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    สวัสดีผูอานทุกทานคะ
 ปการศึกษาใหม 2561 เรามีหลาก
หลายกิจกรรมพรอมนําเสนอทุกทาน 
ในทุก ๆ  เหตุการณ มีความรวมมือรวมใจกัน ตลอดจนสงเสริมให
นักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพและความสนใจของแตละคน 
 เวลาเรียนก็เรียนอยางเต็มที่ ใชเวลาใหคุมคา เพื่อสรางกําลัง
ใจและตอบแทนพระคุณของผูปกครอง ที่ไดมอบนักเรียนใหอยู
ในความดูแล และการอบรมของคุณครูโรงเรียนเซนตดอมินิก ขอ
ใหผูปกครองไดเชื่อมั่นวาเราจะ
ดูแลลูกหลานของทานดวยความ
รักและเอาใจใสเปนอยางดีคะ 
 ...พบกันใหมฉบับหนาคะ

¡Å ÒÇ¤íÒ»¯ÔญÒ³
 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ 
เปนประธานในพิธีกลาวคําปฏิญาณ
ตนของคณะกรรมการนัก เรียน 
ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวัน
อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ หอง
ประชุมกันตาเต ดอมิโน  

สารบัญสารบัญ
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ด.ช.ปฏิภาค จุลพลัง ม.3/2, ด.ช.ภาณุพงศ ภมร

บุปผาชาติ ม.3/2, ด.ช.มณฑปราชญ ปรมาภูต ิ
ม.3/2, ด.ช.ชญานนท วารีเกษม ม.3/2, 
ด.ช.กฤตเมธ ชางเผือก ม.3/2, นายชนภัทร 
วิเศษโชค ม.6/3 และ นายณัฐศวัส สุภาพ

ธีรนนท ม.6/3 เขาประกวดโครงงาน “มาตร
วิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชื่อโครงงาน “การ

กําหนดความสองสวางของแสงโดยรอบที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าที่สงกลิ่นเหม็นในชุมชนโดยใชจุลินทรียอีเอ็ม” ผานรอบคัด
เลือกระดับประเทศ 7 ทีมสุดทาย ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยา ปทุมธานี โดย
มีมาสเตอรพันเทพ กูนอก,  มิสจุฑามาศ คงอภิรักษ และมาสเตอรจําเนียร วิริยศ เปนครูที่ปรึกษา

