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ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง 

          บรำเดอร์ในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ให้มีคุณภำพสูงสุด   
ซึง่ประกอบไปด้วย กำรศกึษำในระดบัอนบุำล ประถมศกึษำและมธัยมศกึษำ ปรำรถนำให้นกัเรยีนมคีวำมประพฤตเิรยีบร้อย 
กิริยำมำรยำทดี มีวำจำสุภำพกับคนทั่วไป  มีสัมมำคำรวะต่อผู้อื่น มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีและมีสุขภำพแข็งแรง 
          คณะผู้บริหำรและคุณครู มีควำมพยำยำมอย่ำงยิ่ง ในกำรพัฒนำนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มี I.Q. (Intelligence Quotient) และ E.Q. (Emotional Quotient) เป็นผู้ที่สำมำรถท�ำประโยชน์ให้แก่
ตนเองและผู้อื่น  ขอขอบคุณท่ำนผู้ปกครองที่ให้ควำมไว้วำงใจ ในกำรจัดกำรศึกษำ อบรมนักเรียน ตลอดจนควำมร่วมมือ
อย่ำงดียิ่งในกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน
 ในปีกำรศกึษำ 2559 ทีผ่่ำนมำ ขอแสดงควำมยนิดีกบันกัเรยีนทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ในกำรแข่งขนัทัง้ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
กจิกรรม น�ำชือ่เสยีงมำสูโ่รงเรยีนอสัสมัชญัล�ำปำงเป็นจ�ำนวนมำก เช่น รำงวลัชนะเลศิถ้วยพระรำชทำน สมเดจ็พระเทพรตัน
รำชสดุำ สยำมบรมรำชกมุำร ีโครงกำรประกวดนวตักรรมสเีขยีว ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2559 (Youth Greenovation Awords) 
โดยนำงสำวจำฎุพัจน์ สังข์ศิริ นำงสำววรดำ ดวงใจ และนำงสำวณัฏฐนิชำ นำเดีย สำเลฮูดิน อิซำ เทียว ส่วนเด็กหญิงณพัชร์
ระพี ตรีธรรมพินิจ นักเรียนชั้นอนุบำลศึกษำปีที่ 3 ที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดล�ำปำง ไปแข่งขันเล่ำนิทำนประกอบ
ท่ำทำง ในวันกำรศึกษำเอกชนภำคเหนือ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559 รวมถึงรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง     
กำรแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษำ ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 66 โดยเด็กชำยปพนรัตน์  
ฟูใจ เด็กชำยปกรณ์  พงษ์คุณำกร และเด็กชำยพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน  นอกจำกนี้นำยธีรภัทร  ลีโทชวลิต ที่ผ่ำนกำรอบรม
ค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สอวน. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ค่ำย1 ปีกำรศึกษำ 2559 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ เด็กชำยอนันต์ธนำ  
ทะปะละ  ที่ได้คะแนน PRE.-ม.ต้น วิชำภำษำอังกฤษ เป็นอันดับที่  1ระดับประเทศ ด้ำนกีฬำนำงสำววิรมณ คิดอ่ำน นักกีฬำ
ยิงปืนทีมชำติไทย ที่เข้ำแข่งขันกีฬำยิงปืนชิงชนะเลิศระดับโลก รำยกำร ISSF WORLD CUP NEW DELHI INDIA 2017 
 ขอแสดงควำมยนิดกีบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 6 ทีส่ำมำรถสอบเข้ำศกึษำต่อในระดบัอดุมศกึษำในกำรศกึษำ 2559 
ทุกคน ท้ังน้ีเป็นผลจำกควำมวิริยะ อุตสำหะ ของนักเรียนทุกคน ต้องขอบคุณคณะครู ต้ังใจทุ่มเท เสียสละในกำรอบรม      
สั่งสอนนักเรียนจนประสบควำมส�ำเร็จในอีกก้ำวหนึ่ง 
 โอกำสที่โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงจะฉลองครบรอบ 60 ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียน ในปีกำรศึกษำ 2561 ทำงโรงเรียน
ขอเชิญศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมท�ำกิจกรรมอันเป็นมงคลในครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดจะแจ้งให้ทรำบ
ในครั้งต่อไป
 บรำเดอร์ขอให้นกัเรยีนทีร่กัทกุคน ระลกึถงึพระคณุของคณุพ่อ คณุแม่ และตอบแทนบญุคณุท่ำน ด้วยกำรเป็นลกูทีด่ี 
เคำรพเชื่อฟังค�ำอบรมสั่งสอน ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนด้วยควำมอุตสำหะ และปฏิบัติตนให้ เหมำะสมกับสถำนภำพที่เรำเป็นอยู่

สารจากผู้อ�านวยการ



 “น�้ำเงินและขำว คือ ดำว สวรรค์ ชื่อ อัสสัมชัญสว่ำงสดใส” บทเพลงที่ถูก
สรรสร้ำงขึ้นมำบ่งบอกถึงควำมเป็นอัสสัมชัญล�ำปำง ในปีพุทธศักรำช 2560 นี้ โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง
ที่รักยิ่งก็จะมีอำยุครบรอบ 60 ปี แห่งคุณภำพกำรศึกษำ ถือเป็นเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ ของโรงเรียน           
อัสสัมชัญล�ำปำงที่ได้สร้ำงเยำวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ออกไปสู่สังคม ได้อย่ำงมีคุณภำพ
  โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักรำช 2501 เริ่มต้นจำกอุดมกำรณ์ของนักบุญหลุยส์  
มำรี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ที่เป็นผู้จุดประกำยทำงกำรศึกษำ ควำมทัดเทียมของควำมเป็นมนุษย์ ท�ำให้ 
ค�ำว่ำ “อัสสัมชัญ” เกิดขึ้น โดยมีค�ำปณิธำนให้กับเยำวชนไว้ว่ำ “วิริยะอุตสาหะ น�ามาซึ่งความส�าเร็จ” 
ควำมวิริยะท�ำให้เป็นคนขยัน อดทนและท�ำสิ่งที่ถูกต้อง มีเหตุและผล คิดดี ท�ำดี จนเกิดควำมภำคภูมิใจ
ในกำรสิง่ทีต่นได้กระท�ำ ขอชืน่ชมผลงำนทกุผลงำนทกุด้ำนของโรงเรยีนอสัสมัชัญล�ำปำง ทีไ่ด้สร้ำงชือ่เสยีง
ให้กับโรงเรียนและครอบครัว ถือเป็นควำมภำคภูมิใจให้กับมำตุภูมิ น�้ำเงิน-ขำว อัสสัมชัญล�ำปำง           
ควำมส�ำเร็จท่ียอดเยี่ยมของครูและนักเรียน ขอแสดงควำมยินดีกับนักเรียนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำใน                  
ปีกำรศึกษำ 2559 นับเป็นควำมก้ำวหน้ำอีกขั้นหนึ่งของนักเรียน เชื่อว่ำส่ิงที่ได้รับกำรปลูกฝังอบรม          
ทั้งด้ำนวิชำกำร จริยธรรม ทักษะ และประสบกำรณ์ต่ำงๆ ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้ก้ำวหน้ำต่อไป 
ในชีวิต
 ขออ�ำนวยพรให้ผู ้อ ่ำนทุกท่ำนมีควำมสุขและจงยึดหลักค�ำสอนขององค์พระบำทสมเด็จ                 
พระปรมินทรำ มหำภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงมีเมตตำต่อปวงชำว เป็นเครื่องชี้แนะในกำรด�ำเนินชีวิตให้         
มีควำมสุขตลอดไป

บรรณาธิการ ทักทาย



 คงเป็นที่ยอมรับกันว่ำ ขณะนี้เรำอยู่ใน    
ยุคที่วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเจริญสูงสุด    
ทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับตัวเรำนั้นเป็นผลมำจำก
กำรพัฒนำของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      
ทั้งสิ้น อย่ำงไรก็ตำมอิทธิพลของวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีส ่วนใหญ่ที่มีต ่อเศรษฐกิจ           
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญ
ในกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์
ของนักเรียน กำรสร้ำงผลงำน วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีมีควำมจ�ำเป็น และเพิ่มควำมส�ำคัญ
เป็นล�ำดับมำกข้ึนต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์
แม้ว่ำกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะ
เอ้ืออ�ำนวยในด้ำนชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีสะดวก
สบำยและอำยุ ยื นนำนขึ้ น  หำกกำรน� ำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช ้โดยมิได ้
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว ย่อมเกิดผลเสียต่อ
สภำพแวดล้อมและสมดุลทำงธรรมชำติอย่ำง
มหันต์ ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ กลุ่มสำระกำร
เรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ได้ประสบผลส�ำเรจ็ในกำรยก
ระดับและต่อยอดผลสัมฤทธ์ิ ของกำรเรียนกำร
สอนทำงวชิำวทิยำศำสตร์เพือ่เป็นกำรเตรยีมนกั
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสำขำต่ำงๆ และ
ดึงศักยภำพของผู ้ เรียนที่มีควำมถนัดด ้ำน
วิทยำศำสตร์ ปรำกฎผลงำนดังนี้

 นายธรีภทัร สจัจาลกัษณ์ และนายสตวตัร อธปัิญญาพนัธ์  น�ำเสนอผลงำนทีป่ระเทศ
สหรัฐอเมริกำ เมื่อปี พ.ศ.2555 ตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้ำร่วมงำนประกวดผลงำนทำง
วทิยำศำสตร์และวศิวกรรมศำสตร์ระดบันำนำชำต ิครัง้ที ่11 ในงำน Intel International 
Science and Engineering Fair 2012 ณ  เมอืง  Pittsburgh รฐั Pennsylvania ประเทศ 
สหรัฐอเมริกำ วันที่ 13- 18 พฤษภำคม 2012

 โครงงานยุวชนอัศวินทรู สร้ำงเครือข่ำยท�ำดี ร่วมลดโลกร้อน รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับประเทศ



 นางสาวจาฏุพัจน์ สงข์สิริ นางสาววรดา 
ดวงใจ และนางสาวนัฏฐนิชา นาเดีย สาเลฮูดิน   
อิซาเทียว เข้ำร่วมกิจกรรมแข่งขันในโครงกำร
ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ�ำปี 2559 (Youth 
Greenovation  Awards 2016) ร่วมกบักลุม่ปตท.
และกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชิง
ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรีและทุนกำรศึกษำกว่ำ 70,000 
บำท ภำยใต้แนวคิด “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวตกิจ 
ปลกูจติส�ำนกึสเีขยีว”  ในหวัข้อ “นวตักรรมสีเขยีว
สู่ธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยโรงเรียนอัส
สัมชัญล�ำปำงส่งผลงำนเรื่อง Ceramic - Lac 
fragment forming tile  เป็นกำรศึกษำอัตรำส่วน
ที่ลงตัวระหว่ำงดินขำว  กำกดินขำว เศษเซรำมิก
และครั่ง ที่เป็นส่วนผสมในกำรผลิตแผ่นกระเบื้อง  

ปูพื้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหำแนวทำงกำรลดต้นทุนในกำรผลิตแผ่นกระเบื้องปูพื้น และยังสำมำรถลดปริมำณกำรใช้ดินขำวในกำรผลิต
น้อยกว่ำแผ่นกระเบ้ืองท่ีมีส่วนผสมดินมำตรฐำน โดยผลงำนของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงผ่ำนกำรคัดเลือกและเข้ำร่วมกิจกรรมใน          
ค่ำยนวตักรรมสูน่วตกจิ ในวนัที ่12-14 สงิหำคม 2559 ณ บ้ำนวทิยำศำสตร์สรินิธร ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ 
(สวทช) 

  โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง ได้ร่วมกับตัวแทนของโรงเรียน
อื่นๆ เข้ำร่วมรับฟังและน�ำเสนอผลงำน นอกจำกน้ีได้รับรำงวัล 
ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี ในวันอำทิตย์ที่ 20 พฤศจิกำยน 2559 ณ.ห้องประชุมใหญ่  
อำคำรส�ำนักงำนใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)
  ผลงำนที่ยอดเยี่ยมของโครงงำนท่ีนักเรียนได้รับในครั้งนี้   
ทุกภำคส่วนล้วนมีส่วนในกำรท�ำให้ผลงำนชิ้นนี้ ได้รับรำงวัล เป็น
สิ่งที่ภำคภูมิใจส�ำหรับผู้เรียนและคณะครู ผู้ปกครอง รองผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด นำยสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ เป็นผู้อัญเชิญถ้วย 
พระรำชทำนฯ และในวนัที ่18 มกรำคม 2560 โรงเรยีนอสัสมัชญั
ล�ำปำง ได้เชิญรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในงำนวันน้ันมีแขกผู้มี
เกียรติเข้ำร่วมแสดงควำมยินดีจำกหลำกหลำยสถำบันท้ังภำครัฐ
และเอกชน   

 ในช่วงระยะตลอดปีทีผ่่ำนมำนกัเรยีนของโรงเรยีนอสัสมัชญั
ล�ำปำงได้พิสูจน์ให้ประชำชนทั่วไปได้เห็นแล้วว่ำ นักเรียนของเรำ
มกีำรเรยีนรูแ้ละสำมำรถน�ำควำมรูร้วมทัง้ทกัษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยสำมำรถน�ำองค์ควำมรู้ที่
เกิดจำกกำรเรยีนรูท้ัง้ภำยในและภำยนอกโรงเรยีนมำใช้ประโยชน์
ทั้งในระดับโรงเรียนและท้องถิ่นที่ตนอำศัยอยู่ และหำกนักเรียน
น�ำไปใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชำติต่อไปในอนำคต



 นายนรากร อ่ินค� ามา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1    
ได ้ รั บ คัด เ ลื อกจำก โครงกำร           
สิ่งแวดล้อมสหประชำชำติภูมิภำค
เอเซียแปซิฟิก บริษัทไบเออร์แห่ง
ประเทศไทยและบริษัทแกนน�ำใน
กำรจัดกำรสิ่ งแวดล ้อมรวมถึง
ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ัว
ประเทศ คดัเลอืกให้เป็นฑตูไบเออร์
เพือ่สิง่แวดล้อมประจ�ำประเทศไทย
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2553 และร่วม
เข้ำค่ำยฑตูไบเออร์เพือ่สิง่แวดล้อม

ระหว่ำงวันที่ 16-18 กันยำยน 2553 ณ อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติ 
สิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2  ระดบัประเทศ กำรประกวดโครงงำน
วทิยำศำสตร์สำขำกำรทดลองในงำนศลิปหตัถกรรมระดบัชำต ิประจ�ำปี
กำรศึกษำ 2554 สุดยอดเด็กไทย ก้ำวล�้ำ สู่ผู้น�ำอำเซียน วันที่ 25-27 
มกรำคม 2555 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 2 อิมแพ็คอำรีนำเมืองทองธำนี 
จ.นนทบุรีได้รับเหรียญรำงวัล และเกียรติบัตรเหรียญรำงวัลในกำร
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์

 รางวัลชนะเลิศ โครงกำรลดโลกร้อนด้วยมือเรำปีที่ 6 ถ้วยรำงวัล
พระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ภูมิพลอดุยเดช รัชกำลที่ 9 

 รางวัลเหรียญทอง กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ สำขำ
กำยภำพ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เรื่อง เซรำมิกอุณหภูมิต�่ำได้รับ
รำงวลัเหรียญทอง พร้อมเงนิรำงวลั 20,000 บำท กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ สำขำกำยภำพ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเนื่องใน
กิจกรรมค่ำยนกัวทิยำศำสตร์รุน่เยำว์แห่งชำต ิครัง้ท่ี 11 ณ มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีสุรนำรีจัดโดยสมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25-28 เดือนตุลำคม 2558

  และในปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ได้สำนต่อผลงำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ จนได้รบัรำงวัลชนะเลศิ ถ้วยพระรำชทำน สมเดจ็พระ
เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โครงกำรประกวดนวัตกรรมสี
เขียว ประจ�ำปี 2559 (Youth Greenovation Awards 2016) วันที่ 20 
พฤศจิกำยน 2559 

 นางสาวจาฏุพัจน์ สงข์สิริ  นางสาววรดา ดวงใจ และ              
นางสาวนัฏฐนิชา นาเดีย สำเลฮูดินอิซำเทียว ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ
ล�ำปำงทีไ่ด้เข้ำร่วมกจิกรรมแข่งขนัในโครงกำรประกวดนวตักรรมสเีขยีว  
ประจ�ำปี 2559 (Youth Greenovation Awards 2016)  ซึ่งจัดโดย 
กลุม่ บรษิทั ปตท.และกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี เพือ่ชงิถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรีและทุน
กำรศกึษำกว่ำ 70,000 บำท ภำยใต้แนวคดิ” ปลกูนวตักรรม ป้ันนวตกจิ 
ปลูกจิตส�ำนึกสีเขียว ในหัวข้อ “นวตกรรมสีเขียวสู่ธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม” โดยโรงเรยีนอัสสมัชญัล�ำปำงส่งผลงำนเรือ่ง Ceramic - Lac 
fragment forming tile เป็นกำรศกึษำอตัรำส่วนทีล่งตวัระหว่ำงดนิขำว 
กำกดินขำว เศษเซรำมิกและคร่ัง ที่เป็นส่วนผสมในกำรผลิตแผ่น
กระเบื้องปูพื้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหำแนวทำงกำรลดต้นทุนใน     
กำรผลติแผ่นกระเบือ้งปูพืน้  และยงัสำมำรถลดปรมิำณกำรใช้ดนิขำวใน
กำรผลิตน้อยกว่ำแผ่นกระเบื้องที่มีส่วนผสมดินมำตรฐำน โดยผลงำน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงผ่ำนกำรคัดเลือกและเข้ำร่วมกิจกรรม       
ในค ่ำยนวัตกรรมสู ่นวตกิจ ในวันที่  12-14 สิงหำคม 2559                                 
ณ บ้ำนวทิยำศำสตร์สรินิธร ส�ำนกังำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช)  



รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพ
ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

 หลำยคนอำจจะคิดว่ำกำรวำดภำพเป็นเรื่องยำกมำก เพรำะเวลำวำดออก
มำไมส่วยบ้ำง ไมด่บีำ้ง ไมเ่ปน็รปูร่ำงที่ต้องกำรบำ้ง จริงๆ กำรวำดภำพมันไม่มผีดิ
ไม่มถีกูหรอก ต่อให้เรำวำดเส้นทบักนัไปเรือ่ย สิง่นัน้กส็ำมำรถกลำยเป็นงำนศลิปะ
ที่สวยงำมได้ค่ะ  หนูคิดว่ำกำรวำดภำพมันสำมำรถสื่อถึงตัวตนของผู้วำดได้ค่ะ ว่ำ
ผู้วำดอยู่ในอำรมณ์ไหน เป็นคนยังไง ทุกลำยเส้น ทุกรำยละเอียดที่ใส่ลงไปในผล
งำนจะเเสดงให้เห็นถงึตวัตนของเจ้ำของผลงำนได้อย่ำงชดัเจน จรงิๆกำรวำดภำพ
ก็เป็นกำรเเสดงควำมกล้ำอย่ำงหนึ่งเหมือนกัน กล้ำที่จะวำดภำพนั้นลงไป กล้ำที่
จะลงสี กล้ำที่จะท�ำ เพื่อให้ผลงำนออกมำดี หลำยคนมักคิดก่อนเสมอว่ำตัวเอง
วำดภำพไม่ได้หรอก ทัง้ๆทีย่งัไม่ได้ลงมอืท�ำด้วยซ�ำ้ หรอืยงัท�ำมนัไม่เตม็ทีก่เ็ลกิท�ำ
ไป  กำรวำดภำพกเ็ป็นเหมอืนบททดสอบควำมพยำยำม ว่ำเรำจะสำมำรถวำดภำพ
นัน้ให้เสรจ็สมบรูณ์ได้ไหม อำจจะใช้เวลำหน่อยเเต่เมือ่ผลงำนมนัเสรจ็สมบรูณ์ทกุ
อย่ำงจะดสูวยงำมเสมอค่ะ ในอนำคตหนอูยำกเรยีนด้ำนสถำปัตยกรรมค่ะ เพรำะ
หนูอยำกใช้ควำมสำมำรถที่มีมำออกเเบบสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆให้สวยงำมค่ะ เเละหนู
กม็คีวำมฝันท่ีจะออกเเบบบ้ำนเป็นของตัวเองค่ะ หนคิูดว่ำอะไรทีเ่รำท�ำมนัด้วยตวั
เองเมื่อเรำหันกลับมำมองมันเรำจะภูมิใจในสิ่งนั้นเสมอ ถ้ำทุกคนมีควำมฝัน เเละ
พยำยำมท�ำมนัด้วยตวัเอง ท้อบำง ล้มบ้ำง ผดิหวงับ้ำง เเต่ถ้ำวนัหนึง่เมือ่เรำท�ำมนั
ส�ำเรจ็มนัจะเป็นสิง่ทีท่�ำให้เรำหวนกลบัมำนกึถงึอปุสรรคต่ำงๆว่ำสิง่ทีไ่ด้เจอมนัคุม้
ค่ำกับควำมฝันที่เรำต้องกำรเเล้วค่ะ
มีค�ำคมที่กล่ำวไว้ว่ำ 
  “People often say that this or that  person  has not yet 
found himself. But the self is not something one finds. it is 
something one creates.” เรำมักพูดว่ำ เรำยังตำมหำตัวเองไม่เจอ ทั้งที่ 
ตัวตนของเรำไม่ใช่สิ่งที่เรำต้องตำมหำ เเต่เป็นสิ่งที่เรำต้องสร้ำงขึ้นด้วยตัวเอง
ต่ำงหำก 
  ท�ำให้เรำมสีมำธจิดจ่ออยูกั่บสิง่ทีท่�ำ ท�ำให้ใจเยน็มำกขึน้ท�ำให้เรำตัง้ใจท�ำสิง่
ที่อยู่ตรงหน้ำ กำรที่เรำจะวำดภำพหนึ่งภำพให้ส�ำเร็จได้มันต้องใช้เวลำเเละควำม
อดทนมำกค่ะ ท�ำให้เมื่อเรำวำดภำพๆ นั้นเสร็จ ภำพๆ นั้นก็จะมีเพียงภำพเดียว

