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	 ยนิดต้ีอนรบันกัเรยีนกลบัเข้าสูร่ัว้โรงเรยีนอกีครัง้	หลงัจากทีเ่กดิการระบาดของโรคตดิเช้ือโควิด	19	ได้แพร่กระจาย
ไปทั่วประเทศ	 โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้	 จึงจ�าเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์	 เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง	 แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง	 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดท�าการสอน
แบบปกติได้	โรงเรียนจึงได้ก�าหนดวันเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรูปแบบ	Online,	On-Site	
และ	On-DemanD	 โดยการเปิดเรียน	On-Site	 โรงเรียนได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนตามข้อก�าหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ	และกระทรวงสาธารณสุข
	 ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้	 โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่มุ่งมั่นใส่ใจในการดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง						
เปิดกว้างและส่งเสริมการสื่อสารระหว่างครู	 นักเรียน	 และผู้ปกครอง	 เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กๆ	
ของเราจะคงไว้ซึง่ประสทิธภิาพไม่ว่าจะเรยีนในรปูแบบใดก็ตาม	เราก�าลงัสร้างผูเ้รยีนให้เป็น	learner	PerSOn	ทีเ่รยีน
อยู่ท่ีบ้านได้	 รวมทั้งสร้างแรงผลักดันให้เกิดกับนักเรียนเพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะของตัวเอง	 เพื่อการเรียนรู้แบบ	 Self	
learning	 อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้	 โดยครูจะท�าหน้าที่เป็นโค้ชออกแบบการจัดการเรียนรู้	 ขอให้นักเรียนให้ความ			
ร่วมมือ	ตั้งใจเรียน	ใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า	เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป	รวมทั้ง
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ช่วยก�ากับ	 ติดตามการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด	 เนื่องจากเป็นการจัดการเรียน			
การสอนที่มีลักษณะต่อเนื่องกันระหว่างการเรียนรู้ในรูปแบบ	Online	และ	On-Site
	 ขอขอบคณุผูป้กครอง	และบคุลากรทกุคนทีเ่ข้าใจและให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดยีิง่	และเป็นก�าลงัใจให้แก่กนัและ
กนัเพือ่ให้การจดัการศกึษาของโรงเรยีนเป็นไปตามวตัถปุระสงค์	หวังเป็นอย่างยิง่ว่าสถานการณ์	การแพร่ระบาด	จะดขีึน้	
ขอแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	ท่านนักบุญหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรด
อวยพรและคุ้มครองทุกท่าน	ให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ

ด้วยความปรารถนาดี

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)
อธิการ/ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารผู้อ�านวยการ
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความยินดีกับ
นักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	10	ปี		ที่สามารถคว้าต�าแหน่งรอง
แชมป์ระดับประเทศจากรายการแข่งขัน SAT Football 
Thailand Championship 2021 “แชมป์ชนแชมป์”
	 ได้รับถ้วยรางวัล	 และเงินรางวัล	 10,000	 บาท	
(นักกีฬาทุกคนได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญ
รางวัล)	 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่								
30	-	31	ตุลาคม	2564	ณ	สนามกีฬากลาง	จังหวัดเชียงราย	
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
	 1.	 ด.ช.ภัทรพล	ศิลาชัย	ป.5/4	(สมาร์ท)
	 2.	 ด.ช.ธนกร	ไตรภูธร	ป.5/4	(บาตั้ม)
	 3.	 ด.ช.สืบอังกูณ	สืบสาย	ป.4/1	(ซันไชน์)
	 4.	 ด.ช.ธีระยุทธ		กระทุ่มเขตร์	ป4/3	(ปันปัน)
	 5.	 ด.ช.ปาณัฎฐ์ภูมิ	จริงจิตร	ป.5/4	(กันต์)
	 6.	 ด.ช.กัณห์ทรงพล	มาลาเจริญพร	ป.4/2	(บอล)
	 7.	 ด.ช.วรพล	บุญมาศ	ป.5/1	(เพลง)

นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 10 ปี
	 โรงเรียนอสัสมัชญัศรรีาชาส่งเสรมิและสนบัสนนุความ
สามารถของนักเรียนทุกคน	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจและความถนัด	ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิชาการ	กีฬา	ดนตรี	และกิจกรรมอื่นๆ	จะเห็นได้จากศิษย์
เก่าอสัสมัชญัศรรีาชาท่ีส�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรียนออกไป
ท�าชื่อเสียงในด้านต่างๆ	 ให้กับโรงเรียนและประเทศชาติ	
ก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะประสบความส�าเร็จ	 ได้ผ่าน
ประสบการณ์มามากมาย	มทีัง้ความดใีจและความเสยีใจ	แต่
สิ่งเหล่านี้คือบทเรียนที่ทุกคนจะต้องได้เรียนรู้เพื่อเป็นแรง
ผลกัดนัให้มคีวามมุง่มัน่พยายามไปให้ถงึความฝันของทกุคน	
ดังเช่นทีมนักกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	10	ปี	ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่
ก�าลังไต่เต้าขึ้นไปให้ถึงความใฝ่ฝันของตน

ประธานนักเรียน 	 ขอแสดงความยินดีกับ	นายคริษฐ์ ชักชวน	หรือนิว	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1	
ซึง่ได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นประธานสภานกัเรยีน	โรงเรยีนอสัสัมชญัศรรีาชา	ประจ�า
ปีการศึกษา	2564	
 คริษฐ์ มีคติพจน์ว่า ท้อได้ แต่อย่าถอย
	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน	โดยได้
น�ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส�านึกใน
ความเป็นประชาธิปไตย	 รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่	 และมีวิถีชีวิต
ตามหลักประชาธิปไตย	 สามารถด�ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ให้
นักเรียน	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้สิทธิของตนเองตามกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต	 รับผิดชอบและด�าเนินการโดยงานสภานักเรียน	 ฝ่าย
กิจกรรม	ร่วมกับครูประจ�าชั้นระดับประถมศึกษาปีที่	4	-	มัธยมศึกษาปีที่	6ท้อได้ แต่อย่าถอย

	 ปรากฏว่า ทีม HOMOSAPIENSAPIEN ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก
ทั้งหมด	11	ทีม	และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออก	 เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิง	
ชนะเลิศกับตัวแทนภาคต่างๆ	ทั่วประเทศ
	 ในวันที่	22	ตุลาคม	2564	ปรากฏว่า ทีม HOMOSAPIENSAPIEN ได้
รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ	 ได้รับเงินรางวัล	 30,000	 บาท	 กับผลงาน	
Clip	VDO	เรื่อง “ปัญหาของนักเรียนกับการเรียนออนไลน์”
	 วันที่	29	ตุลาคม	2564	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	
ได้แสดงความยนิดกีบัทมี HOMOSAPIENSAPIEN กล่าวชืน่ชมและเป็นก�าลงัใจ	
เพือ่ให้นกัเรยีนได้พฒันาทกัษะและความคดิสร้างสรรค์ในการท�าผลงานทีด่อีอก
มาอีกในอนาคต

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ขอแสดงความยินดีกับ ทีม HOMOSAPIENSAPIEN นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เข้าร่วม
กจิกรรมค่ายเยาวชนออนไลน์ “Young มดี ีYoung Media”	โดยเข้าค่ายผ่านสือ่ออนไลน์	Zoom	Meeting	ระหว่างวนัที	่1	-	3	ตลุาคม	2564	
ทีผ่่านมา	และ	ส่ง	Clip	VDO	เข้าร่วมการ	แข่งขนัในหัวข้อ “ปัญหาของการศกึษาไทย” ในเร่ือง	“ถ้า...เราได้กลบัไปเรยีนทีโ่รงเรยีนแล้ว”

	 เราจะพยายามป้ันฝันนัน้ให้เป็นจริง	เดก็นกัเรียนกลุม่
นี้	 มีความฝัน	อยากเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ	 ในอนาคตเรา
อาจจะเห็นผลงานของพวกเขาโลดแล่นอยู่บนสื่อออนไลน	์
หน้าจอทีวี	 หรือในจอภาพยนตร์ก็ได้	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชามีความภูมิใจแทนผู้ปกครองในความสามารถของ
บุตรหลานของท่าน	 พวกเราจะร่วมมือกันเพื่อผลักดัน									
ส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านท�าความฝันให้เป็นจริง

 รายชื่อทีม HOMOSAPIENSAPIEN
	 1.	 นางสาวรินรภัสร์	 เกียรติหิรัญโชติ	 ม.5/5
	 2.	 นายรุจิภาส	 จงศักดิ์สวัสดิ์	 ม.5/1
	 3.	 นายกิตติโชติ	 กิจโชติธ�ารง	 ม.5/1
	 4.	 นายภูริ	 โกดี	 ม.6/1
	 5.	 นายเจษฎา	 ราชกิจ	 ม.6/1

 ครูที่ปรึกษา	 ม.เดชา	ขันธจิตต์

 โครงการ Young มีดี Young Media คัด	 ค้น	 คนมีฝัน	 มาปั้นเป็น
สื่อมวลชนมืออาชีพ	 จัดโดยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน	 (สสดย.)	
ร่วมกบักองทนุวิจยัและพฒันากจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทัศน์	และกจิการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	(กทปส.)
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาขอขอบคณุทัง้	2	หน่วยงานทีใ่ห้โอกาสดีๆ 	แบบ
นี้กับเยาวชนของเราให้พวกเขามีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ	และความคิด
สร้างสรรค์ผลงานทีโ่ดดเด่นออกมาเดก็ๆ	ทกุคนมคีวามฝัน	พวกเขาเตบิโตขึน้มา
พร้อมกับความใฝ่ฝันในสิ่งที่เขาอยากเป็น...