น 
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	 สวัสดคีรับท่านผู้ปกครอง และบรรดานักเรียนที่รักทุกคน พ่อกับคณะผู้ใหญ่และคุณครูขอต้อนรับทุกคนสู่ปีการศึกษา 2561 
ผ่านทางเซนต์ดอมินิกสารของโรงเรียนฉบับแรกนี้          
 ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนประมาณสองเดือนกว่า แต่ละคนคงมีโอกาสและเวลาในการทำากิจกรรมหลายอย่างแตกต่างกัน นักเรียน 
จำานวนหนึ่งได้มาเรียนพิเศษปรับพื้นฐานให้คุ้นเคยกับเนื้อหาใหม่ โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนกำาหนดให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ ทำาความรู้จักกับสถานที่ของโรงเรียน คุณครู และเพื่อนใหม่ เพื่อจะได้สามารถ
ใช้ชีวิตนักเรียนที่สูงขึ้นอย่างดี มีความสุข และพัฒนาปรับตัวได้ถูกต้องเหมาะสม นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับปีที่ 4 ก็มีโอกาส
ได้ร่วมกิจกรรมพบเพื่อนใหม่สองสามครั้ง เพื่อให้แต่ละคนที่มาจากที่ต่าง ๆ กันทำาความรู้จักซึ่งกันและกัน เรียนรู้เรื่องของโรงเรียน ซึ่ง
เป็นโครงการที่ทำามาหลายปีแล้ว หลังจากสิ้นสุดการเรียนภาคฤดูร้อน แต่ละคนก็มีเวลาพักผ่อนประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งเชื่อว่าทุกคนได้
เตรียมพร้อมสำาหรับการทำาหน้าที่ในปีการศึกษาใหม่อย่างดีในบริบทของแต่ละคน      
 เรื่องสำาคัญที่ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบผ่านทางวารสารนี้ แม้ได้แจ้งในที่ประชุมผู้ปกครองเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 
แล้วก็ตาม แต่อาจจะมีผู้ปกครองหลายท่านไม่สะดวกในวันดังกล่าวจึงขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งคือ โรงเรียนเซนต์ดอมินิกเป็นสถาบันการศึกษา
ของคณะนักบวชซาเลเซียนที่คุณพ่อบอสโกได้สถาปนาขึ้น ดังนั้นจึงมีภารกิจที่สำาคัญนอกเหนือจากการให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังต้อง
บริหารกิจการภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนซาเลเซียนที่ว่า “โรงเรียนซาเลเซียนมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่ง 
องค์ความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ	 ศักยภาพภายใน	 ในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ	 เพื่อจะได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์” ดังนั้นคณะผู้ใหญ่และคุณครูจึงมีหน้าที่ในการช่วยให้บุตรหลานของ
ท่านซึ่งเป็นนักเรียนของเราได้บรรลุถึงปรัชญาดังกล่าวอย่างสุดความสามารถ เพื่อทุกคนที่สำาเร็จการศึกษาหรือออกจากโรงเรียนจะได้
มีความเป็นมนุษย์ที่ครบบริบูรณ์ มีความสมดุลในชีวิต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา และที่
คุณพ่อบอสโกได้ยำ้ากับเด็กและเยาวชนตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คือการเป็นพลเมืองของสวรรค์ นั่นหมายถึงต้องเป็นคนดี สิ่งนี้จะ
เกิดขึ้นได้ย่อมอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทั้งของทางบ้านและโรงเรียน เราทุกคนควรตระหนักอยู่เสมอว่าบ้านเซนต์ดอมินิกต้อง
รักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะของบ้านซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกตลอดเวลา      
 เรื่องที่อยากจะขอความร่วมมือเป็นพิเศษคือการไปโรงเรียนให้ทันเวลา การตรงต่อเวลาเป็นคุณธรรมประการหนึ่งซึ่งส่งเสริม 
ความน่าเชื่อถือของบุคคล แน่นอนว่าเราเข้าใจดีถึงสภาพการณ์ด้านการจราจรในปัจจุบัน แต่หากเรามีความพยายามหรือมีนำ้าใจดีในหน้าที่
ของเราย่อมเป็นเรื่องที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง จึงขอฝากระเบียบวินัยเรื่องการตรงต่อเวลาให้ทุกคนติดตามเอาใจใส่ในส่วนของแต่ละคนอย่าง 
เคร่งครัดจริงจัง เพื่อความดีของทุกคนและส่วนรวม อีกเรื่องหนึ่งที่ขอฝากให้ท่านผู้ปกครองตลอดจนคุณครูช่วยกันให้คำาแนะนำากับนักเรียน 
โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยม คือการรู้จักติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
พ่อคงไม่จำาเป็นต้องพูดอย่างตรง ๆ ว่าเรื่องอะไร เพราะเชื่อว่าทุกคนเข้าใจได้ และจะช่วยกันอบรมเพื่อความดีในตนเองของบุตรหลาน
ของท่านนักเรียนของเรา           
 พ่อในนามของคณะผู้ใหญ่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนทุกคน สำาหรับนำ้าใจดีที่มีให้กันในปีที่
ผ่านมา ขอบคุณสำาหรับความเป็นหนึ่ง และความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในปีนี้ ที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกต้องรับหน้าที่สำาคัญของ   
โรงเรียนซาเลเซียนในช่วงต้นเดือนธันวาคม ขอพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ นักบุญยอห์น บอสโก นักบุญดอมินิก ซาวีโอ โปรด
อวยพรพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิก ให้เปี่ยมด้วยกำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังความคิดที่จะทำาหน้าที่ของแต่ละ
คนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ดีงาม ตลอดปีการศึกษานี้ และเสมอไป.        

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
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ม.ประเสริฐ ลาภวุฒิพจน์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม MY OFFICE เพื่อเป็นช่องทางการ
สื่อสาร แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ONLINE) ให้บริการหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร

ม.นภัสวรรณ บุญนิธี, ม.ณัฐพร พลพิจิตร์, ม.กฤษณา       
สุขประเสริฐ และ ม.ภัทรฤทัย ขันธปรีชา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “MAKERSPACE : LEARNING IN THE 21st CENTURY” 
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK PARK 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ม.ภคญา จงจิตดังจง เข้าร่วมกิจกรรม
มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 12 “สืบสาน
ศาสตร์พระราชา วิชชาของแผ่นดิน” ระหว่าง
วันศุกร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

