

ความเจริญ		ก้าวหน้าตลอดไป
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มาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี
คติประจำาใจ ทำาให้ดีที่สุด	

กิจกรรมและงานทุกอย่างจะต้องทำาให้เต็มที่	 เต็มความสามารถ	 และจะ

ต้องทำาให้ดีที่สุด  

เรื่องราวที่ประทับใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา 

มาสเตอร์ประเทือง: อัสสัมชัญธนบุรี	 ก่อตั้งเมื่อปี	 2504	 ตรงกับปีที่เกิด

พอดี	มาถึงปัจจุบันนี้	ป	ี2564	รวม	60	ป	ีตลอดระยะเวลา	25	ปี	ที่ทำา

หน้าท่ีครูผู้สอนและยังรวมถึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน	ๆ	มากมาย	

เช่น	หัวหน้างานระดับช้ัน		งานลูกเสือ-เนตรนารี		ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอัสสัมชัญ

ธนบุรี	มีแต่ความเปลี่ยนแปลง	 	ซึ่งทุก	ๆ	การเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อการ

พัฒนาในแนวทางที่สร้างความรุ่งเรือง	 ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน

ในทุกมิติ

ความแตกต่างของวิชาวิทยาศาสตร์ในอดีต-ปัจจุบัน

มาสเตอร์ประเทือง: วิชาวิทยาศาสตร์ในอดีตมีแหล่งเรียนรู้	 และสืบค้น

ข้อมูลน้อยมาก	 	 มีเพียงในหนังสือเรียนเท่านั้น	 ในยุคปัจจุบันสามารถ

สืบค้นความรู้เพิ่มเติมได้มากมาย	นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่		

การศึกษาไทยปัจจุบันเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 

มาสเตอร์มีความเห็นอย่างไร

มาสเตอร์ประเทือง: วิทยาศาสตร์	คือ	การเรียนรู้ในทุก	ๆ	

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา	 ที่สามารถทำาให้ตัวเรามีการพัฒนา

ที่ดียิ่งขึ้น	 	 ปัจจุบันการเรียน	 เน้นทักษะวิทยาศาสตร์

มากขึ้น	 เราทุกคนรักตัวเอง	 รักในความก้าวหน้า	

วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนา	และเสริมสร้างให้สำาเร็จได้

ผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 

มาสเตอร์ประเทือง: โควิด-19	 เป็นตำาราเรียนเล่มใหญ่

ที่สอนให้เราเกิดความตระหนักว่า	 การเรียนรู้ไม่จำาเป็น

ต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป	 เราสามารถเรียนได้ในรูป

แบบ	Online	ความรู้สึกคือมาสเตอร์เป็นครูมา	30	ปี	มี

ปีนี้ที่ไม่ได้พบนักเรียนในห้องเรียน	และก็ดีใจที่การเรียน

ในรูปแบบนี้สามารถสร้างเสริมความรู้ให้กับนักเรียนได้

เช่นเดียวกัน

คำาแนะนำาในการรับมือกับโควิด-19

มาสเตอร์ประเทือง: โควิด-19	เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่รอบ	

ตัวเราและยังคงอยู่กับเราต่อไป	 ดังนั้น	 เราต้องปรับตัว	

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในการป้องกันอย่างเคร่งครัด	 เพื่อ

ให้เราสามารถอยู่ร่วมกันกับโรคนี้ได้	

คำาอวยพรในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 60 ปี

มาสเตอร์ประเทือง: อัสสัมชัญธนบุรี	 จงมีความเจริญ

ก้าวหน้า	รุ่งเรือง	อย่างมั่นคง	และยั่งยืนตลอดไป	
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มิสศรินทิพย์ เง่อสวัสดิ์

คติประจำาใจ Where	there’s	a	will,	there’s	a	way.	ความพยายาม

อยู่ที่ไหนความสำาเร็จอยู่ที่นั่น	คอยเตือนตัวเองให้มีความพยายามอยู่เสมอ

  

ความประทับใจในอัสสัมชัญธนบุรี 

มิสศรินทิพย์:	 มิสเป็นคนที่ค่อนข้างจะ	 Nationalism	 ที่ใดก็ตามที่มิส

เข้าไปอยู่	 มิสจะมีความประทับใจ	 มีความรักในองค์กรนั้น	 ๆ	 ทุกอย่าง	

ดังนั้น	 ทุกอย่างที่เป็นอัสสัมชัญธนบุรี	 มิสประทับใจหมดทุกสิ่ง	 มิสรู้สึก				

ภาคภูมิใจในความเป็นอัสสัมชัญธนบุรี	ตั้งแต่เข้ามาทำางานจนถึงปัจจุบัน

ความแตกต่างในการสอนภาษาอังกฤษในอดีตกับปัจจุบัน

มิสศรินทิพย์:	 ในอดีตครูต้องเตรียมตัวสอนเยอะมาก	 การออกเสียงคำา

ศัพท	์ คำาแปล	 เพราะนักเรียนไม่มีตัวช่วยมากมายเหมือนในปัจจุบัน	 แต่

ตอนนี้เราให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากโทรศัพท์มือถือ,	Tablet,	iPad		

ของเขาได้เลย	 และครูเองก็สามารถ	 Download	 บทเรียนใหม่	 ๆ	 จาก	

Computer	ในห้องเรียนได้เลย	ซึ่งสะดวกสบายกว่าในอดีตมาก

คำาแนะนำาสำาหรับนักเรียนในการฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

มิสศรินทิพย์: นักเรียนต้องหมั่นค้นคว้าหาความรู้ใหม	่ ๆ	 ใส่ตนเอง	 จาก

สื่อต่าง	ๆ	ที่มีแพร่หลายในปัจจุบัน	สนใจฟังคำาแนะนำาของครู	ยอมรับฟัง	

และแลกเปล่ียนความรู้กับเพ่ือน	ๆ	กับครู	อย่าเป็นคนท่ีมีอัตตาสูงจนเกินไป

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  

มิสศรินทิพย์: ความเป็นอยู่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด	เราต้องใช้ชีวิตแบบ

New	 Normal	 ระวังตัวในทุกด้าน	 การกิน	 การเที่ยว	 การเงิน	 ต้อง

ระมัดระวัง	 เพราะเหมือนมีอันตรายพร้อมเกิดขึ้นกับทุกคนตลอดเวลา	

เราต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิต	New	Normal	 ให้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ	

ยอมรับว่าโลกปัจจุบันไม่เหมือนเดิม	แล้วเราจะมีความสุขกับมัน

คำาอวยพรในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 60 ปี 

มิสศรินทิพย์: ขอนักบุญหลุยส์	 มารีฯ	 องค์อุปถัมป์โรงเรียนเราปกป้อง

คุ้มครองทุก	ๆ	ชีวิตในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย	ความเจริญยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	

และให้โรงเรียนมีความเจริญในทุก	ๆ	ด้านตลอดไปค่ะ
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มาสเตอร์เอกราช แก้วเขียว

คติประจำาใจ คิดดี	ทำาดี	พูดดี

เพราะพระเจ้าไม่ให้ผมทำาความชั่ว   

เรื่องราวที่ประทับใจในการสอนวิชาดนตรี

มาสเตอร์เอกราช:  เรื่องแรก		มาสเตอร์ได้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยม

ศึกษาปีที	่3	จนสอบได้เกรด	8	ของสถาบัน	Trinity	ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดของ

นักเรียน	และได้เกียรตินิยมอันดับ	2	เมื่อป	ีพ.ศ.255	เรื่องที่สอง	มาสเตอร์

ได้ทำาวงสตริงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	และสามารถเข้ารอบสุดท้าย

ไปแข่งกับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ	 ในรายการบาวยังบลัด	 ที่สตูดิโอ

เวิร์คพ้อยท์	เมื่อปี	2559

สไตล์การเล่นดนตรีของนักเรียนในอดีตกับปัจจุบัน

มาสเตอร์เอกราช: นักเรียนในสมัยอดีตที่มาสเตอร์ได้เริ่มสอน พวกเขา

นิยมเล่นกีต้าร์ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ เพราะแนวการเล่นดนตรี และสื่อใน

ยุคนั้นเป็นวงร็อคมากกว่า ซึ่งกีต้าร์ไฟฟ้ามีบทบาทสำาคัญในสไตล์การ

เล่น แต่ในปัจจุบันนี้นักเรียนนิยมเล่นกีต้าร์คลาสสิคกันเยอะ เนื่องจาก

สื่อในยูทูปจะมีนักกีตาร์มาเล่น Cover เพลงโดยใช้สไตล์การเล่นของ

คลาสสิกกันมาก

คำาแนะนำาในการฝึกฝนสำาหรับนักเรียนที่มีความรัก

ด้านดนตรี

มาสเตอร์เอกราช: การเรียนดนตรีต้องหมั่นฝึกฝน

ตลอดเวลา	 และหาความรู้ให้มาก	 ซ่ึงส่ือท่ีให้ความรู้มีอยู่	

มากมายในโซเชียล	 รวมถึงหาแนวสไตล์การเล่นที่ชอบ	

ซึ่งจะเป็นสไตล์ของตัวเองในการเล่นต่อไป

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

มาสเตอร์เอกราช: สถานการณ์โควิด-19	มีผลกระทบ

ต่อการดำารงชีพ	 เพราะเงินบางส่วนที่เคยได้รับก็หายไป	

ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมด	 แต่เราก็ต้องรู้จักประหยัด

และใช้ให้พอดีพอเหมาะ

คำาแนะนำาในการรับมือกับโควิด-19

มาสเตอร์เอกราช: โรคโควิด-19	คงยังจะอยู่กับเรา

ต่อไป	 เราก็ต้องอยู่ร่วมกันไปให้ได้	 และอย่าประมาท	

หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง	ไม่ไปที่คนเยอะ	ๆ	โดยไม่จำาเป็น	

ล้างมือบ่อย	ๆ	เว้นระยะห่างจากผู้อื่น	

คำาอวยพรในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 60 ปี

มาสเตอร์เอกราช: ในโอกาสท่ีโรงเรียนครบรอบ	 60	 ปี	

มาสเตอร์ขอให้โรงเรียนเติบโตเจริญก้าวหน้าย่ิง	ๆ	ข้ึนไป
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	 เมื่อครั้งได้มีโอกาสพาทีมงาน	Paperboat	ถ่ายทำาคลิปวีดิโอแนะนำาโรงเรียน	มิสได้ทำาหน้าที่เจ้าบ้านนำาคณะ