ในโลกเท่ำน้ันต่อให้เรำกลับมำวำดอีกกี่ครั้งก็ไม่มี
วนัเหมอืนเดมิค่ะ หนจูงึชอบวำดภำพมำกค่ะ เเละ
หนูก็ได้รับโอกำสจำกคุณครูหลำยๆท่ำนที่ให้หนู
ได้ไปฝึกทักษะ หำประสบกำรณ์จำกกำรเเข่งขัน
วำดภำพหลำยๆ ที่ 
  ถ้ำเรำมีพรสวรรค์เเต่ไม่มีพรเเสวง เรำจะ
ไม่มีทำงที่จะไปถึงจุดที่เรำอยำกไปได้ค่ะ หนูเลย
คิดว่ำกำรที่เรำจะวำดภำพเก่งๆ เหมือนคนอื่นได้
เรำก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะ  เเละหนูก็ได้
ส่งผลงำนวำดภำพหัวข้อพระรำชกรณียกิจของ
พระเทพ ไปเ เข ่ งขันที่ โรง เรี ยนอัสสัมชัญ
อุบลรำชธำนีค่ะ ได้รำงวัลชนะเลิศ ซึ่งต่อมำโรง
เรียนอัสสัมชัญอุบลก็ได้ติดต่อให้ไปเข้ำเฝ้ำสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เนื่องจำกพระเทพจะมำเปิดอำคำรใหม่ ครั้งหนึ่ง
ในชีวิตเรำได้ไปเข้ำเฝ้ำพระองค์ พอเห็นพระองค์
ใกล้ๆกร็ูสึ้กตืน้ตนัใจมำกเป็นสิง่ไม่รูว่้ำชวีตินีเ้รำจะ
ท�ำมันได้อีกไหม หนูคิดว่ำถ้ำเรำรักหรือชอบสิ่ง
ไหนก็ท�ำมันไปให้ถึงที่สุดเลยดีกว่ำ ถ้ำเรำมัวเเต่
ลังเลหรือกลัวมัน เรำอำจจะพลำดประสบกำรณ์
ดีๆ ที่หำที่ไหนไม่ได้อีกเลยก็ได้คะ
  หนูก็ต้องขอบคุณพ่อเเม่ที่สนับสนุนให้หนู
ได้ท�ำในส่ิงที่หนูชอบ ขอบคุณคุณครูท่ีให้ค�ำ
ปรกึษำส่ังสอนน�ำโอกำสดีๆ ในกำรเเข่งขนัต่ำงๆมำ
ให้ เเละก็ขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกำสหนูได้ไป
สร้ำงชื่อเสียงให้กับโรงเรียนค่ะ

นางสาวอภิชญา มาเอ้ย ม .5/4

...เรามักพูดว่า เรายังตามหาตัวเองไม่เจอ ทัง้ที่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตามหา 
เเต่เปน็สิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเองต่างหาก...



 คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ร่วมใจกันจัดกิจกรรม พิธีท�ำบุญตักบำตร น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมอุทิศถวำยเป็น
พระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร 
เนื่องในวันกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2559 และครบ 50 วัน ปัญญำ สมวำร 
ของกำรเสด็จสวรรคต โดยทำงคณะภรำดำ คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ได้น้อมจิต เพื่อถวำยอำลัย แด่พระองค์ท่ำน โดยได้นิมนต์
พระสงฆ์มำร่วมพิธีตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง จ�ำนวน 89 รูป เท่ำพระชนมพรรษำ ณ อำคำรเอเทียนกรำงซ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2559 ส�ำหรับ
พระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลปัญญำสมวำร (50 วัน) มีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวำคม 2560 ส�ำหรับพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลสตมวำร 
(100 วัน) ได้จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2560 

พิธีท�าบุญตักบาตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร



 ผมเดก็ชำยธนบด ีแก้วชยั จำกโรงเรียนอสัสัมชญัล�ำปำง และ
ฐำนะที่ผมเป็นพสกนิกรคนหน่ึง เพียงใต้ฝ่ำธุลีพระบำทของ
พระองค์ ผมเชือ่ว่ำ หำกผมไปถำมคนไทยคนใดว่ำ รกัพระองค์หรอื
เปล่ำ พวกเขำต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันมำอย่ำงแน่นอน เหตุผล
เพรำะพระองค์เป็นเทวดำที่ไปช่วยอำณำประชำรำษฎร์โดยกำร
เดินดิน
 ผมขอเปรียบเทียบกับคนส่วนมำก ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ     
สิ่งเล็กๆ แต่เขำคิดว่ำใหญ่ ในมุมมองของผมพูดได้เลยว่ำที่เขำคิด
นั้น เพรำะเขำยังไม่เคยเจองำน ภำระหน้ำที่ ที่หนักกว่ำที่เคยเจอ
มำก จึงเกิดควำมท้อแท้ บ้ำงก็ล้ม...ไม่ลุก บ้ำงก็ปัดๆ ภำระทิ้งไป 
ถึงแม้กระทั่งคิดสั้นๆ โดยที่ไม่รู้เลยว่ำ โลกยังมีสิ่งที่ท้ำทำยกว่ำนี้
อีกเยอะ ผมพูดได้อย่ำงไร ผมตอบเลยว่ำ ผมเคยเป็นในสิ่งที่กล่ำว
มำแล้ว เมื่ออนุบำลเรำไม่มีภำระหน้ำท่ีอะไรมำก กิน เล่น นอน 
เป็นกิจวัตร เมื่อผมขึ้นชั้นประถมศึกษำก็รู้สึกว่ำ ท�ำไมภำระหนัก
ขึ้นเรื่อยๆ ควำมเบื่อโลกก็เกิดขึ้น จนกระท่ังวันหน่ึงผมค้นพบว่ำ 
ยิ่งโต ยิ่งมีภำระหนักขึ้นมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ คนที่ไม่มีวิธีจัดกำร
ที่ถูกต้องแล้ว คงจะเรียกได้ว่ำดินพอกหำงหมูทีเดียว
 กระนั้น หำกน�ำกรณีตัวอย่ำงนี้มำเทียบกับพระเจ้ำแผ่นดิน
ของเรำ กเ็ป็นฟ้ำกบัเหวเลย พระเจ้ำอยูห่วัของเรำกไ็ม่ได้ต่ำงอะไร
ไปมำกกว่ำพวกเรำ พระองค์ทรงมพีระชนพรรษำยงัเลก็ ก็มีภำรกจิ
ด้ำนกำรศกึษำส่วนพระองค์อยูแ่ล้ว คร้ันพระเชษฐำสวรรคต กท็รง
มภีำระด้ำนกำรปกครองประเทศ เหน็หรอืยงั ท่ำนกไ็ม่ได้ต่ำงอะไร
กับพวกเรำเลย ภำระก็หนักขึ้นๆ
 แต่ภำระปกติของพระองค์ท่ำนก็มำกมำยอยู่แล้ว แล้วท่ำน
ต้องรบัภำระอกี เจด็สบิล้ำนคนทีเ่ป็นลกูของท่ำน ท่ำนสำมำรถไป
ได้ทกุๆ ทีใ่นประเทศ ทีค่ดิว่ำคนธรรดำท�ำไม่ได้ เหตใุดสิง่ทีไ่ม่มคีน

ท�ำได้ แต่พระองค์ทรงท�ำได้ แม้กระทัง่กำรเสกฝน เพรำะท่ำนเป็น
เทวดำ แต่พระองค์เป็เทวดำเดินดิน ดั่งสมเด็จย่ำฯ ตรัสว่ำ “อันที่
จรงิเธอกช็ือ่ภมูพิล ทีแ่ปลว่า ก�าลงัของแผ่นดนิ แม่อยากให้เธอ
อยู่กับดิน”
 สดุท้ำยนี ้ผมบอกได้เลยว่ำ คนไทยมบีญุนะครบั ทีไ่ด้เกิดใน
แหลมทองแดนสยำม ใต้พระบำรมีปกเกล้ำชำวไทย ใจหน่ึง
ก�ำสรวลเสียดำยเทวดำของแผ่นดิน อีกใจหนึ่งก็อยำกให้พระองค์
ได้พักผ่อน ณ วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ทุกคนจ้องคอย
รอปำฏิหำริย์ บอกได้เลยว่ำ ชำติไทยมีปำฏิหำริย์มำ ๗๐ปีแล้ว ณ 
วันเดียวกันนี้ก็ไม่ใช่วันสุดท้ำยของพระบำรมี รัชกำลที่ ๙ เท่ำนั้น 
แต่พระองค์จะเป็นพระบำรมขีองชำวไทย ไปอกีนำนเท่ำนำนครบั
 ค�ำพรรณนำที่ผมกล่ำวมำนั้น คงจะไม่สำมำรถบอกอะไรได้
ทั้งหมด ส�ำหรับ ๗๐ ปีที่ร่มไทรที่ค�้ำจุนชำติไทยครับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของปวงชนชาวไทย
เด็กชายธนบดี แก้วชัย ผู้ได้รับพระราชสาส์น ตอบกลับจากส�านักพระราชวัง



 วงโยธวำทิตโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงหรือวงดุริยำงค์เครื่องเป่ำโรงเรียนอัสสัมชัญ
ล�ำปำง  ได้เริม่ก่อตัง้เมือ่พทุธศกัรำช 2501 โดยท่ำนอธกิำรคนแรกของโรงเรยีน คือ อธกิำร
เซรำฟิน มีผู้ฝึกสอนคนแรก คือ ภรำดำอ�ำนวย ปิ่นรัตน์ (ภรำดำฟิลิปส์)  ต่อมำได้พัฒนำ
ขึ้นเป็นล�ำดับ จนได้รับกำรยอมรับและได้รับเกียรติให้เข้ำร่วมบรรเลงในงำนส�ำคัญต่ำงๆ 
มำกมำยทัง้ในระดบัจงัหวดั ระดับประเทศและระดบันำนำชำต ิโดยผูค้วบคมุวง ผูฝึ้กสอน 
และวำทยกร คอื มำสเตอร์บรุนิทร์ วรณุพนัธุ ์ซึง่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูค้วบคมุวง ตัง้แต่พทุธศกัรำช 
2531 – 2558 ปัจจุบัน มีผู้ฝึกสอนและวำทยกร คือ มิสพัทธนันท์ ใจเด็ด และคณะศิษย์
เก่ำวงโยธวำทิต คติพจน์ประจ�ำวง คือ “ความเพียรพยายามน�ามาซึ่งความส�าเร็จ” 
 ปัจจุบันภรำดำเกรียงศักดิ์ มำยอด ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง คณะ
ภรำดำ คณะครู ผู้ปกครอง คณะนักดนตรีศิษย์เก่ำวงโยธวำทิต สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียน
อสัสมัชญัล�ำปำง และสมำคมผูป้กครองและครูโรงเรยีน อสัสมัชัญล�ำปำง ได้ส่งเสรมิกจิกร
รมโยธวำทิตอย่ำงต่อเนื่องและสนับสนุนวงโยธวำทิต ในด้ำนต่ำงๆ ทั้งอุปกรณ์ และเครื่อง
ดนตรี รวมถึงสนับสนุนในกำรเข้ำร่วมประกวดในระดับประเทศและนำนำชำติ ทั้งใน
ประเทศ และต่ำงประเทศ ปัจจุบันวงโยธวำทิตโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ประกอบด้วย
นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 จนถึงช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวมจ�ำนวน 89 คน 

คติพจน์ประจ�ำวง คือ 
“ความเพียรพยายาม 
น�ามาซึ่งความส�าเร็จ”
 ที่ท�ำกำรของวง 
ห้องโยธวำทิตบุรินทร์ 
วรุณพันธุ์ อำคำรรัชต
ส ม โ ภ ช  โ ร ง เ รี ย น          
อัสสัมชัญล�ำปำง

วงโยธวาทิต โ ร ง เ รี ยนอั สสั ม ชัญล� าปาง

พ.ศ. 2559
- รำงวัลชนะเลิศคฑำกรดีเด่น และรำงวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรประกวดวง
โยธวำทิต ชิงแชมป์ภำคเหนือ ณ จังหวัด
เชียงใหม่

- รำงวัลเหรียญทองแดง ในกำรประกวด 
Rangsit Music Competition 2016 ณ 
ศำลำดนตรสีรุยิเทพ มหำวิทยำลยัรงัสติ

พ.ศ. 2558 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกำร

ประกวดวงโยธวำทิตชิงแชมป์ภำคเหนือ 
ณ จังหวัดเชียงใหม่

- รำงวัลเหรียญทอง ในกำรประกวด
วงSymphonic Band โครงกำรประกวด
ดนตรี ธนำคำรโรงเรียน ธนำคำรออมสิน

- รำงวัลเหรียญเงิน ในกำรประกวด 
Rangsit Music Competition 2016    
ณ ศำลำดนตรสีรุยิเทพ มหำวทิยำลยัรงัสติ

- รำงวัลเหรียญเงิน ในกำรประกวดวงโยธ
วำทิต นักเรียน นักศึกษำ ชิงถ้วยพระรำช
ทำนฯ คร้ังที่ 34 (ประเภทนั่งบรรเลง)      
ณ อำคำรกีฬำนิมิบุตร (สนำมกีฬำแห่ง
ชำติ)กรุงเทพมหำนคร                                                                        

ผลงานและความภาคภูมิใจ



ผลงาน
พ.ศ.2559 - กำรประกวดวงโยธวำทิตชิงแชมป์ภำคเหนือ ประจ�ำปี 2559
  - รำงวัลคฑำกรดีเด่น ประเภทกำรเดินขบวนพำเหรด  
พ.ศ. 2560 - กระประกวดวงโยธวำทิต ชิงแชมป์ ภำคเหนือ ประจ�ำปี 2560 
  เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 ณ สนำมกีฬำกลำง จังหวัดเชียงรำย
 - รำงวัลคฑำกร ดีเด่น ประเภทกำรเดินขบวนพำเหรด  

ความภูมิใจ 
 ผมเป็นมำชกิวงโยธวำทติตัง้แต่ ม.1 เพรำะเหน็เพือ่นๆ เข้ำวงเรำเหน็ว่ำน่ำสนใจ
ดี ผมเลยเข้ำไปสมัคร ช่วงแรกได้เล่นคัลเลอร์กำร์ดครับเล่นมำจนถึง ม.5 ม.บุรินทร์ 
วรุณพันธ์ และมิสพัทธนันท์ ใจเด็ด ได้ให้โอกำสผมเป็นดรัมเมเยอร์ และท�ำให้ผมได้ 
รับรำงวัล คฑำกรดีเด่น เมื่อปี 2559 ครั้งนั้นเป็นครั้งแรก ที่ได้รับรำงวัล และในเมื่อ 
วันที่  26 เมษำยน 2560 ได้เข้ำร่วมวงโยธวำทิต ชิงแชมป์ ภำคเหนือ ประจ�ำปี 2560 
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 ณ สนำมกีฬำกลำง จังหวัดเชียงรำย ผมก็ได้รับคฑำกร  
ดเีด่นอกีปีครบั ผมภมูใิจมำกครบั แม้นว่ำผมไม่ค่อยมัน่ใจจะได้รบัรำงวลัพเิศษนีเ้พรำะ
แต่ละโรงเรยีนเขำก็เก่งและท�ำได้ดเีหมอืนกนั แต่เรำกไ็ด้ท�ำอย่ำงเตม็ทีต่ำมทีเ่รำได้ซ้อม
มำครับ และผลรำงวัลก็ออกมำเป็นชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงครับ 
 ผมเป็นคฑำกร ซ่ึงเป็นหน้ำที่ส�ำคัญต่อวงโยธวำทิตมำก เม่ืออยู่ในสนำมกำร
แข่งขัน พี่ๆ และเด็กๆ ในวงเต็มไปด้วยควำมเหน็ดเหนื่อยควำมท้อแท้ แต่พวกเรำได้
ก�ำลังใจจำกคุณครูครับ ทุกครั้งที่เรำต้องออกไปแข่งขัน ผมจะนึกถึง มำสเตอร์บุรินทร์ 
วรุณพันธ์  ค�ำสอนของ มำสเตอร์บุรินทร์ ท�ำให้มีก�ำลังใจ ในกำรแข่งขันในทุกครั้ง 
“ควำมพยำยำมและควำมตัง้ใจของวงเรำจงึท�ำให้วงเรำได้รบัรำงวลัชนะเลศิ 2 ปี ซ้อน
  เพื่อนๆ และน้องๆ ที่เรำมำอยู่ด้วยกันที่วงโยธวำทิต เรำไม่รู้จักกันแต่พวกเรำ 
มำเติบโตมำด้วยกันจนรักกันเหมือนคนในครอบครัว วงโยฯ คือ สิ่งที่หำจำกท่ีไหน     
ไม่ได้ ใครหลำยคนอำจจะมองว่ำวงโยธวำทิตเป็นชมรม เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้คนเป็น 
กลุ่มเป็นก้อนเยอะๆ แต่จริงๆแล้วส�ำหรับผมวงโยธวำทิตคือครอบครัวครับ

 หนูภูมิใจมำกท่ีตัดสินใจเลือกมำเป็น
นักเรียนวงโยธวำทิต ท�ำให้ได้เรียนรู้ เรื่องของ
ระเบยีบ วนิยั กำรตรงต่อเวลำ  โดยเฉพำะควำม
รบัผดิชอบมำสเตอร์บรุนิทร์สอนหนไูว้ว่ำ เรำต้อง
มีควำมรับผิดชอบ คือ รับท้ัง “ผิด”และ 
“ชอบ”ไม่ว่ำเลอืกทีจ่ะท�ำแล้ว ไม่ว่ำเรำจะท�ำผดิ  
หรือท�ำชอบ มันก็ตกเป็นของเรำทั้งสิ้นแต่นี่เป็น
แค่เพียงส่วนเล็กๆเท่ำน้ันนะคะแต่ยังมีอะไรอีก
มำกมำยทีห่นไูด้จำกวงโยฯ ทัง้ระบบ พีส่อนน้อง
กำรใช้ชีวิตเรียกได้ว่ำ “ทุกเรื่อง” ท่ีหนูได้จำก   
วงโยธวำทิตโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงแห่งนี้ 
 สุดท้ำยนี้อยำกจะฝำกถึง เด็กๆ ทุกคนท่ี
อยำกมำเข้ำวงโยธวำทิต หรือ อยำกท่ีจะท�ำ
กิจกรรมต่ำงๆ ในโรงเรียน ไม่ต้องกลัวว่ำจะเสีย
กำรเรียน ไม่ต้องกลัวว่ำจะไม่มีเพื่อน แค่หนู
อยำกทีจ่ะท�ำ กล้ำทีจ่ะเป็น แค่นีก็้เอำชนะตวัเอง
ได้แล้ว
 ขอบคุณครูที่ได ้สอนให้หนูเป็นดนตรี   
อ่ำนโน้ตเพลง สอนให้หนรููจ้กักำรท�ำงำนเป็นทมี 
สอนให้หนูมีน�้ำใจและรักพวกพ้อง และขอบคุณ
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงที่ให้หนูได้เรียนที่นี้    
หนูรักวงโยธวำทิต หนูรักโรงเรียนอัสสัมชัญ
ล�ำปำง

รางวัลคฑากรดีเด่น 2 ปี ซ้อน

นางสาววรดา ดวงใจ ม.5/2
หัวหน้าวงโยธวาทิต

นายนิติพล อินต๊ะเสน ม.6/6
แผนการเรียนอังกฤษ-จีน โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง



เด็กหญิงณัฐนันท์ นาควิโรจน์
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายกันตพัฒน์ เครือศึก
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายกณวรรธน์ แมทต้า
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กหญิงญาณิศา ญานะ
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายกฤษธีนันท์ อินอ่อน
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กหญิงรติบดี กีรติการกุล
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายวรภัทร เจตเกษตรการณ์
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายอริญญ์ชัย กิมวังตะโก
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กหญิงชญาดา จงสถาพรพงศ์
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กหญิงสรัลพร สารธรรม
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายวรธน กุสุโมทย์
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายฐปนรรฆ์ เทียมถนอม
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชำวิทยำศำสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของภำคเหนือ
ประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง
วิชำคณิตศำสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง
วิชำวิทยำศำสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรยีนท่ีท�าคะแนนยอดเยี่ยม
ในโครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP  

PRE ระดับประถมศึกษา และ PRE ระดับมัธยมศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา 2559



เด็กหญิงศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายธรีพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4

ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายรตน ปิลาเป็ง
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 3 ของภำคเหนือ
ประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง
วิชำคณิตศำสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง
วิชำวิทยำศำสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายธิตินันท์ กิมวังตะโก
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดล�ำปำง
วิชำภำษำอังกฤษ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายปกรณ์ พงษ์คุณากร
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชำภำษำอังกฤษ ได้อันดับที่ 1 ของภำคเหนือ
ประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง
วิชำภำษำอังกฤษ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เดก็หญงิณฏัฐนันท์ โอฟารจนัทโรทยั
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง
วิชำคณิตศำสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง
วิชำวิทยำศำสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กหญิงฐิติชญา เทียมถนอม
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กชายเปี่ยมภัทร สันชุมภู
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง
วิชำคณิตศำสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กหญิงกานต์ธีรา เมฆรักษาวนิช
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4

ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กหญิงชนันธร จักราชัย
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ประเภทคะแนนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4

ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดล�ำปำง

เด็กหญิงครองสิริ เทพพรมวงศ์
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดล�ำปำง

คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP และ PRE ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ�าปีการศึกษา 2559

นายอนันต์ธนา ทะปะละ
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สายวัดความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชำภำษำอังกฤษ (ชั้นสูง)
ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ

นายภัควัฒน์ เฮดดิการ์ด
ท�าคะแนน PRE-GIFTED & EP
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สายวัดความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทคะแนนรวมทุกวิชำ
ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ



 เร่ิมเขำเรียนเม่ือ 16 พฤษภำคม พ.ศ.2551 ชั้นประถมศึกษำ     
ปีที่ 1 
 ผมประทับใจที่ได้มำอยู่โรงเรียนนี้ครับ เพรำะโรงเรียนมีภูมิทัศน์
ทีด่ ีมต้ีนไม้ สถำนทีผ่กัผ่อน สวนหย่อม ท�ำให้ดมูคีวำมอดุมสมบรูณ์มำก 
รวมถึงกำรเรียนกำรสอนท่ีให้นักเรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วย
ตนเองและสำมำรถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้
แนวทำงแนะน�ำ เป็นทีป่รกึษำในกำรปฏบิตัแิละเรือ่งกำรเรยีนผม ชอบ
วชิำ คณติศำสตร์  วทิยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ เพรำะวชิำพวก
นี้ต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน กำรท�ำงำน นอกจำกนี้ผม ยังเล่นกีฬำบำง
ชนิด เช่น บำสเกตบอลเล่นที่โรงเรียน กอล์ฟจะไปเรียนทุกวันอำทิตย์ 
และแบตมินตันก็เล่นที่บ้ำนของผมเอง เล่นเครื่องดนตรีได้ คือ เปียโน 
และถ้ำมีเวลำว่ำงก็วำดรูป ถ้ำเรำเอำแต่เรียนมำกเกินไป ไม่สนใจ
กิจกรรมต่ำงๆนี้ อยู่กับหนังสืออย่ำงเดียว มันก็ไม่สำมำรถเปิดโลกของ
ตนเองออกไปได้ กว้ำงไปมำกนกั เพรำะเรำต้องเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์
ที่เรำได้เจอมำ ถ้ำเรำเอำแต่เก็บตัว อยู่คนเดียว ไม่สนใจโลกภำยนอก 
ก็จะมีเพื่อนไม่มำกนัก ส�ำหรับเป้ำหมำยในชีวิตของผม ก็คงเหมือนกับ
ทุกๆ คน คือ ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต และถ้ำเรำอยำกจะเป็นเช่น
นัน้ เรำกต้็องท�ำสิง่ทีเ่รำใฝ่ฝันอยำกจะเป็นไม่ปล่อยเหมอืนเป็นเพยีงแต่
ฝันธรรมดำๆ แต่ต้องท�ำมันจริงๆ โดยต้องมีควำมเพียรพยำยำม ถึงจะ
ไม่เก่งแต่ถ้ำมคีวำมพยำยำม อดทน เพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้ำหมำย กส็ำมำรถ
ท�ำได้ คนเรำไม่ได้เก่งกนัเหมอืนทกุด้ำน แต่ละคนกจ็ะมคีวำมถนดัต่ำงๆ       
กันออกไป และต้องน�ำควำมถนัดในด้ำนนั้นๆ มำใช้ให้ประสบควำม
ส�ำเร็จโดยมีควำมเพียรพยำยำมอยู่ด้วย ถ้ำไม่มีก็คงไม่ประสบควำม
ส�ำเร็จอย่ำงแน่นอน 

 เรื่องกำรเรียนบำงครั้งผมจะล�ำเอียงไปให้ควำม
ส�ำคัญกบัเรือ่งเรยีนมำกกว่ำกจิกรรมแต่อย่ำงไรกต็ำมใน
ชีวติประจ�ำวนัของคนเรำกไ็ม่ควรจะเอำแต่เรยีน ควรท�ำ
กจิกรรมอย่ำงอืน่ประกอบด้วย โดยผมจะแบ่งเวลำเรยีน
หลังจำก 16.30 น ผมก็จะกลับไปออกก�ำลังกำยที่บ้ำน 
เล่นดนตรี วำดรูป ฟังเพลง พอเสร็จแล้วก็ท�ำกำรบ้ำน 
เล่นเกมประมำณ 1 ชม. แล้วจึงเข้ำนอน ผมจะท�ำอย่ำง
นีท้กุวนั ยกเว้นถ้ำมกีำรบ้ำนมำกกจ็ะไม่เล่นเกม ส่วนวนั
เสำร์ก็เรียนพิเศษที่โรงเรียน และวันอำทิตย์ ไปเรียน
กอล์ฟ กลับมำบ้ำนท�ำกำรบ้ำนให้เสร็จเรียบร้อย จึงท�ำ
อย่ำงอื่นต่อไป
 สุดท้ำยนี้ขอฝำกไว้นะครับ เรำไม่ควรปล่อยเวลำ
ผ่ำนไปโดยไม่ท�ำอะไรเลย ถ้ำผ่ำนไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้
เหมือนในเกม ควรท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด อนำคตจะได้
ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต ไม่คิดถึงแต่อดีต อดีตที่ไม่ดี
ก็น�ำประสบกำรณ์เหล่ำน้ันมำใช้ในปัจจุบันและท�ำให้ดี
ขึน้ต่อไป คณุจะประสบควำมส�ำเรจ็ในชวิีตได้คุณต้อง มี
ควำมเช่ือม่ัน มีควำมพยำยำมและขำดไม่ได้คือ กล้ำท่ี
จะท�ำสิ่งนั้นๆ

ครอบครัว
บิดำ : นำยธำรำ เฮดดิกำร์ด อำชีพ:เภสัชกร                         
มำรดำ : นำงสำวจิรปรียำ ค�ำวำส อำชีพ:พยำบำล                          
น้องสำว : เด็กหญิง รุจีพัชร เฮดดิกำร์ด
  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

เด็กชายภัควัฒน์ เฮดดิการ์ด (น้องพีพี)
รหัสประจ�ำตัว 22345 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 
แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต (โครงกำร Gifted) 
เกิดเมื่อ 29 เมษำยน พ.ศ.2545 



ความภาคภูมิใจ
 เป็นควำมรูสึ้กภำคภูมใิจทีสุ่ดของผมและครอบครวั ครบั ถอืเป็น
ก้ำวแรกทีผ่มจะได้ ต่อยอดในสำยอำชพีทีช่อบ ผมชอบวชิำคอมพิวเตอร์ 
เพรำะว่ำแค่เอำตัวอักษรมำเขียน ก็สำมำรถที่จะท�ำให้เกิดระบบกำร
ท�ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ มันมหัศจรรย์ครับ นอกจำกจะได้รับควำมรู้
เกีย่วกบักำรเขยีนโปรแกรมภำษำซีเบือ้งต้นแล้ว กำรได้เข้ำค่ำยโอลมิปิก
วิชำกำรยังท�ำให้ผมได้พบกับเพื่อนใหม่ และได้เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกับ     
ผู้อื่นและกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี ได้เรียนรู้กำรช่วยเหลือตัวเองและ
ช่วยเหลือผู้อื่นมีควำมสนใจด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี คณิตศำสตร์ 
ดนตรี และ ศิลปะ ชอบอ่ำนหนังสือและฟังดนตรีเป็นงำนอดิเรก กำร
แบ่งเวลำในกำรเรียนของผมจะแบ่งเวลำในห้องเรียนและกิจกรรม    
ยำมเย็น เวลำเรียนก็ตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอน เวลำกิจกรรมก็ร่วมท�ำอย่ำง
เต็มที่ ส�ำหรับค่ำยโอลิมปิก จัดโดยคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำน 
วิทยำศำสตร์ศึกษำในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำ
กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ผมขอบคุณทำง        
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง และทำงคุณครูทุกท่ำนที่ให้โอกำสผม ให้ผม
ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันครับ คุณครูดูแลผมอย่ำงดีแนะน�ำผมตลอดเวลำ
ในกำรฝึกฝน ให้ก�ำลังใจ ขอบคุณมำกๆครับ ตอนนี้ผมเตรียมพร้อม
ส�ำหรับกำรเข้ำค่ำยต่อไป ในวันที่ 6 – 20 มกรำคม 60

รหัสประจ�ำตัว 19894  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1   
แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต (โครงกำร Gifted)

ครอบครัว
บิดำ :  นำยธีระชัย ลีโทชวลิต 
  ประกอบอำชีพ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ กฟผ.
มำรดำ : นำงสำววันทนีย์ ภูเจริญ
  ประกอบอำชีพ แม่บ้ำน
พี่สำว : นำงสำวภัทรวรรณ มำกโภคำ
  ประกอบอำชีพ ครู

นายธีรภัทร ลีโทชวลิต

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
โครงการโอลิมปิกวิชาการ

ปีการศึกษา 2559

รางวัลที่ได้รับ
 ร่วมกำรฝึกอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สอวน. 

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ค่ำย 1 ปีกำรศึกษำ 2559 
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ณ คณะวิทยำศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อเข้ำค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร 
 ค่ำย 2 ปีกำรศึกษำ 2559 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ 
 ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 ครูที่ปรึกษำ มิสพรรณภำ พงษ์ไพฑูรย์ และ
 มิสดวงเดือน เกษม







 กำรเเข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล      
แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 15 กำรแข่งขนัครัง้นี ้จดัข้ึนระหว่ำงวนัที ่21-22 ตลุำคม 
พ.ศ.2559 ณ โรงเรยีนอสัสมัชัญศรรีำชำ มสีถำบนักำรศกึษำโรงเรยีนในเครอืมลู
นธิฯิ เข้ำร่วม จ�ำนวน 16 สถำบนั ได้แก่ โรงเรยีนอัสสัมชัญ แผนกมธัยม โรงเรยีน
อัสสัมชัญ แผนกประถม โรงเรียนเซนต์คำเบรียล โรงเรียนมง ฟอร์ตวิทยำลัย 
แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย แผนกประถม โรงเรียนอัสสัมชัญ
พำณชิยกำร โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีำชำ โรงเรยีนเซนต์หลยุ ฉะเชงิเทรำ โรงเรยีน
อัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียน   
อัสสัมชัญอุบลรำชธำนี โรงเรียนอัสสัมชัญนครรำชสีมำ โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปรำกำร โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมและโรงเรียนอัสสัมชัญ 
หลักสูตรภำษำอังกฤษ แบ่งกำรแข่งขันออกเป็นกรีฑำและกีฬำ กีฬำท่ีจัดกำร
แข่งขันมี 9 ประเภท ได้แก่ กรีฑำ ฟุตบอล บำสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปัก
ตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ำยน�้ำ และเทนนิส โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะครูและนักเรียนของสถำบันในเครือ  
มูลนิธิฯ ตลอดจนเปิดโอกำศให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถและทักษะด้ำน
กีฬำและกีฑำ โดยโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงของเรำได้คว้ำรำงวัล ดังนี้ 

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยครัง้ที่ 15

วันที่ 21-22ตุลาคม2559









 กระจกเงำสะท้อนผู ้ส่องฉันใด ควำมมีวินัย ก็สะท้อน     
ควำมดีงำมแก่ผู้ปฏิบัติฉันน้ัน ดั่งดอกไม้หลำกสีท่ีงดงำม หำวำง
กระจัดกระจำยย่อมด้อยค่ำแต่หำกน�ำมำร้อยรวมกรองเป็นมำลัย
อันงดงำมย่อมสร้ำงควำมชื่นตำแก่สังคม สร้ำงควำมชื่นชมแก่ผู้
พบเห็น เช่นเดยีวกับผูค้นทีม่ำอยูร่่วมกนัในสงัคม ล้วนมำจำก ต่ำง
พ่อ ต่ำงแม่ ต่ำงครอบครัว ต่ำงควำมคิดต่ำงกำรอบรม เมื่อมำอยู่
รวมกันย่อมมข้ีอคดิและแนวทำงปฏิบตัทิีแ่ตกต่ำงกนัออกไปมกัก่อ
ให้เกิดข้อขัดแย้ง จึงต้องมีระเบียบวินัย เป็นเครื่องช่วยควบคุม
ควำมประพฤติของผู้คนในสังคม ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทำง
เดียวกัน อันจะก่อให้เกิดควำมสงบสุขแก่สังคม
 ท่ำนผู้มีเกียรติ ประเทศชำติจะม่ันคง เด็กๆ ทุกคนต้องมี
ระเบยีบวนิยั โดยเฉพำะวนิยัทีเ่ป็นข้อห้ำม 5 ข้อ อนัได้แก่ ศีล 5

 เด็กดีต้องมีวินัย ด้วยการรักษาศีล ข้อที่ 1
 ปำณำติปำตำ เวรมณี คือ กำรไม่ฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต สิ่ง
มีชีวิตทุกชีวิตย่อมรักชีวิตของตน ชีวิต 1 ชีวิต ย่อมส�ำคัญไม่น้อย
กว่ำใคร สงสำรและเห็นใจผู้อื่นเขำ เพื่อยังควำมสงบสุขในสังคม

 เด็กดีต้องมีวินัย ด้วยการรักษาศีลข้อที่ 2
 อทินนำ ทำนำ เวรมณี คือ กำรไม่ลักทรัพย์ ต้อง
รูจั้กพอในสิง่ทีต่นม ีและรูจ้กัพอในส่ิงทีต่นได้ ไม่หยบิฉวยของของ
เขำมำเป็นของของเรำ เพรำะของของเขำ เขำก็รักก็หวงแหนของ
ของเขำ เหมือนเรำรักของของเรำ ถ้ำอยำกได้ควรขอเขำก่อน

กำรแข่งขันกำรประกวดบรรยำยธรรม เนื่องในสัปดำห์ส่งเสริม
พระพุทธศำสนำ เทศกำลวิสำขบูชำ ประจ�ำปีพุทธศักรำช 2559

 เด็กดีต้องมีวินัย ด้วยการรักษาศีลข้อที่ 3
 กำเม สุมิจฉำจำรำ เวรมณี คอื กำรไม่ประพฤตผิดิ
ในกำม กล่ำวคือ ไม่ริรกัในวยัเรยีน เพรำะกำรมรีกัในวยัเรยีน เหมอืน
จุดเทียนกลำงสำยฝน จะมีสักกี่คน ที่สมหวังในรักตอนวัยเรียน

 เด็กดีต้องมีวินัย ด้วยการรักษาศีลข้อที่ 4
 มสุำวำทำ เวรมณ ีคือ กำรไม่กล่ำวเทจ็ ไม่โกหกหลอก
ลวง เพรำะ ไม่มใีครชอบคนพดูโกหก คนทีพู่ดโกหกจะไม่มใีครเชือ่
ถือและไว้วำงใจ เด็กดีมีวินัยควรพูดสัตย์จริง มีควำมจริงใจและ
ปรำรถนำมุ่งหวังดี ต่อผู้ฟังเสมอ

 เด็กดีต้องมีวินัย ด้วยการรักษาศีลข้อที่ 5
 สุรำเมรยมัจชชปมำทัฏฐำนำ เวรมณี คือ กำร
ไม่เสพติดสิ่งเสพติดและของมึนเมำ สุรำเพียงน้อยนิด อำจน�ำพำ
ชีวิตถึงจุดดับ เพรำะสิ่งเสพติดและของมึนเมำจะท�ำให้เรำขำดสติ 
แต่ถ้ำเรำไม่เสพ ไม่ดื่ม จะท�ำให้เรำครองสติสัมปชัญญะได้ ท�ำให้
รู้ตัวอยู่เสมอ กำรรู้ตัวอยู่เสมอจะท�ำให้เรำมีวินัย และเมื่อมีวินัย
ดีแล้ว จะสำมำรถเล่ำเรียนและท�ำงำนต่ำงๆ ได้ถูกต้องรวดเร็วจะ
เป็นคนที่สร้ำงควำมส�ำเร็จ ควำมเจริญก้ำวหน้ำ และน�ำพำควำม
สงบสุขให้แก่ตนเองและประเทศชำติในอนำคตได้อย่ำงแน่นอน

 วนิยัดมีปีระโยชน์ ต่อสังคมมำกมำย องค์พระสัมมำสมัพทุธ
เจ้ำจึงทรงตรัสให้เป็นมงคลชีวิตว่ำ วินโย จ สุสิกขิโต

บทความ “เด็กด ีมวีนิัย ไทยมั่นคง”



โดยได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษำตอนต้น และรำงวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษำตอนปลำย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลธรรมะ “ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 35”

ระดับ ระดับชื่อ นามสกุล ชื่อ นามสกุลรางวัล รางวัล

 ป.3-4 ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด รำงวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
 ป.3-4 ด.ญ. มณฑำทิพย์ จุจิพรธีรำกุล รำงวัลที่ 3 ระดับจังหวัด
 ป.3-4 ด.ช. กฤตภำส  บุญเรือง รำงวัลที่ 4 ระดับจังหวัด
 ป.3-4 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์ รำงวัลที่ 4 ระดับจังหวัด
 ป.3-4 ด.ญ. ญำณิศำ ด้วงทองกุล รำงวัลที่ 9 ระดับจังหวัด
 ป.3-4 ด.ญ. กมลพรรณ บุญฝัน รำงวัลที่ 10 ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.3-ป.4)
 ป.5-6 ด.ช. กฤตภำส  ชินเชษฐ์ รำงวัลที่ 3 ระดับจังหวัด
 ป.5-6 ด.ญ. ธนัญชนก ค�ำกรอง รำงวัลที่ 3 ระดับจังหวัด
 ป.5-6 ด.ญ. กำนต์สินี  กีรติกำรกุล รำงวัลที่ 8 ระดับจังหวัด
 ป.5-6 ด.ญ. สริน    พิบูลสุรกำร รำงวัลที่ 8 ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6)

        นางสาวนาตาชา พอเมอลู นักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4 ที่ได้รับกำรคัดเลือกเด็กและ
เยาวชนดเีด่นทีน่�าชือ่เสยีงมาสูป่ระเทศชาต ิประจ�า
ปี 2560 ด้านกีฬา เข้ำเยี่ยมคำรวะและรับโล่รำงวัล
จำกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี       
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบำล เนื่องในโอกำส      
วันเด็กแห่งชำติ ประจ�ำปี 2560 โดยมี พล.ท.โกศล 
ประทุมชำติ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร, นำยชัยพฤกษ์ เสรีรกัษ์ ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร, นำยสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขำธิกำร                  
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ, นำยสภุทัร จ�ำปำทอง 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ             
ผู ้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมเป็น
เกียรติ 

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”







 จำกกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมส่งผลท�ำให้สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนมีบทบำททั้งต่อภูมิภำคเอเชียอำคเนย์
และต่อภูมิภำคอื่นๆ ของโลก ดังจะเห็นได้จำกกำรที่
องค์กำรสหประชำชำติได้จัดให้ภำษำจีนกลำงเป็นหนึ่ง
ในห้ำภำษำหลกัทีใ่ช้ในกำรตดิต่อสือ่สำรขององค์กำร
สหประชำชำต ิและด้วยควำมส�ำคัญของภำษำจีนกลำง
ในเวทีโลกนี้เองที่ส่งผลให้ภำษำจีนกลำงเป็นภำษำต่ำงประเทศ
ในอันดับต้นๆ ที่ได้รับควำมสนใจจำกผู้เรียนภำษำในหลำย
ประเทศทั่วโลกไม่น้อยไปกว่ำภำษำส�ำคัญอื่นๆ เช่นภำษำอังกฤษ 
ภำษำญี่ปุ่น ภำษำฝรั่งเศส 

ศูนย์ภำษำและวัฒนธรรมจีนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ล�ำปำง จึงมีกำรท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนภำษำและ
วัฒนธรรมระหว่ำงประเทศขึ้นในปีกำรศึกษำ 
2552 โดยร่วมมือกับมหำวิทยำลัยยุ่วซี มลฑลยู
นำน ประเทศจีน (Yuxi Normal University) 
เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน และยังร่วมมือกับสถำบัน
อื่นอีก 2 สถำบัน คือ มหำวิทยำลัยเศรษฐศำสตร์
และกำรเงินยูนำน ประเทศจีน (Yunnan 
Finance and Economic University) และ
โรงเรยีนประถมชำนห ูมหำนครฉงชิง่ ประเทศจนี 
(Shanhu Shiyan Xiaoxue Chonqing) โดยมี
กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภำษำและศิลป
วัฒนธรรมจีนในช่วงเดือน ตุลำคม และ เดือน
มีนำคม ของทุกปี
 เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของภำษำและวฒันธรรมจนียิง่ขึน้ ทำงศนูย์ภำษำ
และวัฒนธรรมจีนยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่ำสนใจ
อีกมำก เช่น                 
• กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและศิลปะ

วัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนประถมชำนหู   
มหำนครฉงชิง่ ประเทศจนี (Shanhu Shiyan 
Xiaoxue Chonqing) ในช่วงเดือนตุลำคม 
ของทุกปี เป็นเวลำ 15 วัน ส�ำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมน้ีมุ ่งเน้นให้
นักเรียนมีทักษะทำงด้ำนภำษำและศิลป
วัฒนธรรมจีน และกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

 ทำงโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ได้ เปิดท�ำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2547 โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรื่อย
มำจนถึงปีกำรศึกษำ 2550 โรงเรียนได้มีกำรปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนภำษำ
จนี คอืเพิม่ให้มกีำรเรยีนกำรสอนตัง้แต่ชัน้ ประถมศกึษำปีที ่1 จนถงึชัน้มธัยมศกึษำ
ปีที่ 6 มีบุคลำกรครูผู้สอนภำษำจีนทั้งครูไทยและครูชำวจีน โดยกำรเรียนกำรสอน
ในแต่ละระดับมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในด้ำน กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและเขียน
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนภำษำจีน 2 คำบ
ต่อ สัปดำห์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในกำรฟังและกำรพูด 
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีกำรเปิดศิลป์ภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน 
เรียนภำษำจีน 7 คำบต่อสัปดำห์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะครบทั้ง 4 ด้ำน เพื่อ
ต่อยอดในกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ซึ่งปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีนักเรียนศิลป์
ภำษำองักฤษ – ภำษำจนี ได้รบัทุนกำรศกึษำต่อประเทศจนี 2 คน คอื นายสหภาพ  
งามพร้อม ศึกษำต่อ ณ มหำวิทยำลัยยู่วซีในมลฑลเสฉวน ประเทศจีน และ          
นางสาวพชิญา หาญเหมย ศกึษำต่อ ณ มหำวิทยำลยัในมลฑลเจ้อเจยีง ประเทศจีน 
 นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนแล้ว ทำงโรงเรียนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเล็ง
เห็นคุณค่ำและควำมส�ำคัญของศิลปวัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลก ทำง



 • กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนภาษาและศิลป
วัฒนธรรมจีน ณ มหำวิทยำลัยยุ่วซี มลฑล 
ยูนำน ประเทศจีน  (Yux i  Normal 
University) หรือมหำวทิยำลยัเศรษฐศำสตร์
และกำรเงินยูนำน ประเทศจีน (Yunnan 
Finance and Economic University) ใน
ช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน ของทุกปี 
เป็นเวลำ 30 วัน ส�ำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยและนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษำตอนต้นทีส่นใจ กจิกรรมนีมุ้ง่เน้น
ให้นักเรียนมีทักษะทำงด้ำนภำษำและศิลป
วัฒนธรรมจีน และสำมำรถน�ำสิ่งที่เรียนใน
ห้องเรียนมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
อย่ำงเหมำะสม  

• ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศ 
(Chinese Camp) ส�ำหรับนักเรียนที่เรียน
ศิลป์ภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน และนักเรียน
ที่สนใจ กิจกรรมนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึก
ทักษะทำงด้ำนภำษำและศิลปวัฒนธรรมจีน 
และกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมน้ีใช้
เวลำ 2 วัน

• กิจกรรมตรุษจีน กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ทุกคน
ได้เห็นควำมส�ำคัญของ วัฒนธรรม ประเพณี
ที่ส�ำคัญของชำวจีน

• การจัดสอบ YCT และ การสอบ HSK  
เป็นกำรสอบวดัระดบัภำษำจนีโดยมำตรฐำน
สำกล ซึง่ทำงศนูย์ภำษำและวฒันธรรมจนีได้
ร ่วมมือกับสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ จัดสอบขึ้นส�ำหรับนักเรียนที่สนใจ
วัดระดับควำมรู้ภำษำจีนของตน



 ภำษำฝรั่งเศสเป็นภำษำที่นิยมใช้กันอย่ำงมำกเป็นภำษำที่ 2 ในทวีปยุโรปเป็นภำษำที่มี
ควำมไพเรำะที่สุดในโลก เพรำะเป็นภำษำท่ีฟังแล้วเหมือนพูดมีท�ำนองเพลง กำรเรียนภำษำ
ฝร่ังเศสมีควำมคล้ำยคลึงกับกำรเรียนภำษำอังกฤษ นักเรียนที่มีควำมชอบในกำรเรียนภำษำ
อังกฤษ หรือมีควำมสนใจในกำรเรียนภำษำปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะไม่ชอบหรือไม่เลือกเรียนวิชำ
ภำษำฝรัง่เศส ภำษำฝรัง่เศสเป็นภำษำแห่งวรรณกรรม วรรณคด ีเป็นภำษำแห่งกำรเมอืง ภำษำ
ฝรั่งเศสเป็นภำษำที่มีควำมสละสลวยและควำมงดงำมทำงภำษำอยู่ในตัวของมันเอง ประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นประเทศในฝันของใครหลำยคนท่ีอยำกไปชมควำมงดงำมของเมืองปำรีสอยำกไปดื่มด�่ำควำมหรูหรำของถนนแห่งแฟชั่น        
กำรชอ็ปป้ิงบนถนน Champs Elysée หรืออยำกจะไปชมควำมงดควำมของพพิิธภัณฑ์ Louvre หรอืแม้แต่ไปชมควำมงดงำมของพระรำชวงั
ต่ำงๆ เมือ่คณุไปยงัประเทศฝรัง่เศสแล้วคณุใช้ภำษำฝรัง่เศสไม่ได้ มนัยำกมำกกบักำรใช้ชวีติควำมเป็นอยูที่น่ัน่ เพรำะประเทศฝรัง่เศสเป็น
ประเทศที่อนุรักษ์นิยมประเทศหนึ่งที่ประชำชนในประเทศจะไม่ใช้ภำษำอื่นนอกจำกภำษำของตนเอง ถ้ำเรำสนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับ
กำรเมืองกำรปกครอง แฟชั่น หรือแม้แต่เกี่ยวกับวิศวกำรบินประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อกำรด้ำนนี้อย่ำงมำก ดังนั้นจึงจะเห็นได้
ว่ำไม่ใช่เพียงแต่นักเรียนที่เรียนสำยศิลป์ภำษำเท่ำนั้นที่จะมำเลือกเรียนภำษำฝรั่งเศส นักเรียนที่เรียนสำยวิทยำศำสตร์ก็ยังมีควำมจ�ำเป็น
ที่จะต้องใช้ภำษำฝรั่งเศสกำรเรียนภำษำในปัจจุบันนี้มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกส�ำหรับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เพรำะภำษำคือหัวใจ

ส�ำคญัในกำรใช้ตดิต่อสือ่สำรเพรำะยคุปัจจบุนัเป็นยคุกำรตดิต่อสือ่สำรแบบ
ไร้พรมแดน นอกจำกภำษำอังกฤษที่มีควำมส�ำคัญแล้ว ภำษำที่ 3 ก็มีควำม
ส�ำคัญต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน
 ดังน้ันโรงเรียนอัสสัมชัญล�าปางได้มีการจัดการเรียนการสอน          
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส       
เป็นตัวเลือกส�าหรับนักเรียนที่ชอบในการเรียนภาษา กิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาฝรัง่เศสของเราเน้นให้นกัเรยีนได้ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้านให้กบั
นกัเรยีนได้ฝึกการฟัง พดู อ่าน เขยีนเพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามกล้าแสดงออก
ในการใช้ภาษาฝรั่งเศสติดต่อกับชาวฝรั่งเศสได้ 

มาเรียนภาษาฝรั่งเศสกันเถอะ!



 เหตุผลที่ผมเลือกเรียนภำษำฝรั่งเศส เพรำะว่ำ ผมได้วำงแผนอนำคตข้ำงหน้ำแล้วว่ำผม 
จะเรียนต่อในมหำวิทยำลัยรังสิตทำงด้ำนดนตรี ผมคิดว่ำภำษำฝรั่งเศสจะเป็นประโยชน์กับ       
ผมในอนำคต เพรำะว่ำศัพท์หรือตัวโน้ตดนตรีบำงค�ำเป็นภำษำฝรั่งเศสมันจะง่ำยกับผมถ้ำผม     
มีพื้นฐำนในกำรเรียนภำษำฝร่ังเศส วิชำน้ีจะเป็นประโยชน์กับผมในอนำคตข้ำงหน้ำส�ำหรับ     
กำรเรียนต่อของผม

นายณัฐพล ฝึกหัด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

น.ส.ณัชชา ทรัพย์สม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

น.ส.เกสต้า มีเกสโซ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

 I am interested in learning French because I know it is an advantage in 
the international job market.  It is also used in international cooking shows, 
fashion, theatre, the visual arts, dance and architecture. French is an easy 
language to learn because the letters and grammar are almost similar with 
English. Learning French also opens up wider opportunities.  Hopefully, I can 
use my French to apply for university admissions. Maybe in the future I can 
work with a French company and I can use my French knowledge to the best 
I can.Je souhaite que le français me rende réussie dans mon avenir.

 เหตุผลที่เลือกเรียนวิชำภำษำฝรั่งเศส เพรำะว่ำภำษำฝรั่งเศสเป็นภำษำที่ไพเรำะ            
เรียนไม่ยำกเหมือนภำษำอังกฤษ มำเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง 
ตดัสนิใจเลอืกเรียนแผนกำรเรยีนภำษำองักฤษ-ภำษำฝรัง่เศส ได้แรงบนัดำลใจจำกกำรดรูำยกำร
จำกทำงโทรทัศน์ที่น�ำเสนอรำยกำรท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์  อยำกพูด
ภำษำฝรั่งเศสเป็นบ้ำง พอได้มำเรียนภำษำฝรั่งเศสมีประโยชน์ในกำรที่จะได้ใช้ควำมรู้ในกำร 
สมัครงำน กำรไปเที่ยวประเทศที่ใช้ภำษำฝรั่งเศส ถ้ำมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำมำกกว่ำนี้  
ก็จะมีโอกำสได้งำนมำกกว่ำคนอื่น เพื่อในอนำคตข้ำงหน้ำได้ไปท�ำงำนในประเทศที่ใช้ภำษำ
ฝรั่งเศส โดยจะได้น�ำควำมรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในกำรท�ำงำนได้

ความรู้สึกของนักเรียนที่มาเลือกเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส



 ACL Language Certre is authorized as Cambridge English Language 
Assessment Centre in Lampang by Normington Examinations Centre, University 
of Cambridge ESOL Examinations.

 Since then, Cambridge ESOL has 
continually extended the range to include 
exams at a wide variety of levels and for 
purposes as diverse as higher education 
and migration; business, legal and 
financial communication; and motivating 
and rewarding young learners. These are 
complemented by a range of qualifications 
for teachers, and by a very wide spectrum 
of supporting services, all designed to 
support effective learning and use of 
English. Most of our exams can be taken 
either as paper-based or computer-based 
versions. 

• To provide Students’ Preparation Courses for YLE (Starter / Movers / Flyers),
 KET and PET tests,
• To organize YLE (Starter / Movers / Flyers), KET and PET tests for the students
 of ACL and other schools who are well prepared and interested to take the tests,
• To service ACL students who want to take TOEIC test.
• To provide English Training Courses and Assessment for ACL teachers
 and other organizations

ACL Language Certre services:

Applying the CEFR in practice: Aligning Cambridge ESOL examinations to the CEFR Ever 
since the first Cambridge English exam was introduced in 1913, our approach has always been 

to develop tests that meet specific needs, and the CEFR plays a key role in this process.

 The Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment (CEFR) was created 
by the Councilof Europe to provide ‘a 
common basis for the elaboration 
oflanguage syllabuses, curriculum 
guidelines, examinations,textbooks, etc. 
across Europe’ (2001a:1). It was envisaged 
primarily as a planning tool whose aim 
was to promote transparency and 
coherence’ in language education.



Using the CEFR: Principles of Good Practice

Teachers’ Training and Workshop
Speaking Examinations Workshop in May 2016 based on 

Standard of Cambridge English Language Assessment

Teachers’ Assessment
Pre-IELTs for Teachers and Students in June 2016

Students’ Preparation Courses
YLE Classes (Starters for 7-9 years and Movers

for 10-12 years old)

Students’ Assessment
Practice and Preparation for Cambridge YLE 

Examinations



 CEP does not only focus on learning the English language, but it also focuses on the effective teaching and learning 
of the contents of the fundamental subjects which are Mathematics, Science, Social Studies, Occupations and Technology, 
Arts, History, Civic Education and Thai language as mandated by Ministry of Education. The supplemental subjects are 
meant to augment students’ knowledge and skills in major subjects as well as develop their life skills while at the same 
time instill in them the spirit of Monfortian Education as well as perpetuate in them the essence of Thainess. All these 
subjects are taught in English except Thai language and History by highly qualified teachers who are competent in the 
subjects they are teaching. 

 How is the essence of Thainess perpetuated in the CEP students? Though their teachers are foreigners, basic greetings 
such as Wai, are practiced and encouraged by their teachers. Class advisers teach the basic Thai behavior and manners 
that should be practiced and preserved. It’s also enhanced by holding moral camp yearly at a temple or by inviting resource 
persons. Additionally, values education through and Montfortian virtues are also taught in their Guidance and Homeroom 
classes.
 What about the Montfortian Spirit? How is it instilled? Students are always reminded to practice the virtues and 
values taught by St. Montfort like to be honest, disciplined and be kind to others especially the underprivileged people. 
Desired characteristics which are the basics of good manners and discipline are incorporated in their lessons in every 
subject. They also participate in the celebrations and feast days of St. Montfort.

 Students are also encouraged to donate some 
goods to the adopted village or orphanage of the school. 
Students learn to value the values of giving and sharing 
to the poor kids. As part of their civic responsibility. 
Students learn to share and socialize with friends 
through having Christmas party and games. They have 
fun and are taught how to behave properly when they 
are with the crowd during the Christmas Fair. They 
also learn to be actively involved in activities of the 
school.
 P6 students presenting the steps in “procedure of 
planning” on how to use the community resources 
properly.
 Teachers use a variety of teaching-learning 
techniques such as presentation using technology, 
collaborative work, project work, etc. Our teachers 
also reach out to individual students who need follow-
up and extra attention especially those who lag behind 
in their learning. The small number of students in the 
class makes this one-on-one meeting with students 
possible. 

Comprehensive English Program (CEP)

Nature of education



 P2 CEP student delivering the history of the Christmas Tree 
in English during the Christmas Tree lighting ceremony.
 Being presenters, ushers and usherettes during the Northern 
Thailand Region Arts and Crafts Exhibition

 Students are exposed to authentic learning environment. They have the opportunity to be in touch with reality. The 
Science Camp facilitated by the professors and students from the Faculty of Science in Rajabhat University. Students had 
the opportunity to do their own experiments with the guidance of the camp facilitators.
 Collaborative activity in Science subject encourages students to make the summary of their own learning through 
illustrations and presentations. 

 Visual Arts Activities help students create things 
by themselves which encourage them to use their 
creative thinking and art skills.



 CEP s tudents  being 
presenters during the exhibition 
at Bunyawat Wittayalai school.

 As part of Academic Days 
celebration, CEP organized a 
Quiz Bee Competition to 
encourage students to utilize 
their knowledge and be given 
the opportunity to compete 
healthily among their peers. 

 C h a r i t y  N i g h t 
Performance – CEP students 
showed their Kinesthetics 
intelligence through dancing 
and acting in the interpretation 
of the songs composed by the 
King “No Moon”, “Love at 
Sundown,” “ Oh, I Say” and 
“Love Eternally” as Tribute to 
the  la te  King Bhumibol 
Adulyadej.

 Showing their self-made Valentine’s cards after writing friendly messages to their friends during 
Valentine’s Day in a heart shaped card designed by themselves in their English class.
 CEP Students dissecting frogs in order to authentically learn more about the body system 
including skeletal and muscle system. 
 CEP Students mounting the skeletons of the dissected frogs in order to preserve them for further 
studies.

 P3 students made handicrafts using recyclable materials CEP Students listening to the resource speaker and taking 
down notes regarding the agro-forest project.
 Showing how to take out the seedling properly from the plastic before planting Real tree planting activity during the 
CEP field trip where students got to experience planting trees by themselves.
 CEP students tree planting activity at Silaparh Aship Maetam Center, Tambon Sernsai, Amphur Sermngam, Lampang. 
Students learn the importance of tree conservation and encourage them to plant trees in order to have clean air, healthy 
environment and also to combat global warming.

P3 students present their self-sustaining pots for growing seedlings.



 ผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อในสถำบันกำรศึกษำ ประเภทรับตรง โควตำ
และโครงกำรพิเศษ ระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง



 ในช่วงเวลำหลำยสบิปีทีผ่่ำนมำ วทิยำกำร
หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Robotics and 
Automation) ได้มี บทบำทอย่ำงมำกในกำร
พัฒนำประเทศเพื่อผลผลิต (Productivity) ใน
โรงงำนอตุสำหกรรมต่ำงๆ นอกจำกนี ้วทิยำกำร
และระบบอัตโนมัติยังได้รับกำรพัฒนำเพื่อใช้ใน
กำร เพิ่มคุณภำพชีวิต (Quality of Life) เพื่อ
ท�ำให้คนซึง่เป็นผูใ้ช้ มคีวำมสุข สะดวกสบำยมำก
ยิ่งขึ้น โดยอำจอยู่ในรูปแบบ ของหุ่นยนต์เพื่อ
ส�ำรวจและรักษำควำมปลอดภัย หุ่นยนต์ที่ ช่วย
ทำงด้ำนกำรแพทย์ หุ ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำ 
เป็นต้น ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีกำรตื่นตัว
เกี่ยวกับ วิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อย่ำงมำกในช่วงสิบปีที ่ผ่ำนมำนี ้โดยได้มจีดุเริม่
ต้นจำกกำรจดักำรแข่งขันทีเ่กีย่วข้อง กับหุน่ยนต์
และระบบอตัโนมตักินัอย่ำงกว้ำงขวำงทกุ ระดบั
ชั้นของกำรศึกษำต้ังแต่ประถมศึกษำจนถึง
อุดมศึกษำ นอกจำกน้ีก็ได้มีน�ำเข้ำหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติใน ภำคกำรผลิตมำเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนได้มี ผลงำนวิจัย
เกีย่วกบัวทิยำกำรหุน่ยนต์ออกมำน�ำเสนออย่ำง 
ต ่อเนื่อง จึงท�ำให ้เห็นถึงควำมส�ำคัญของ
วิทยำกำรหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อกำร
พัฒนำประเทศไทยที่จะท�ำให้ สำมำรถแข่งขัน
กับนำนำชำติทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ 

กำรศึกษำจึงมีควำมจ�ำเป็นต้องมีกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อ น�ำเสนอเรื่องรำวเก่ียวกับ
วิทยำกำรหุ่นยนต์และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้ทรำบโดยทั่วกัน 
  หลังจำกท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ได้น�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่“หุ่น
ยนต์”เป็นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงได้น�ำมำสร้ำงสรรค์
กจิกรรมเน้นควำมคดิสร้ำงสรรค์ ได้เรยีนรูอ้ย่ำงเป็นรปูธรรม และสนกุสนำนส�ำหรบั
เด็กนักเรียนที่ชอบด้ำนคอมพิวเตอร์ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์โดยนักเรียนได้เรียน
รู้กำรออกแบบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และกำรท�ำโครงงำน โดยใช้
พื้นฐำนทำงวิศวกรรม คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ช่วยพัฒนำทักษะ
ทำงด้ำนควำมคดิสร้ำงสรรค์ กำรท�ำงำนเป็นทมี พร้อมทัง้กำรเรยีนรูด้้วยตนเอง และ
กำรฝึกกำรคิดอย่ำงเป็นระบบและให้ควำมส�ำคัญแก่กำรเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่
ให้เด็กได้ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงำนด้วยคอมพิวเตอร์ และทดสอบหุ่น
ยนต์ทีส่ร้ำงขึน้มำตัง้แต่ระดบัประถมวยั – ถงึระดบัมธัยมศึกษำ ในหลักสูตร Robot-
ics & STEM Program เน้นกำรสอนในลกัษณะของกิจกรรม เน้นควำมคดิสร้ำงสรรค์ 
นักเรียนจะได้พัฒนำควำมคิด จินตนำกำร ควำมสำมำรถ ที่มีอยู่ให้มีศักยภำพมำก
ย่ิงขึ้นกับกำรออกแบบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมส่ังงำนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
เป็นพื้นฐำนกำรออกแบบเทคโนโลยีขั้นสูงประสำนวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และได้เกิดผลส�ำเร็จจำก เรียนรู้ในปีกำร
ศึกษำ 2559 โดยได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง กำรแข่งขัน
หุน่ยนต์อตัโนมตั ิป.1 - ป.6 ในงำนศลิปหตักรรมนกัเรยีน ระดบัชำติ ครัง้ที ่66 ประจ�ำ
ปีกำรศึกษำ 2559  ณ. ศูนย์กำรค้ำเดอะฮัท ห้ำงสรรพสินค้ำเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธำนี 
ระหว่ำงวันที่ 29 – 31 มกรำคม 2559
 รำยชื่อนักเรียน ด.ช. พิพัฒน์พงศ์ ประทุมโทน  ป. 6/1, ด.ช. ปพนรัตน์ ฟูใจ 
ป.6/1, ด.ช. ปกรณ์ พงษ์คุณำกร ป.6/8, ผู้ควบคุมทีม ม.อรรถพล ชื่นกุล