 ม.อัจิมา วงศ์ฉายา, ม.ธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ และ ม.พรชัย ชัยชนะ 
เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง TECHNOLOGICAL PEDA GOGICAL 
AND CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ม.อรุณี คูณสมบัติ และ ม.พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันพุธที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ 
กรุงเทพมหานคร

ม.มณี เงากระจ่าง ไปศึกษาดูงานการ
จัดเตรียมค่ายภาษาจีนต่างประเทศ ระหว่างวัน
จันทร์ที่ 2 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ 
นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ม.บุญชู ชูศรี, ม.ธนพร ยมะสมิต และ ม.พิพัฒน์ เกิดปราโมทย์ เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การจัดการเรียนรู้ (ACTIVE LEARNING) 
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ม.สามารถ จั่นมุ้ย และ ม.พรสิทธิ์ จาระนัย เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “งานกำากับดูแลและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำาหรับอาคารควบคุมเอกชน” เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ม.ธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ และ ม.พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู
เป็นแกนนำาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา 
กรุงเทพมหานคร
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	 บทความฉบับสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 จบลงด้วยตอนที่ 36 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ของคณะซาเลเซียนในประเทศไทยถึง
สิ้นปี ค.ศ. 1935 (พ.ศ. 2478) บทความฉบับแรกของปีการศึกษา 2561 นี้ เรามาติดตามเรื่องราวของคณะซาเลเซียนกันต่อตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479)            
 w	26	 มกราคม	 ค.ศ.	 1936	 (พ.ศ.	 2479)	 พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็น
ประธานในพิธีโปรดศีลบรรพชาพระสงฆ์ซาเลเซียนที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จำานวน 6 รูปคือ คุณพ่อกอสตันโช กาวัลลา คุณพ่อ 
เอยิดดีโอ บ้อตตะอิน คุณพ่ออันเดร เช็กกาเรลลี คุณพ่ออันเดร วิตราโน คุณพ่อการ์โล เดลลาตอร์เร และคุณพ่อโดเมนีโก เดลลา
แฟร์เรร่า             
 w	ปี	ค.ศ.	1936	(พ.ศ.	2479) ธรรมทูตซาเลเซียนอีก 3 ท่านเดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทย คือภราดายอแซฟ   
เบอุซ ภราดาโยวันนี และสามเณรซาโบ บัลดะซาร์         
 w	ปี	ค.ศ.	1937	(พ.ศ.	2480)	คุณพ่อกัลเดลากับคุณพ่อเบรูตี ผู้ใหญ่ในคณะที่ปรึกษาของคุณพ่อเปโตร รีกัลโดเน อัคราธิการแห่ง
คณะซาเลเซียน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนสมาชิก และตรวจติดตามการดำาเนินงานของคณะตามบ้านซาเลเซียนที่ต่าง ๆ ในประเทศ 
ไทย              
 w	ปี	ค.ศ.	1938	(พ.ศ.	2481) ธรรมทูตซาเลเซียนชาวไอริช 2 ท่านคือสามเณรเอ็นริโก เดลลีกับสามเณรทัดเดโอ รูนี เดิน
ทางมาถึงประเทศไทย            
 w	ปี	 ค.ศ.	 1939	 (พ.ศ.	 2482)	 ธรรมทูตซาเลเซียนคนสุดท้ายในยุคแรกเริ่มคือภราดาฟรังเชสโก ไมเนโร เดินทางมาถึง
ประเทศไทย หลังจากนี้ก็ว่างเว้นติดต่อกันกว่าสิบปีเนื่องจากวิกฤตการณ์ผันแปรทางการเมืองระหว่างประเทศ และสงครามโลกครั้งที่ 
2 อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นศูนย์กลางของคณะซาเลเซียนในประเทศไทยได้ย้ายจากบางนกแขวกไปอยู่ที่บ้านโป่งแล้ว และได้เปิด
บ้านซาเลเซียนที่หาดใหญ่ ตามด้วยที่ศาลาแดงในลำาดับต่อมา     
 w	18	มีนาคม	ค.ศ.	1939	(พ.ศ.	2482)	พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็นประธาน
ในพิธีโปรดศีลบรรพชาพระสงฆ์ซาเลเซียนที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จำานวน 7 รูปคือ คุณพ่อยอแซฟ วิตาลี คุณพ่อเปโตร คาเร็ตโต 
คุณพ่อนาตัล มาเน คุณพ่อยอห์น อูลลิอานา คุณพ่อเดลฟีโน เกรสปี คุณพ่อเอ็ดโตเร ฟรีเยริโอ และคุณพ่อยอแซฟ ฟอร์ลัสซิน ี
 w	ปี	ค.ศ.	1940	(พ.ศ.	2483) เปิดวัดที่ตำาบลลูกแก อำาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี    
 w	1	สิงหาคม	ค.ศ.	 1940	 (พ.ศ.	 2483)	 เริ่มกิจการข่าวสารซาเลเซียนโดยคุณพ่อยอห์น กาเสตตา เพื่อเผยแพร่งานและ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านซาเลเซียนแต่ละแห่ง และยังดำาเนินงานมาจวบจนทุกวันนี้   
 w 28	 กันยายน	 ค.ศ.	 1940	 (พ.ศ.	 2483)	 พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็น
ประธานในพิธีโปรดศีลบรรพชาพระสงฆ์ซาเลเซียนที่สามเณราลัยบางนกแขวก จำานวน 6 รูปคือ คุณพ่อเปโตร เยลลิชี คุณพ่อโยวันนี 
มิเคเล คุณพ่อยูลิโอ ออตโตลีนา คุณพ่ออัลบีโน ปองกิโอเน คุณพ่อซิลวีโอ โปรเวรา และคุณพ่อฟรังเชสโก วัลเดอร์ฟอร์ด 
 w	9	ธันวาคม	ค.ศ.	1940	(พ.ศ.	2483)	พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็นประธาน
ในพิธีโปรดศีลบรรพชาพระสงฆ์ซาเลเซียนอีก 3 รูปคือ คุณพ่อฟรังซิสโก อันเดรโอนี คุณพ่อหลุยส์ บูสตี และคุณพ่อหลุยส์ ฟอลิอาตี