ดาวเด่น ACS



	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความยินดี	 กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	6/1
 1. นายภีม ต่อจรัส
 2. นายชานน ภัคดีราช
 3. นายจิรโรจน์ พนมรัวมี
 4. นายเมธา กุลอารีย์รัตน์
	 จากทีม Rekayajaaaaa	 ได้เข้าร่วมการส่งผลงานโครงการ
นวัตกรรมการจัดการขยะ	ชื่อ	“บอร์ดเกม Keep it Trash ภารกิจ
พิชิตขยะ”	ได้รับรางวัล	Popular	Vote	จากโครงการ	envi	mission	
ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม	ปีที่	2	“Waste a Moment เปิดประเด็น
เรื่องขยะ”
	 จดัโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ร่วมกบั	
Chula	radio	Plus	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2564	ซึ่งเป็นการน�าเสนอ
ออนไลน์	ผ่านโปรแกรม	Zoom	ณ	ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ	โรงเรียน
อสัสมัชญัศรรีาชา	โดยม ีม.เดชา ขนัธจติต์ และม.ณฐัพงศ์ เอีย่มเสถียร	
เป็นครูที่ปรึกษา	
	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและ
คณะครทูีป่รกึษา	หวงัว่าในอนาคตจะมนีวตักรรมดีๆ 	จากนกัเรยีนของ
เราเกิดขึ้นเพื่อท�าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ขอแสดงความยินดีกับ	
	 -	 เด็กหญิงจิรปรียา พิมพ์ทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่	5/5
	 	 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 - เด็กหญิงปาณภัช ศรีรัตนโช	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5/5	
	 	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
	 ในการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์	 ระดับประถม
ศึกษา	ในหัวข้อ	“ฮีโร่พิชิตโควิด-19”	เมื่อวันที่	21	กันยายน	2564	
ที่ผ่านมา
	 จากการแข่งขนัในงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิภาคตะวนั
ออก	 ครั้งที่	 38	 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชูปถัมภ์	และคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 ซึง่เดก็หญงิจริปรียา พมิพ์ทอง	ยงัได้เป็นตัวแทนของภาคตะวนั
ออก	เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป	
	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีความภูมิใจในความสามารถของ
นักเรียนของเรา	ซึ่งเราส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัด
และความสามารถของตนเอง	 โดยมีคุณครูเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า	 ชี้แนะ	
การได้เห็นเด็กๆ	 ลงมือท�าในสิ่งท่ีพวกเขาช่ืนชอบและสนใจ	 จะเป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดี	 ซึ่งจะติดตัวพวก
เขาไปในอนาคต	 และให้พวกเขาได้ค้นพบตัวเองเพื่อเป็นรากฐานใน
การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ภารกิจพิชิตขยะ วาดภาพการ์ตูนฮีโร่พิชิตโควิด-19
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งานอภิบาลและอาสาพัฒนา ฝ่ายกิจกรรม
	 ส่งนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ได้แก่
 1. นายคริษฐ์ ชักชวน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1	
 2. นางสาวสาธติา อมรธรรมสนิ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	5/3
	 เป็นตวัแทน	YCS	thailand	เข้าร่วมการประชมุใหญ่ระดบั
เอเชีย	 iYCS	 14th	 asian	 Session	 and	 Council	 ในหัวข้อ 
“Adopting a sustainable life for a better Asia”          
เมือ่วนัที	่25-26	กนัยายน	2564
	 คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา								
ขอเป็นก�าลงัใจให้นกัเรยีนทัง้สองคน	สร้างผลงานทีด่	ีเพือ่สร้าง
ชื่อเสียงมาสู่สถาบันของเรา	 และเป็นแรงบรรดาลใจให้กับ
นักเรียนรุ่นต่อๆ	ไป

YCS Thailand

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	ประเทศไทย	ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
ร่วมมือกับมูลนิธิ	Haus	der	Kleinen	forscher	ประเทศเยอรมนี	ร่วมด�าเนินโครงการกับ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(สสวท.),	ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.),	องคก์ารพพิิธภัณฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.),	ส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.),	บริษัทบี.	กริม,	บริษัทนานมีบุ๊คส์	จ�ากัด,	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(มศว.)

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็กอนุบาลในประเทศไทย 

	 โรงเรียนอสัสัมชญัศรรีาชา	เข้าร่วมโครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์
น้อย	ประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2557	จนถึงปัจจุบัน	ได้ส่งผลงานการ
ด�าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	 ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน
และได้รับตราพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	รอบสอง
	 โรงเรยีนอสัสมัชัญศรีราชา	ได้น�ากจิกรรมการทดลองของบ้านนกั
วิทยาศาสตร์น้อยไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย								
ซึง่กจิกรรมดงักล่าวเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิพัฒนาการการเรยีนรูข้องเดก็
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้เด็กอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	รู้จักคิด	รู้จักตั้งค�าถาม	เกิดทักษะในการสังเกตผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	5	ได้
ลงมือปฏิบัติจริงในการทดลองต่างๆด้วยตนเอง	และกล้าถามค�าถามต่างๆ	ที่ตนเองสงสัย	ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อน
ในห้องเรียน	โดยมีคุณครูคอยให้ค�าแนะน�า	ถือเป็นกระบวนการการเรียนรู้	ร่วมกันอย่างมีความสุข

 เด็กหญิงจิรปรียา พิมพ์ทอง ชั้น
ประถมศกึษาปีที	่5/5	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ
อันดับ	 3	 ในการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน	
ทางวิทยาศาสตร์	 ระดับชั้นประถมศึกษา	
รอบชิงชนะเลิศ	ระดับประเทศ
	 ในงาน	 “เวทีนักวิทยาศาสตร ์         
รุ่นเยาว์ระดับประเทศ คร้ังท่ี 17”	 ระหว่างวันท่ี	 17	 –	 18	 พฤศจิกายน	 2564	 จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน
 ขอชื่นชมในความตั้งใจ การฝึกฝน ความเพียรพยายาม ซึ่งน�ามาสู่ความส�าเร็จ
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1. รางวลัเหรยีญทองแดง	การแข่งขนัคณติศาสตร์นานาชาต	ิระดบั
โลก	 aimO	 2021	 (asia	 international	 mathematical	
Olympiad	2021)	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2021

2. รางวลัเหรยีญทองแดง	การแข่งขนัคณติศาสตร์นานาชาต	ิระดบั
โลก	 PimSO	 2021	 (Philippine	 international	math	 and	
Science	Olympics	2021)	เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2021

3. รางวลัเหรยีญทองแดง	การแข่งขนัคณติศาสตร์นานาชาต	ิระดบั
โลก	Wmi	2021	(World	mathematics	 invitational	2021)	
เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2021

4.	 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนานาชาต	ิ
Hippo	2021	จากประเทศอติาล	ีเมือ่วนัที	่3	เมษายน	สนามสอบ	
ณ	โรงเรียนจินดามณี	และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน
รอบต่อไปจนได้รับรางวัลเหรียญเงินกลับมาให้ประเทศไทย	เมื่อ
วันที่	19	มิถุนายน	2021

5.	 รางวัลเหรียญเงิน	การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	ระดับโลก	
Kangaroo	2021	จากประเทศออสเตรเลยี	เมือ่วนัที	่25	เมษายน	
2021

6. รางวัลเหรียญเงิน	การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	ระดับโลก	
fmO	2021	(fermat	mathematical	Olympiad	2021)	เมื่อ
วันที่	8	สิงหาคม	2021

7.	 รางวลัเหรยีญทองแดง การแข่งขนัคณติศาสตร์นานาชาต	ิระดบั
โลก	SimSO	2021	(Siam	international	math	and	Science	
Olympics	2021)	เมื่อวันที่	26	กันยายน	2021

8.	 รางวลัเหรียญทอง	การแข่งขนัทักษะภาษาองักฤษ	ระดับประเทศ	
teSet	 2021	 (thailand	 english	 Skills	 evaluation	 test	
2021)	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2021

9. รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	 ระดับ
โลก	timO	2021	 (thailand	 international	mathematical	
Olympiad	2021)	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2021

1.	 เหรียญทองแดง	 การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	 ระดับโลก	
timO	 2021	 (thailand	 international	 mathematical	
Olympiad	2021)	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2021

2. เหรียญทองแดง	 การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	 ระดับโลก	
SimSO	 2021	 (Siam	 international	math	 and	 Science	
Olympics	2021)	เมื่อวันที่	26	กันยายน	2021

3. เหรียญทอง	 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	 ระดับประเทศ	
teSet	 2021	 (thailand	 english	 Skills	 evaluation	 test	
2021)	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2021

4.	 เหรียญเงิน	การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	ระดับโลก	fmO	
2021	(fermat	mathematical	Olympiad	2021)	เมื่อวันที่	8	
สิงหาคม	2021

5. เหรียญทองแดง	 การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	 ระดับโลก	
aimO	2021	(asia	international	mathematical	Olympiad	
2021)	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2021

6.	 เหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	ระดับโลก	tmaC	
2021	(thailand	mathematics	academic	Camp	2021)	เมือ่
วันที่	26	กรกฎาคม	2021

7.	 เหรียญเงิน	 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนานาชาติ	 Hippo	
2021	international	english	Skills	Competition	เมื่อวันที่	3	
เมษายน	2021

8. เหรียญทองแดง	การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ	tmC	2021	
(thailand	 mathematics	 Contest	 2021)	 เมื่อวันที่	 21	
กุมภาพันธ์	2021

พี่น้องจากครอบครัว “ประสงค์ปัญญา” 
อีกหนึ่งความสำ�เร็จของอัสำสำัมชัญศรีราชาที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมากมาย

ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนไม่สำามารถเปิดท�การสำอนได้ตามปกติ อันเนื่องจากสำถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโวรัสำโคโรนา 2019 (Covid-19) แต่นักเรียนอัสำสำัมชัญศรีราชาไม่เคยหยุดการเรียนรู้ 

ด.ญ.กัญณัชชา ประสงค์ปัญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หรือน้องเพลิน

นักเรียนแผนการเรียน สสวท.