 เรียนแล้วรู ้ สึกสนุกครับ มีควำม
ท้ำทำยเวลำมีโจทย์ใหม่มำให้เรำฝึกซ้อม
กัน ทัง้กำรออกแบบหุน่ยนต์และโปรแกรม 
ยิ่งเป็นโจทย์สนำมแข่งออกมำท�ำให้เรำ
พัฒนำตัวเองขึ้นไปอีกครับ ที่ส�ำคัญได้
เรยีนรูห้ลำยอย่ำงครบั กำรท�ำงำนเป็นทมี 
กำรแก้ปัญหำ เวลำได้ไปแข่งขันระดับ
ประเทศได้เจอเพื่อนใหม่ ประสบกำรณ์
ใหม่ๆที่หำไม่ได้ในห้องเรียน หุ่นยนต์มัน
ท�ำให ้ เรำมีควำมท ้ำทำยตลอด ทั้ ง
บรรยำกำศกำรฝ ึกซ ้อม และปัญหำ
อุปสรรคที่เรำต้องช่วยกันเป็นทีมจึงจะ
ผ่ำนไปได้ ผมว่ำหุน่ยนต์นีแ้หละตอบโจทย์
ให้เด็กอย่ำงผมได้เลยครับ

  ผมเริ่มเรียน Robert ตั้งแต่ช่วง 
Summer 2559 ครับ ช่วงนั้นมีกำรรับ
สมัครเพื่อไปแข่งขันงำนโอลิมปิกหุ ่น
ยนต์(WRO2016) พวกสนใจกเ็ลยชวนกนั
ไปสมคัรไปเรียนเวลำทีเ่รยีนในห้องสนกุครบั 
ในห้องเรียนอปุกรณ์ครบทกุอย่ำงครบั ควำม
สนกุสนำน และเรียนรูป้ฏบิตั ิและช่วงเวลำ
ที่ส�ำคัญที่สุดคือ กำรฝึกซ้อมเพื่อเตรียม  
ไปแข่ง พวกเรำต้องมีเวลำให้ คือปกติจะ
ซ้อมช่วงเวลำเย็น หลังเลิกเรียน และนัด
เวลำเสำร์ – อำทิตย์ โดย ม.อรรถพล จะ
เน้นเรื่องเรียนมำก่อน ถ้ำไม่จ�ำเป็นจะไม่
นัดมำวันหยุดโดยเด็ดขำด บรรยำกำศใน
ห้องเรยีนเวลำซ้อมนัน้จะเป็นบรรยำยกำศ
จะค่อนข้ำงจริงจัง พร้อมรับฟังควำมคิด
เห็นซึ่งกันและกัน แต่สิ่งส�ำคัญคือจะเน้น
แก้ป ัญหำไปด้วยกัน ทั้งพวกผมและ
ม.อรรถพล จะช่วยกันคิดแก้ปัญหำต่ำงๆ 
ตัง้แต่กำรออกแบบหุน่ยนต์และโปรแกรม
ควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อปรับให้หุ่นยนต์ให้ดี
ขึ้นเพื่อพร้อมส�ำหรับกำรแข่งขัน ม.อรรถ
พล ให้ค�ำแนะน�ำที่ดี เวลำที่มีกำรฝึกซ้อม 
ช่วงเวลำที่ไปแข่งขัน มีช่วงเวลำที่พวกเรำ
ต้องแก้ไข ตอนแรกผมคิดว่ำท�ำไม่ได้แน่ 
ม.อรรถพล จะเน้นให้พวกผม ต้องแก้
ปัญหำให้เป็น คิดให้เป็น วำงแผนให้เป็น 
ท่ำนไม่ได้สอนหุน่ยนต์อย่ำงเดียว บำงครัง้
จะสอนข้อคิดหลำยๆ อย่ำงไปใช้ในชีวิต
จริงด้วยครับ

หุน่ยนต์เริม่เข้ำมำมบีทบำทกบัชวีติประจ�ำ
วันของเรำมำกขึ้นทุกวัน โรงเรียนอัส
สัมชัญล�ำปำงน�ำวิชำกำรด้ำนนี้มำสอน
เป็นกำรวำงพื้นฐำนให้กับนักเรียน ซึ่งต่อ
ไปผมกจ็ะน�ำควำมรู้ทีไ่ด้ไปต่อยอดจนเข้ำ
มหำวิทยำลัยเลย เพรำะว่ำบำงคณะนี้ถ้ำ
เรำน�ำนวัตกรรมหุ่นยนต์ เช่น แข่งขันต่อ
เนือ่งจนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษำถงึระดบั
มัธยมศึกษำตอนปลำย ถ้ำเรำผ่ำนรำงวัล
ระดับประเทศหรือยิ่งระดับนำนำชำติ 
บำงมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำเป็นพิเศษ
เลยรับตรง เช่น พวกคณะวิศวกรรม
เครื่องกล วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ และอื่น ๆ โดยเรำก็ได้แข่งระดับ
มหำวิทยำลัยด้วยครับ  หรือเรำสำมำรถ
ท�ำหุ่นยนต์ในรูปแบบอื่น เช่น ด้ำนกำร
แพทย์ กำรเกษตร ผมว่ำหุ ่นยนต์มัน
สำมำรถน�ำไปต่อยอดได้ทุกแขนงนะครับ

(เด็กชายปพนรัตน์ ฟูใจ) (เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ประทุมโทน) (เด็กชายปกรณ์ พงษ์คุณากร)







 วัตถุประสงค์ของบทควำมน้ีเริ่มด้วยกำรพยำยำมจะหำเหตุ
ผลว่ำ ท�ำไมยังต้องน�ำเสนอขบวนกำร วาย.ซี.เอส. ให้เป็นอีกทำง
เลือกหนึ่งของเยำวชน ซ่ึงในขณะน้ีมีเรื่องรำวและเหตุกำรณ์
มำกมำยและหลำกหลำย ที่ท�ำให้เยำวชนต้องตัดสินใจเลือกจริงๆ 
วำย.ซี.เอส. คงไม่ได้หมำยถึงกลุ่มคน หรือกิจกรรม แต่หมำยถึง 
หลักกำร วำย.ซี.เอส นัน่เอง คอื SEE JUDGE ACT (มองด ูวนิจิฉยั 
ปฏิบัติ หรือ ตื่นตัว ไตร่ตรอง ตอบโต้) 
 ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน 
หรือแม้แต่สังคมไทยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย กำรเปลี่ยนแปลงดัง
กล่ำวมทีัง้น่ำตืน่ตำ ตืน่ใจ และสลบัซบัซ้อน บำงครัง้ก็เปลีย่นแปลง
เชิงโครงสร้ำง ปัญหำต่ำงๆ เกิดข้ึนมำกมำยหลำยมิติ หลำยส่ิงดู
เหมือนดี  ถ้ำขบวนกำร วำย.ซี.เอส. ได้พยำยำมฝึกฝนนักเรียน 
เยำวชน ให้รู้จักท�ำควำมเข้ำใจ และฝึกฝนหลักกำร SEE JUDGE 
ACT จนกระทั้งกลำยเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต (LIFE SKILL) 
 สงัคมทกุวนันีท้�ำให้เรำคำดหวงัอะไรไม่ได้  แม้แต่ในช่วงนีเ้รำ
มีรัฐบำลซึ่งเป็นคนดีก็ตำม ดังน้ันสิ่งท่ีจะยึดได้ก็คือ คุณค่ำทำง
ศำสนำท่ีสอนให้คนเรำรักกัน คิดถึงคนอื่น เยำวชนต้องเข้ำถึง   
แก่นของศำสนำ ที่ท�ำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน วำย.ซี.เอส.นี่
แหละเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ท�ำให้ได้สัมผัสควำมจริง น่ันคือ    
ชีวิตของ เมล็ดเล็กๆ ที่เติบโตเป็นไม้ใหญ่และ มีส่วนขับเคล่ือน
สงัคมให้หมนุก้ำวไปข้ำงหน้ำ จงึอยำกสรุปเป็นประเดน็ทีข่บวนกำร 
วำย.ซี.เอส. ได้หล่อหลอมเป็นน�้ำ เป็นปุ๋ย เป็นแรงบันดำลใจให้
เยำวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีคุณภำพ อำศัยหลักกำร SEE 
JUDGE ACT โดย

• ฝึกฝนให้เยาวชนได้รู้จักตั้งค�าถาม และแสวงหำค�ำตอบ 
ค�ำถำมที่ค้นหำควำมจริง ค�ำถำมที่มีมิติเชิงลึกและกว้ำง

• ฝึกฝนให้เยาวชนได้น�าคุณค่าศาสนาเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึง    
ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้เห็นว่ำศำสนำไม่ใช่       
เรื่องไกลตัว

• ฝึกฝนให้ท�าการประเมินทบทวนชีวิตตนเอง ท�ำให้มีทำง
เลือกใหม่ๆ ในกำรแก้ปัญหำ และด�ำเนินชีวิต มีค่ำนิยมที่   
แตกต่ำงซึ่งเป็นตัวอย่ำงอันดีให้กับเยำวชนคนอื่นๆ

•  ฝึกฝนให้รูจ้กัคดิถงึคนอืน่ และปฏิบตัต่ิอผู้อืน่ตำมคณุค่ำ
ของศำสนำ ที่สอนให้เคำรพ และให้ควำมส�ำคัญแก่ชีวิต
คนอื่นๆ

• ฝึกฝนให้สมาชิกมีบทบาท และมีส่วนร่วมกับสังคมท่ี
ตนเองอยู่ ตำมอุดมกำรณ์ 

 วาย.ซี.เอส. เริ่มตั้งแต่กำรรู้จักแบ่งปันในกลุ่ม มีบทบำท
ในห้องเรียน และโรงเรียนเป็นต้น

(ขบวนการ วาย.ซี.เอส.
อีกหนึ่งทางเลือกของเยาวชน)



รวงข้าวสาลีพันรอบกางเขน หมำยถึง
วาย.ซี.เอส ได้เจริญเติบโตในพระคริสตเจ้า

สีขาว หมำยถึง ควำมบริสุทธิ์
สีเขียว หมำยถึง วัยรุ่น และควำมเจริญเติบโต

ชื่อภำษำไทย คือ “ยุวนักศึกษาคาทอลิก”

ชื่อ y.c.s มำจำกค�ำเต็มว่ำ

 กำรฝึกฝนให้สมำชิกมีรู้จักตั้งค�ำถำม เริ่มตั้งแต่กำร
ประชมุกลุม่ย่อย เตรยีมกำรประชุม เพือ่ด�ำเนนิกำร และกำร
สรุปผลกำรประชุม ค�ำถำมต่ำงๆ เริ่มต้นจำกชีวิตประจ�ำวัน
ของสมำชิก กำรพบเห็นเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เช่นเหตุกำรณ์ใน
ครอบครัว โรงเรียน ตลอดจนเหตุกำรณ์ในสังคมท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อรับรู้ ศึกษำ และท�ำควำมเข้ำใจจนในที่สุด สำมำรถพบ
หนทำงที่จะปฏิบัติตนให้เหมำะสม
 สมำชิก วำย.ซี.เอส. จะไตร่ตรอง คุณค่ำทำงศำสนำที่
ตนเองนับถืออยู่เสมอ เพรำะคุณค่ำต่ำงๆ ของสังคมมักตรง
กนัข้ำมกบัคณุค่ำทำงศำสนำ ซ่ึงเป็นค�ำตอบหลกัในกำรเลอืก
ลงมือปฏิบัติ
  หลังจำกกำรลงมือปฏิบัติแล้ว อีกขั้นตอนหน่ึงของ 
วำย.ซี.เอส คือ ติดตำมผล และทบทวนผล ขั้นตอนนี้เป็น  
ขั้นตอนส�ำคัญมำกอีกข้ันตอนหน่ึง เพรำะเป็นกำรทบทวน
มองชวีติของสมำชกิว่ำ มกีำรเปลีย่นแปลงไหม? แล้วผลของ
กำรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงไร? ให้สมำชิกเรียนรู้และเข้ำใจ
กำรด�ำเนนิชีวติของตนเอง เลอืกมชีวีติทีแ่ตกต่ำงจำกคนอืน่ๆ
 ผลของกำรใช้หลักกำร วำย.ซี.เอส. บ่อยๆ อีกข้อหนึ่ง
คือ สมำชิกจะตระหนักถึงคนอื่นท่ีอยู่รอบข้ำง ท้ังท่ีใกล้ชิด
และในวงกว้ำง รู้จักเคำรพควำมคดิเหน็ เข้ำใจควำมรูส้กึ แบ่ง
ปันในสิ่งที่ตนมีและเป็น ให้กับคนอื่นๆ จนท�ำให้เกิดควำม
ส�ำนึกในกำรมีส่วนร่วมกับคนรอบข้ำง พร้อมทั้งขยำยวงไป
ถึงชุมชนที่ตนเองเป็นสมำชิกด้วย
 ผลของกำรฝึกฝนตำมท่ีกล่ำวมำแล้ว เกิดจำกกำรน�ำ
หลักกำร วำย.ซี.เอส. SEE JUDGE ACT ไปใช้กันบ่อยๆ ร่วม
กับวิธีกำรต่ำงๆ ของ วำย.ซี.เอส. คือกำรประชุมประจ�ำ
สปัดำห์ กำรส�ำรวจชวีติ กำรส�ำรวจสงัคม กำรศกึษำพระวรสำร 
(ศกึษำธรรมะ) กำรสมัผสัชีวติ กำรเข้ำค่ำย กำรจดั STUDY DAY 
กำรท�ำกจิกรรมบ�ำเพญ็ประโยชน์ต่ำงๆ ล้วนแล้วแต่หล่อหลอม
ให้สมำชกิ ซึง่มอีดุมกำรณ์แบบ วำย.ซ.ีเอส. คอื พฒันำสงัคม
ตำมคุณค่ำทำงศำสนำโดยเร่ิมต้นท่ีตนเองก่อน แล้วสมำชิก
ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆแต่เติบโตเป็นไม้ใหญ่ต่อไป



บทความจิตอาสา
 “กำรสัมผัสชีวิตเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่ำปกำกะญอ 
ค่ำยอำสำพัฒนำและสัมผัสชีวิต ค่ำยอำสำเปลี่ยนแปลงชีวิตและ
มุมมองได้ เพรำะทุกคนที่ออกค่ำยคือเต็มใจอำสำพัฒนำ”
 กำรด�ำเนนิงำนจดักจิกรรมค่ำยอำสำพฒันำชมุชนและสัมผัส
ชีวิต ทำงโรงเรียนได้รับโอกำสจำก บำทหลวงบรูโน่ รอสซี่ ในกำร
ไปปรับปรุงศำสนสถำน โบสถ์แม่พระพรมจำรีทรงพระเมตตำ ณ  
หมู่บ้ำนแม่ขะตำน ต.เจดีย์  อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย แสดงถึง
กำรมจีติอำสำในกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ส่วนรวม และเพือ่ผูด้้อย
โอกำส  ค่ำยอำสำเปลี่ยนแปลงชีวิตและมุมมองได้ เพรำะทุกคนที่
ออกค่ำยคือเตม็ใจอำสำพัฒนำ เริม่ต้ังแต่ กำรจดักิจกรรมเพ่ือระดม
ทุนเพื่อให้ได้มำซึ่งงบประมำณ ค่ำยอำสำพัฒนำชุมชนและสัมผัส
ชวีติ ไม่ได้ให้ค�ำตอบ ส�ำเรจ็รปูแก่ทกุคนหำกแต่ว่ำกลบัช่วยให้รูสึ้ก
อยำกเปิดกรอบควำมคิด ซึ่งมำจำกรำกฐำนควำมรักและห่วงใย 
เอื้ออำทร มีข้อตกลงกำรอยู่ร่วมกัน แบ่งงำนกันรับผิดชอบ ร่วม
มือกัน สร้ำงสรรค์บรรยำกำศ ที่มีแต่ควำมเท่ำเทียมเข้ำใจกันรู้จัก 
กำรยอมรับควำมแตกต่ำงทั้ง พุทธ คริสต์ และอื่นๆ กำรออกค่ำย
อำสำ มนัไม่ได้สะดวกสบำยแต่อย่ำงใดเลย  แต่ยงัแปลกใจว่ำท�ำไม
เรำยงัไปค่ำยอำสำกนัอยู ่ ในกำรไปจะต้องมกีำรเตรยีมตวัก่อนล่วง
หน้ำ และรู้จักชำวค่ำยดีที่สุด โดยต้องรู้ว่ำมีผู้หญิงกี่คนผู้ชำยกี่คน 
และจะแบ่งนักเรียนเข้ำตำมบ้ำนอย่ำงไร บ้ำนละกี่คน ตำมข้อมูล
ที่ได้รับมำ ซึ่งหมู่บ้ำนแม่ขะตำนนี้ มีจ�ำนวนครอบครัวทั้งหมด 15 
ครอบครัว ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ใหญ่ที่อยู่บ้ำน ประกอบอำชีพท�ำไร่
ท�ำสวน ตำมสะดวก ส่วนเด็กๆของหมู่บ้ำน ก็จะไปเรียนหนังสือ
กนั โดยทำงกลุม่มีวตัถุประสงค์ กเ็พือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนรูจ้กับ�ำเพ็ญ
ประโยชน์เพือ่ส่วนรวมและมจีติสำธำรณะอกีทัง้ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน
เกิดทักษะในกำรท�ำงำนสำมำรถท�ำงำนร่วมกับหมู่คณะได้อย่ำงมี
ควำมสุข ในกำร จัดค่ำยทุกครั้งจะออกในแนวกำรสัมผัสชีวิตเพื่อ
เรียนรู ้วิถีชีวิตของชนเผ่ำปกำกะญอ หลังจำกน้ันทุกคนก็จะ       

ร่วมมอื ร่วมใจกนัท�ำหน้ำทีป่รบัปรงุซ่อมแซมพืน้ทีภ่ำยในโบสถ์แม่
พระพรมจำรทีรงพระเมตตำ ซึง่สถำนทีแ่ห่งนีเ้ป็นศนูย์ รวมใจของ
ชำวบ้ำน ทุกวันอำทิตย์จะต้องเข้ำโบสถ์เพ่ือสวดมนต์และพบกับ
พระเป็นเจ้ำ เรำชำวอัสสัมชัญล�ำปำง รวมถึงคณะครู นักเรียน      
ผู้ปกครอง รู้สึกภำคภูมิใจในกำรมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและ    
ผู้ด้อยโอกำส กำรสัมผัสชีวิตเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่ำปกำ
กะญอ ในวันแรกที่ไปถึงหมู่บ้ำนมีกำรก�ำหนดให้นักเรียนเข้ำพัก
อำศัยกับครอบครัวในหมู่บ้ำน มีจ�ำนวน ทั้งหมด 15 ครอบครัว  
ซ่ึงแต่ละครอบครัวส่วนใหญ่มีอำชีพในกำรท�ำสวน อำทิเช่น ไร่
ข้ำวโพด สวนแครอท สวนผัก กำรปลูกมันแกว ท�ำให้กำรสัมผัส
ชีวิตในครั้งน้ีได้ประโยชน์มำกมำยจำกกำรที่ชำวบ้ำนได้แบ่งปัน
ประสบกำรณ์ให้กับนักเรียน ประสบกำรณ์ที่ได้รับก็คือกำรเรียนรู้
ด้วยกำรปฏิบัติจริง ไม่ว่ำจะเป็นกำรตัดต้น ข้ำวโพด กำรปลูกผัก
และรดน�้ำผัก กำรคัดแยกผักให้ได้มำตรฐำนเกรด A และ B เพื่อ
ส่งโครงกำรหลวงกำรเก็บหัวแครอท ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ เช่น
กำรหำปลำ

โดย ครูจิตอาสา มิสสุจินดา เหมือนแท้ มิสบุญศรี ถาค�า



 กำรใช้ชีวิตของนักเรียนจะต้องประกอบอำหำรเองและช่วยเหลืองำน
บ้ำนทุกอย่ำง ตื่นแต่เช้ำก็ต้องออกไปท�ำงำนกับครอบครัวที่พักอำศัยอยู่ พอ
ถึงตอนบ่ำยก็มำท�ำหน้ำท่ีงำนปรับปรุงศำสนสถำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบ
หมำย ส�ำหรับภำระงำนหลักที่ด�ำเนินกำรคือปูกระเบื้องพื้นที่ภำยในโบสถ์
ขนำด 11x7 ตำรำงเมตรและงำน ปกูระเบือ้งด้ำนหน้ำโบสถ์ ขนำด 5x3 ตำรำง
เมตร ตลอดจนซ่อมแซมหน้ำต่ำงทีช่�ำรดุ  ซึง่ภำระงำนซ่อมแซม ดงักล่ำว ทำง
ชำวบ้ำนและช่ำงในพืน้ทีไ่ด้จดัท�ำไปก่อนล่วงหน้ำโดยใช้ระยะเวลำระหว่ำงวนั
ที่ 14 -18 มกรำคม  2560 แล้วต่อจำกนั้นนักเรียนจึงไปด�ำเนินกำรต่อ โดย
มีภำระงำนที่เรำได้วำงไว้คือ 
 กำรทำสีโดยรอบอำคำร  กำรตกแต่งภำยในและกำรพัฒนำโดยรอบ
ของสถำนทีบ่รรยำกำศเวลำนัน้ทกุคนไม่มคีวำมเหน็ดเหนือ่ย ภำคภูมิใจในกำร
ที่ได้ให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพรำะทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมคือ
ตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ซ่ึงพร้อมใจอำสำพัฒนำจนภำระงำน
เสร็จสิ้นตำมก�ำหนด  กิจกรรมในช่วงเย็นเป็นกำรประกอบพิธีมิสซำขอบคุณ
โดยพ่อบรโูน่ รอสซี ่หลงัพธิมีสิซำ โดยกำรน�ำของ มสิสจิุนดำ เหมือน
แท้ ได้น�ำสิ่งของเสื้อผ้ำ เครื่องใช้ต่ำงๆ ที่ได้รับกำรบริจำคจำกคณะ
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อแสดงถึงควำมเอื้ออำทร กำรแบ่งปันซึ่ง
กันและกัน      