ตอนที่ 37              ป. โกศิน
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 w	24	มกราคม	ค.ศ.	1941	(พ.ศ.	2484) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
 w	24	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 1941	 (พ.ศ.	 2484) พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็น
ประธานในพิธีอภิเษกคุณพ่อกาเยตาโน ปาซอตตี ขึ้นดำารงตำาแหน่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี พิธีจัดขึ้นที่วัดน้อยของอาราม
คาร์แมล ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพฯ          
 w	ปี	ค.ศ.	1941	(พ.ศ.	2484) ในระหว่างที่เกิดกรณีพิพาทไทย - อินโดจีนฝรั่งเศส นักบวชซาเลเซียนหลายท่านได้ไปช่วย
งานของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตามวัดต่าง ๆ ทั้งในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวลานานถึง 3 ปี แม้สถานการณ์
ในขณะนั้นไม่เอื้ออำานวยก็ตาม แต่มิอาจลดความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและความเสียสละในงานแพร่ธรรม ตลอดจนการอภิบาลสัตบุรุษลง
ไปได้             
 นอกนั้นคุณพ่อยอห์น อูลลิอานา ยังได้ริเริ่มตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกขึ้นที่บ้านเณรบางนกแขวก มีการออกหนังสืออุดมพันธุ์ หนังสือ 
มัชฌิมวัย และหนังสือคาทอลิกต่าง ๆ สำาหรับสัตบุรุษทั่วไปด้วย       
 w	ปี	 ค.ศ.	 1942	 (พ.ศ.	 2485)	 นักบวชซาเลเซียนได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการค่ายทหารญี่ปุ่น อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ให้นำาเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่เชลยศึกตามค่ายทหารญี่ปุ่นต่าง ๆ และได้ช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณแก่เชลยศึกคาทอลิก
ด้วย นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสได้รวบรวมของขวัญนำาไปมอบแก่เชลยศึกทุกคนที่ค่ายทหารญี่ปุ่นที่บ้านโป่งและหนองปลาดุก 
ผู้บัญชาการทหารญี่ปุ่นได้มีหนังสือชมเชยและแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งมอบเงินที่เรี่ยไรจากบรรดาทหารญี่ปุ่นไว้ให้ช่วยเหลือเด็ก
ยากจนของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยอีกด้วย.