ด.ช.กันต์ณภัทร ประสงค์ปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4B หรือน้องคอมพลีท

นักเรียนแผนก MLP

	 อกีหนึง่เพชรเมด็งามท่ีรอการเจยีระไน	….สาวน้อยทีน่่าสนใจใน
ครั้งนี้ก็คือ	“น้องแก้มใส - มิณปภัต เรืองชัย” นักร้องน�าหญิงเดี่ยว	
จากวงโนบริอ็ง	หนึง่ในวงดนตรจีากการประกวด	tHe	POWer	BanD	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เพราะ
นอกจากเสยีงใสๆ	ทีเ่ราได้ยนิในการประกวด	เรือ่งราวและเส้นทางการ
เป็นนักร้องของแก้มใสก็น่าติดตามอยู่ไม่น้อย
	 “เส้นทางการร้องเพลงของหน	ูจรงิๆ	แล้วเริม่ต้นตัง้แต่ตอนเดก็	
เราชอบร้องเพลงมาก	 มีโอกาสได้เรียนเพิ่มเติมบ้าง	 รู้ตัวว่าร้องเพลง
แล้วท�าได้ดกีว่าอย่างอืน่	กเ็ลยย้ายมาเรยีนทีอ่สัสมัชญัศรรีาชา	เพือ่เข้า
แผนการเรยีนศิลป์-ดนตร	ีเพราะเรารูต้วัว่าเราไม่ถนดัอย่างอ่ืน	ซึง่การ
ร้องเพลงเป็นสิ่งเดียวที่ถนัดในตอนนี้”
	 “มีหลายคนบอกว่าหนูเสียงใส	 แต่พลังเสียงยังต้องฝึกฝนอีก
เยอะ	เราเก็บข้อดีและข้อเสียมาปรับปรุงตัวเอง	วิธีฝึกด้วยตนเอง	คือ
การร้องอยูต่ลอด	ตอนนีล้กูเล่นการร้องอาจจะยงัไม่เก่งมาก	แต่หนเูชือ่
ว่าถ้าเราฝึกและท�าไปเรือ่ยๆ	ยงัไงกพ็ฒันาได้	หนไูปร้องเพลงเปิดหมวก
ตามตลาดนดัด้วย	ตามคณุพ่อไปขายของ	อย่างเช่น	ตลาดนนิจาอมตะ	
มโีอกาสไปเปิดหมวกประจ�า	ตอนร้องเปิดหมวกแรกๆ	เกรง็ท�าอะไรไม่
ถกู	แต่พอได้ท�าบ่อยเข้ากเ็ริม่ชนิ	หนวู่าการร้องเพลงเปิดหมวกเป็นส่วน
ส�าคัญที่ท�าให้เรามั่นใจเวลาแสดงต่อหน้าคนเยอะๆ	และไม่ตื่นเวที	ได้
ฝึกทักษะการร้องไปด้วยในตัว”
	 “การมโีอกาสได้เข้าร่วมวงโนบริอ็ง	ในการแข่งขนั	tHe	POWer	
BanD	 เปิดประสบการณ์ทางดนตรีของหนูเหมือนกันค่ะ	 ได้ออกมา

แผนการเรียนสหศิลป์-ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

แข่งขนั	ได้เหน็ความสามารถของเพือ่นๆ	จากทัว่ประเทศ	ได้เหน็ว่าเขา
เก่งกนัมาก	และเราต้องพฒันาตรงไหนบ้าง	ดใีจท่ีได้เข้ามาร่วมกับการ
ประกวดครั้งนี้	 เราไม่ได้หวังล�าดับหรือรางวัลใหญ่	 แค่ได้เข้ามาแสดง
ให้ทุกคนได้เห็นก็ดีใจแล้ว”
	 ถ้าใครเจอน้องแก้มใส	ก�าลังร้องเพลงเปิดหมวก	เข้าไปทักทาย
และให้ก�าลังใจน้องกันได้นะครับ	 และถ้าอยากชมความสามารถของ
น้องๆ	ที่เข้ารอบการประกวด	tHe	POWer	BanD	
	 รุ่นมัธยมศึกษา	ดูได้ที่นี่	https://bit.ly/3fO85Qi	และ
	 รุ่นบุคคลทั่วไป	คลิกเลยครับ	https://bit.ly/3tUi0fU

นักร้องน�ำ วงโนบิร็อง
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Best MakeX Spirit Award

ทีม Controller
1.	 นายกิตติศักดิ์	 ดุจดา		 ม.4/5
2.	 นาย	อิสระ	 พันรอบ		 ม.4/5
3.	 นายศิวะวงศ์		 ผาวันดี		 ม.6/4
4.	 นายณัฏฐกฤติ	ละเลิศ		 ม.6/4

	 การแข่งขัน	make	X	thailand	2020	ชิงแชมป์ประเทศไทย	จัดโดย	บริษัท	imagineering	education	จ�ากัด	ร่วมกับ
องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเจ้าเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติ
และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เมื่อวันที่	26-28	พฤศจิกายน	2564	ณ	ศูนย์การค้าพาราไดซ์	พาร์ค	ซึ่งสรุปผลการแข่งขันได้
ดังนี้	

ทีม Hello world จากแผนการเรียนวิทย์-คอม
1.	 นายสืบสกุล		 วิญญาสุข		 ม.5/5		 2.	 นายภัทรพล	 แซ่เฮ้ง		 ม.5/5	
3.	 นายปัฐพล		 สิทธิวัง		 ม.5/5		 4.	 นางสาวจันทร์จรัส		ตั้งเจริญศิริ	ม.5/5	
5.	 นายรัชพล	 ศิลประเสริฐ		 ม.5/5		 6.	 นายพัชรพล		 ไตรรักษ์		 ม.5/5	

ทีม CS1st
1.	 นายวริศ	 ธีระพงษ์	 ม.6/4	
2.	 นายภสุ	 ไพศาลนววิช	 ม.6/4
3.	 นายภาสวร	 หิรัญพฤกษ์		 ม.6/4

รุ่น มัธยมศึกษา Challenge intelligent innovator 

ทีม Gwenrin
1.	 นายศิวดล	 อัศวพันธุ์นิมิต		 ม.5/5	
2.	 นายภาคิน	 พระแท่น		 ม.5/5
3.	 นายจิรัฎฐ์	 ชื่นอุปการนันท์	 ม.5/5
4.	 นายธนทัต	 เอื้อเฟื้อ	 ม.5/5
5.	 นายภิรายุ	 ไทยประเสริฐ	 ม.5/5
6.	 นายชีวานนท์	 หนูงาม	 ม.5/5

ทีม Techsmashing
1.	 นายจิตติ		 แก้วเชียงทอง	 ม.5/5
2.	 นายธนภัทร	 ปานมี	 ม.5/5
3.	 นายกฤษริญ	 ศรีประเสริฐ	 ม.5/5
4.	 นายภูเบศ	 มุ่งหาทรัพย์	 ม.5/5
5.	 นายภูวริศ	 ซูยอง	จอง	 ม.5/5
6.	 นางสาวรินรภัสร์	 เกียรติหิรัญโชติ	 ม.5/5

ทีม Twelve eye
1.	 นายธนวินท์	 ราศรีจันทร์	 ม.5/5
2.	 นายณฐศร	 วัฒนโสภิณ	 ม.5/5
3.	 นายรวีโรจน์	 มูลพิมพ์	 ม.5/5
4.	 นายณธรรศ	 รกรุ่งโรจน์	 ม.5/5
5.	 นางสาวราบียา	 คิชิ	 ม.5/5
6.	 นายณัฐชนน	 ยาวะโนภาส	 ม.5/5

นายธนบูลย์	สุนทรมหิทธิ	ม.5/5

 ผู้ฝึกสอน		ม.ณัฐพงศ์	จ�าเนียรผล	

ชนะเลิศ Thailand champion

รองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2

Best Engineering 
Notebook Award

Best design Award

Make X Thailand 2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย

MakeX Starter 
Smart link
รองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม ACS Bad boy
1.	 ด.ช.ปวีร์	โฆษิตวัฒนาพานิชย์		ป.6/3
2.	 ด.ช.ธนกฤต	โพธิแก้ว		ป.6/4

1.	 ด.ช.ศิวะกรณ์	ชัยเกียรติไพศาล.	ป.6/3
2.	 ด.ช.ศุภวิชญ์	คูณวัต		ป.6/4

Best Effort Award

รุ่นประถมศึกษา 
ผู้ฝึกสอน		ม.ปรัชญา	วิชา		ม.รุ่งวิทย์	ตรงต่อธรรม



 For the past months, it has been tough and 
challenging for all of us. We have conformed to what 
we have called the new normal. The educational 
system is equally affected by these changes. But we 
in the MLP, have embraced the change. We have 
integrated technology into our teaching-learning 
practices and our teachers utilize technology to reach 
our goal, “Achieving Excellence Together”. We have 
been working hard, resourcefully and creatively to 
provide our students with quality learning methods. 
 The new online classroom has been very 
exciting for students through the use of Zoom. The 
students enjoy their classroom’s virtual setting. In 
Zoom, the lessons are taught by teachers by screen 
sharing and teachers aim to connect with their 
students. Thus, the use of interactive sites and 
applications like Kahoot, Quizizz, Blooket and the 
like, have been a great help. The students learn and 
enjoy the lessons at the same time. 