ผู้มาเยือนเดินรอบบริเวณโรงเรียน	 ในวันนั้นมิสได้สัมผัสถึงอะไรหลาย	ๆ	อย่าง	 ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้มาเยือนที่

เขาแสดงออกถึงความประทับใจในความสวยงามของโรงเรียน	 และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนเป็น

อย่างยิ่ง	 ส่วนตัวเราผู้นำาชมก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เขาชื่นชมบ้านหลังที่สองของเรา	 ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วเขายัง

กล่าวชมในเรื่องของการจัดแผนการเรียนต่าง	ๆ	ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้หลากหลาย	ตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างด	ี จำาได้ว่าในช่วงที่นั่งพักรอกอง	 มิสได้กล่าวฝากทีมงานไปประโยค

หนึ่งว่า	“มิสฝากโรงเรียนด้วยนะคะ ที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านของมิส”

 ช่วงที่พาทีมงานไปถ่ายทำาตามอาคารต่าง	 ๆ	 บุคลากรโรงเรียนของเราทำาหน้าที่เจ้าบ้านได้เป็นอย่างดี	 ช่วย

กันให้ข้อมูล	 และนำาเยี่ยมชมห้องเรียน	 ห้องกิจกรรม	 รวมไปถึงเหล่านักเรียนที่ให้การต้อนรับด้วยความยิ้มแย้ม	

แจ่มใส	ให้ความร่วมมือกับทีมงานเป็นอย่างดี	

	 ตอนที่มิสได้เห็นคลิปที่ทีมงานจัดทำาเรียบร้อย	นอกจากจะสวยงามสมการรอคอยแล้ว	มิสรู้สึกขอบคุณที่ทีม

งานนี้มองเห็นความสง่างามของอัสสัมชัญธนบุร	ีและนำาเสนอให้กับผู้ปกครองหลาย	ๆ	ท่าน	ได้เห็นและเป็นตัวช่วย

ในการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลานต่อไป	

	 ในทุกปี	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 มีผู้มาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ	 ทั้งมาศึกษาดูงาน	 มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	

ตลอดจน	การขอใช้สถานที่ในการถ่ายทำา	และจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	อัสสัมชัญธนบุรียินดีต้อนรับทุกท่านตลอดมาและ

ตลอดไป	

	 ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมคลิปแนะนำาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	โดยทีมงาน	Paperboat	

ได้ที	่https://youtu.be/HAjRR9zP7rE

ACT บ้านที่สวยงามของเรา
โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว
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ผลงานโดดเด่น

ปีการศึกษา 2564

รางวัล The Best Achievement 

Onboard Award, 1st Place Winner

 นายธฤต วิทย์วรสกุล ชั้น ม.5/1 นายกรปภพ

สิทธิฤทธิ์ ชั้น ม.4/1 และ ด.ช.เสฎฐพันธ์ เหล่าอารีย์ 

ชั้น ม.3/8 ทีม Identation Error ตัวแทนประเทศไทย 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Best Achievement On-

board Award, 1st Place Winner จากการแข่งขัน

เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทำางานของหุ่นยนต์ 

Astrobee ที่คอยช่วยเหลือนักบินอวกาศในสถานี

อวกาศนานาชาติในรายการแข่งขัน 2nd Kibo Robot 

Programming Challenge (Kibo-RPC) The Final 

Round ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

รางวัล Popular Vote 

และ Best Presentation Award
	 น.ส.นิติวดี	 ลิมปายารยะ	 ชั้น	 ม.6/3	 นายพีรวิ

ชญ์	 นับเนืองทรัพย์	 น.ส.ณิชชิศา	 แซ่อึ่ง	 น.ส.ณิธินันท์	

นิทัศน์ปกรณ	์และ	น.ส.อิสลีญาภร	มีสมสาร	ชั้น	ม.5/1	

ได้รับรางวัล	Popular	Vote	และ	Best	Presentation	

Award	 จากการเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรม

อาหาร	Food	Innopolis	Innovation	Contest	2021:	

Food	Heritage	Innovative	and	Future	Life	Style	

รางวัลชนะเลิศ 

Max Ploys Crossword Game
 นายชัยยศฐา	มานะชัยสิทธิ์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม

เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ	 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย	

จากการเข้าร่วมการแข่งขันเกมภาษาอังกฤษในรายการ	

Max	Ploys	Crossword	Game	A-Math	Kumkom

Sudoku	and	Gold	Finger	Ed-Sport	Challenge

2021	 จัดโดย	 บริษัทแม็กซ์พลอยส์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	

จำากัด	ณ	ศูนย์การค้าทรีออนทรี	พระราม	3	กรุงเทพฯ		
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รางวัลชนะเลิศประกวดเสียงภาวนา
	 ด.ญ.วิชาดา	 ส่องแสง	 ชั้น	 ป.3/6	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	จากการประกวดเสียงภาวนา	ซีซั่น	4	รุ่น	Kids	

จัดโดย	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Vocal Class Grade 6
	 ด.ญ.ปวีร์นุช	เพียงประสิทธิ์พร	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/2	ได้เข้าร่วม

การแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง	ครั้งที่	 9	ประจำาปี	 2021	รอบ

คัดเลือกประเทศไทย	 ผลปรากฎว่า	 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ	 1st	 Place	

คะแนนสูงสุด	ลำาดับที่	1	ประเภทการแข่งขัน	Vocal	Class	Grade	6	และ

โล่รางวัลชนะเลิศ	5th	Place	ประเภทการแข่งขัน	Vocal	Senior	Class	

(Age	17	or	Under)	และมีสิทธ์ิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ระดับนานาชาติฮ่องกง

แชมป์ MakeX Thailand Competition 2021
	 งานการเรียนการสอน	AI	&	Robotics	

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โดยชมรมหุ่นยนต์	 ACT	

Robot	Club	ได้ส่ง	ด.ช.ณัฎฐชัย	กีรติธร	และ	ด.ช.จีรภัทร

จอมมงคล	ชั้น	ม.3/8	ในนามทีม	Hello	World	เข้าร่วม

การแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ	 MakeX	 Thailand	

Competition	2021	ณ	ศูนย์การค้าพาราไดซ์	พาร์ค

ศรีนครินทร์	ผลปรากฏว่า	ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย

รุ่น	MBot	 Starter	 ระดับมัธยมศึกษา	 และได้สิทธิเป็น

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต	์MakeX	

World	 Robotics	 Competition	 ณ	 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน



44

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 

เทเบิลเทนนิสเพ่ือความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพ่ือความชนะเลิศ

แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน	 ประจำาปี	 2564	

ด.ช.วศพล	ยะทวานนท์	ช้ัน	ม.1/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทชายเด่ียว	รุ่นอายุไม่เกิน	13	ปี	และ	ด.ช.วรเศรษฐ์

บวรธรรมรัตน์	 ชั้น	 ม.2/6	 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วย

พระราชทาน	ประเภทชายคู่	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี

รางวัลชนะเลิศ KRASAE TENNIS CAMP

JUNIOR CHALLENGE 2022
	 ผลการแข่งขันเทนนิส	รายการ	KRASAE	TENNIS

CAMP	 JUNIOR	 CHALLENGE	 2022	 ครั้งที่	 1	 ด.ช.	

กฤษฎิ์	 นิ่มวชิระสุนทร	 ช้ัน	 ป.2A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

ประเภทชายเด่ียว	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	และ	ด.ญ.ชัญญา	

นิ่มวชิระสุนทร	 ชั้น	 ป.2A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่	1	ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	

นักกีฬาเทนนิสทีมชาติ
	 น.ส.สลักทิพย์	อุ่นเมือง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/6	

นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี		ได้ผ่าน

การคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติ	 ชุดใหญ่

ในโครงการเตรียมความพร้อมสำาหรับทีมชาติไทย	ชุดใหญ่

ประจำาปี	 2565	 ณ	 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต	ิ

เมืองทองธานี

ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
	 ขอแสดงความยินดีกับ	 ด.ช.วศพล	 ยะทวานนท์	

ช้ัน	ม.1/7	นักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	ชุด	A

ประจำาปี	2565	ได้สิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน	เทเบิลเทนนิส

เยาวชนชิงแชมป์อาเซียน	2022	และรายการเซต	เทเบิล

เทนนิส	จูเนียร์	แอนด์	คาเดท	ในช่วงกลางปี	2565
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รางวัลชนะเลิศ PTT - ITF JUNIOR J5
 น.ส.สลักทิพย์	 อุ่นเมือง	 ชั้น	 ม.4/6	 นักเทนนิส

เยาวชนทีมชาติไทย	 รุ่นอายุไม่เกิน	 16	 ปี	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	จากรายการแข่งขันเทนนิส

เยาวชนนานาชาติ	 ไอทีเอฟ	 เวิลด์	 เทนนิส	ทัวร	์จูเนียร์	

เกรด	5	รายการ	“แอลทีเอที	 เอเชียน	ไอทีเอฟ	จูเนียร์	

เจไฟว์	2021”	ระหว่างวันที่	20	-	27	พฤษจิกายน	2564

ณ	ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ	เมืองทองธานี	

รางวัลชนะเลิศ 

พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7
	 ด.ญ.พิชญาภัค	ศรีมุกข์	ชั้น	ป.6/2	ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเด่ียว	อายุไม่เกิน	14	 ปี	จากการ	

แข่งขันเทนนิส	รายการพีทีที	 -	ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	

ครั้งที่	7	ภาคอีสาน	เมื่อวันที	่24	ตุลาคม	2564	ณ	สนาม

เทนนิสศรีชาพันธุ์	จังหวัดขอนแก่น	

รองชนะเลิศอันดับ 2 ไอทีเอฟ 

เอเชีย อันเดอร์ ทเวลฟ์ ทีม คอมเพทติชั่น
	 ด.ญ.พิชญาภัค	 ศรีมุกข์	 ชั้น	 ป.6/2	 นักกีฬา

เทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	 2	 ประเภททีมหญิง	 รุ่นอายุไม่เกิน	 12	 ปี	 จาก

รายการเอเชีย	 ไอทีเอฟ	 เอเชีย	 อันเดอร์	 ทเวลฟ	์ ทีม	

คอมเพทติชั่น	ปี	2021	รอบชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย	วันที่	

22	-	26	พฤศจิกายน	2564	ณ	ประเทศคาซัคสถาน	

รางวัลชนะเลิศ มกรเกมส์ (ระดับภาค)
	 น.ส.ธิดาพร	 กลีบยี่สุ่น	 ชั้น	 ม.5/4	 นักกีฬา

แบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย	 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาต	ิ ครั้งที่	 47	 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค	 1	

กรุงเทพมหานครมกรเกมส์	 (ระดับภาค)	 ระหว่างวันที่	

18	 -	27	ธันวาคม	2564	ณ	จังหวัดปราจีนบุรี	ผลการ

แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภททีมหญิง	รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทหญิงคู่	และรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	2	ประเภทคู่ผสม	
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รางวัลชนะเลิศ YOUNG - AMPUNSUWAN 

AYUTHAYA OPEN 2021
	 ผลการแข่งขัน	กีฬาแบดมินตัน	รายการ	YOUNG

-	AMPUNSUWAN	AYUTHAYA	OPEN	2021	วันที่

5	-	10	พฤศจิกายน	2564	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด.ญ.อัญพัชร์	 พิชิตปรีชาศักด์ิ	 ชั้น	 ม.2/5	 ได้รบัรางวัล	

ชนะเลิศ		รุ ่นอายุไม่เกิน	15	ปี		และ		ด.ช.ชยางกูร	

ไทรทรัพย์รงค์	ชั้น	ม.3/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ

ไม่เกิน	15	ป	ีประเภทชายคู่

รางวัลชนะเลิศ TERMINAL 21 - KORAT 

BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021
	 ผลการแข่งขัน	TERMINAL	21	-	KORAT	

BADMINTON	 CHAMPIONSHIPS	 2021	 น.ส.ธิดาพร	

กลีบยี่สุ่น	 ชั้น	 ม.5/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภท

คู่ผสม	ด.ญ.อัญพัชร์	พิชิตปรีชาศักดิ์	ชั้น	ม.2/5	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 ประเภทหญิงเด่ียว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 15	 ปี	

ด.ช.ชยางกูร	 ไทรทรัพย์รงค์	 ชั้น	 ม.3/7	 ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ	1	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	ประเภทชายคู่	และ

คู่ผสม	และ	ด.ช.ภูภูมิ	ใจกว้าง	ชั้น	ป.5/3	ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ	1	รุ่นอายุไม่เกิน	11	ปี	ประเภทชายคู่

รางวัลชนะเลิศ TOYOTA JUNIOR 

BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021
	 ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ	TOYOTA	

JUNIOR	BADMINTON	CHAMPIONSHIPS	2021

ด.ช.ชยางกูร	ไทรทรัพย์รงค์	ชั้น	ม.3/7	ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทคู่ผสม	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	ด.ญ.อัญพัชร์

พิชิตปรีชาศักดิ์	 ชั้น	 ม.2/5	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	 1	 ประเภทหญิงเดี่ยว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 15	 ปี	

น.ส.ธิดาพร	กลีบย่ีสุ่น	ช้ัน	ม.5/4		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	1	ประเภทคู่ผสม	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	

2		ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	19	ปี	นายแทนคุณ	

เศรษฐประเสริฐ	 ชั้น	 ม.3/7	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	2	ประเภทคู่ผสม	รุ่นอายุไม่เกิน	17	ปี	ด.ช.ปาณชัย

บุญมาก	 ชั้น	 ม.2/7	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	

ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	และรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ	2	ประเภทชายคู่	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	
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รางวัลชนะเลิศ Basketball Thailand 

Invitation 3x3 2021
	 ผลการแข่งขัน	กีฬาบาสเกตบอล	รายการ	

Basketball	Thailand	invitation	3x3	2021	เมื่อวันที่

28	 พฤศจิกายน	 2564	 ณ	 ห้างสรรพสินค้า	 Central	

แจ้งวัฒนะ	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	รุ่น	16	ปี	และรางวัลรองชนะเลิศ	รุ่น	18	ปี

แชมป์ SAT Football 

Thailand Championship 2021
	 นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ	 เข้าร่วมการ

แข่งขันฟุตบอลรายการ	 SAT	 Football	 Thailand	

Championship	2021	“แชมป์ชนแชมป์”	รุ่น	13	ปี	

เมื ่อวันที่		31		ตุลาคม		2564		ณ		จังหวัดเชียงราย	

ผลปรากฏว่า	ด.ช.ดนุพล	บุบผา	ชั้น	ม.2/5	ได้รับรางวัล	

MVP	นักเตะยอดเยี่ยม	ด.ช.ปิติกร	แปลงไธสง	ชั้น	ม.2/5		

ได้รับรางวัล	 ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม	 โดยมี	 มาสเตอร์

อมร	อัครชาญเกียรติ	ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม	

เหรียญทองกีฬาปีนหน้าผา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา	 ชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 10	 -	 12	 ธันวาคม	 2564	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี ได้รับรางวัล	 4	 เหรียญทอง	 4	

เหรียญเงิน	5	เหรียญทองแดง

เหรียญเงินกีฬาว่ายนำา้

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายนำ า้ชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย	ประจำาปี	2564	นางสาวชญาภา	ป้านสุวรรณ	

ชั้น	 ม.4/2	 ได้รับรางวัล	 3	 เหรียญเงิน	 จากการแข่งขัน	

รุ่น	15	ปีหญิง	ท่ากรรเชียง	50	เมตร	ท่ากรรเชียง	100	

เมตร	และท่าผีเสื้อ	100	เมตร
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เหรียญทองแดง Thailand Youth 

Ice Hockey Championship 2021
	 ด.ช.วีรศรุต	 แสงเรือง	 ชั้น	 ป.3/8	 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	 จากการแข่งขันกีฬา	 Hockey	

รายการ	Thailand	Youth	Ice	Hockey	Championship

2021	 โดยเข้าร่วมการแข่งขันในทีม	 Bangkok	 Zeus		

รุ่น	U8	ณ	 Ice	 Rink	Maga	 Bangna	 จัดโดย	 สมาคม

ฮอกกี้นำา้แข็งแห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ TGA-SINGHA Junior

Golf Ranking
	 ด.ช.ปณต	สุขอนันต์	ชั ้น	ม.1/6	ได้รับรางวัล			

ชนะเลิศ	จากการแข่งขันกอล์ฟ	รายการ	TGA-SINGHA

Junior	Golf	Ranking	(Class	S,	A,	B,	C,	D,	E,	F)	ภาค

กลาง	สนามที่	3	ระหว่างวันที่	25-26	มกราคม	2564	

ณ	สนามไดนาสตี้กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่คลับ	จ.	นครปฐม

รองชนะเลิศเทควันโด 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ผลการแข่งขัน	 เทควันโด	 รายการ	 Online	

G	 H	 Bank	 Taekwondo	 เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย	 ประจำาป	ี 2564	 ระหว่างวันที่	 1	 -	 25	

พฤศจิกายน	2564	ด.ช.พีรพัฒน์	ตระการวิจิตร	ช้ัน	ม.3/7	

นักกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่	ฟรีสไตล์ชาย	ไม่เกิน	17	ปี	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	

เหรียญทองว่ายนำา้กีฬาระหว่างโรงเรียน

	 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายนำา้กีฬาระหว่างโรงเรียน	

(กรมพลศึกษา)	ประจำาปี	2565	ระหว่างวันที่	24-28

มกราคม	2565	ณ	สระว่ายนำา้วิสุทธารมณ์	กรมพลศึกษา

รุ่นอายุ	16-18	ปี	น.ส.ชญาภา	ป้านสุวรรณ์	ชั้น	ม.4/2	

ได้รับรางวัล	 1	 เหรียญทอง	 จากท่ากรรเชียง	 50	 เมตร	

และ	3	เหรียญเงิน	จากท่าผีเสื้อ	50	เมตร	ท่ากรรเชียง	

100	เมตร	และท่าฟรีสไตล์	50	เมตร
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พิธีลงนามสัญญานักฟุตบอลเยาวชน
	 เมื่อวันที่	 19	มกราคม	2565	คุณโรจนสิทธิ์	 มีนิจสิน	รองผู้อำานวยการโครงการกีฬาไทยเบฟ	 ไทยทาเล้นท์	

คุณมันทนา	 ประไพเพ็ชร์	 ที่ปรึกษาโครงการไทยเบฟ	 ไทยทาเล้นท์	 บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดย

เครื่องดื่มตราช้าง	 พร้อมด้วยภราดาพีรพงศ์	 ดาราไทย	 อธิการ	 และที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 และคุณณรงค์วิทย์															

อุ่นแสงจันทร์	ผู้อำานวยการโครงการช้างเผือกฯ	ร่วมพิธีลงนามสัญญานักฟุตบอลเยาวชน	ระหว่าง	เครื่องดื่มตราช้าง	

กับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมร่ี	โดยมีการเซ็นสัญญานักเตะเยาวชน	รุ่นท่ี	6	ได้แก่	ด.ช.ชิษณุพงศ์

สุวรรณศักดิ์	ด.ช.ไกรวิชญ์	หนูขำา	ชั้น	ม.1/7	ด.ช.ภูมิรพี	สิริบุญญากุลย์	ชั้น	ม.2/4	ด.ช.พีรดา	หล้าสวัสดิ์	ด.ช.ศิรสิทธิ์	

ทรัพย์สิน	ชั้น	ม.2/5	และ	นายพงศ์เพชร	เอี่ยมสะอาด	ชั้น	ม.3/6
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พิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์ เจ้าแผ่นดินสยาม 

และอุทยานกาญจนาภิเษก

	 พิธีการเริ ่มขึ ้นในเวลาประมาณ	16.20	น.								