บรรดาธรรมทูตซาเลเซียนชุดที่ 5 ที่เดินทางมาประเทศไทย กับกลุ่มที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 
ขณะอยู่บนเรือที่ท่าเรือสิงคโปร์ ปี ค.ศ. 1930 ( พ.ศ. 2473 )
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.......มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
   1) นักเรียนสามารถอาน เขียน สื่อสาร และคิดคํานวณ 
ตามเกณฑของแตละระดับชั้น ไดรอยละ 94
   2) นักเรียนสามารถ คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ไดรอยละ 96
   3) นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ไดรอยละ 94
   4) นักเรียนกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน
ศึกษา ไดรอยละ 92
   5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ ไดรอยละ 87
   6) นักเรียนพรอมศึกษาตอ ฝกงานหรือทํางาน  ไดรอย
ละ 95
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
   1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถาน
ศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ไดรอยละ 96
   2) นักเรียนภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย ไดรอย
ละ 99
   3) นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง 
และหลากหลาย ไดรอยละ 98
   4) นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิต
สังคม  ไดรอยละ 95

.......มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
 1. ผูบริหารมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน ไดรอยละ 96
 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา
  1) ผูบริหารวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทุกกลุมเปาหมายและดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม ไดรอยละ 87
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  2) ผูบริหารวางแผน และดําเนินงานพัฒนาครู และ
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไดรอยละ 87
  3) ผูบริหารวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ ไดรอยละ 97
  4) ผูบริหารวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ไดรอยละ 88
 3. ผูบริหารมีสวนรวมกับผู เกี่ ยวของทุกฝายและการ       
รวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และได
มาตรฐาน ไดรอยละ 96
 4. ผูบริหาร กํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา ไดรอยละ 96

.......มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 1. ครูมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุก
คนมีสวนรวม ไดรอยละ 91
 2. ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ทองถิ่น ไดรอยละ 95
 3. ครูตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน
อยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ไดรอยละ 96

.......มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล
 สถานศึกษาใชระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น ไดรอยละ 96  

ÃÒÂ§Ò¹¤Ø³ÀÒ¾ »ÃÐ í̈Ò»‚ 2560
âÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡
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 ด.ช.ไพสิฐ  เทียนทอง ป.5/4 แขงขันแบดมินตันไดรับรางวัลดังนี้ 
 - ชนะเลิศ รุนไมเกิน 10 ป MIRACLE OF MOMENTUM CUP 2018 
ชิงถวยรางวัล มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหวางวันเสารที่ 24 ถึงวันอาทิตยที่ 25 
กุมภาพันธ 2561 ณ สนามแบดมินตัน RPK กรุงเทพกรีฑา
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว รุนไมเกิน 11 ป JIB BADMINTON 
YOUTH 2018 ระหวางวันเสารที่ 24 ถึงวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ 
สนามกีฬา MT AREENA จ.ปทุมธานี
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเด่ียว และชายคู รุนไมเกิน 11 ป 
เทศบาลนครสวรรค ADIDAS-FOOD OPEN 2018 ระหวางวันเสารที่ 31 
มีนาคม ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาล จ.นครสวรรค

ÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ
 ผลการแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2561 
(รอบสอง ระดับประเทศ) เมื่อ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร : ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.6/1 เหรียญทอง
และ ด.ช.เติมปติ อัศวเลิศลักษณ ป.6/1 ชมเชย
 คณิตศาสตร : ด.ช.ฮิโรคิ ยามาอุจิ ม.1/2 ชมเชย, ด.ช.จักริน นวกิจวัฒนา ม.3/1 เหรียญทองแดง, ด.ช.กานต  จิวัธยากูล ม.3/1 
ชมเชย และด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.3/1 ชมเชย

ÀÒÉÒä·ÂÍÑ¹´Ñº 1 ¢Í§»ÃÐà·È
 ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.6/1 ทําคะแนน PRE-ประถมศึกษา’60 วิชาภาษาไทย อันดับที่ 1 ของ
ประเทศ และประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) อันดับ 3 ของภาค (ป.5) ไดรับทุนการศึกษาและ
ใบประกาศเกียรติคุณ โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว 
รวมกับ สนามสอบทั่วประเทศ เมื่อวันศุกรที่ 9 มีนาคม 2561

2 àËÃÕÂญ·Í§ÇÒÂ¹íéÒ
 ด.ช.ศรัณยู  ทาคายามะ ม.3/4 ได 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแขงขันวายน้ํา 
MARLIN MAYHEM MEET 2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ถึงวันอาทิตยที่ 1 
เมษายน 2561 ณ SAINT ANDREWS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK 

ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÇÒÂ¹íéÒÁÒÃÒ¸Í¹
 ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.6/6 แขงขันวายน้ําทะเลมาราธอน “THAILAND 
OPEN WATER CHAMPIONSHIP 2018” ไดรองชนะเลิศอันดับ 5 ระยะทาง 1 
กิโลเมตร เมื่อวันเสารที่ 28 เมษายน 2561 ณ หาดน้ําใส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