 ขอขอบคุณท่ำนผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
อสัสมัชญัล�ำปำง ภราดาเกรยีงศกัด์ิ มายอด 
ที่ให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเป็นอย่ำง
ดี ตลอดจนงบประมำณด�ำเนนิกำร ขอบคุณ
ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ำยทีท่�ำให้กำรด�ำเนนิ
งำนกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชุมชนและ
สัมผัสชีวิตส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี

 ควำมประทับใจที่ได้รับจำกกิจกรรม จำกกำรที่ได้ให้นักเรียน คณะครู
ทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรม ชมุชน ชำวบ้ำนแม่ขะตำนได้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำ ควำม
ประทบัใจส่วนใหญ่จะแสดงให้เหน็ถงึควำมมนี�ำ้ใจต่อกนั ควำมรกั ห่วงใย เอ้ือ
อำทร ควำมสำมัคคี ควำมเป็นกันเองของชำวบ้ำนที่ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำง
ด ีพร้อมกบัรอยยิม้ทีอ่บอุน่ ในส่วนของนกัเรยีนกไ็ด้เรยีนรูว้ถิชีวีติ ทีต่นเองไม่
เคยได้สัมผัส ได้ท�ำงำนร่วมกับเพื่อนๆ  ได้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ท�ำงำนตำม
ทีไ่ด้รบัมอบหมำยจนเสร็จสิน้ มกีำรปรบัตวัเข้ำกับผูอ่ื้นได้ด ีนอกจำกนัน้ยงัได้
เห็นคุณค่ำของกำรประหยัดน�้ำประหยัดไฟ กำรไม่มีโทรศัพท์ใช้ แล้วจะอยู่ได้
อย่ำงไร และที่จะลืมไม่ได้คือควำมมีน�้ำใจไมตรี และกำรแบ่งปันจำกชำวบ้ำน
ชนเผ่ำปกำกะญอ ควำมภำคภูมิใจในผลงำนร่วมกัน ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  



 เทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันถือว่ำมีควำม
ส�ำคัญต่อชีวิตประจ�ำวันมำก ซึ่งถือว่ำเป็นโลกยุคของ
ข้อมลูข่ำวสำร เนือ่งมำจำกกำรตดิต่อข่ำวสำรต่ำงๆ เป็น
ไปอย่ำงสะดวก และรวดเร็ว โดยควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยน้ีีท�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำน
กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูเ้ป็นอย่ำงมำกกำรจดักจิกรรม
กำรเรียนรู้ต่ำงๆ ได้เปลี่ยนจำกที่ครูเป็นศูนย์กลำงมำสู่
นักเรียนเป็นศูนย์กลำง ผู้เรียนไม่จ�ำเป็นต้องได้รับควำม
รูจ้ำกครใูนห้องเรยีนเท่ำนัน้เรำสำมำรถศกึษำหำควำมรู้ 
และแหล่งควำมรู้อยู่รอบตัวไม่ว่ำจะเป็นพ่อแม่ ชุมชน 
เพื่อน สิ่งแวดล้อมหรือกำรเรียนรู้จำกเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหนก็สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ 
ปะเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่ยุคไอทีที่มีเปลี่ยนแปลงอย่ำง
มำกมำยไม่เพียงแต่ตัวเทคโนโลยีที่ก้ำวเร็วจนคนหลำย
คนตำมไม่ทัน แม้แต่วัฒนธรรมในกำรใช้ไอทีของคนเรำ
ก็เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับเยำวชน 
นกัเรยีน นกัศกึษำ ประชำชนทีห่นัมำใช้เทคโนโลยซีึง่เป็นส่วนหนึง่ในเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรสร้ำงสสีนัให้กบัชวีติ เรำจงึได้เหน็บทบำทของ
เยำวชนไทย มักจะเห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆจำกเยำวชนเหล่ำน้ีเพิ่มขึ้น และกำรให้บริกำรทำงด้ำน
อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริกำรท่ีรวมถึงท�ำให้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเครือข่ำยไร้สำยที่เรำเรียกว่ำ Wireless สำมำรถเชื่อมต่อใช้งำน
อินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวกมำกขึ้นในสถำนศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่มำจำกกำรใช้โทรศัพท์มือถือ สมำร์ทโฟนอย่ำงไรก็ตำมในเมื่อ
มีผลดีก็ต้องมีผลเสียตำมมำต่อสุขภำพด้วยเช่นกัน  โทรศัพท์ในปัจจุบันสำมำรถท�ำอะไรได้มำกมำยไม่ใช่กำรติดต่อส่ือสำรได้อย่ำงเดียว 

เช่น  กำรถ่ำยรูป กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต กำรพูดคุยผ่ำนแชท กำร
ส่งภำพและเสียง รวมถึงกำรซื้อขำยสินค้ำท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน
ต่ำงๆ เรียกได้ว่ำเป็นอุปกรณ์สมำร์ทโฟนท�ำให้คนส่วนใหญ่ต้องมี
ใช้งำน
  โรงเรยีนอสัสัมชญัล�ำปำงรองรบักำรให้บรกิำร WI-FI ทัว่
บริเวณโรงเรียน ห้องสมุด และหอประชุมสุวรรณสมโภชหรือ
บรเิวณทีใ่กล้เคยีงทีส่ำมำรถรบัสญัญำณไร้สำยให้กบันกัเรียน เพือ่
ให้นกัเรียนใช้เทคโนโลยทีีต่นเองมใีนกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ทำงด้ำน
กำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสม และปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ผลิตนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี คนที่มีควำมรู้ควำม
สำมำรถ ให้เป็นคนดีในสังคม และประเทศชำติตำมวิสัยทัศน์      
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงที่ว่ำ  “เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตที่มีมาตรฐานสากล”

มิสเตอร์เทคโนโลยี



ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษา
  ระดับประถมศึกษำ โรงเรียนพินิจวิทยำ จ.ล�ำปำง
 ระดับมัธยมต้น โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง
 ระดับมัธยมปลำย โรงเรียนล�ำปำงกัลยำณี จ.ล�ำปำง
 ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง

 ก้ำวแรกที่ผมเข้ำมำท�ำงำนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ผมสอนวิชำ 
ภำษำไทย คณิตศำสตร์และวิชำสังคมศึกษำในระดับประถมศึกษำ
ปีที่ 2 และสลับกันสอนในระดับต่ำงๆ ปัจจุบันสอนวิชำภำษำไทย 
ป.4 ในสมัยนั้นมนีักเรียนไม่มำกนักเด็กๆ นำ่รกั และมีควำมเคำรพ
คุณครูมำก ผมมำเริ่มท�ำงำนในสมัย ของท่ำนอธิกำรอำรมณ์          
วรศิลป์
 เริ่มท�ำงำนคร้ังแรกเม่ือ วันท่ี 16 กรกฎำคม 2523 จนถึง
เกษียณอำยุครบ 60 ปี รวมเวลำท�ำงำนที่โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง 
37 ปี ระยะเวลำ 37 ปี ได้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นครูประจ�ำชั้น ครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษำ ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นครูประจ�ำชั้น 
ประถมศกึษำปีที ่4/4 กลุม่สำระภำษำไทย ตลอดระยะเวลำในกำร
ท�ำงำนมคีวำมมุง่มัน่ในกำรท�ำงำน พัฒนำตนเองในด้ำนวิชำชีพ โดย
ค�ำนงึถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนให้เกดิประสทิธภิำพ ให้ควำมร่วม
มือกับสถำนศึกษำ อย่ำงสร้ำงสรรค์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
แสวงหำควำมรู้ข่ำวสำรอย่ำงสม�่ำเสมอ
 เวลำ 37 ปี  ที่ตัวผมรับแต่สิ่งที่ดีงำมมำตลอด เพื่อนร่วมงำน
เป็นกันเองกับผม เหมือนว่ำผมเริ่มท�ำงำนใหม่ๆ ผมมีควำมสุขมำก 
ระยะเวลำช่ำงสั้น กำรท�ำงำนในโรงเรียนแห่งนี้ มีกำรปรับเปลี่ยน 
พัฒนำไปเยอะ เดิมทีมีอำคำร 2 หลังเท่ำน้ัน ท่ำนอธิกำรท่ีปรับ
เปลีย่นหมนุเวยีนมำพฒันำโรงเรยีน ท่ำนดแูลครแูละเป็นแบบอย่ำง
ทีด่ใีห้คร ูท่ำนจะยนืมองด ูครใูนช่วงเช้ำเวลำเข้ำแถวและเดนิดตูำม
ห้องเรียนต่ำงๆ และพบปะกับนักเรียน ท�ำให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับ
อธิกำร และได้ใจของนักเรียนและครูไป อธิกำรที่ผมประทับใจคือ 
ภรำดำมีศักดิ์ ว่องประชำนุกูล ท่ำนเป็นคนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์

ดีมำก ตลอดจนถึงพัฒนำโรงเรียนให้ก้ำวหน้ำด้วยเทคโนโลยี และ
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ขึ้นมำ เพื่อรองรับนักเรียนในอนำคต
ที่จะมำศึกษำต่อ และบรำเดอร์ทุกองค์ และครูทุกท่ำนจะปลูกฝัง
ให้นักเรียนเป็นคนดี มีควำมรู้ และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
อบรมสั่งสอนนักเรียนของเรำให้เป็นคนดี มีควำมรู้ ดังค�ำขวัญที่ว่ำ 
“คุณธรรม น�าความรู้” เพื่ออบรมสั่งสอนนักเรียนของเรำให้เป็น
คนดี มีควำมรู้ และฝึกฝนให้นักเรียนมีสมำธิอยู่เสมอ ก่อนจะท�ำ
อะไร นักเรียนต้องรู้จักพิจำรณำให้รอบครอบ โดยใช้สติปัญญำ
ไตร่ตรอง
 โรงเรยีนของผมมพีระแม่มำร ีและนกับญุหลยุส์ให้เรำทุกคน
กรำบไหว้ เพื่อระลึกถึงคุณงำมควำมดีของท่ำนอยู่ในใจตลอดเวลำ 
โดยเฉพำะนักบุญหลุยส์เป็นผู้ที่เสียสละ และช่วยเหลือผู้ที่ยำกจน 
และผู้ทีด้่อยโอกำสทำงกำรศึกษำนบัว่ำเป็นแบบอย่ำงทีด่ทีีน่กัเรียน
ควรน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
 “โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง มีเอกลักษณ์โดดเด่นมำตั้งแต่ 
อดตี-ปัจจบุนั คอื “ระเบยีบวนิยั” ท่ำนบรำเดอร์จะปลกูฝังมำตลอด 
รวมถึงกำรมีสัมมำคำรวะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และเน้นกำรเรียน
วิชำภำษำอังกฤษเป็นหลักแต่ไม่ทิ้งควำมเป็นคนไทยเรำสอนคู่     
กันไป เหมือนค�ำขวัญของโรงเรียน “คุณธรรม น�ำควำมรู้”
 ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงรักและเทิดทูนสถำบันอัสสัมชัญล�ำปำง
มำก ในวำระที่โรงเรียนจะมีอำยุครบ 60 ปี ผมขอให้โรงเรียนอัส
สัมชัญล�ำปำง เจริญรุ่งเรืองตลอดไป และเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรของ
ภำคเหนือ

  “โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง มีเอกลักษณ์โดดเด่นมำตั้งแต่ 
อดีต-ปัจจุบัน คือ “ระเบียบวินัย” ท่ำนบรำเดอร์จะปลูกฝังมำ
ตลอด รวมถึงกำรมีสัมมำคำรวะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และเน้น 
กำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษเป็นหลักแต่ไม่ทิ้งควำมเป็นคนไทยเรำ
สอนคู่กันไป เหมือนค�ำขวัญของโรงเรียน คุณธรรม น�าความรู้

คุณครูสมยศ ศรีรัตนา
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

ครูเกษียณอายุงานปี 2559



 โรงเรยีนอสัสมัชญัล�ำปำงเป็นสถำบนักำรศกึษำทีเ่พยีบพร้อม ครบทกุด้ำน และทกุระดบัชัน้ของ
กำรศกึษำตัง้แต่เตรยีมอนบุำล จนถึงมธัยมศกึษำ ด�ำเนนิงำนตำมกฎและระเบียบของโรงเรยีนในเครอื
มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลฯ ตำมปรัชญำของโรงเรียน คือ “Labor Omnaia Vincit” อยำกให้
โรงเรียนได้เดินตำมรอยค�ำสอนของ ท่ำนนักบุญหลุยส์ มำรี อย่ำงแท้จริง และสิ่งดีๆของคณะภรำดำ
ที่มำต�ำแหน่งในโรงเรียนตั้งแต่เดิมจนมำถึงปัจจุบันหำกน�ำมำปรับใช้ให้เข้ำกับโรงเรียน นักเรียน และ
บุคลำกรทุกคนได้ จะท�ำให้กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำงๆ ของโรงเรียนสำมำรถท�ำได้ง่ำยขึ้น

มิสพรรณี อ�านาจกิติกร ครูสายสนับสนุน

 โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงเป็นสถำบันที่เก่ำแก่มีชื่อเสียงมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มำสเตอร์  
มีควำมประทับใจและภูมิใจที่ได้มำเป็นครูสอนในโรงเรียนแห่งนี้ ในควำมเป็นอัสสัมชัญไม่ว่ำจะเป็น
สถำนที่ เพื่อนครู นักเรียนและพนักงำนทุกหน่วยงำน รวมไปถึงสมำคมศิษย์เก่ำทุกรุ่น สถำบันแห่งนี้
มีควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำน มีควำมเอื้ออำทร ควำมศรัทธำในนักบุญหลุยส์ มำรี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
และพระแม่มำรอีำ ระยะเวลำทีผ่่ำนมำ 36 ปี ทีม่ำสเตอร์ได้อำศยัและพกัพงิ สถำบนัแห่งนีไ้ด้มอบสิง่ดีๆ
ให้กับมำสเตอร์มำกมำยมีควำมสขุบ้ำงทกุข์บ้ำง ทกุคนต่ำงกใ็ห้ก�ำลังใจ ให้ควำมรกั ให้ควำมอบอุน่ เสมอมำ
 โรงเรยีนยงัมอบประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนร่วมกบัสถำบนัภำยนอกในระดบัจงัหวดั ระดบัภำค
ตลอดจนถึงระดับประเทศ ท�ำให้เป็นที่รู้จัก ในควำมเป็นอัสสัมชัญ โรงเรียนมีควำมเป็นห่วงเพื่อนครู
ท่ีเกษียณโดยไม่ได้ทอดทิ้งนั่นจึงเป็นสิ่งที่ผูกพันตรำบนำนเท่ำนำน ในควำมผูกพันตลอดกำรท�ำงำน
ในสถำบนัแห่งนี ้มีควำมประทบัใจและอยำกให้น้องๆ ในรุน่ต่อๆ ไปได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญในควำม
เป็นอัสสัมชัญที่มีชื่อเสียงมำนำน “อัสสัมชัญ”มีศักดิ์ศรี มีควำมรัก ควำมผูกพันในควำมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและควำมสำมัคคีในหมู่คณะเหมือนกับเพลงที่ว่ำ “ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน”

มาสเตอร์อาคม  จินดาพันธุ์ 
ครูผู้สอนวิชานาฎศิลป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

 ควำมประทับใจสิ่งแรกคือ ท่ำนบรำเดอร์ ทุกท่ำนที่มำบริหำรโรงเรียนนี้ ท่ำนมีควำมรัก ควำม
เมตตำ และห่วงใยต่อคุณครูทุกท่ำนเสมอ นอกจำกนี้ยังมีควำมประทับใจในเพื่อนร่วมงำนทุกคนที่มี
ควำมเป็นมิตรไมตรี มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรท�ำงำนเป็น
อย่ำงดีเสมอประทับใจในสถำบันแห่งน้ีมำก เพรำะสถำบันแห่งน้ีเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้
นักเรียนทุกรุ่นทุกสมัย ประสบผลส�ำเร็จในกำรศึกษำ และหน้ำที่กำรงำนที่ก้ำวหน้ำตลอดมำ

มิสเถาวัลย์ ท่าจันทร์ ครูประจ�าศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี

 34 ปีทีผ่่ำนมำบนส้นทำง ACLประทบัใจควำมเป็นโรงเรยีนเอกชน ระดบัภธูร ทีย่ิง่ใหญ่ ในระดบั
พริกขี้หนู เริ่มชีวิตครูที่นี่ ก็มุ่งหวังสร้ำงศิษย์ที่ดี ดี ดี.... มีควำมรู้ ขอขอบคุณผู้บริหำร ทุกยุคทุกสมัย 
ครูผู้อำวุโส – เพื่อนครู และน้องๆทุกคน ขอให้ ACL จงสถิต เป็นแหล่งรู้อยู่คู่เคียงนครล�ำปำงตลอด
ไป...สุดท้ำย ถึงตัวไกล ใจอยู่คู่ ACL ด้วยควำมเคำรพรัก จำก “คุณครูพรนภำ ชัยเนตร”

มิสพรนภา ชัยเนตร



 นับแต่เวลำเรียนที่ได้ก้ำวเข้ำมำสู่รั้วน�้ำเงิน – ขำว ท�ำให้เรำมีควำมรู้สึกเหมือนได้เข้ำมำอยู่ใน
โรงเรียนท่ีไม่เคยเห็นมำก่อนมีคนสวมชุดขำวยำวเหมือนกระโปรง ดูท่ำทำงใจดีเข้ำมำทักทำยเรำด้วย
รอยยิม้ทีม่ไีมตรจิีต และมผีูห้ญงิแต่งตัวเรยีบร้อยมำถำมชือ่เรำพร้อมกบัรอยยิม้  นัน่ท�ำให้เรำรูส้กึอบอุ่น
ใจ นับแต่นั้นเป็นต้นมำเรำก็ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกคุณครูหลำยๆ ท่ำนมีควำมตั้งใจอย่ำงมำก  
อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่ำงๆที่ท�ำให้เรำกล้ำแกร่ง แข็งแรง จนเติบใหญ่เพื่อไปเรียนต่อในสถำบันชั้นสูงต่อ
ไป มักจะมีเพื่อนๆต่ำงโรงเรียนถำมเรำเสมอว่ำจบมำจำกที่ใด เรำตอบอย่ำงภำคภูมิใจว่ำ “เราจบจาก
โรงเรยีนอัสสมัชญัล�าปาง” ไม่ว่ำจะเป็นใครในแต่ละโรงเรยีนของภำคเหนือ ทกุๆ คนต่ำงพดูเป็นเสยีง

เดียวกันว่ำ ใครที่จบจำกโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำงนั้นเก่งทุกคน เมื่อเรำเข้ำสู่กำรท�ำงำนเป็นครู ทุกโรงเรียนต่ำงพูดเสมอว่ำ
ครทูีไ่ด้เรยีนจบจำกอสัสมัชญันัน้เป็นคนรบัผิดชอบ มปีระสิทธภิำพแสดงให้เหน็ว่ำใครๆทีไ่ด้ผ่ำนกำรเป็นนกัเรียนโรงเรียนอัส
สัมชัญล�ำปำง  จะเป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถ  มีเกียรติ เชื่อถือได้ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  และมีประสิทธิภำพ  ดังนั้น
กำรสร้ำงควำมเป็นมนษุย์  ด้วยควำมวริยิะ อตุสำหะ น�ำมำสูค่วำมส�ำเรจ็ ดัง่ปณธิำนของโรงเรยีนฯ LABOR OMNIA VINCIT  
ซึ่งท�ำให้เกิดควำมประทับใจในควำมเป็นอัตลักษณ์ของอัสสัมชัญ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ

 ตั้งแต่ท�ำงำนวันแรกถึงวันนี้ มีควำมประทับใจหลำยอย่ำงประทับใจในควำมเป้นอัสสัมชัญใน
รัว้สนี�ำ้เงนิและขำว มีภรำดำผู้อทุศิตนให้กบักำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของนกับุญหลุย์ กรญีอง เดอมงฟ
อร์ด ประทับใจเพื่อนครูที่มีควำมรักควำมเอื้ออำทรต่อกัน พวกเรำถูกหล่อหลอมให้เป็นหน่ึงเดียวใน
กำรท�ำงำนกับปรัชญำท่ีว่ำ “Labor Omnia Vincit” ประทับใจกับองค์กรคณะ St. Gabriel แห่ง
ประเทศไทยทีใ่ห้โอกำสบคุลำกรครไูปพฒันำภำษำในต่ำงประเทศ มสิกไ็ด้รับโอกำสนัน้เช่นกนั ขอบคณุ 
Brothers ทีท่�ำให้มสิเรยีนรูช้วีติทีค่่อนข้ำงล�ำบำกทีอ่ยูใ่นอนิเดยี Brothers ทีอ่นิเดยีจะเมตร ดแูลเอำใจ
ใส่ดีมำก ซำบซึ้งและขอบคุณ Brothers ในเมืองไทยที่แวะไปเยี่ยมด้วยควำมห่วงใยตลอดเวลำที่สอน