คุณส่องแสง	ปทะวานิช	นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	กล่าวรายงาน	จากนั้น	ประธาน

ในพิธี	ภราดา	ดร.อานันท์	ปรีชาวุฒิ	กล่าวปราศรัย	และ

กดปุ่มเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ	

	 ในโอกาสโรงเรียนครบรอบ		60		ปี		สมาคม

ผู้ปกครอง	 และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ			

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 	 จัดให้มีโครงการปรับปรุง

สวนกาญจนาภิเษก	 สร้างแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง		และจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 (รัชกาลที	่ 9)	 เพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำาริฯ	สู่การปฏิบัติจริง

ให้แก่ครู	 นักเรียน	 และชุมชน	 เพื่อนำาไปเป็นหลักใน

การดำาเนินชีวิตต่อไป		ในการนี้ได้มีการจัดสร้างรูปหล่อ	

“เจ้าแผ่นดินสยาม”	 ขึ้น	 และได้ทำาพิธีเปิดอนุสาวรีย์		

“เจ้าแผ่นดินสยาม”	และอุทยานกาญจนาภิเษก	โดยมี

ภราดา	ดร.อานันท์	ปรีชาวุฒิ	เป็นประธานในพิธี	ภราดา

ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู ้อำานวยการ		คณะภราดา	

ผู้อำานวยการเขตบางแค	คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง	

และครูฯ		คณะครูเกษียณ		คณะกรรมการสมาคมศิษย์

เก่าฯ	 คณะครู	 เจ้าหน้าที่	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียนเข้า

ร่วมในพิธี		เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2564
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	 หลังจากประธานมอบรูปหล่อจำาลองเจ้าแผ่นดิน

สยาม	 ให้แก่ผู้สนับสนุน	 ประธาน	 ผู้อำานวยการ	 นายก

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 และคณะกรรมการสมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ	 เยี ่ยมชมแหล่งเรียนรู ้ในอุทยาน	

กาญจนาภิเษก	 โดยมีนักเรียนนำาเยี่ยมชมและให้ข้อมูล

ของแต่ละศูนย์การเรียนรู้

	 เวลา	 18.00	 น.	 พิธีจุดเทียนน้อมรำาลึกถึง

ในหลวงรัชกาลท่ี	9	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล

ผู้อำานวยการ	 เป็นประธานในการจุดเทียน	 ตัวแทน

นักเรียนอ่านบทอาศิรวาทรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	

จากน้ัน	 ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงราชาในนิทาน	 และในช่วง

ท้ายพิธีการ	ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี		
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ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของภราดาชาร์ลส์ โบโรเมโอ เลอชัย ลวสุต
	 คณะภราดา	คณะคร	ู เจ้าหน้าที	่พนักงาน	ผู้ปกครอง	และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ขอแสดงความ

เสียใจต่อการจากไปของภราดาชาร์ลส์	 โบโรเมโอ	 เลอชัย	 ลวสุต	 อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 (พ.ศ.	

2541-2543)
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ปี พ.ศ. 2541

	 ภราดา	 ดร.เลอชัย	 ลวสุต	 ดำารงตำาแหน่งอธิการลำาดับที่	 10	 ท่านได้ดำาเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุม

อเนกประสงค์ฯ	“หอประชุมหลุยส์	มารีย์	เดอ	มงฟอร์ต”	ต่อจากภราดาอานันท์	ปรีชาวุฒิ	ซึ่งครบวาระการบริหาร		

และได้ทำาพิธีเปิดอาคารเรียนราฟาแอลอย่างเป็นทางการ	เริ่มการแข่งขันกีฬาภายใน		“ตากสินคัพ”			เพื่อกระตุ้น

ให้นักเรียนได้ออกกำาลังกายโดยการเล่นกีฬา	 เสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	 นอกเหนือจากด้านวิชาการ	

และเข้าร่วมในโครงการโรงเรียนสีขาว	 มุ่งเน้นให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติด	 เริ่มโครงการนักกีฬาช้างเผือก	

ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกรีฑา	และฟุตบอล	ให้ได้รับการพัฒนาด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ

 

ปี พ.ศ. 2542

	 ปรับปรุงอาคารอัสสัมชัญ	 และเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศทุกห้องเรียนใหม่	 เปลี่ยนชื่ออาคาร	 1	 เป็น	

“อาคารเซนต์คาเบรียล”	และอาคาร	2	เป็น	“อาคารอิลเดอฟองโซ”	จัดการบริหารหอประชุมและศูนย์ดนตรี			จัดตั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	ปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียน	 และจัดทำาบทพรรณนางาน	ปรับปรุงด้านอาคาร

สถานที่	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	 ระบบเครื่องปรับอากาศ	ระบบโทรศัพท์	 ระบบ	Network	 ในอาคารเซนต์คาเบรียล	

และอาคารอิลเดอฟองโซ		ปรับปรุงอาคารสระว่ายนำา้เทิดเทพรัตน์’	๓๖	ริเริ่มโครงการสวนเกษตรผสมผสานทฤษฎี

ใหม่ตามแนวพระราชดำาริ	 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด	 	ประจำาปีการศึกษา	

2542

 

ปี พ.ศ. 2543

	 ปรับปรุงอาคารเซนต์แมรี	่ เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานและสวยงามเข้ากับอาคารอื่น	 ๆ	 ปรับปรุงการ

บริหารการเรียนการสอน	 จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่	 และได้รับรองมาตรฐาน	

การศึกษา	จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	ปรับปรุงห้องธุรการ	การเงิน	วิชาการ	ปกครอง	กิจกรรม	

เพื่อให้เหมาะสม	 สะดวกสบาย	 ต่อการให้บริการทั้งผู้ปกครอง	 นักเรียน	 และชุมชน	 ปรับปรุงห้องสมุด	 จนได้รับ

รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ในโครงการพระราชดำาริ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ส่งครูไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ	เป็นเวลา	1	เดือน	

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 	 	 ส่งคณะผู้บริหารไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	 (ยุโรป)	 และคณะครูทั้ง

โรงเรียนไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน			ส่งเสริมการกีฬาจนกระทั่งนักเรียนทำาชื่อเสียงใน

ระดับประเทศมากมาย	ก่อสร้าง	“บ้านพักภราดาหลังใหม่”	แทนหลังเดิม	ก่อตั้ง	“กองทุนลวสุต”	มอบให้นักเรียน

ในชุมชนต่าง	ๆ	สร้างบรรยากาศคาทอลิกโดยการจัดตั้งรูปปั้นแม่พระ	นักบุญหลุยส	์มารีฯ	รูปหล่อคุณไถง	สุวรรณ

ทัต	รูปหล่อภราดายอนห	์แมรี่	ถมคลองทำาถนนรอบโรงเรียน	สร้างบ้านดำารงไทยด้านหลังโรงเรียน	สร้างสวนเกษตร

ผสมผสานทฤษฎีใหม	่สร้างแปลงนาสาธิต	และแหล่งเรียนรู้	จัดตั้งกองทุนสวัสดิการครู	กองทุนถาวรครูไม่สูญสลาย	

กองทุนครูเกษียณ	และเริ่มสร้าง	“อาคารยอนห	์แมรี่”

ประวัติผลงานภราดาชาร์ลส์ โบโรเมโอ เลอชัย ลวสุต 

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	(พ.ศ.	2541-2543) 
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	 ฝ่ายอาคารสถานที	่ดำาเนินการจัดทำาโครงการปรับปรุงอาคารรัตนบรรณาคาร	ชั้น	2	-	4	เพื่อเป็นศูนย์การ

เรียนรู้	 Act	 Learning	 Space	 รองรับการจัดการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนาสำาหรับครู	 บุคลากร	 และ

นักเรียน	โดยแต่ละชั้นมีการปรับปรุง	ดังนี้

 ชั้น 2	 ประกอบด้วย	 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,	 ห้องศูนย์การเรียนรู้	 และห้องปฏิบัติการของนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษา,	 ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ด้วยเทคโนโลยี	 ที่ทันสมัย,	 การจัดการเรียนการสอนด้วยจอ	 Active	

Board,	สถานท่ีพักผ่อน	และเรียนรู้ด้วยตนเอง,	จุดบริการนำา้และเครื่องดื่ม

 ชั้น 3	ประกอบด้วย	ศูนย์การเรียนรู้	Stem	Center	 (Innovation	Zone,	Maker	Space,	 Inspire	Lab,	

Global	 Network),	 ห้องศูนย์การเรียนรู้	 และห้องปฏิบัติการของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา,	 ห้องการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง	ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย,	มุมจัดการเรียนการสอนด้วยจอ	Active	Board

 ชั้น 4 ประกอบด้วย	ห้องประชุมใหญ่	1	ห้อง,	ห้องประชุมย่อย	3	ห้อง,	ห้องรับรอง	1	ห้อง

ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารรัตนบรรณาคาร
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โดย	มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว

กราบใจครู นักสู้แห่งการสอน

	 ระยะเวลากว่า	2	ปีที่ผ่านมา	ที่เกิดสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิด-19		ทุกชีวิตได้รับผลกระทบไม่ว่า

จะทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการศึกษา	ทุกคนต้อง

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19	

สถานศึกษาก็เป็นสถายันหนึ่งที่ต้องปรับรูปแบบการ

เรียนการสอนให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เรียน	 บุคลากร	

ตลอดจนผู้ปกครองให้ได้มากที่สุด	 ซึ่งตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ดำาเนินการตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 และ

คุณครูทุกท่านก็ได้ปรับรูปแบบการสอนเป็นรูปแบบ

ออนไลน์	เพ่ือให้การเรียนการสอนดำาเนินได้อย่างต่อเน่ือง

แม้ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก	

	 อย่างที่เราทราบกันดีว่า	 หากอยู่ในสถานการณ์

ปกต	ิ	การเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่ได้เป็นช่องทาง

หลักของทางโรงเรียน	 แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19	

นำาพาให้มีคำาสั่งงดเปิดทำาการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน	

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	การสอนออนไลน์จึงมีความ

สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งคุณคร	ู และนักเรียนต้องปรับตัว

ให้เข้ากับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นี้	 ซึ่งความพึง

พอใจในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนแต่ละคนนั้นไม่

เท่ากัน	 บ้างก็ชอบเพราะรู้สึกอิสระ	 ไม่ต้องนั่งจำากัดใน

ห้องเรียน	 ได้พักผ่อนที่บ้านทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย	 บ้างก็