	 Throughout	 the	 first	 semester,	
the Modern Language Program has 
taken advantage of the use of smart 
technology in order to deliver quality 

education. One of the technological supports is the use of 
Moodle, a well-known learning management system that 
provides a user-friendly interface for learners to easily access 
their lessons and other school related work. Through this, the 
students’ academic performance can be easily tracked and 
monitored to better satisfy the learner’s academic needs. To 
provide more support, teachers also use several educational 
websites. Theoretical content has been supplemented with 
online content and interactive games, especially for major 
subjects like Math, English and Science. 
 As the program is designed to equip learners to be creative 
and competitive, the curriculum uses a student-centered 
approach where challenging and goal-oriented tasks are given 
to learners such as coding activities through online games, 
making video presentations or tutorials where learners act as 
teachers, doing indoor science experiments, reporting, creating 
projects and many more. These tasks help learners to adapt in 
today’s rapidly changing and complex environment by 
developing a broader set of knowledge. Furthermore, students 
also	 go	 on	 virtual	 field	 trips	 like	 bird	watching	 teaching	
resource which could allow learners to pick up new skills such 
as online data visualization and data gathering. 

G.1-3
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	 ถ้าพวกเราตัง้ใจ	มุง่มัน่	ท�าอะไรแล้วไม่เคยทีจ่ะไม่ส�าเร็จ	ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรยีน	หรือด้านกฬีา	ไม่ว่าความฝันหรอืชยัชนะจะอยูส่งูแค่ไหน	
นักเรียนของเราสามารถไขว่คว้ามาได้อย่างแน่นอน	และนี่คือบทพิสูจน์จากข้อความข้างต้น	นักกีฬาฟุตบอลอัสสัมชัญศรีราชา	คว้าชัยชนะในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยเดนมาร์ค	รุ่นอายุ	15	ปี	(thai-Denmark	U15	football	tournament)	โซนภาคกรุงเทพ	และปริมณฑล		ด้วย	score		4:1	
กับทีมโรงเรียนพระแม่มารีสาทร(อาคาเดมี่ของการท่าเรือ)	เมื่อวันที่	17	มกราคม	2565	ณ	สนามห้าภาค	จ.นนทบุรี	และได้เป็นตัวแทนในการ
แข่งขันระดับประเทศต่อไป
	 ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนท่ีต้ังใจฝึกซ้อม	 ตั้งใจแข่งขัน	 	 จนสามารถน�าชัยชนะมาให้กับโรงเรียนของเรา	 ขอให้ทุกคนมีความพยายาม	 มุ่งมั่น	
แบบนี้ตลอดไปเพื่อจะได้ไปสู่จุดสูงสุดที่ทุกคนฝันไว้	 ขอขอบคุณโค้ชทุกท่านที่เสียสละเวลาทุ่มเทก�าลังกายและใจ	อบรมสั่งสอน	ฝึกฝน	นักกีฬา
ทุกคนจนมาถึงวันนี้ได้
 รายชื่อนักกีฬา เฉลิมราชย์ ช่างทอง ณัฐภัทร แย้มสุข เพชรน�้าหนึ่ง เหล่าบุตรสา สิรวิชญ์ บุตรเสน่ห์
  ถิรวิทย์ เกาทัณฑ์ นวรรตกรณ์ ศรีภิรมวิจิตร นันทิพัฒน์ ใจมั่น ณัฐสิทธ์ เจ้ยทอง  
  ปุณณภพ ขนวัง ธนกฤต ธนสุวรรณวิบูลย์ อภิวิชญ์ สุนทรวิภาค รณชัช ระหยันยะ
  สรวิชญ์ วุฒิเศถกฤต วชิรวิทย์ ศิริ ดนยวรรธน์ สหายา พงศกร รัตนพฤกษ์ 
  ศุภโชติ เส็งนา ธนกฤต จงช่วยวงษ์ สิริศรัณย์ จันทร์แจ่มใส ภูวนัย โพธิชัยแสน

 รายชื่อโค้ชฝึกสอน ม.ตาล นครดี ม.สิทธิรักษ์ ว่องไว ม.มาโนช ปัญญาคง ม.สราวุธ เหลาโพธิ์

เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ พันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 ได้รับรางวัลเห รียญทอ ง การป ระกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง					
ระดบัชาต	ิ“เสรมิประสบการณ์ สบืสานสงัคตีศลิป์ไทย” โครงการบรูณาการศาสตร์
ดนตรีเพื่อชุมชน 	 ครั้ง ที่	 4	 และงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา			
ศรสีรุยิวงศ์	(ช่วง	บนุนาค)	ประจ�าปี	2565	จดัโดยวิทยาลัยการดนตร	ีมรภ.บ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา

แชมป์ฟุตบอล

"Labor Omnia Vincit  ความวิริยะ อุตสาหะ น�มาซึ่งความส�เร็จ"
นี่คือคติพจน์ประจ�ใจพวกเราเลือดแดงขาว ชาวอัสำสำัมชัญศรีราชาทุกคน



 Our program gives activities to enhance the critical thinking skills of our students. Our 
stdents conduct experiments that help develop their skills in collecting and organizing data 

and making an estimation where their mathematical skills are applied. Through making a vlog/video clip they are 
able to express their ideas and at the same time practice their speaking skills. They are able to express their imagination 
in the aspect of arts and can be creative in their own way. We may be learning in an unusual time but this will not stop 
us from exploring, discovering and boosting our skills. As the saying goes “The capacity to learn is a gift; the ability 
to learn is a skill; the willingness to learn is a choice” - Bryan Herbert. We, the MLP family will always choose to 
learn and are willing to grow. 

 COVID-19 has caused schools all across the world to shut down. As a result, education 
has altered considerably, with the rise of e-learning at ACS, where instruction is done 
remotely and on digital platforms.

 MLP teachers have seen this transformation as an opportunity for growth and exploration have been able to 
better position themselves to meet students’ current and future needs. Our faculty embraced this necessity and adapted 
to digital challenges far more quickly than they would have otherwise.
 Online teaching has required MLP teachers to embrace technology in ways that they may have never experienced 
before, just as it has demanded a new degree of focus and effort from our students forced to continue their studies in 
a remote environment. The opportunities presented in the wake of COVID-19 have led to the establishment of this 
mode of educational instruction as a viable option for our department, and the acceleration of remote learning have 
had	tremendous	benefits	for	both	MLP	teachers	and	students.
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 A team of students from the 
M o d e r n  L a n g u a g e  P r o g r a m 
part icipated in the upcoming 
UBTECH Robo Genius World Online 
Competition 2021 in China. Our 
computer teachers Mr. Worapol 
Tibprawong and Mr. Darlbe Salvador 
are worked together with our students 
from lower secondary and have 
invested their time and effort in order 
to prepare the students for the event. 
The preparations began in September 
by planning the concept and design 
of the robot, establishing the structure 
of the robot, creating a timeframe, learning codes, and implementing the codes to the robot. We  
experienced many ups and downs during the preparation period, but through teamwork and 
perseverance we managed to improve the codes and the kinetic movements of our robot to ensure 
we	met	 the	 qualification	 standards	 of	 the	 competition.	This	was	 the	first	 time	 that	 our	 school		
participated in the robotics competition. Through hard work and dedication our students and teachers 
were successful. Teamwork is the key to our success. 

Robotics Competition 
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•	 2nd place in the boys doubles 8 
years and under at the Thailand 
Junior Championship, 2021.