อยู่ที่นั่น แม้ว่ำท่ำนจะไม่ได้ท�ำงำนอยู่ที่อัสสัมชัญล�ำปำงแต่ท่ำนก็เป็นตัวแทนคณะ Brothers ในนำมของ St.Gabriel ที่มี
ควำมเมตตำ ต่อผู้ร่วมงำนทุกคนดังค�ำพูดที่ว่ำ “God Alone” ท�ำงำนและภำระงำนแม้จะมำกแค่ไหนแต่เรำองค์กรและ
เพื่อนที่ดี สำยใยแห่งควำมรักควำมสำมัคคี และมิตรภำพ นั่นคือสิ่งที่ล�้ำค่ำที่สุดในชีวิต เนื่องจำกกำรเรียนในสังคมยุคใหม่ มี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว อยำกให้ทำงดรงเรียนได้พัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่ำงจริงจัง เพรำะว่ำบทบำทของ 
Computer และ Internet ในกำรเรยีนกำรสอนจะเข้ำมำมอิีทธพิลในห้องเรียนมำก“Plng-in School and Global Classes”

ม.สัมพันธ์ ขันธิกุล  ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ ระดับมัธยม

มิสกรกนก ถุงเงิน

 ถึงเวลา ฟ้าใส วัยเกษียณ ต้องจากเพื่อน จากลา 
 งานหน้าที่ ถิ่นที่เคย จงรัก และภักดี สายใยนี้ จะคงมั่น นิรันดร
 ตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2535 จนถึงวันนี้ ลุเวลำร่วม 24 ปี 6 เดือน ดิฉันมีควำมรู้สึกว่ำดิฉัน
มคีวำมผกูพนักบัโรงเรยีนอสัสมัชญัล�ำปำง เสมอืนว่ำทีน่ีเ่ป็นบ้ำนอกีหลงัหนึง่ของดฉินั ทีม่เีดก็นกัเรยีน
ตวัเลก็ๆ เป็นเสมอืนลกูทีต้่องคอยดแูลให้ควำมรกั ควำมรู ้ควำมอบอุน่กบัพวกเขำเสมอ ไม่ว่ำลกูจะดือ้ 
จะซน จะเกเร มีปัญหำสักปำนใด ก็จะมุ่งมั่นพัฒนำตลอดเวลำ เพื่อให้พวกเขำได้รับกำรพัฒนำเติบโต
เป็นพลเมืองดีของสังคม มีชีวิตที่เจริญก้ำวหน้ำต่อไป  

 แต่บัดนี้ถึงเวลำที่จะต้องเกษียณจำกรั้วอัสสัมชัญล�ำปำง แล้ว ดิฉันต้องขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง คณะ
ภรำดำทุกท่ำน และเพ่ือนครูผู้ร่วมอุดมกำรณ์ทุกคน ที่ให้ทั้งก�ำลังใจ ให้ทั้งโอกำส แก่ดิฉันได้สร้ำงสรรค์ผลงำนจนประสบ
ควำมส�ำเร็จในชีวิตขอบคุณค่ะ 

มิสยุพา แสนวงค์ค�า



 ในยุคสังคมไร้พรมแดน กำรเลี้ยงลูกได้อย่ำงเข้ำใจนั้น ต้อง
เข้ำใจก่อนว่ำคนแต่ละยคุจะมวีธิคีดิไม่เหมอืนกนั กำรตดัสินใจและ
กำรใช้เหตุผลก็ต่ำงกัน ช่องว่ำงระหว่ำงยุคและวัยจะเติมเต็มด้วย
ควำมรักเท่ำนั้นคงไม่เพียงพอ ควรมีควำมเข้ำใจประกอบด้วย       
นี่คือค�ำกล่ำวของคุณชนกภรณ์ ตั้งสุวรรณ
 ในฐำนะผูป้กครองของนักเรียนโรงเรยีนอสัสมัชัญ นอกจำก
งำนที่ต้องท�ำเป็นประจ�ำที่ หจก.มีลำภเซรำมิคแล้ว คุณแม่ยังได้
จัดสรรเวลำในกำรอบรมเลี้ยงลูกและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท�ำ
กิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนเสมอ
 กำรเลีย้งดลูกูถอืเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน ดงันัน้โรงเรียนจงึถอื
เป็นบ้ำนหลังที่ 2 ก็มีส่วนส�ำคัญที่ต้องคัดเลือกให้เหมำะสมกับลูก  
ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสถำบันกำรศึกษำที่คุณแม่ไว้วำงใจ และ
ให้ ด.ญ.ณิชกานต์  ตั้งสุวรรณ หรือ น้องพิม เข้ำมำศึกษำตั้งแต่ 
ชั้นอนุบำล ในปีกำรศึกษำ 2551 และ ด.ช.ณัฐพล ตั้งสุวรรณ 
หรือน้องหมิง เข้ำศึกษำในระดับเนอสเซอรี่ ในปี 2553 ช่วงเวลำ
ที่ศึกษำในสถำบันแห่งนี้ ลูกๆ ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงดีจำก
คณุครู  สภำพแวดล้อมทีน่ีด่ ีมีควำมปลอดภยั และอบอุน่ ลกูศึกษำ

ในสถำบันแห่งน้ีมีควำมสุข สนุกกับกำรเรียน กำรใช้ชีวิตท่ีนี่
นอกจำกควำมรู้ที่จะได้รับตำมหลักสูตรแล้ว ยังมีควำมรู้และ
กจิกรรมด้ำนอืน่ๆ อกีมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นดนตร ีกฬีำ ศลิปะ กำร
ฝึกทกัษะงำนอำชพีต่ำงๆ ทีท่�ำให้ลกูได้เพลดิเพลนิและได้รบัควำม
รู้จำกกำรเรียน ที่โรงเรียนอัสสัมชัญท�ำให้ลูกได้เรียนรู้กำรใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น  สอนให้เด็กๆ รู้จักหน้ำที่ มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ 
ฝึกกำรเป็นผู้น�ำและผู้ตำมที่ดี ซึ่งจะเป็นเตรียมควำมพร้อมและ
เป็นประโยชน์กับลูกก่อนที่จะออกไปสู่โลกกว้ำงในอนำคต
 ในกำรอบรมเลี้ยงดูลูก คุณแม่ได้ยึดหลักค�ำสอนตำม       
พระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล    
อดุลยเดช เป็นแนวทำงในกำรล้ียงลูก ซ่ึงพระองค์ท่ำนได้
พระรำชทำนในโอกำสปีเด็กสำกล วันที่ 1 มกรำคม 2522 ว่ำ      
“...เดก็ เป็นผู้ทีจ่ะได้รบัช่วงทกุสิง่ทกุอย่างต่อจากผูใ้หญ่ ดงัน้ัน 
เด็กทุกคนจึงสมควรและจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเล้ียงดู
อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดี        
มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสใน
เหตุผล...”

	 “การวางแผนการเรยีนหรอือาชีพในอนาคต	คณุแม่จะยดึตัวลกูเป็นหลกั	ให้เรยีนและ
ประกอบอาชีพในสิ่งท่ีลูกชอบและสนใจ	 คุณแม่จะเพียงผู้สนับสนุน	 และให้ก�าลังใจเพื่อ	
ให้ถึงจุดหมายที่ลูกมุ่งมั่นและตั้งใจ”		

ฝึกลูกให้มีทักษะการใช้ชีวิตในสังคม  
โดยคุณแม่ คุณชนกภรณ์  ตั้งสุวรรณ์



 ถึงแม้ค�ำสอนนี้จะผ่ำนมำเกือบจะ 40 ปี คุณแม่ก็ยังยึดเป็นหลักธรรม
ในกำรอบรมเลี้ยงดูลูก เมื่อย้อนไปในสมัยที่เป็นเด็กเรำเคยถูกอบรมจำก      
คุณพ่อคุณแม่ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้หน้ำท่ี มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 
และต่อสังคม รู้จักเสียสละและช่วยเหลือผู้อ่ืนตำมก�ำลังและควำมสำมำรถ  
สิง่ทีไ่ด้รบักำรสัง่สอนมำในอดตีเป็นมรดกล�ำ้ค่ำทีค่ณุแม่คิดเสมอว่ำจะต้องน�ำ
มำถ่ำยทอดให้กับลูกๆ ได้รับรู้ กำรมุ่งเน้นเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลำด เป็นเด็ก
อัจฉริยะ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ไม่ใช่ค�ำตอบท่ีเป็นสูตรส�ำเร็จ คุณแม่
มองว่ำ ลูกควรได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำน
ร่ำงกำย สตปัิญญำ อำรมรมณ์ มำรยำท และทกัษะกำรใช้ชีวติในสงัคม  ส�ำหรบั
ผลกำรเรียนที่ผ่ำนมำของลูกๆ อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจำกกำรเรียนทำงวิชำกำร
แล้ว คณุแม่ส่งเสริมให้น้องได้ท�ำกจิกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเรือ่งของกำรเล่นดนตรี 
ร้องเพลง ฟ้อนร�ำ พิธีกร หรือกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่ได้ท�ำร่วมกับโรงเรียนหรือ
ชุมชน เพรำะถือว่ำกำรเรียนทำงวิชำกำรเพียงอย่ำงเดียวในยุคปัจจุบันคงไม่
เพยีงพอ ลกูต้องเพิม่ทกัษะกำรเรยีนรูด้้ำนอืน่ๆ ตำมควำมชอบและควำมถนดั 
ซึง่จะเป็นประโยชน์ในกำรค้นหำตนเอง รูจ้กักำรท�ำงำนร่วมกับผูอ้ืน่ กำรเรยีน
และกำรท�ำกจิกรรมเป็นสิง่ทีน้่องพมิได้ท�ำคูข่นำนกันมำตัง้แต่ช้ันอนบุำล  น้อง
สำมำรถรักษำระดับผลกำรเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ดี เพียงแต่กำรท�ำกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่ลูกชอบนั้น คุณแม่จะคอยแนะน�ำให้จัดสรรเวลำเรียนและกำรท�ำ
กจิกรรม ลกูจะต้องรูจ้กัแบ่งเวลำให้เป็น และหำกมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะขำดเรยีน
เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม จะสอนลูกเสมอให้ติดตำมงำนท่ีลูกขำดเรียน สรุปว่ำ
กจิกรรมทีช่อบถอืว่ำลกูได้เรียนรู ้และฝึกฝนส่ิงใหม่ๆ กำรเรียนทีข่ำดเป็นเร่ือง
จ�ำเป็นทีไ่ม่อำจหลีกเลีย่งได้ กต้็องตดิตำมเนือ้หำสำระ งำนทีค่รมูอบหมำยใน
วิชำที่ขำดเรียน ในส่วนน้ีถือได้ว่ำลูกได้ฝีกควำมรับผิดชอบไม่ให้เสียทั้งกำร
เรยีนและกจิกรรม เมือ่มกีำรบ่มเพำะกำรเรยีนรูส้ิง่เหล่ำนีม้ำตลอดระยะเวลำ 
น้องพมิจงึเกดิเรยีนรูแ้ละสำมำรถวำงแผน และแบ่งเวลำส�ำหรบักำรเรยีนและ
กำรท�ำกิจกรรมได้ ทั้งนี้คุณแม่จะคอยท�ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงคอยเฝ้ำดูลูกอยู่
ห่ำงๆ  เมื่อลูกต้องกำรค�ำแนะน�ำ คุณแม่จะท�ำหน้ำที่เป็นผู้คอยชี้แนะ ใช้เหตุ
และผลประกอบ จะใช้วธิกีำรเรยีนรูร่้วมกนั โดยไม่ชีท้ำงออกส�ำเรจ็ให้ลูก เพือ่
ฝึกให้น้องได้รู้จักคิดและหัดตัดสินใจเอง ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวเชื่อว่ำจะฝึกให้ลูก
มคีวำมกล้ำ และมีควำมมัน่ใจในตวัเอง โดยกำรตดัสนิใจจะอยูบ่นพืน้ฐำนของ
หลกัเหตแุละผล  หำกผดิพลำดบ้ำงกถ็อืเป็นคร ู และน�ำประสบกำรณ์ทีไ่ด้รบั
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในครำวต่อไป

 การวางแผนการเรียนหรืออาชีพในอนาคต      
คุณแม่จะยึด ตัวลูกเป็นหลัก ให้เรียนและประกอบ
อาชีพในสิ่งที่ลูกชอบและสนใจ คุณแม่จะเพียงผู ้
สนับสนุน ส่งเสริม และให้ก�าลังใจเพื่อให้ถึงจุดหมาย
ที่ลูกมุ่งมั่นและตั้งใจ  
 คุณพ่อคุณแม่เปรยีบเสมือนศิลปินทีป้ั่นลูก ดงัน้ัน
กำรเลีย้งลกูทีจ่ะประสบควำมส�ำเรจ็ได้ ต้องใช้ทัง้ศำสตร์
และศิลป์ ต้องใช้เวลำอยู่ร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ ให้ 
ควำมรัก ควำมเมตตำ และโอกำสแก่ลูกในกำรเรียนรู้ 
กำรพัฒนำลูกนอกจำกพัฒนำทำงสติปัญญำแล้ว ต้อง
ไม่มองข้ำมกำรพฒันำทำงด้ำนร่ำงกำยและจติใจ ควำม
ส�ำเร็จของลูกไม่ได้มำจำกกำรสอบได้ที่ 1 แต่ควำม
ส�ำเร็จมำจำกควำมสำมำรถหลำกหลำย ทั้งกำรปรับตัว
เข ้ำบุคคลอ่ืนมีกำรมนุษยสัมพันธ์ดีแก้ป ัญหำเก่ง       
และรู้จักกำรวำงตัวให้เหมำะสมกับกำลเทศะ นั่นคือ 
ควำมส�ำเร็จที่แท้จริง 



สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง คิอ หน่วยงำนที่มีควำม

ส�ำคญัในกำรร่วมกนั ขบัเคลือ่นกำรพัฒนำ ส่งเสรมิกำรเรยีนรู ้ในด้ำนต่ำงๆ 

เพื่อให้ ผู้เรียน ได้มีกำรพัฒนำในทุกๆด้ำน พร้อมกับวิชำกำร จึงได้มีกำร

ขยำยกลุม่ผูป้กครองให้มำกขึน้ทีจ่ะรวมตวักนัจดัตัง้เป็นสมำคมขึน้มำ ทัง้นี้

ทั้งนั้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนก้ำวหน้ำเพื่อเป็นพลเมืองดีของชำติ 

และยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ปกครอง และครูในด้ำน 

กำรกีฬำ วัฒนธรรม ศิลธรรม และอำชีพ ของเยำวชนอีกทั้งยัง ส่งเสริมใน

ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดประสบกำรณ์ ระหว่ำงผู้ปกครองและ

ครูแก้ปัญหำต่ำงๆ

สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง



สมำคมผู้ปกครองและครู เริ่มต้นในปีกำรศึกษำ 2526 ตลอดระยะเวลำในกำร
ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันสมำคมผู้ปกครองและครูได้มีกำรส่งเสริมมำโดย ตลอดทั้ง
กิจกรรมภำยในและภำยนอกโรงเรียน โดยในปี 2559 ได้มีรวมงำนจัดกิจกรรม
สนับสนุน โรงเรียนอัสสัมชัญ มำกมำยหลำยอย่ำงดังนี้
 - นำยกสมำคมฯ แสดงควำมยินดีกับ ภรำดำเกรียงศักดิ์ มำยอด ที่มำ 
   รับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง
 - นำยกสมำคมฯ ร่วมงำนเลี้ยงต้อนรับนักเรียนจำกประเทศสิงคโปร์
 - มอบเงินช่วยเหลือ มำสเตอร์ อำคม จินดำพันธุ์ ประสบอัคคีภัย
 - มอบเงินสนับสนุนค่ำยนักเรียน
 - มอบรำงวัลโครงกำรลับสมองประลองปัญญำ สรรหำหนูน้อยนักเล่ำ 
   นิทำน ครั้งที่ 11
 - ร่วมงำนวันนักบุญหลุยส์ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559
 - ร่วมงำนกิจกรรมเรียนดี กิจกรรมเด่นประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559
 - ร่วมงำนวันแม่แห่งชำติ
 - ร่วมงำนวันอัสสัมชัญ
 - ร่วมงำนกำดมั่วตั๋วน้อย
 - ร่วมกิจกรรม cool kid camp  ระดับปฐมวัย
 - มอบเงินติวเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 - ร่วมงำนขอบคุณนักกีฬำเครือ
 - ร่วมงำน ACL รักพ่อนิรันดร์
 - ร่วมงำนแถลงข่ำวงำนคำรำวำนวิทยำศำสตร์ (อพวช) และวันวิชำกำร
 - พิธีเปิดสนำมเด็กเล่นระดับช้ันอนุบำล
 - ร่วมพิธีเสกร้ำน 6 Decades Café
 - ร่วมงำนวันคริสต์มำส ประจ�ำปี 2559
 - มอบกระเช้ำสวัสดีปีปีใหม่ 2560 แด่ ภรำดำเกรียงศักดิ์  มำยอด
   ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง
 - งำนกีฬำสีโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง
 - งำนคำรำวำนวิทยำศำสตร์ และวันวิชำกำร



 ก้ำวแรกที่ได้เข้ำมำศึกษำ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง เมื่อ
ปี พ.ศ.2523 - 2529 กำรได้เข้ำมำสู่รั้วน�้ำเงิน-ขำว ท�ำให้ผมได้รับ
หลำยสิ่งหลำยๆอย่ำง ทั้งควำมรู้ ประสบกำรณ์ ที่จะหำได้จำกที่
อืน่ไม่ได้ กว่ำจะมำถงึ ณ จดุๆนีไ้ด้ ต้องขอขอบคุณอำจำรย์ทกุท่ำน 
ที่คอยให้ทั้งควำมรู้และควำมห่วงใยมำตลอดกับนักเรียนทุกๆคน 
และครูก็คอยเป็นผู้ที่ให้ค�ำปรึกษำในเรื่องต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำ 
6 ปี  ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6  กับควำมทรงจ�ำและควำมประทับใจใน
กำรได้เป็นศิษย์อัสสัมชัญล�ำปำง ยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจ 
 โรงเรยีนอสัสมัชญัล�ำปำง เป็นสถำนทีท่ีส่งบ ร่มรืน่ด้วยพนัธุ์
ไม้ธรรมชำติ เป็นโรงเรียนที่มีควำมมุ่งหวังที่จะพัฒนำเด็กให้เต็ม
ตำมศักยภำพ ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนได้มุ่งเน้นกำรอบรมดูแล 
พัฒนำควำมพร้อมของเด็กเพื่อกำรเรียนรู้ในขั้นต่อไป มีกำรส่ง
เสรมิให้เดก็เจรญิงอกงำมในด้ำนกำรคิดมำกกว่ำฝึกในด้ำนกำรจ�ำ 
มกีำรส่งเสรมิพฒันำกำรทัง้ 4 ด้ำน คอื ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ - จติใจ 
สังคมและสติปัญญำ รวมท้ังยังปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียน
มำกกว่ำมุง่วชิำกำร โดยน�ำระบบกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร 
จดัให้มกีจิกรรมท่ีหลำกหลำยมมีมุและศนูย์ต่ำงๆ ภำยในห้องเรยีน 
โรงเรียนอสัสมัชญัล�ำปำงมุง่มัน่พฒันำเดก็ให้เป็นคนเก่ง คนดี และ
มีควำมสุขเพื่อน�ำไปสู่สังคมที่พึงปรำรถนำ ครอบครัวที่อบอุ่น ก่อ
ให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและประเทศชำติที่มั่นคง

 ส�ำหรับผมแล้วโรงเรยีนเหมอืนเป็นบ้ำนหลังทีส่องถ้ำเรำรูจ้กั
รกับ้ำนของเรำเรำกต้็องเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีด่แีละมคีณุภำพเพือ่ไป
พัฒนำบ้ำนของเรำให้เจริญยิ่งขึ้น ผมเชื่อว่ำจำกจุดเล็กๆท่ีเรำ
พัฒนำสำมำรถเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังและเป็นประโยชน์กับ
ประเทศชำติของเรำมำกมำย ด้วยควำมเชื่อมั่นที่มีต่ออัสสัมชัญ
ล�ำปำง ผมจงึได้ตดัสนิใจน�ำบตุรทัง้ 3 คนของผม ได้แก่ นำยเพทำย 
โพธิท์อง  นำยพำนเพชร โพธิท์อง ซ่ึงส�ำเรจ็กำรศึกษำจำกโรงเรยีน
อัสสัมชัญล�ำปำง และเด็กหญิงพรำวพลอย โพธ์ิทอง ที่ปัจจุบัน
ก�ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

“ทุกความทรงจ�าอันแสนประทับใจ

ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอัสสัมชัญล�าปาง ความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น

จากครูอาจารย์ ยังคงอบอวลอยู่ในความทรงจ�าเสมอมา” 