ว่าไม่ชอบที่ไม่ได้เรียนในชั้น	 ไม่ได้เรียนร่วมกับเพื่อน	 ๆ	

รู้สึกอึดอัดที่ต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร	์ แท็ปเลต	 หรือ

โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน	 ๆ	 ในขณะเดียวกันจะมี

นักเรียนสักก่ีคนท่ีได้สัมผัสถึงความรู้สึกของคุณครูที่

ต้องแบกรับภาระ	 หน้าที่มากมายที่นักเรียนมิอาจเห็น

ผ่านหน้าจอออนไลน์

	 การเตรียมตัวก่อนเข้าสอน	คุณครูต้องจัดเตรียม

สื่อการสอนให้เข้ากับการสอนออนไลน	์ คุณครูต้องจัด

เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้การสอนให้ครบครัน	 บางท่านก็จัด

เต็มมีอุปกรณ์เสริมครบทั้งไมค	์ หลอดไฟเพิ่มแสง	 เพื่อ

ให้นักเรียนได้เห็น	 และได้ยินอย่างชัดเจน	 สัญญาณ

อินเทอร์เน็ตต้องเสถียร	 เพื่อให้การเรียนการสอนไม่

สะดุด	 อีกทั้งต้องปรับเทคนิคการสอนให้นักเรียนเข้า

เรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน	 เพราะการเรียนออนไลน์

คุณครูไม่สามารถใกล้ชิดกับผู้เรียนได้เท่ากับการมา

เรียน	 On-Site	 การที่นักเรียนไม่ได้อยู่ในห้องเรียน	

ความสนใจในการเรียนจะถูกสภาพแวดล้อมเบี่ยงเบน

ความสนใจได้มาก	 นอกจากการสอนที่ต้องจัดเตรียมดัง

ท่ีกล่าวมา	ในด้านสุขภาพของคุณครูก็น่าเป็นห่วงเช่นกัน

คุณครูต้องนั่งสอนนักเรียนเป็นเวลาหลายช่ัวโมงใน

แต่ละวัน	 การนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน	 ๆ	 ย่อมมีผลต่อ

สุขภาพ	 การส่งการบ้านก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการส่ง

แบบออนไลน	์คุณครูก็ต้องตรวจการบ้านผ่านจอเช่นกัน	

ทำาให้คุณครูหลายท่านเริ่มมีปัญหาด้านสายตา	 เพราะ

ต้องตรวจงานนักเรียนหลายคน	และหลายห้องเรียน	

	 นอกจากในด้านการสอน	 คุณครูยังทำาหน้าที่

เปรียบเสมือนเจ้าบ้าน	 (ผู้ดูแลห้องเรียน)	 ที่คอยติดต่อ

สื่อสารข่าวสาร	 และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ทางโรงเรียน

ต้องการสื่อสารถึงนักเรียนและผู้ปกครอง	 และคอย

ตอบคำาถามที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องการคำาตอบ	

อาทิ	 การฉีดวัคซีนโควิด-19	 การรับหนังสือแบบเรียน	

การตอบแบบสำารวจต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ซึ่งจำานวนลูกบ้าน	
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ครูคือคนสำาคัญในชีวิต
สอนให้คิดขีดเขียนอ่านออกเสียง
ร้อยถ้อยคำากลั่นมาเป็นความเรียง
สอนสำาเนียงทั้งไทยและสากล

สอนคิดเลขคำานวณคณิตศาสตร์
ให้ฉลาดนำาไปใช้บังเกิดผล
สอนการใช้ชีวิตดำารงตน
ให้เป็นคนมีธรรมในจิตใจ

โลกเปลี่ยนผันการสอนต้องปรับเปลี่ยน
ครูหมั่นเพียรการสอนรูปแบบใหม่
สอน online, on-site ด้วยหัวใจ
ครูสู้ไหวสู้ไปเพื่อนักเรียน

๑๖ มกราคม วันครู
ขอเชิดชูครูนักสู้ด้วยงานเขียน
มอบแด่ครูแทนใจของผู้เรียน
จะขอเพียรสู้ทุกสิ่งเคียงข้างครู

กลอนวันครู

(นักเรียนในห้อง)	ประมาณ	50	คน/ห้อง	ดังนั้น	คุณครู

จะต้องคอยประสานงานให้ด	ี เพื่อให้ทุกคนในชั้นมี

ความเข้าใจตรงกัน	ซึ่งที่ผ่านมาคุณครูทุกท่านก็สามารถ

สื่อสารทำาความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองได้เป็น

อย่างดี	 ทำาให้ทุกงาน/กิจกรรมของโรงเรียนดำาเนินงาน

ไปได้ด้วยดีตลอดปีการศึกษา

	 สุดท้ายนี้	 ขอส่งกำาลังใจให้กับนักเรียนและครู

ผู้สอนทุกท่านให้ฟันฝ่าสถานการณ์โควิด-19	 ได้อย่าง

ปลอดภัย	 และประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน

ทั้งรูปแบบ	Online	และ	On-Site	ทุกวิกฤตเราจะผ่าน

ไปได้ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันดังเช่นที่ผ่านมา

ประพันธ์โดย มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
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มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงสนามหญ้าเทียม
	 ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ประธานสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด	คุณณรงค์วิทย์		อุ่นแสงจันทร์	ผู้อำานวยการ

นักกีฬาโครงการพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 คุณสุชาติ	 อินทรลักษณ์	 ผู้จัดการทีมสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด										

คุณชยุตพันธ์	 ศิริยอดมงคล	 ผู้จัดการทั่วไปสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด	 มาสเตอร์สาธิต	 วิโรจนะ	 หัวหน้านักกีฬา

โครงการพิเศษ	ร่วมมอบเงินจำานวน	2,000,000	บาท	ให้กับ	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	พร้อมด้วยคุณส่องแสง	ปทะวานิช	นายกผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	คุณวริศนันท	์

เสงี่ยมจิตรานนท์	เพื่อนำาไปปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใหม่	เมื่อวันที่	1	กรกฏาคม	2564	ณ	ห้องประชุม

รัตนบรรณาคาร	1	ชั้น	4	อาคารรัตนบรรณาคาร

Open House ป.1 ปีการศึกษา 2565
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดกิจกรรม	Open	House	ระหว่างวันที่	1-4	กันยายน	2564	สำาหรับผู้ปกครอง

ที่สนใจนำาบุตรหลานเข้าเรียนในระดับชั้น	 ป.1	 ปีการศึกษา	 2565	 ที่ได้ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนไว้ล่วงหน้า	

ภายในงานมีการบรรยายแนะนำาหลักสูตร	 แผนการเรียน	 และนำาผู้ปกครองเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน	

อาทิ	ACT	Learning	Space,	ศูนย์ดนตรี	ฯ	และศูนย์กีฬา	เป็นต้น
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Drive Thru รับหนังสือเรียน
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการแจกหนังสือเรียน	 และเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ	 ในรูปแบบ	 Drive	 Thru	

ระหว่างวันที่	11-12	และวันที่	18	กันยายน	2564	ณ	บริเวณใต้อาคาร	Golden	Jubilee	โดยผู้ปกครองสามารถ

แสดง	 QR	 Code	 ให้คุณครูสแกนเพื่อลงทะเบียนรับหนังสือเรียน	 และยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ			

ปีการศึกษา	2564	ในจุดเดียวกัน	เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัย	นอกจากนี้	งานอนามัยโรงเรียน	ได้เปิด

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 4	 สายพันธุ	์ ให้กับนักเรียนในรูปแบบ	 Drive	 Thru	 ในวันที่	 11-12	 กันยายน	 2564						

ณ	บริเวณ	ชั้น	3	อาคารเทโอฟาน

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 รุ่น	 5437	 ปีการศึกษา	

2563	เม่ือวันท่ี	13	พฤศจิกายน	2564	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	

ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ให้เกียรติเป็นประธาน
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ACT Christmas Fair 2021
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดกิจกรรม	ACT	Christmas	Fair	2021	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2564	โดยมีภราดา	

ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	คณะภราดา	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	คณะกรรมการที่ปรึกษา	ฯ	เข้าร่วมพิธีเปิด	ณ	บริเวณใต้อาคาร

เซนต์ปีเตอร	์

ACT Family Happy New Year 2022
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดงาน	ACT	Family

Happy	New	Year	2022	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2564							

ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โดยมี	ภราดา	

ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 ให้เกียรติเป็น

ประธาน	 ภายในงานมีการแสดงของบุคลากรใหม่	 และ

การจับรางวัล	 โดย	 สมาคมผู้ปกครองและครู	 ฯ	 และ

สมาคมศิษย์เก่า	ฯ	สนับสนุนรางวัลพิเศษ			
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	 The	 2nd	 TESET	 (Thailand	 English	 Skills	

Evaluation	Test)	is	a	national	English	skills	com-

petition	to	assess	educational	achievement	in	

the	field	of	English	according	to	the	Basic	Ed-

ucation	Curriculum.	Before	the	actual	exam	in	

the	selection	field	of	schools	or	universities,	in	

order	to	advance	to	a	higher	level	of	education	

and	to	create	opportunities	for	young	people,

	 Congratulations	 to	 the	 English	 Program	

students	who	participated	in	the	2nd	Thailand	

English	Skills	Evaluation	Test	(TESET).	Students	in	

academic	year	2020	who	have	received	awards	

are	listed	below.