•	 1st place in Tennis 10s Junior 
Circuit Winner Boys Singles 10 
years and under

•	 Silver Medal: TESET 2021 (Thailand English Skills 
Evaluation Test 2021) on 5th September 2021

•	 Bronze Medal: IMC (International Mathematics 
Contest Union Thailand Secretariat) on 21st February 
2021

•	 Outstanding	Work	Award	 in	Robo	Genius	 2021	
World competition (Team)

•	 Gold	Medal	10th place in Eastern 
Area in TESET 2021 (Thailand 
English Skills Evaluation Test 
2021) on 5th September 2021

•	 Silver Medal:  TESET 2021 
(Thailand English Skills Evaluation 
Test 2021) on 5th September 2021

•	 Bronze Medal:	 SIMSO	 2021	
(Siam International Math and 
Science	Olympics	 2021)	 on	 26th 
September 2021

•	 Bronze Medal: TIMO	 2021	
( T h a i l a n d  I n t e r n a t i o n a l 
Mathematical	Olympiad	2021)	on	
3rd	October	2021

Oliver Bensen Burghouwt 
(Oliver) Grade 2A

•	 Bronze Medal:	TIMO	2021	(Thailand	International	
Mathematical	Olympiad	2021)	on	3rd	October	2021

•	 Bronze Medal:	SIMSO	2021	(Siam	International	
Math	and	Science	Olympics	2021)	on	26th September 
2021

•	 Gold Medal: TESET 2021 (Thailand English Skills 
Evaluation Test 2021) on 5th September 2021

•	 Silver Medal:	FMO	2021	(Fermat	Math	Olympiad	
2021) on 8th August 2021 

•	 Bronze Medal:	AIMO	2021	 (Asia	 International	
Mathematical	Olympiad	2021)	on	1st August 2021

•	 Silver Medal: TMAC 2021 (Thailand Mathematics 
Academic Camp 2021) on 26th July 2021

•	 Silver Medal: Hippo 2021 International English 
Skills Competition on 3rd April 2021

•	 Bronze Medal: TMC 2021 (Thailand Mathematics 
Contest 2021) on 21st February 2021

Kannapat Prasongpanya 
(Complete) Grade 4B

•	 Plaque	of	Excellent	Role	Model	in	Phet	Rattanachart	
2565	on	8th	January	2022Airsoft	 IPSC	2nd	place	at	
Navamindrachinee Queen’s Cup 2021 on 31st	October	
2021

•	 Plaque	 of	 honor	 for	 excellent	 youth	 in	 sport	 and	
recreation	on	9th	May	2021	St.	Gabriel	Foundation’s	
certificate	 for	 excellence	 in	 contributing	 to	 the	
enhancement	of	the	school’s	reputation	on	28th January 
2021.

Isawong  Phakphongsaporn 
(Thungbeer) Grade 9B

Natchanon  Makpaiboon
(Athens) Grade 7B

Natchanon Makpaiboon (Athens) &
Punn Tekboontam (Punn) Grade 7B

Natthapol Makpaiboon 
(Asen) Grade 3A

Kritanont Somwang
(Leo) Grade 3B
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	 จากบทความของ	นศพ.รินรดา	คงพิบูลย์กิจ	กล่าวว่า	เมื่อเด็กๆ	
ต้องเรยีนออนไลน์	ปัญหาไม่เข้าเรยีน	ขาดแรงจงูใจในการเรยีน	จะมาก
ขึ้นกว่าตอนไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติ	 จนพ่อแม่ไม่รู้จะจัดการกับ
พฤติกรรมนี้อย่างไร
	 พ่อแม่บางท่านอาจเข้าใจว่าวิธีการจัดการเมื่อลูกไม่เรียน	 คือ	
การลงโทษ	 แต่นี่เป็นหนึ่งในความเข้าใจที่ผิด	 การที่คุณพ่อ	 คุณแม่					
แก้ปัญหาการไม่เข้าเรียนออนไลน์	ด้วยเทคนคิเชงิลบอย่างการลงโทษนัน้	
จะยิง่ส่งผลเสยีต่อเดก็มากกว่าผลด	ีโดยเฉพาะการลงโทษแบบรนุแรง
ไม่ว่าจะทางค�าพูด	หรอืทางการกระท�า	สิง่เหล่านีจ้ะท�าให้เดก็มทัีศนคติ
แง่ลบต่อการเรียน	เพราะเชือ่ว่าการเรยีนเป็นศัตรูทีท่�าให้พ่อแม่ลงโทษเขา	
ท�าให้พ่อแม่โกรธ	ต่อว่า	และผดิหวงัในตวัเขา	เดก็จะยิง่เกลยีดการเรยีน	
และท�าให้ปัญหาไม่ยอมเข้าเรียนแก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น
	 การจะรับมือกับปัญหานี้	ต้องเริ่มจาก	หาสาเหตุว่าเพราะอะไร	
ลูกถึงไม่เข้าเรียน	 เมื่อทราบสาเหตุหลักแล้ว	 ต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสาเหตุเกิดจากโรคทางจิตเวช	 (โรคสมาธิส้ัน	
โรคบกพร่องทางการเรียนรู้	 เป็นต้น)	 ควรพาลูกไปปรึกษาจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น		
	 แต่บางครั้งลูกไม่มีสมาธิในการเรียนออนไลน์	 ทั้งที่ก็ปกติด	ี					
ทุกอย่าง	 พญ.เบญจพร	 ตันตสูติ	 ผ่าน	 netPama:	 Opening	 live						
ได้ให้ค�าแนะน�าไว้ว่า	 เริ่มแรก	 พ่อแม่จ�าเป็นต้องปรับความคาดหวัง					
ให้เหมาะสมเพราะการเรียนออนไลน์ไม่ใช่รูปแบบการเรียนปกติที	่			
คุน้เคย	การสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ให้เด็กมสีมาธกิถื็อเป็นเรือ่งส�าคญั	
การเก็บมือถือสมาร์ทโฟน	ที่เด็กไม่ได้ใช้เรียนออนไลน์	 เพ่ือป้องกัน		
การเล่นเกมหรือการแชทคุยเล่นกับเพื่อน	 ควรท�าการตกลงกับลูก	
พยายามก�าจัดปัจจัยต่างๆ	 ที่จะเป็นการรบกวนสมาธิในการเรียน
ออนไลน์ของลูก
	 การให้รางวัลเด็ก	 หรือแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเรา	 ต่างก็ชอบรางวัล	
ค�าชมเชย	ซึง่นัน่เป็นการน�าวธิจีากเทคนคิเชงิบวกมา	สร้างแรงจงูใจใน
การเรยีนให้กบัลกูในการเรยีน	เมือ่เขาสามารถท�าได้ตามข้อตกลง	เขา
ก็จะได้รางวัล	 หรือหากท�าได้ดีก็จะได้รับค�าชมเชย	 (พยายามชมให้
มากกว่าต�าหนิ)	ดังที่	นายแพทย์ประเสริฐ	ผลิตผลการพิมพ์	กล่าวอยู่

 ปัจจุบันมีนักเรียนประจ�าทั้งสิ้น	จ�านวน	800	กว่าคน	มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง	มาจาก
เกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย	 ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 1	 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที	่ 6	 นักเรียนหญิง					
รับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6		

ฝ่ายนักเรียนประจ�า

แหล่งที่มาของข้อมูล	 นายแพทย์ประเสริฐ	ผลิตผลการพิมพ์	จาก	FB:	นายแพทย์ประเสริฐ	ผลิตผลการพิมพ์	;	7	ตุลาคม	2564	เวลา	15:53	น.
	 แพทย์หญิงเบญจพร	ตันตสูติ	จาก	FB:	Net	PAMA:	เน็ต	ป๊าม้า	;	21	สิงหาคม	2564	เวลา	18:00	น.		
	 นศพ.รินรดา	คงพิบูลย์กิจ	จาก	FB:	Net	PAMA:	เน็ต	ป๊าม้า	;	8	ตุลาคม	2564	เวลา	17:00	น.

โดย...	งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

เสมอว่า	“ชมให้มากกว่าต�าหนิ ในแต่ละวัน เอาน�้าดีค่อยๆ ไล่น�้า
เสียออกไป เด็กๆ จะน่ารักขึ้นเรื่อยๆ”	แต่คุณพ่อ	คุณแม่	ต้องใจเย็น	
สม�า่เสมอ	และเป็นไปในทางเดยีวกนัทัง้ครอบครวั	แต่ถ้ายงัไม่เรยีนอกี
ก็จะมีบทลงโทษ
	 นศพ.รินรดา	คงพิบูลย์กิจ	กล่าวในบทความ “เพราะลูกไม่เข้า
เรยีน เลยต้องลงโทษ”	ใจความตอนหนึง่ว่า	การเรยีนและการลงโทษ
ไม่ควรจับมาอยู่คู่กัน	เพราะมันจะท�าให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงต่อ	
ตัวเด็กได้	 และท�าให้เด็กเกลียดการเรียนไปเลย	 แต่ที่จริงเทคนิคการ
ลงโทษสามารถน�ามาใช้ได้บ้าง	สิง่ส�าคญัสองประเดน็ในการลงโทษ	คอื	
การท�าข้อตกลง	และการอธบิายให้ลูกเข้าใจเมือ่ถกูลงโทษ	อาจเริม่จาก
การถามลูกว่า	ที่ลูกถูกลงโทษวันนี้เพราะอะไร	เปิดโอกาสให้ลูกได้พูด
ในมมุมองของตนเอง	อธบิายเหตผุลในมมุมองของพ่อแม่	และย�า้เตอืน
ลูกถึงข้อตกลง	
	 ที่ส�าคัญ	การลงโทษควรเป็นตัวเลือกการปรับพฤติกรรมอันดับ
ท้ายๆ	ที่จะดึงมาใช้	อีกทั้งยังต้องท�าด้วยความระมัดระวัง	มีระดับการ
ลงโทษที่เหมาะสม	 มีจุดประสงค์เพียงเพื่อฝึกวินัยลูกเท่านั้น	 แต่จะ			
ไม่ใช้บทลงโทษรุนแรงจนลูกเกลียดการเรียน

 ในยคุโควดิ -19 มีหลายโรงเรยีนท่ีไม่สามารถเปิดเรยีนได้ตามปกต ิและจดัการเรยีน    
การสอน ในรูปแบบออนไลน์ ฟังดูจะเป็นอะไรที่ไม่ยุ ่งยาก ทว่ำหลำยบ้ำนกลับ              
เจอปัญหำ ลูกไม่เข้ำเรียนออนไลน์ แล้วคุณพ่อ คุณแม่ จะรับมืออย่างไร ....