 กระผมในฐำนะศิษย์เก่ำ ผู้ปกครองศิษย์ปัจจุบัน และเป็น
อุปนำยกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง กับ
ควำมผูกพันแนบแน่นในรั้วเข็มแดง เลือดน�้ำเงินขำวเข้มข้น ทุก
ควำมทรงจ�ำอนัแสนประทบัใจตัง้แต่สมยัยงัเป็นนกัเรยีนอสัสมัชญั
ล�ำปำง ควำมรัก ควำมเมตตำ ควำมอบอุ่นจำกครูอำจำรย์ งคง
อบอวลอยูใ่นควำมทรงจ�ำเสมอมำ เป็นเหตผุลทีผ่มไม่คดิจะน�ำบตุร
ชำย-หญิง ทั้ง 3 คนของครอบครัวเข้ำเรียนเริ่มต้นชีวิตนักเรียน
ตั้งแต่ระดับอนุบำล ถึงชั้นประถมศึกษำที่ใดเลย  เพรำะเชื่อมั่นใน
ควำมเป็นอัสสัมชัญล�ำปำง ที่จะหล่อหลอมให้ลูกทั้ง 3 คน มีพื้น
ฐำนจิตใจที่ดี เป็นรำกฐำนในกำรต่อยอดเลือกแนวทำงในกำร
ด�ำเนินชีวิตของตนเองได้อย่ำงถูกทำง ผมเชื่อมั่นใน “เกียรติ อัส
สัมชัญ นั้นอยู่มำช้ำนำน”
 ในสมัยก่อนที่ผมเรียน นักเรียนยังมำกเท่ำสมัยปัจจุบัน      
ผมประทับใจในอธิกำรอำนันท์ ปรีชำวุฒิ  ท่ำนมีวิสัยทัศน์ที่     
กว้ำงไกล และทันสมัย ท่ำนจะเดินดูนักเรียนในห้องเรียนทุกห้อง 
ทกุเช้ำ เป็นอธกิำรทีเ่ป็นกนัเองกบันกัเรยีนเสมอ ผมมำในสมยัทีม่ี

กำรสร้ำง สนำมรัชตสมโภช ปี พ.ศ.2527  เป็นสนำมด้ำนหน้ำ ซึ่ง
เป็นสนำมเล็กๆ ท่ีมีกิจกรรมใช้เยอะมำกครับ อีกอย่ำงที่ประทับ
ใจส�ำหรับผม คือ วงโยธวำทิตของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ถือว่ำ
มีช่ือเสียงมำกของจังหวัดล�ำปำง ผมเป็นนักกิจกรรมคนหนึ่ง ผม
อยู่วงโยธวำทิตของโรงเรียนครับ ได้มีโอกำสเป็นดรัมเมเยอร์ของ
โรงเรยีน จุดนัน้เป็นส่ิงท่ีประทบัใจผมอยูเ่สมอ เป็นช่วงเวลำทีส่นกุ 
และประทับใจอยู่เสมอครับ 
 ในโอกำสที่โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ครบรอบ 60 ปี ผมใน
ฐำนะศิษย์เก่ำคนหนึ่ง รู้สึกยินดีและภำคภูมิใจเป็นอย่ำงมำก 
เพรำะสถำบนัแห่งนีม้ไิด้เป็นเพยีงแหล่งให้ควำมรูท้ำงวชิำกำรเพือ่
ให้เรำน�ำไปประกอบในโอกำสอนัดนีีผ้มขอระลึกและขอบพระคณุ
อำจำรย์ทกุท่ำนตัง้แต่ในอดตีถงึปัจจบุนั ทีไ่ด้เสียสละ อทุศิแรงกำย
แรงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และขอแสดงควำมยินดีในควำมเจริญ
ก้ำวหน้ำของโรงเรียนซ่ึงจะเป็นสถำนศึกษำที่หล่อหลอมพื้นฐำน
ชีวิตและจิตใจที่เข้มแข็งแก่เยำวชนไทย และเป็นอนำคตส�ำคัญใน
กำรพฒันำประเทศชำตใิห้มคีวำมมัน่คง ต่อไปอีกนำนเท่ำนำนครบั



 โรงเรยีนอสัสมัชญัล�าปาง ได้จดักำรเรยีนกำรสอนทีมุ่่งเน้น
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน (PROJECT-BASED 
LEARNING) โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น  เพื่อน�ำควำมสนใจที่เกิดจำก
ตัวนักเรียนมำใช้ในกำรท�ำกิจกรรมค้นคว้ำหำควำมรู้ ด้วยตัว
นกัเรียนเอง น�ำไปสูก่ำรเพิม่ควำมรู้ทีไ่ด้จำกกำรลงมอืปฏบิตั ิกำร
ฟังและกำรสังเกตจำกผู้เชี่ยวชำญ โดยนักเรียนมีกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรท�ำงำนเป็นกลุ่ม ที่จะน�ำมำสู่กำรสรุปควำมรู้ใหม่ มี
กำรเขียนกระบวนกำรจัดท�ำโครงงำน และได้ผลกำรจัดกิจกรรม
เป็นผลงำนแบบรูปธรรม เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนร่วมกบัมลูนธิชิำวดอยร่วม
รูร้กัสำมคัคเีพ่ือชวีติ โดยบริษทัดอยทองวสิาหกจิ เพ่ือสงัคมจ�ากดั ผูผ้ลิตกาแฟ LIFE Coffee จดัต้ังหน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิ
เพือ่สงัคมโรงเรยีนอสัสัมชญัล�าปาง (ACL Incubation for Social Enterprise) เพือ่ตวัแทนกำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัควำม
เป็นมำ และเรือ่งรำวของกำแฟ โดยเริม่ต้นจำกมมุเผยแพร่และเรยีนรูวิ้สำหกจิเพือ่สงัคม (ACL social enterprise visibility 
and learning corner)  6  Decades Caféc  เพื่อให้เกิดประโยชน์หลำยด้ำน  และสำมำรถให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งเรื่อง
ที่เป็นควำมรู้ และกำรฝึกประสบกำรณ์ ทำงโรงเรียนจึงด�ำเนินกำรจัดตั้งหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจเพื่อสังคม โรงเรียนอัสสัมชัญ
ล�ำปำง โดยมุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนสำมำรถศึกษำแล้วพัฒนำกำรเรียนรู้ จนเกิดกำรคิดวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ โครงงำนอำชีพ 
โครงงำนวทิยำศำสตร์ได้ตำมควำมถนดัและควำมสนใจ อกีทัง้เป็นกำรเปิดโลกทศัน์ในกำรเรยีนกำรสอนจำกประสบกำรณ์จรงิ  
และน�ำควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรศกึษำ น�ำไปต่อยอดให้เกดิอำชพีในอนำคต และสำมำรถเผยแพร่ควำมรูต่้อสำธำรณชนได้ และก่อ
ให้เกิดหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจเพื่อสังคม ในโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง  สร้ำงเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และสร้ำงควำมเข้ม
แข็งเครือข่ำยเกษตรกรที่รับกำรฝึกอบรม “ACL incubation for School  Enterprise” ACLISE อีกทั้งเพื่อน�ำรำยได้
สบทบเข้ำกองทุนบ�ำเหน็จ บ�ำนำญครู และกองทุนช่วยเหลือเด็กยำกจนและผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นนโยบำยของ
มูลนิธิคณะภรำดำเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้



ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจคืออะไร?
          ศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ (Business Incubation Center) 
เป็นสถำนที่ๆถูกจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบกำรประกอบด้วยพื้นที่
ขนำดย่อมจ�ำนวนหน่ึงเพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น 
ภำยในบรรยำกำศที่ให้กำรสนับสนุน กำรให้บริกำรพร้อมส่ิง
อ�ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนแก่ผู้ประกอบกำร  ศูนย์บ่มเพำะ
วสิำหกจิเป็นรูปแบบของกำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรใหม่ทีม่กีำรดแูล
อย่ำงใกล้ชิดและให้บริกำรปรึกษำแนะน�ำในลักษณะของพี่เลี้ยง
ทำงธุรกิจที่จะคอยดูแลผู้ประกอบกำรใหม่ เพื่อช่วยเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจที่อยู่ในระยะก่อตั้งกิจกำร ให้สำมำรถ
ด�ำเนนิกจิกำรได้อย่ำงยัง่ยนืต่อไป โดยอำศยักำรแนะน�ำอย่ำงใกล้
ชิด ทั้งจำกทีมที่ปรึกษำของสถำบันฯ และผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์จรงิ กำรสร้ำงเครอืข่ำยระหว่ำง
สมำชิกด้วยกัน กำรแบ่งปันประสบกำรณ์กำรท�ำธุรกิจระหว่ำง
สมำชกิ ศนูย์บ่มเพำะวสิำหกจิจะเป็นแหล่งศนูย์รวมควำมรูใ้นกำร
จัดท�ำธุรกิจ และเป็นกำรช่วยลดต้นทุนในกระบวนกำรจัดตั้ง
กิจกำร และพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดส�ำหรับธุรกิจใหม่ 

การบ่มเพาะวิสาหกิจคืออะไร?
          กำรบ่มเพำะวิสำหกิจ (Business Incubation) คือ 
ขบวนกำรพัฒนำธุรกิจแบบหน่ึง ซ่ึงช่วยลดอัตรำควำมล้มเหลว
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ในช่วงแรกเริ่มของกำรจัดตั้งวิสำหกิจ พร้อม
กับกำรเร่งให้วิสำหกิจนั้นๆ เติบโตอย่ำงมั่นคง และคงอยู่ตลอด

ไป เป็นกำรสร้ำงงำนและควำมมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศ
ชำติ ในกำรด�ำเนินงำนกำรบ่มเพำะวิสำหกิจ ผู้ประกอบกำรใหม่
ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำมำอยู่ในโครงกำร จะได้รับกำรดูแลอย่ำง
ใกล้ชดิโดยมบีรกิำรปรกึษำแนะน�ำในลักษณะพีเ่ล้ียงดแูลผูร้บักำร
บ่มเพำะเสริมด้วยกิจกรรมเสริมควำมเข้มแข็งและอื่นๆ กำรดูแล
ในช่วงระยะเวลำเร่ิมต้นของกำรด�ำเนนิธรุกจิประมำณ 1-2 ปี เพือ่
ให้ผู้ประกอบกำรได้เรียนรู้ ทดลองและปรับปรุงกำรท�ำธุรกิจ 
ตลอดจนพัฒนำสินค้ำของตนเอง จนเกิดควำมมั่นใจ สำมำรถจัด
ตัง้ธรุกจิ และยนืหยดัอยูไ่ด้ด้วยตนเองหลงัจำกหมดระยะเวลำใน
กำรบ่มเพำะไปแล้ว

ลักษณะของการบ่มเพาะวิสาหกิจ
มีแบบใดบ้าง ? 
 โดยทั่วไปกำรบ่มเพำะวิสำหกิจมี 2 ลักษณะ คือ

 1.   การบ่มเพาะแบบ in-wall incubation คือ ผู้ถูกบ่ม
เพำะจะต้องเข้ำมำอยู่ในศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ ที่ศูนย์บ่มเพำะฯ
จัดเตรียมไว้ให้ เต็มเวลำ ของช่วงระยะกำรบ่มเพำะ โดยท่ีจะมี
กำรจดัพืน้ทีส่�ำนกังำน และพืน้ทีก่ำรผลติพร้อมอุปกรณ์เครือ่งมอื
กำรผลิตที่จะต้องใช้ร่วมกันไว้ให้ใน อำคำรศูนย์บ่มเพำะฯ ตลอด
จนมทีีป่รกึษำเป็นพีเ่ล้ียงดแูลให้ตลอดช่วงเวลำของกำรบ่มเพำะ 
          2. การบ่มเพาะแบบ out-wall incubation คือ ผู้รับ
กำรบ่มเพำะมีสถำนที่ตั้งธุรกิจ มีส�ำนักงำน อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เครื่องจักรของตนเอง ต้องกำรเพียงกำรบริกำรปรึกษำแนะน�ำ 
จำกเจ้ำหน้ำทีบ่่มเพำะวสิำหกจิ และทีป่รกึษำเฉพำะทำงซึง่ให้ค�ำ
ปรึกษำในเชิงลึก ที่จะจัดหำให้ในช่วงเวลำกำรบ่มเพำะ กำรให้
บริกำรปรึกษำจะจัดให้ทั้งในศูนย์บ่มเพำะฯ และ ณ สถำนท่ี
ประกอบกำรของผู้ประกอบกำร
 กำรด�ำเนนิงำนหน่วยบ่มเพำะวสิำหกจิเพือ่สังคม  โรงเรยีน
อัสสัมชัญล�ำปำงร่วมปรึกษำหำรือครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 
กันยำยน 2559

• จัดตั้งทีมงำนเพื่อด�ำเนินกำรในหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ
 เพื่อสังคม โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง
• จัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมเรียนรู้เรื่องกำแฟ 
 ณ มูลนิธิชำวดอยเพื่อรู้รักสำมัคคีระหว่ำง
 วันที่ 11 – 13 ตุลำคม 2559
• เรียนรู้เรื่องรำวควำมเป็นของกำแฟ
• เรียนรู้กระบวนกำรแปรรูปกำแฟ และลงมือปฏิบัติ
• เรียนรู้เรื่องกำรชงกำแฟ
• เรียนรู้เรื่องกระบวนกำร CUPPING

ขั้นตอนการด�าเนินงาน



  กจิกรรมทำงกำย Physical Activity เป็นสิง่ทีจ่�ำเป็นส�ำหรบั
มนุษย์ทุกวัย เพรำะเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภำพและเพื่อส่งเสริม
พัฒนำกำรโดยเฉพำะเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพรำะเด็กจะเกิดกำรเรียน
รู้จำกกำรเล่น เป็นกำรสร้ำงสมรรถนะทำงสังคมให้กับเด็กๆ ให้
สำมำรถรู้จักอยู่ร่วมกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีน�้ำใจ ช่วยเหลือกัน 
ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนำกำรท้ังด้ำน ร่ำงกำย กล้ำมเนื้อ 
จิตใจ อำรมณ์และรวมทั้งสมองในกำรคิดแก้ปัญหำ 
 โรงเรยีนอสัสมัชญัล�ำปำงเลง็เหน็ควำมส�ำคญั ด้ำนกำรเรยีน
รู้ของนักเรียน โดยจัดพื้นที่ส�ำหรบัเดก็นกัเรยีน ในระดบัชัน้ปฐมวยั
และประถมศกึษำ ส�ำหรับพัฒนำกำรของเดก็ในแต่ละช่วง 
 สนำมเด็กเล่น ยังช่วยฝึกควำมเชื่อมั่นในตัวเองและพัฒนำ
กล้ำมเนื้อ ใหญ่ที่แขน ขำให้แข็งแรง ฝึกกำรทรงตัว ฝึกควำมกล้ำ
หำญ กำรตัดสินใจ ฝึกทักษะกำรท�ำงำนของร่ำงกำย และกล้ำม
เนื้อ นอกจำกนั้นยังช่วยพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ สังคมและสติ
ปัญญำ 

ประโยชน์ของการเล่นเครื่องเล่น
 • การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจและ
สังคม ได้แก่ ส ่งเสริมให้เกิดควำมสนุกสนำน ผ่อนคลำย
ควำมเครียด รูจ้กัปรบัตัว เล่น ท�ำงำนร่วมกบัผู้อืน่ เรยีนรูก้ำรระวงั
รักษำควำมปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ฯลฯ
 • การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ได้แก่ ส่งเสริม
ให้มคีวำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ส่ิงต่ำงๆ รูจ้กักำรตดัสนิใจแก้ปัญหำด้วย
ตนเอง พฒันำทกัษะกำรสังเกต กำรเปรยีบเทยีบ กำรจ�ำแนก ฯลฯ

 สนามเด็กเล่น ระดับปฐมวัย เพื่อสร้ำงพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย กล้ำมเนือ้ และสำยตำพร้อมทัง้สร้ำงควำมสนกุสนำนและ
กระตุน้กำรอยำกมำโรงเรยีน เดก็ในวยัโดยเฉพำะในวยัแรกเกดิถงึ 
5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรทำงกลไกกำร
เคล่ือนไหว Motor Development กิจกรรมทำงกำยท่ีเหมำะ
สมในช่วงวัยนี้จึงต้องเป็นกิจกรรมที่ได้รับ กำรออแบบให้ส่งเสริม
พัฒนำกำร ด ้ำนกำรเคล่ือนไหวพ้ืนฐำน Fundamental 
Movement ของเด็กเล็ก เช่นกำร ทรงตัว กระโด ว่ิง ปืนป่ำย 
ขว้ำงปำ ฯลฯ

 สนามเดก็เล่นระดบัประถมศกึษา เพื่อกำรพฒันำทำงด้ำน
ของร่ำงกำยและจิตใจ อำรมณ์ สังคม ตลอดจนสติปัญญำของเด็ก 
เพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทของสงัคมไทยสนำมเดก็เล่นโดยใช้หลกั
กำรเรียนรู้ของสมองเป็นพื้นฐำน BBL-Playground ที่เน้นกำร
พัฒนำสมองของเด็กในวัยนี้ กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวเป็นเครื่อง
กระตุ้น ให้สมองส่ังกำรให้อวัยวะรับรู้สภำพแวดล้อมขณะท�ำ     
กำรเคลื่อนไหว เน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน    
อัสสัมชัญล�ำปำง 



 เน่ืองด้วยปี พ.ศ.2560 โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง สถำบันที่มุ่งมั่นอบรมสั่งสอนให้พวกเรำมีควำมเป็นเลิศ

ด้ำนควำมรูคู้ค่ณุธรรม จะครบรอบ 60 ปี คณะภรำดำ คณะคร ูสมำคมผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำอสัสัมชญัล�ำปำง 

ชมรมศิษย์เก่ำอัสสัมชัญล�ำปำง(กรุงเทพ) ชมรมศิษย์เก่ำอัสสัมชัญล�ำปำง(เชียงใหม่) และคณะที่ปรึกษำ มีควำม 

มุ่งมั่นตั้งใจจัดงำนเฉลิมฉลองในโอกำสครบรอบ 60 ปี เกียรติภูมิอัสสัมชัญล�ำปำง ในวันเสำร์ที่ 16 ธันวำคม 2560 

ณ โรงเรยีนอสัสมัชญัล�ำปำง ให้ทรงคณุค่ำครบทกุมติแิละยิง่ใหญ่ทีส่ดุ เพือ่เป็นกำรประชำสมัพนัธ์ เผยแพร่ผลงำน

และเกียรติประวัติอันยำวนำน 60 ปี ของโรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลำยและเสริมสร้ำงควำมรัก               

ควำมสำมคัคแีก่ทกุภำคส่วนของสงัคมอสัสมัชัญล�ำปำง สถำบนัอนัจะช่วยท�ำประโยชน์ต่อส่วนรวมและสงัคมอย่ำง

ต่อเนื่องต่อไป โดยภำยในงำนเฉลิมฉลองโอกำสครบรอบ 60 ปี เกียรติภูมิอัสสัมชัญล�ำปำง มีกิจกรรม ในช่วงเช้ำ 

พิธีท�ำบุญตักบำตรพระสงฆ์  60 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล และงำนแสดงนิทรรศกำรและผลงำนเกียรติประวัติของโรง

เรียนอัสสัมชัญล�ำปำง ตลอด 60 ปี ในช่วงบ่ำย กิจกรรมพี่พบน้อง “จุดประกายดาวแห่งเกียรติภูมิ” พบกับเซเล

บริตี้ศิษย์เก่ำอัสสัมชัญล�ำปำง ที่จะมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้ให้กับน้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน ช่วงเย็น-ค�่ำ พบกับ 

เวที แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่และกำรแสดงสุดอลังกำร ไม่ว่ำจะเป็น กำรแสดงคนตรีพร้อมคอรัสและทีมแปลอักษร

ทีย่ิง่ใหญ่อลงักำรทีส่ดุกว่ำ 500 ชวีติ, กำรแสดงดนตรแีละจนิตลีลำของศิษย์ปัจจุบนั, กำรแสดงจำกศิษย์เก่ำศิลปิน

ดำรำ หมำก ปริญ (นักแสดงช่อง 3) วง LOMOSONIC วง Better Wather ฯลฯ อีกทั้งโชว์พิเศษ Guest Speaker 

ศิษย์เก่ำอัสสัมชัญล�ำปำง นักวิชำกำรและนักรัฐศำสตร์ที่มีชื่อเสียง ดร. อเนก เหล่ำธรรมทัศน์ ในหัวข้อ “โรงเรียน

ในวัยเยาว์ ของผม อัสสัมชัญล�าปาง” และกำรแสดงอื่นๆ ภำยในงำนอีกมำกมำย 

 ทั้งนี้คณะกรรมกำรจัดงำน ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์และควำมร่วมมือจำก คณะภรำดำ คณะครู คณะ CGA 

สมำคมผู้ปกครองและครูอัสสัมชัญล�ำปำง สมำคมศิษย์เก่ำอัสสัมชัญล�ำปำง ชมรมศิษย์เก่ำอัสสัมชัญล�ำปำง        

เครือข่ำยผู้ปกครองอัสสัมชัญล�ำปำง ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน และทุกภำคส่วนของสังคมอัสสัมชัญล�ำปำง         

ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังสำมัคคี จัดงำนครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรสร้ำงเกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่ให้แก่อัส

สัมชัญล�ำปำงที่พวกเรำรักและเทิดทูนสืบไป