Certificate of Achievement 

(Gold Certificate with gold medal)

1.	Miss	Benyapa	Kittayapirom

2.	Miss	Jirachaya	Sitthidetporn

3.	Miss	Chayanan	Pakaphongphan

4.	Miss	Jirapak	Sitthidetporn

5.	Miss	Lapasrada	Wangprasertgul

6.	Miss	Pimnara	Subsuwan

Certificate of Achievement 

(Gold Certificate)

1.	Miss	Chalida	Jitrungruang

2.	Master	Noppawat	Piputchote

3.	Miss	Paradee	Panutatsanaporn						

4.	Miss	Warisara	Tay

5.	Miss	Natcharee	Lertjiraratthachot

6.	Master	Chutidej	Eakwijitkumheng

Certificate of Achievement 

(Silver Certificate) 

1.	Master	Phansak	Soisuwan

2.	Miss	Pichamon	Jiengpattanakit

Certificate of Achievement 

(Bronze Certificate)

1.	Master	Voraphop	Jongsaritwang

2.	Master	Suvijak	Narkprasit																		

Thailand English Skills Evaluation Test
By	Ms.Piyachat	Chansuwan
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	 Online	learning	is	the	future	of	education

where	we	 cross	 the	bounderies	of	possibility	

and	connectivity.	Welcome	to	the	future,	and	

in	this	fast	changing	world,	it	is	happening	right	

now.	eLearning,		mobile	learning,		distance	

education;	all	of	these	technologies	are	providing

access	to	information		and		skills	that	were	

previously	available	but	with	restrictions	and	

limitations.	 But	 the	 English	 Program	 believes	

that		no		virus		can		kill	our	individual		and	

collective	 vision	 in	 continuing	 the	 interactive	

and	 fun-learning	 environment	 that	 will	 serve	

as	the	playground	of	the	students’	abilities.	

	 The	English	Program	of	Assumption	College

Thonburi	 is	 innovating	 the	 vast	 promise	 that	

eLearning	holds	for	the	future	of	shaping	young	

minds	and	future	leaders	through	the	power	of	

communication	and	numbers.	The	English	Program

never	stops	in	exploring	the	advantages	of	the	

new	 normal	 by	 providing	 essential,	 effective	

and	interactive	project	that	will	allow	our	stu-

dents	to	explore	their	curiosity	and	shape	their	

skills	into	something	that	they	wanted	to	have.	

The	3R’s	project	shed	light	 in	EP’s	mission	in	

providing	 our	 students	 an	 interactive	 venue	

where	students	can	safely	practice	and	hone	

their	holistic	development	in	the	field	of	com-

munication	 arts	 and	 arithmetic.	Our	 students	

in	the	English	Program	actively	participated	in	

our	 video	 challenge	 contest	with	 the	 theme	

“Stay	safe	while	having	fun	learning	during	the	

pandemic.”		With	the	great	support	from	their	

family	 and	 friends,	 our	 students	 are	 able	 to	

share	 their	 own	 authentic	 stories	 behind	 the	

lens	 of	 their	 cameras.Instead	 of	 focusing	 on	

the	 gray	 scale	of	 the	pandemic,	 EP	 students	

find	their		own	ways	and	strategies	in	bridging	

the	 gap	 to	 the	 world	 where	 they	 can	 share	

their	 own	 truth	 about	 learning	 through	 their	

interactive	participation	in	the	3R’s	Project.

		 According	to	one	of	our	participants	“I	

use	my	free	time	wisely	by	having	fun	talking	

to	my	friends,	teachers	and	family	 in	English.	

Everyday	I	learn	something	new	and	I	am	glad	

EP 3R’s Project: Bridging the Gap
By:	Mr.Jan	Rey	Edralin	Cabrejas

 “You can’t teach people everything they need to know. The best you can do is 

position them where they can find what they need to know when they need to know it.”
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to	share	it	with	you.”	With	the	3R’s	project,	EP	

students	are	not	only	enjoying	various	special	

prizes	and	extra	points	from	selective	subjects	

but	also	learning	and	improving	their	commu-

nication	and	mathematical	skills	useful	to	life.	

If	we	want	 to	 teach	our	students	a	new	way	

of	thinking,	don’t	bother	trying	to	teach	them.	

Instead,	give	them	a	tool,	the	use	of	which	will	

lead	to	new	ways	of	thinking.
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The Pathway to Proficiency:
Learning Support from the caring teachers of EP

	 As	human	beings,	we	are	very	complex	

individuals	who	respond	differently	to	academic

subjects,	 languages,	 teaching	methods	 and	 a	

whole	variety	of	nuances.	To	help	bridge	the	

gap	between	individual	students	and	the	rest	

of	 the	 class,	 English	 Program	 has	 introduced	

Learning	 Support	 from	 qualified	 teachers	

throughout	 the	 grade	 levels.	 Teachers	 meet	

one-on-one	with	students	who	gain	advantage	

from	the	exclusive	attention	and	lesson	plans	

that	cater	specifically	to	the	student.		Students	

can	meet	with	teachers	once	a	week	or	even	

every	day.	Teachers	start	the	course	by	talking	

with	students	and	testing	them	to	learn	their	

individual	needs	and	 then	a	course	 is	 created	

accordingly.	At	ACT	English	Program,	we	believe	

whole-heartedly	in	fostering	a	child’s	love	for	

learning	and	giving	the	utmost	support	to	helping	

students	reach	their	potential.	

By	Mr.	Darrell	Guinn
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IELTS Overall Band Score 8.0

	 My	 name	 is	 Lalin	 Chewchinda	 from	

grade	11A.	I	would	like	to	share	with	you	all	my	

IELTS	experience	from	the	preparation	day	to	

the	actual	test	day.	As	you	may	know,	I	scored	

an	overall	of	8.0	and	I	must	say	that	I	literally	

am	pleased	with	the	result,	which	reflects	my	

entire	effort	and	dedication.

					 During	 the	 preparation	which	 had	 lasted	

for	about	3	to	4	months,	I	had	spent	most	of	

my	 time	 doing	 practice	 tests	 as	 I	 thought	 it	

would	be	very	helpful	for	all	test	takers	to	be	

familiar	with	the	test	 format.	And	before	you	

take	out	your	wallet	to	pay	for	extra	courses	

or	think	about	buying	IELTS	guide	books,	let’s	

hear	me	out.	 There	was	 literally	 no	need	 to	

make	a	purchase	 for	 anything	except	 for	 the	

test	 fees.	 There	 are	 numerous	 free	 practice	

tests	available	online	and	I	highly	recommend	

you	make	 use	 of	 those	 resources	 instead	 of	

buying	the	expensive	guide	books	or	attending	

private	lessons	at	the	tutorial	school.	

				 As	 a	 person	 passionate	 about	 English	

language	 and	 multinational	 culture,	 I	 have	

been	taking	opportunities	as	many	as	possible	

to	communicate	in	English	since	I	started	learning	

English	 as	 a	 second	 language.	 This	 includes	

watching	soundtrack	films	on	Netflix	with	English	

subtitles	on,	setting	English	as	the	main	language

on	 my	 mobile	 phone	 and	 chatting	 with	 my	

friends	 on	 Line	 in	 English.	 These	 practices	 have	

help	improve	my	listening,	speaking	and	writing	

dramatically	as	well	as	broaden	my	vocabulary

range.	 This	 might	 sound	 a	 bit	 strange	 but	

watching	films	in	English	has	actually	made	me	

more	proficient	more	than	continuously	studying	

about	 grammar.	However,	 you	have	 to	make	

sure	 that	 you’re	 watching	 films	 with	 English	

subtitles.	 	 Since	 IELTS	 listening	 part	 recordings	

are	 in	 British	 accent,	 getting	 familiar	with	 the	

British	pronunciation	or	possibly	having	conver-

sations	with	them	regularly	is	going	to	aid	your	

preparation	 more	 than	 you	 think.	 Don’t	 be	

scared	to	use	English	in	your	daily	life	–be	they	

in	writing	or	speaking.	It	isn’t	showing	off	at	all.
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				 IELTS	 isn’t	 all	 about	 being	 perfect	 at	

grammar,	memorising	 tons	of	 vocabulary	but	

rather	applying	your	skills	to	good	use	and	 it	

is,	once	again,	to	get	used	to	the	test	format.	

It	is	essential	that	you	be	able	to	identify	your	

weaknesses	 and	 correct	 them.	 During	 your	

preparations,	your	scores	are	going	to	be	unex-

pectedly	inconsistent	but	this	is	not	uncommon	at	

all.	As	long	as	you’re	trying	your	best,	you	can	

always	 start	 again	 and	 continuously	 improve	

your	skill	until	the	test	day.

			 Now	for	the	moment	you,	dear	readers,	

might	be	waiting	for	tips	on	the	test	day.	I	might	

have	to	say	right	here	first	that	many	people	

have	different	methods	of	studying	and	mine	

is	just	the	one	created	that	works	the	best	for	

me	and	I	very	much	hope	it	produces	similar

effects	on	you.	I	tried	my	best	to	de-stress	before	

the	test	day.	Stress	does	nothing	but	deteriorates

your	 performance	 so	 get	 a	 good	 night	 sleep	

and	 relax	as	much	as	 you	possibly	 can.	 During	

the	test,	all	you	will	need	are	two	things,	con-

centration	 and	 (effective)	 time	 management	

where	you	focus	on	nothing	but	yourself	and	

your	papers.	 It	 is	 advisable	 that	 you	concen-

trate	on	every	word	your	hear	 and	 let	 go	of	

anything	you	miss.	Crying	over	spilled	milk	will	

make	things	even	worse.	Time	management

is	 very	 crucial;	 you	 need	 to	manage	 your	 time	

wisely	by	estimating	how	much	time	you	usually

use	for	each	section	and	stick	to	that	to	make	

sure	you	don’t	spend	too	much	time	on	the	

same	section,	which	will	 jeopardise	the	next.	 I	

know	it	is	very	difficult	not	to	pressure	yourself	

with	the	timer.	Everyone	is	in	the	test	room	is	

suffering	 from	 looking	 at	 the	 appalling	 timer.	

Every	tick	counts.	Therefore,	manage	it	wisely	

and	 change	 your	 notion	 by	 viewing	 timer	 as	

a	 guideline	 instead	 of	 something	 that	makes	

your	life	hang	on	a	thread.

					 IELTS	is	not	that	difficult	for	those	who	

prepare	 themselves	 well.	 The	 strategies	 are	

knowing	your	flaws,	learning	from	your	mistakes

and	finding	the	best	way	to	prepare	yourself.	

To	me,	the	only	things	that	will	hold	you	back	

from	gaining	desirable	score	on	IELTS	are	

laziness	and	negligence.	

Written by Miss Lalin Chewchinda
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	 There	is	a	general	misconception	that	to	

receive	a	remarkable	score	in	the	IELTS	exam,	

you	need	to	attend	expensive	private	classes	

at	 the	 tutorial	 school.	 	On	the	contrary,	with	

teaching	materials	that	I	received	in	class	and	

series	of	 independent	 studies	 from	 resources	

available	 online,	 I	 managed	 to	 obtain	 high-

ly	commendable	score.	 It	 is	without	a	doubt	

that	the	basics	are	the	most	significant	factor.	