 เมื่อนักเรียนกลับมาอยู่ในหอพัก นักเรียนต้องฝึกระเบียบ
วนิยั	ฝึกการช่วยเหลอืตนเอง	มคีวามรบัผดิชอบ	ตรงต่อเวลา	มคีวามเสยีสละ	
อ่อนน้อมถ่อมตน	ห่างไกลจากยาเสพติด	มีความรักความผูกพันที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมสถาบัน	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 ห้อง Study	ส�าหรับนักเรียนทบทวนการเรียน	ท�าการบ้าน	โดย
มีครูประจ�าที่คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด	 พร้อมให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 	 มี
ระบบ	Wifi	ที่สามารถให้นักเรียนได้ศึกษา	ค้นคว้าหาข้อมูล	อีกทั้ง	จัดสรร
เวลาให้นักเรียนได้เลือกเรียนพิเศษในช่วงเย็น	เพื่อเสริมทักษะความรู้

 ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน	 มีการจัดกิจกรรมคลับคาบ	 9	 เพื่อให้
นักเรียนได้ออกก�าลังกาย	 หรือเลือกท�ากิจกรรม	 ที่ตนชอบและถนัด	 เช่น	
ดนตร	ีและกฬีา	ฯลฯ		เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรยีน	มสีนุทรยีภาพ	และสขุภาพท่ีดี

	 จากสถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรนา	2019	ทางฝ่ายนกัเรยีนประจ�า
มีความห่วงใยนักเรียนทุกคน	ขอให้รักษาตนเอง	 ให้ปลอดภัยจากวิกฤติโรค
ระบาด	 บราเดอร์	 ครู	 และบุคลากรฝ่ายนักเรียนประจ�าทุกคน	 จะติดตาม
ความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง	

	 หอพักของนักเรียนประจ�ามี	 	2	ประเภท		 ได้แก่	หอพัก
ภายในโรงเรียน	มี	5	หอพัก	ได้แก่	
 -	 ตึกเทโอฟาน	 (ป.5-ม.2)
	 - ตึกราฟาแอล	 (ม.3-ม.4)
	 -	 ตึกอัสสัมชัญ	 (ม.5-ม.6)
	 - ตกึนฤมล	 (นกัเรยีนโครงการพเิศษช้างเผอืก)	และ
 - หอพักคาเบรียลา (ป.4-ม.6)	เป็นหอพักส�าหรับ
	 	 นักเรียนหญิง	
	 -	 หอพักครู ตั้งอยู่ภายนอกโรงเรียน	มีจ�านวน	6	หอพัก
 	 -	 หอพักนักเรียนชาย	 จ�านวน	5	หอพัก	และ
 	 -	 หอพักนักเรียนหญิง 	จ�านวน	1	หอพัก	
	 	 การบริหารจัดการจะอยู่ภายใต้การดูแล	และ
	 	 ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการบริหารงานของโรงเรียน	

 การดูแลนักเรียนประจ�า	 เนื่องด้วยสถานการณ์
โรคระบาดโคโรนา	2019	ในปัจจบุนัท�าให้การกลบัมาอยูร่่วมกนั
ของนักเรียนประจ�าในช่วงเปิดเทอม	 จ�าเป็นต้องมีมาตรการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด	เช่น	การเว้นระยะ
ห่างของนักเรียน	 การใส่หน้ากากอนามัย	 และการดูแลรักษา
สุขภาพตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหอพักตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงการ
เข้านอน	
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 สมาพันธ ์สมาคมศิษย ์ เก ่ าคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 (Cga)					
ร่วมกบั	สมาคมศษิย์เก่าอัสสมัชัญศรรีาชา	
มอบถงุปันสขุให้กับพนกังานของ	โรงเรยีน
อสัสมัชญัศรรีาชา	จ�านวน	200	ครอบครวั	
เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคโควิด-19		ณ	อาคารสมาคมศิษย์เก่า	
อัสสัมชัญศรีราชา

	 เวลา	12.00	น.	ดร.สมุติร เพชราภริชัต์  
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา			
เป็นผู ้แทนสมาคมศิษย์เก ่าอัสสัมชัญ
ศรีราชา	 	 มอบเงินจากการจ�าหน่ายบัตร	
“กองทุนพระคุณที่สาม”	 ให้กับคุณครู	
เจ้าหน้าทีแ่ละครเูกษยีณโรงเรยีนอัสสมัชญั	
ศรีราชา	งบประมาณ	1	ล้านบาท	เพือ่ช่วย
เหลือเป็นค่าครองชีพในช่วงวิกฤตของ
การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด	 19	 โดย
มอบให้บคุลากร	ท่านละ	3,000	บาท	

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 

	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรในโรงเรียน															
สร้างความมั่นใจให้นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	เพื่อที่จะมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้	โดยบุคลากรร้อยละ	97.82	ได้
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด	19	ประกอบด้วยครูไทย	ครูต่างชาติ	ครูสนับสนุน	เจ้าหน้าที่และพนักงาน	

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

	 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COViD-19	โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเอง	reskill/Upskill		โดยใช	้
แหล่งเรยีนผ่านคลาสออนไลน์ต่างๆเพือ่การพฒันาศกัยภาพ	(Online	learning	for	Developing	Yourself)	และน�าความรูท้ีไ่ด้ไปพฒันาเทคนคิ
การเรียนการสอน	การท�าสื่อ	การมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย	และการปรับ	mindset	ท�าให้วิสัยทัศน์เปิดกว้างยิ่งขึ้น

ในรั้ว ACS
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	 ถึงแม้ว่าที่ผ่านมานักเรียนจะมาเรียนตามปกติไม่ได้	และโรคระบาดโควิด	19	จะยังคงอยู่กับพวกเราไปอีกนานก็ตาม	แต่โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	ก็ไม่เคยหยุดการพัฒนา	โดยเฉพาะในด้านอาคารสถานที่		โรงเรียนมีการก่อสร้างและปรับปรุงมาโดยตลอด	ดังนี้

ปรับพืน้ทีห่ลงัตกึเคลเม้นต์ และปหูญ้าเทยีมบรเิวณสนามใกล้ตกึเทโอฟาน

 ปรับพื้นที่ด้านหลังตึกเคลเม้นต์	ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ	2	ไร่	ส�าหรับใช้เป็นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ให้นักเรียนได้ออกก�าลังกาย	
และท�ากิจกรรมต่างๆ		ปูหญ้าเทียมบริเวณสนามใกล้ตึกเทโอฟาน	เพื่อท�าเป็นสนามฟุตบอลให้กับนักกีฬาฟุตบอลได้ใช้ฝึกซ้อม	และนักเรียน
ที่สนใจด้านกีฬาฟุตบอลใช้เล่นกีฬา

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเรียน แผนก MLP

	 ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของแผนก	mlP	เพื่อเป็นพื้นที่ใช้ส�าหรับการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียนโดยการปูพื้นด้วยกระเบื้องหินขัด
มาร์เบล็กซ์ให้ความสะอาด	ร่มรื่น	และปลอดภัยทั้งยังมีการปรับปรุงอาคารห้องน�้ามงฟอร์ตส�าหรับนักเรียน	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	ถูกสุข
อนามัย	

Siberia Zoo สวนสัตว์เปิด ACS

	 เราเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวภายในโรงเรยีน	ด้วยการจดัพืน้ท่ีให้เป็นสวนสตัว์เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบันกัเรยีนและเป็นทีพั่กผ่อนของผูป้กครอง	
โดยมีสัตว์ต่างๆ	เช่น	นกกระจอกเทศ	หมูป่า	เนื้อทราย	แพะ	กระต่าย	นกยูง	ไก่ฟ้า	และสัตว์อื่นอีกนานาชนิด

แปลงปลูกผักไร้สารพิษ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาใช้พื้นที่ภายในค่ายลูกเสือลูโดวีโกให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	ด้วยการท�าแปลงปลูกผักสวนครัว	ในพื้นที่	4	
ไร่	แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ	5	แปลง	ปลูกผักสวนครัว	อาทิ	ฟักทอง	มันม่วง	ผักกาด	คะน้า	แตงกวา	ผักบุ้ง	ถั่วฝักยาว	อีกทั้งปลูกพืชจ�าพวก	
มะละกอ	กล้วย	ข้าวโพด	ฯลฯ	เพื่อส่งให้โรงครัวของโรงเรียน	และจ�าหน่ายให้กับบุคลากรของโรงเรียนในราคาถูกเพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้
จ่าย	และยังได้รับประทานผักที่สะอาดปราศจากสารพิษอีกด้วย