Those	who	manage	to	establish	an	adequate	

understanding	of	the	language	tend	to	find	it	

easier	 when	 doing	 the	 tests.	 I	 would	 like	 to	

give	 credit	 to	 the	 education	 at	 EP	where	 all	

G10	 students	 have	 to	 attend	 English	 classes,	

aimed	at	correcting	students’	weaknesses	and	

strengthening	their	linguistic	skill.	This	includes	

learning	academic	words,	 reading	extensively,	

listening	 to	 long	 and	 complex	materials	 and	

studying	about	advanced	grammar.

	 Nevertheless,	 independent	 study	 with	

self-practice	tests	is	definitely	mandatory	such	

as	 memorising	 more	 vocabulary	 in	 context,	

watch	soundtrack	films	and	even	speaking	with	

yourself.	I	would	also	like	to	recommend	reading	

several	English	novels	–the	ones	that	you	have	

been	 wanting	 to	 read	 or	 finding	 interesting.	

Extensive	 reading	will	 not	 only	 improve	 your	

English	skills	but	also	widen	your	perspective,	

which	is	rather	useful	at	some	point	in	the	future	

such	as	when	attending	the	interviews.

	 When	I	ascended	to	G11	and	12,	I	had	a	

chance	to	attend	IELTS	classes	with	the	specialist

teacher	who	has	been	highly	experienced	with	

all	 kinds	 of	 international	 standardised	 tests.	

Thus,	there	is	no	point	in	paying	a	lump	sum	

amount	of	money	to	the	external	tutorial

schools	offering	classes	of	similar	kind.	Although	

I	got	to	attend	his	online	classes	for	the	most	

part,	I	could	still	manage	to	pick	up	many	useful	

tips	and	strategies	to	deal	with	the	test.	

Unfortunately,	speaking	and	writing	skills	were	

not	extensively	covered	in	classes	due	to	the	

nature	of	online	lessons	during	COVID-19,	which	

could	have	improved	my	score	on	both	skills.	

However,	 I	 found	 that	constant	 support	 from	

the	teacher	and	his	resources	extremely	useful	

and	believed	that	one	could	achieve	the	band	

as	high	as	I	did	if	one	practised	intensively	and	

attended	classes	regularly.		
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	 Most	certainly,	only	studying	in	classroom

	is	not	adequate.	We	need	more	commitment	

to	improving	ourselves	and	this	can	be	achieved	

by	constant	practice	and	independent	study.	I	

would	 be	 lying	 if	 I	 were	 to	 say	 that	 I	 didn’t	

work	very	hard	 for	 it.	Heaps	of	practice	 tests	

were	 completed	 every	 day	 for	months	 prior	

to	the	test	date.	These	practice	tests	are	available

both	online	and	in	the	form	of	textbooks	widely

sold	in	leading	bookstores.	The	former	is	perhaps

much	easier	to	access	with	key	answers	as	well.	

Since	reading	and	listening	tests	are	the	only	

input	 tests	 and	 the	 answers	 can	be	 checked	

by	yourself,	it	is	easier	to	study	on	your	own.	

I	would	recommend	that	for	these	two	tests,	

put	on	a	real	timer	and	pretend	as	if	you	were	

in	a	real	test	room.	Once	finishing,	you	can	simply

check	the	answers	and	assess	your	weaknesses	

straight	away	so	as	to	be	aware	of	what	area	

you	have	to	improve	on	next	time.	

	 However,	 for	 my	 writing	 test,	 I	 also	

watched	online	videos	on	each	question	type,	

tips	and	tricks	and	tried	to	practise	on	some	

academic	 topics	 with	 which	 I	 was	 familiar	

about	once	a	week.	Lastly,	to	supplementary	

our	speaking	skill,	most	of	the	time	that	I	was	

in	 the	 shower,	 I	 would	 come	 up	with	 some	

controversial	topics	and	tried	to	have	an	

imaginary	talk	in	English	in	my	head.	Before	the	

test	date,	 I	 also	asked	my	mother	 to	be	 the	

interviewer,	asking	me	a	lot	of	questions.	It	was	

very	entertaining.	

	 At	the	end	of	the	day,	it	is	not	necessary

to	go	out	and	pay	for	extravagant	tutorial	courses.	

Just	focus	on	what	the	school	offers	you	and	

develop	your	own	commitment	to	 improving	

yourself.	There	is	nothing	that	you	cannot	do	

and	always	 remember	 that	 satisfactory	 score	

is	completely	achievable	by	yourself		—not	a	

pure	luck,	fortune	or	supernatural	power	that	

takes	you	there.

Written by Mr. Guntawit  Anurakboonying
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EP Academic Competitions 2022

	 The	students	in	the	English	Program	par-

ticipated	 in	various	academic	competitions	 in	

the	first	semester	of	the	academic	year	2022.	

The	teachers	 in	different	subject	groups	such	

as	math,	science,	social	studies,	career,	PE,	and	

EP	+	conducted	the	contests.	

	 The	math	 teachers	 made	 learning	 fun	

as	 they	 prepared	 interesting	 online	 games,						

presentations,	and	quiz	bees.	Grades	1-4	students

enjoyed	the	online	activities	such	as	Little	Math	

Genius	and	Blooket	Challenge.	The	presentation	

skills	of	our	G	5-6	and	G	9-12	 students	were	

enhanced	as	they	presented	topics	about	data	

and	 patterns,	 analytic	 and	 parabola	 models,	

and	unit	circle	and	data	analysis.	On	the	other

hand,	our	lower	secondary	students	were	

challenged	 to	 answer	math	 problems	 in	 the	

ACTEP	Online	Math	Olympiad.	

	 The	science	group	organized	competitions

using	online	games	and	platforms	to	develop	

the	students’	curiosity	and	to	train	the	students

to	create	meaningful	outputs	 that	have	great	

contributions	to	Science.	Among	the	activities	

were	 Spectacular	 Science	 Quiz	 Bee,	 Virtual	

Science	Competition,	and	Top	Young	Scientist	

Competition.	

	 The	 contestants	 used	 their	 talents	 to	

spread	awareness	on	COVID	19	in	the	poster

-making	competitions	organized	by	 the	 social	

studies	group.	They	were	able	to	integrate	the	

concept	of	 social	 studies	 into	 their	 pieces	of	

art.	The	finalists	were	chosen	and	their	master-

pieces	were	uploaded	on	Facebook.	The	 top	

three	highest	votes	on	Facebook	advanced	to	

the	 final	 round	wherein	 they	presented	 their	

outputs	to	the	judges.	

By	Ms.	Raziel	Felix	Aguelo
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	 The	participants’	life	skills	were	highlighted

	in	the	Techno	Online	Video	Bazaar	Expo	organized

by	 the	 career	 group.	 Videos	 about	 work	 at	

home	(G	1-3),	food	delicacies	(G4-6),	Thai	food	

(G7-9),	and	Asian	Cuisine	(G10-12)	were	show-

cased	online.	The	winners	were	chosen	based	

on	 the	 highest	 votes	 on	 Facebook	 and	 from	

the	judges.	

	 The	EP+	team	also	planned	interesting	

activities	for	students.		The	students	in	the	primary

section	 joined	 the	 video	 challenge	 competition	

and	origami	story-telling	competitions.	The	lower

secondary	students	participated	in	the	Modern

-Day	Hero	Poster	Contest.	Meanwhile,	the	higher	

secondary	students	learned	a	lot	of	life	skills	

lessons	in	the	career	talk	entitled	Designing

Your	Future.

	 In	conclusion,	the	contests	aimed	to	

enhance	their	skills	and	knowledge	in	different	

subject	 areas	which	are	 vital	 in	 learners’	de-

velopment	and	learning	process.	In	addition,	it	

served	as	a	motivating	factor	to	perform	better	

in	the	class.	It	was	also	another	way	to	evaluate	

how	much	they	learned	in	a	specific	field.
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NEW ZEALAND GLOBAL
COMPETENCE CERTIFICATE PROGRAMME

By	Mr.Nopporn	Tutiyaphungprasert	

					and	Mr.Nicholas	Steven	Knight

	 Education	New	Zealand	has	offered	to	

various	private	schools	under	 the	supervision	

of	the	Office	of	the	Private	Education	Commission	

(OPEC)	 25	 scholarships	 to	 participate	 in	 the	

New	 Zealand	 Global	 Competence	 Certificate	

(NZGCC)	Programme.	The	recipients	were	secondary

students	 from	 around	 Thailand	 and	 we	 are	

happy	to	announce	that	10	of	our	EP	students	

were	awarded	fully	 funded	scholarships	from	

OPEC	and	the	NZGCC.

	 1.	Walaipan		Sukavattanasiri	 G.10

	 2.	Lalin			 Chewchinda			 G.11

	 3.	Apiwich			 Yuckphan		 	 G.11

	 4.	Shivani			 Sethi		 	 	 G.11

	 5.	Natkawarin		Nattarin	 	 G.9

	 6.	Viritpol			 Manachartsakul	 G.11

	 7.	Nichakan			Iabsakul	 	 G.9

	 8.	Assadakorn		Chuchot	 	 G.10

	 9.	Purim			 Muangyot	 	 G.10

	 10.	Bawornnan			Rungapinya	 G.9

	 It	was	 indeed	a	successful	event.	Take	

a	 look	 at	 the	 articles	 below.	 Some	 of	 our											

recipients	shared	their	memorable	experiences	

joining	the	program.

	 My	name	 is	Walaipan	Sukavattanasiri,	 I’m	 from	Grade10A	and	 I	

was	one	of	the	students	who	joined	the	New	Zealand	Global	Competence	

Certificate	Program.	Speaking	of	the	program,	it	was	an	online	program	

based	on	becoming	a	good	global	citizen.	There	were	Vietnamese,	Thai,	

and	New	Zealand	 students	who	 joined	 the	 course.	We	were	divided	

into	rooms	with	about	twenty	students	in	each	room.	We	learned	and	

completed	activities	together	using	Zoom.	