ค่ายลูกเสือลูโดวีโก

	 ส�าหรับค่ายลูกเสือลูโดวีโก	 นอกจากเป็นสถานท่ีส�าหรับเข้าค่ายพักแรมลูกเสือแล้ว	 ยังได้มีการปรับพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือใช้เป็นศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร	 ซึ่งมีนักเรียนของเราและโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมฝึกด้วยกัน	 โรงเรียนยังได้จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับคณะครูฝึก
จากมณฑลทหารบกที่	14	ค่ายนวมินทราชินี	อย่างครบครัน



 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	 ประธานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์แก่คณะกรรมการสภานักเรียนจ�านวน	 69	 คน	 โดยมี									
นายคริษฐ ชกัชวน	ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	6/1	เป็นประธานสภานกัเรยีน	และนายภัทรพล จิตรชยันานุกลู	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6/7	เป็นรองประธาน
สภานักเรียน	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2564
 ม.วธัญญู เกตุน้อย	 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์	 การก่อตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา								
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้เล็งเห็นความส�าคัญถึงภาวะผู้น�า	 และการด�ารงตนให้อยู่วิถีประชาธิปไตย	 จึงได้มีการก่อตั้งสภานักเรียนโรงเรียน						
อัสสัมชัญศรีราชา	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส�านึกในความเป็นประชาธิปไตย	รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่	และมีวิถี
ชีวิตด�ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ให้นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้สิทธิของตนเองตามกระบวนการปกครองและเป็น	
การเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์แก่คณะกรรมการสภานักเรียน
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 ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (mOU)	 ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	 และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 ด้านการร่วมมือเบื้องต้นในเรื่องการศึกษาต่อของนักเรียน	 และการส่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	2565	ณ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดพิธีอวยพรเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	2565	โดย	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ
เป็นประธาน	 ให้โอวาท	และคณะภราดาร่วมอวยพรวนัครสิต์มาสและปีใหม่	 ให้กับนกัเรยีน	มกีารจัดกิจกรรมตามอาคารเรยีนในทกุระดบัชัน้		
เมื่อวันศุกร์ที่	24	ธันวาคม	2564
 

เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

 ภาคค�่า จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	 2565	แก่บุคลากรของโรงเรียน	
ณ	หอประชุมหลุยส์ชาแนล		อาคารวัชรสมโภช	หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ	คณะภราดา	และคณะครูร่วมรับประทานอาหารว่าง	จับฉลาก
รางวัล	และรับเงินโบนัส	ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน	ตรวจวัดไข้	สวมใส่หน้ากากอนามัย	และปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด	
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	 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันฉลองศาสนนามเทโอฟาน และวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา	ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี	มาเป็นประธานในพิธี	โดยมี	คณะภราดา		ผู้แทน
ครูและนักเรียน	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 และแขกผู้มีเกียรติ	 ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ	 แด่ท่านผู้อ�านวยการ						
ในวันพุธที่	2	กุมภาพันธ์	2565	เวลา	10.30	-	12.00	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช	
	 และหลังจากเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ	คณะภราดาและแขกผู้มีเกียรติร่วมเสกลิฟต์ซ่ึงติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 โดยได้รับเงินสนับสนุนใน
การติดตั้งจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 เป็นจ�านวนเงิน	 1,519,400	 บาท	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูฯ							
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมา	ณ	โอกาสนี้
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 ภราดาเทโอฟาน	 หรือ บราเดอร์ฟัน 

อธิการคนแรกของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา			

เดิมมีชื่อว ่า  ชิน บุญยานันทน ์  เป ็นชาว																			

บางนกแขวก	 อ.บางคนที	 จ.สมุทรสงคราม	

ครอบครวัของท่านฐานะเข้าขัน้คหบด	ีแต่เมือ่ท่าน

อายุได้		20	ปี	ท่าน	ได้สละทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อ

สมัครเป็นนักบวชในคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทยในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่	 2	

ประมาณ	พ.ศ.2484	ซึง่ขณะนัน้โรงเรยีนอสัสมัชัญ

กรุงเทพ	 ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิด	

ภราดาเทโอฟานได้รบัมอบหมายจากคณะภราดา

ให้อพยพนักเรียนประจ�าและนักเรียนที่อยู ่ใน

ความอุปการะของโรงเรียนอัสสัมชัญ	เดินทางมา

เปิดการเรียนการสอนที่อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	คณะภราดาและนักเรียนรุ่นแรกต้องช่วยกันแผ้วถาง

พื้นที่ของโรงเรียนซึ่งมีสภาพเป็นป่ารก	ช่วยกันท�าไร่เพื่อหารายได้มาดูแลนักเรียน	นักเรียนรุ่นแรกที่อพยพ

มาอยู่ที่ศรีราชาจึงเรียกกันว่า	“รุ่นบุกเบิก”

	 หลังจากสงครามโลกครัง้ท่ี	2	สงบลงโรงเรยีนอัสสัมชัญกรุงเทพ	เปิดการสอนตามปกต	ิแต่อาคารนอน

ของนักเรียนประจ�าถูกท�าลายได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก	 ไม่สามารถย้ายเด็กนักเรียนประจ�าจาก

ศรีราชากลับไปอยู่ที่กรุงเทพได้	จ�าเป็นต้องเปิดท�าการสอนที่ศรีราชาต่อไป

	 เพื่อเป็นการระลึกถึง	 ภราดาเทโอฟาน	 อธิการคนแรกและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

โรงเรียนจึงได้ก�าหนดให้วันที่	25	มกราคมของทุกปีเป็นวันเทโอฟาน	

				ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก	คุณพ่อยอด เสนารักษ์ 

อุปสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี	 เป็นประธาน						

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ	 โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ       

บญุพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	 คณะภราดา	 สมาคม							

ผู ้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 คณะครู	

นกัเรยีนคาทอลกิ	นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา		ปีที	่6	และ

สภานกัเรยีนเข้าร่วมพธิ	ีณ	วดัเดล	โรซาริโอ	หลังเสร็จ

พธิไีด้อัญเชิญรปูภราดาเทโอฟานมายงัรปูป้ันของท่าน	

หน้าอาคารเทโอฟาน	 เพื่อวางพวงมาลาและกล่าว			

ค�าสดุดี	
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	 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	ฝ่ายวิชาการ	จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน	โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการเป็น
ประธานในพิธี	มิสวลัยลักษณ์	โปตะวนิช	หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน	เพื่อส่งเสริมความรู้	เสริม
สร้างศกัยภาพทางด้านวฒันธรรมจนีให้แก่นกัเรยีน	เปิดโลกทศัน์ทางการศกึษาและเรยีนรูว้ฒันธรรมจนีให้กว้างขึน้	ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะภาษา
จีนเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์	ภายในงานมีการแสดงเชิดสิงโตและเชิดมังกร	เพื่อเป็นสิริมงคลกับคณะครู		และนักเรียน	เมื่อวันที่	4	
กุมภาพันธ์	2565
	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาส่งเสริมวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยมาโดยตลอด	 ครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนให้ความไว้วางใจ					
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามาช้านานแล้ว	สิ่งเหล่านี้คือความผูกพันที่โรงเรียน	นักเรียน	และผู้ปกครองมีต่อกันเสมอมา
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 Even with Corona disrupting 
the school year, the Teachers at ACS 
Special English Program believe we  
need to keep Teacher education up 
to date. SEP and  MLP kindergarten 
teacher training refers to the policies, 
procedures, and provisions designed 
to equip teachers with the knowledge, 
attitudes, behaviors, and skills they 
require to perform their tasks 
effectively in the classroom, school, 
and wider community. The Special 
English Program foundation is based 
on the Cambridge competencies, and 
help us answer the question, “How 
can we prepare our students to 
succeed in a world that is changing 
fast?”

 We focuses on the eight main areas: Creativity, Critical thinking & problem-solving, Digital literacy, Learning 
to learn, Communication, Collaboration , Emotional development and Social responsibilities.
	 The	first	Online	training	session	in	December	was	for	the	Special	English	Program	Teachers	to	learn	about	the	
alterations to the Cambridge Young Learners Exams (YLE) and KEY English Tests (KET) that we send our students 
to take each year. Keeping informed is important so that we can prepare the SEP students. We were hosted by the SE-
EDUCATION PUBLIC CO.LTD, which is an authorized Cambridge testing center.
 The second training in February was to bring the Teachers of SEP and MLP Kindergarten up to speed about the 
newly updated books and programs that the students will be seeing in the classroom and online.  The Online meeting 
was about “Product orientation for Cambridge Little Steps, Kids Box, and Prepare”. It was hosted by Mr. Allen 
Davenport, a Professional Learning and Development Manager for Cambridge University Press. He provided us with 
great insight and advice that we can use to assist and support our students as they grow as learners.