	 I’ve	 learned	 a	 lot	 of	 things	 throughout	 the	program.	We	discussed		

stereotypes	and	generalizations,	cultural	values,	and	different	styles	of	

Walaipan  Sukavattanasiri  G.10
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communication	 to	name	a	 few.	Furthermore,	

we	discussed	ways	to	cope	or	act	when	con-

fronting	difficult	situations.	This	led	to	conversations	

about	 dealing	 with	 conflicts,	 being	 resilient,	

understanding	inequalities,	and	a	lot	more.	For	

me,	I	think	it	is	great	that	they	taught	us	these	

things	because	we	don’t	usually	get	 to	 learn	

much	 about	 them	 in	 school.	 They	 taught	 us	

to	be	respectful	with	every	person	regardless	

of	 their	 gender,	 skin	color,	or	 inequalities.	By	

learning	that,	I’ve	practiced	being	more	aware	

and	having	more	empathy	with	people	and	 I	

believe	 everyone	 from	 the	 program	 grew	 in	

this	 way	 too.	 It	 wasn’t	 just	 the	 lessons	 that	

amazed	me,	 there	was	more	 that	made	me	

feel	impressed	and	happy	to	be	in	the	program.	

	 In	 terms	of	 thanks,	 I’d	 like	 to	mention	

my	teacher	and	my	facilitator.	My	teacher	was	

very	 friendly	 and	 easy	 to	 talk	 to.	 He	 let	 the	

students	share	their	opinions	as	much	as	they	

wanted,	he	paid	attention	to	each	of	us	without	

interrupting	until	we	were	done	and	discussed	

his	opinion	with	us	after.		He	was	kind	and	

understood	us	excellently.	My	 facilitator	was	

no	less	awesome.	He	took	care	of	my	friends	

and	I	who	were	in	the	same	group	extremely	

well.	He	always	asked	if	there	was	any	problem	

and	was	always	ready	to	help.		Last,	but	not	

least,	I	like	my	new	friends	whom	I	met	during	

the	program.	Having	a	chance	to	talk	and	share	

my	opinion	with	 friends	 from	other	countries	

was	 both	 fun	 and	 interesting.	 I	 got	 to	 learn	

more	 about	 others	 and	 their	 cultures	 while	

also	 having	 the	 opportunity	 to	 share	 about	

mine.	 There	were	 similarities	 and	 differences	

that	I	had	never	known	before	joining	the	

lessons,	so	beside	the	knowledge	taught	in	the	

program,	 I	have	also	gained	more	knowledge	

about	my	friends’	culture	and	their	countries.

	 Overall,	 this	 course	 has	 given	 me	 an		

opportunity	to	become	a	better	global	citizen.	

Through	this	experience	I	got	to	talk	and	make	

new	friends	with	people	from	different	countries,	

and	 I	got	 to	practice	my	English	communication	

skills.	For	me,	this	program	an	amazing	opportunity	

and	a	memorable	experience.	

	 During	the	covid	pandemic,	I	received	a	scholarship	for	a	culture	

orientation	program,	the	New	Zealand	global	competence	certificate	

program.	Attendants	included	people	from	New	Zealand,	Vietnam	

and	Thailand,	arranged	by	 the	Massey	University	 (located	 in	New	

Zealand),	and	the	orientation	was	held	online	using	Zoom	late	July	

of	2021.	

	 In	the	program	we	met	people	from	three	countries	which	

created	a	variety	of	 interactions.	We	got	 to	 learn	 the	diversity	of	

each	culture	based	on	the	module	website	platform	they	had	for	

us,	each	focusing	on	the	way	that	culture	behaves	in	certain	situations,	

stereotypes	 surrounding	each	country,	 and	many	more.	They	did	

Natkawarin Nattarin G.9
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	 Greetings,	everyone.	My	name	is	Nichakan	

Iabsakul.	I	was	one	of	the	scholars	of	the	AFS	

Global	Competence	Certificate	Programme	by	

Education	New	Zealand,	which	was	facilitated	

by	Massey	University.	 I	was	not	only	attending	

the	sessions	with	my	Thai	colleagues	but	also	

together	with	other	students	from	New	Zealand	

and	Vietnam.	During	the	program,	I	have	learned	

to	connect	with	people	across	 countries	 and	

cultures,	build	empathy,	deal	with	inequalities,	

and	broaden	my	perspective.	Frankly,	when	 I	

was	put	in	a	breakout	room	for	the	first	time,	I	

thought	to	myself	that	this	is	going	to	be	super	

awkward	 and	 challenging	 because	 I	 thought	

no	one	was	going	to	say	anything.	Fortunately,	

this	 was	 not	 the	 case	 and	 everything	 turned	

out	fine.	I	had	a	chance	to	share	my	opinions,	

preferences,	beliefs,	and	daily	life.		After	a	few	

weeks	of	exchanging	personal	experiences	and	

this	by	randomizing	us	into	breakout	rooms	so	

that	we	could	share	our	thoughts	with	a	small	

group	 of	 people,	 before	 being	 put	 back	 into	

the	main	room	to	discuss	and	share	our	opinions.

We	got	to	explore	topics	mainly	associated	with	

psychology,	 like	 the	action	of	passive	aggres-

siveness,	 personality	 flowers,	 and	 an	 iceberg	

diagram	on	 first	 impressions	 vs.	what	 they’re	

really	 like.	Personally,	 I	 thought	they	made	a	

great	 choice	 choosing	 this	 topic	 in	particular,	

since	other	exchange	programs	have	the	tendency	

to	focus	on	culture	rather	than	actually	helping	

the	people	connect.

	 Another	 arrangement	 I	 admired	 about	

this	 program	was	 how	 caring	 the	 staff	 are,	 it	

was	nice	to	see	friendly	faces	during	this	pandemic.

They	reached	out	to	everyone	and	were	willing

to	share	their	own	experiences	to	get	us	started	

on	the	designed	topic.

	 In	the	end,	after	a	few	orientations,	the	

course	 had	 concluded.	 Everyone	 exchanged	

their	 social	 media	 to	 keep	 in	 contact	 with	

each	other,	and	I	made	two	friends	during	this	

course,	 Julie	 and	 Clem.	 To	 this	 day	 we	 still	

keep	in	contact.	Overall,	it	was	truly	a	wonderful	

experience	attending	this	program	and	I	would	

definitely	encourage	others	to	participate.

aspects	of	my	life,	I	realized	I	am	capable	of	looking	across	the	borders	of	my	culture	and	my	

self-centeredness.	It	also	helped	me	understand	and	accept	various	points	of	view	from	different	

cultural	backgrounds.	I	can	proudly	say	that	having	the	opportunity	to	attend	this	program	is	the	

best	educational	opportunity	I	have	ever	received	and	I	am	very	thankful	for	it.	This	was	one	of	

the	best	experiences	of	my	life,	as	 this	experience	was	an	 invaluable	contribution	 to	my	

social	and	educational	development.	

Nichakan Labsakul G.9
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EP Best Online Awards

“A disciplinary project for online learners in English Program during semester 1, 2021”

By	Mr.	Mehmood	Ahmad	Nasir

	 EP	Best	Project	was	designed	to	maintain	the	discipline	and	active	online	learning	for	EP	

students.	EP	Best	project	contains	five	different	categories:

	 1.	Most	Vocal	Student:	The	most	vocal

student	often	asks	and	answers	questions	during	

class.	The	most	vocal	student	is	always	ready	

to	speak.	

	 2.	Most	Active	In	Chat:		The	student	who	

is	most	 active	 in	 chat	uses	 the	 class	 chat	 to	

participate	when	teacher	or	other	students	are	

speaking.	Most	active	in	chat	repeats	or	share	

relevant	information	in	the	chat.

	 3.	Early	Bird:	The	early	bird	has	excellent	

attendance,	 is	punctual	 to	class	and	 turns	 in	

assignments	on	time.	

	 4.	Most	 Improved:	The	most	 improved	

students	might	not	be	the	most	vocal,	but	we	

have	seen	them	make	the	most	effort.

	 5.	The	Room	Master:	The	room	master	is	

very	vocal,	extremely	active	in	chat,	punctual

and	 attentive.	 The	 room	 master	 always	 has	

camera	on,	 raises	their	hand	to	speak,	and	 is	

helpful	to	others.

	 Monthly	Awards:	All	the	teachers	voted

weekly	for	the	best	student	in	their	classes.

Students	 with	 the	 most	 votes	 were	 given	

awards	at	the	end	of	the	month.
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Educational outcome
that indicates the achievements of English Program

	 The	English	Program	(EP)	is	a	program	aimed	at	enhancing	students'	English	language	skills	

based	on	the	basic	education	core	curriculum.	In	this	program,	English	will	be	more	intense	than	

in	the	regular	program.	Many	people	raise	questions	about	EP	students'	approach	to	higher	education	

upon	graduating	from	high	school.	In	fact,	EP	students	can	choose	the	same	path	as	ordinary	students.	

Not	only	can	study	in	the	regular	program,	but	can	also	study	in	the	international	program.	

	 From	 the	achievements	of	 students	 graduating	 from	high	 school	 in	 the	academic	 year	

2021,	100%	of	Grade	12	students	are	able	to	enter	higher	education,	all	of	which	are	reputable	

international	institutions	and	fields	with	highly	competitive	rates.	These	are	educational	outcome	

that	makes	organizations	and	teachers	very	proud:

By	Mr.	Sitthisak	Ketkhunthod

	 This	is	a	sign	of	success	and	confirmed	that	the	English	Program	is	a	department	that	provides	

quality	and	effective	instruction.	It	has	been	trusted	by	parents	to	bring	their	children	to	study	in	

this	department	continuously.
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	 February	is	the	month	of	love.	It's	the	time	when	we	celebrate	Valentine's	Day.	Aside	from	

giving	flowers,	cards,	and	chocolates,	we	can	also	express	our	love	through	a	poem.	The	grade	

5	students	created	haiku	poems	dedicated	to	the	people	they	love.	A	haiku	is	a	Japanese	poem	

made	up	of	three	lines.	It	is	an	unrhymed	poem	that	consists	of	17	syllables	-	five	syllables	for	

the	first	line,	seven	syllables	for	the	second	line,	and	five	syllables	for	the	third	line.	Take	a	look	

at	the	wonderful	creations	of	our	students!

Poem Writing
By	Ms.	Raziel	Felix	Aguelo