SEP wishes you a Merry Christmas 2021 Cambridge Training for the Teachers

 Christmas is a big holiday, it is a time when we enjoy being with our SEP Family. We put up trees and decorations, 
we eat lots of candy, sing songs and of course there’s Santa and all the presents! This year, the celebrations may be a 
bit smaller due to the coronavirus but they were just as fun and festive! During the last week of December the SEP 
students were busy dancing, singing and creating! We use the event to facilitate an opportunity for the SEP students to 
use their English skills in a natural and authentic way.
 The SEP Prathom 1, 2 and 3 students had Christmas shows hosted by their SEP Teachers. Keeping with Covid 
restrictions each grade had 3 separate shows. They had dancing, singing, games and activities. The students had a 
Christmas quiz where they won prizes. We had a mini fashion show with the best costumes being named King and 
Queen of Christmas. We also played fun games, one was charades, where students had to guess the name of the actions 
or animals. They had a lot of fun!
 We also hosted SEP Christmas Events day for the Prathom 4, 5 and 6. It was a little active, a little brainy and all 
sweet. Over the course of 2 days the smaller groups of SEP students had fun activities and treats . We had 6 different 
events that used the English language in fun and interactive ways.
 The SEP Mathayom Students proudly presented “The Digital Christmas Talent show 2021.”Due to Covid 
restrictions we decided this is the safest way for our Mathayom students to have a Christmas show. This also gave them 
creative control over what they would send  for judging. The students who chose to participate sent us videos of their 
talents that they shot and edited on their own. The top 3 were awarded with prizes for outstanding content.
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 With the changes in the world, so 
must the schools change the way they 
teach. SEP teachers and staff have 
adapted to being both, the person in 
front of a classroom, to the person 
behind a screen. Our online and on-site 
classes are geared to achieve a similar 
goal in two very different ways. The 
foremost goal is to make the SEP 
students the most effective English 
language users that they can be. 
 Achieving that is done in our 
online course through a combination 
of  in teract ive  technology and 
experienced, technically savvy SEP 
Teachers. It’s no secret that online 
meetings have become essential during 
the pandemic. Synchronous online 
class sessions, where everyone joins a 
Zoom meeting at a scheduled time. 
Using Asynchronous Learning models 
like private SEP Facebook groups with 
pre-recorded Lessons made by the SEP 
teachers or using the Moodle Platforms 
to gain access to resources and  
exercises. Both of these are ways to 
create engagement when students are 
remote. 
 Our On-site program is achieved 
by immersion with excellent teachers 
and facilities. They both come down to 
two main things –methodology and 
sincere, professional people who are 
concerned about the SEP students’ 
progress. We are teachers because we 
enjoy the process of learning and 
teaching.  Onsite and in the class rooms 
we encourage and monitor students 
learning, making sure they are having 
a fantastic time in the process. Here are 
some highlights from the year !

 The Cambridge Young Learners’ program is an 
excellent approach to motivating young learners to 
learn a second language.  The SEP program uses this 
thoroughly researched system of rewarding the 
students, to promote a positive impression on their 
language learning journey. We use a range of 
engaging preparation materials to maximize our 
students	chances	in	 the	official	Cambridge	exams.	
The Special  English Program introduces the students 
to everyday written and spoken English and is an 
excellent	way	 for	 them	 to	 gain	 confidence	 and	
improve their English in and outside the classroom.
 We use familiar topics and focus on the skills 
needed to communicate effectively in English 
through listening, speaking, reading and writing. With 
the challenging times of online and onsite, the SEP 
Teachers have adapted and done their best to uphold the standards that the students need to reach. We set clear goals 
for the students and create supportive and fun environments for this authentic type of learning.
The	SEP	Prathom	students	will	have	the	SEP	equivalent	to	the	official	Cambridge	Starters,	Movers	and	Flyers.	The	
SEP	teachers	test	the	students	and	find	the	areas	where	students	need	improvement	and	adjust	the	syllabus.
	 The	SEP	Mathayom	3	students	will	have	a	KET	workshop	to	prepare	them		before	they	take	the	Official	Cambridge	
KET Exam this year . The workshop will cover what they need to bring and the procedures that happen during the test. 
They will also do a small mock test to better equip them when the ‘real one’ happens.  After the exam they will have 
their	Official	SEP	Mathayom	3	graduation	ceremony.	We	wish	them	Goodluck!

The Cambridge Assessments SEP Online and On-site
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 กว่าสามร้อยปีแห่งชาตกาลของนักบุญ

หลยุส ์มารยี ์กรญีอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนา 

คณะ เซนต์ คาเบรียล  ผู้เจริญรอยตามพระเยซู

คริสตเจ้า โดยการอุทิศตนด้วยความรัก และ 

ความเสยีสละตอ่ผูอ้ืน่ อีกท้ังยงัมีความศรัทธา

ตอ่พระแมม่ารซีึง่ทา่นยดึถอืเปน็ดงัมารดาของ

ตน นำาคณุธรรมของพระนางมาเปน็คติประจำา

ใจคือความสุภาพถอ่มตน  และความเมตตาตอ่

เพื่อนมนุษย์

 คณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้รับมาเป็น

แบบอย่าง ถือได้ว่าเป็นมรดกอันล้ำาค่าจาก

ทา่นทีม่อบให้กบัพวกเราผ่านทางคณะภราดา

เซนต์คาเบรียล สำาหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ

ศรีราชาเราได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ังทาง

ด้านศาสนาและจริยธรรม กิจกรรมจิตอาสา

และพัฒนาสังคม เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการ

อยู่ร่วมกัน ด้วยความเข้าใจและมีคุณธรรม 

รู้จักความแตกต่าง ของวัฒนธรร มด้วยความ

เคารพ สนใจต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

พร้อมอุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์ ต่อสังคมได้

ในอนาคต

	 “กจิกรรมวนัเดก็ไมไ่ดถ้กูก�าหนดขึน้เพยีงเพือ่

สร้างความสุข	รอยยิ้ม	และเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้น

กับเด็กๆ	 เท่านั้น	 แต่ความหมายที่แท้จริงของวัน

เดก็	คือการท�าใหเ้ด็กๆ	ไดรู้ถ้งึ	ความส�าคัญของตน	

เก่ียวกับสทิธหินา้ที	่ความรบัผดิชอบ	ระเบียบวนิยั	

ที่มีต่อตนเองและสังคม	 มีความยึดมั่นในสถาบัน

ชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรยิ	์และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข	ซึ่งสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้เป็นพื้นฐานความ

เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 การจะเป็น

เดก็ดหีรอืเปน็พลเมอืงทีด่ใีนระบอบประชาธิปไตย

นั้น	ท�าได้ไม่ยากด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดี	เชื่อฟังบิดามารดา	ผู้ปกครอง	อยู่ในกฎ

ระเบียบวินัย	 รู้จักการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	 รู้จักการแบ่งปัน	 รู้รักสามัคคี	 รู้จักคิด	 รักตนเอง	 รัก

ครอบครัว	และรักประเทศชาติ	ดังค�าขวัญวันเด็ก	2565	ของ	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	

ที่กล่าวว่า	“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

เนื่องในวันเด็ก 2565 

โอวาทจากภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

...แท้จริงของวันเด็ก

คือการท�าให้เด็กๆ

ได้รู้ถึงความส�าคัญของตน 

เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ

ระเบียบวินัย...
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	 เป็นเวลากว่า	30	ปีที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน	 แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ด�าเนนิการร่วมกนัเพือ่พฒันาการศกึษา	แก้ไขปัญหาของนกัเรยีน	และเพือ่ให้นกัเรยีนเจรญิก้าวหน้าทกุด้าน	ถงึแม้
สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนายังไม่มีความคลี่คลาย	 โรงเรียนยังคงด�าเนินการบริหาร
จัดการในด้านต่างๆ	 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนยังคงด�าเนินต่อไปได้	 โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	คอย
ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง	ส�าหรับปีการศึกษา	2564	นี้	สมาคมฯ	ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนา
โรงเรียนในหลายด้านดังนี้

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

	 จัดหาเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจราจรมาปฏิบัตหิน้าท่ีอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง	นกัเรยีน	และบคุลากร
ของโรงเรียนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

	 ให้การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลบุคลากรของโรงเรียนคนละ	1000	บาท	/ปี	
	 สนับสนุนอุปกรณ์ฆ่าเช้ือเจลแอลกอฮอลติดตั้งตามจุดต่างๆ	 ตามอาคารเรียนทุกอาคาร	 และสนับสนุน	
ค่าชุดตรวจ	atK	ให้กับครู	เจ้าหน้าที่	พนักงาน	นิสิตฝึกสอน	และสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	
ที่เป็นจิตอาสา	ตลอดปีการศึกษา	2564

	 สมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 เป็นจิตอาสาช่วยคณะครูตามจุดคัดกรองของอาคารเรียน	 เพื่อ
ช่วยแบ่งเบาการท�างานของครู	และท�าหน้าที่คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าอาคารเรียน	

	 ในด้านอาคารสถานที่	 ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งลิฟท์ภายในอาคารวัชรสมโภช											
เป็นจ�านวนเงิน	 1,519400	 บาท	 และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเก้าอี้ส�าหรับใช้งานบน																
หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	จ�านวน	700	ตัว	คิดเป็นเงิน	700,000	บาท

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 และผู้ปกครองทุกท่าน						
ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินงานของโรงเรียนมาโดยตลอด	 เราจะช่วยกันพัฒนาให้โรงเรียนของเรามี				
ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน	 เพื่อเป็นสถานศึกษาที่มีแหล่งเรียนรู้เพียบพร้อมส�าหรับบุตรหลานของพวกเรา				
ทุกคนต่อไป
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