(รอบส
วันอังค

จัดโดยส
ศึกษาข้ันพื้

เมื่อ
2561
ารการ

O
กิโล
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ÍºÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃâÍÅÔÁ»¡

 ด.ช.กวีรภัทร ไชยไธสง ม.3/1 เขาอบรมรอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกนานาชาติ ครั้งที่ 15 (15th IJSO) ณ 
สาธารณรัฐบอตสวานา โดยจัดอบรมระหวางวันจันทรที่ 16 เมษายน ถึงวัน
ศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

áªÁ»ÅÕÅÒÈ Á.2
 ด.ช.อาแฟนดี่ย แวอุเซ็ง ม.2/2 ชนะเลิศการแขงขันลีลาศ ประเภท 
STANDARD CLASS D และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท JUNIOR 
TEN DANCE การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 “จันทบุรีเกมส” รอบคัด
เลือกตัวแทนภาค 1 ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม 
2561 จ.จันทบุรี, ชนะเลิศ ประเภท STANDARD รุน TDSA JUNIOR I 
CLOSED และอันดับ 5 รุน TDSA JUNIOR II CLOSED การแขงขัน
กีฬาลีลาศนานาชาติระดับโลก “สายอาชีพ” การแขงขันกีฬาลีลาศชิงชนะ
เลิศระดับมหาวิทยาลัยแหงเอเชีย และการแขงขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย ประจําป 2561 ระหวางวันศุกรที่ 18 ถึงวันอาทิตยที่ 20 
พฤษภาคม 2561 ณ อินดอรสเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแหงประเทศไทย 

áªÁ»à·¤ÇÑ¹â´ ».5
 ด.ช.ณัฏฐดนัย อักกะวิเนต ป.5/4 ชนะเลิศ ประเภทยุวชนชาย 11-12 
ป รุน C นํ้าหนัก 32-35 กิโลกรัม KYORUGI การแขงขันเทควันโด 2018 
RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO (ROAD TO THE SUN 
CIRCUIT#1) เมื่อวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารนันทนาการ 
ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต

ÁÍºà¡ÕÂÃμÔºÑμÃ 
ENGLISH SUMMER CAMP 2018

 เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คุณพอมนูญ สนเจริญ 
อธิการ มอบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการ 
English Summer Camp 2018 ณ สถาบันภาษา Embassy 
English Hastings Campus เมือง Hastings สหราชอาณาจักร 
ระหวางวันเสารที่  17 มีนาคม ถึงวันอาทิตยที่ 15 เมษายน  2561 โดยมีนักเรียน
เขารวมโครงการ 16 คน : ด.ช.วศิน ไตรประคอง ม.1/3, ด.ช.กวิน วัชวงษ ม.1/3, ด.ช.ธีธัช ลีลาสิรินุวงศ ม.1/5, ด.ช.วรรธก 
คฤหบดี ม.2/4, ด.ช.ณฐกฤต ลีละสิริ ม.2/6, ด.ช.นานฟา จันทนวรานนท ม.3/2, ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ ม.3/3, นายธนกิจ 
ไตรประคอง ม.4/3, นายศุภณัฐ มาศรังสรรค ม.5/2, นายพงศพิสุทธ์ิ แสงวงษา ม.5/4, นายธนดล ทรัพยมนชัย ม.5/4, นายพลาธิป 
แซหวัง ม.5/5, นายภวัต ปทมโยธิน ม.6/3, นายกษิดิศ เล็กวิวัฒน ม.6/3, นายกระสินธุ ดิษฐอราม ม.6/3 และ นายอดิศักดิ์ ไดเลิศ 
ม.6/4
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
  วิชาประวัติศาสตรในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนจะตองเรียนรูเกี่ยวกับภูมิภาคของเรา คือ ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งตองเรียนรูจักประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค, รูจักที่ตั้งของประเทศ, ความแตกตางของภูมิประเทศจากการ
ศึกษาแผนท่ี, วัฒนธรรม, การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน ซึ่งในการศึกษาแผนท่ีนั้น นักเรียนมีความสนใจแตขาด
ความเขาใจ จึงไมสามารถจําแนกลักษณะภูมิประเทศและยังไมสามารถบอกท่ีตั้งได ผูสอนจึงตองปรับรูปแบบการสอนเพ่ือชวยนักเรียน
ใหเกิคความเขาใจและสามารถศึกษาแผนที่อยางถูกหลักการ ที่สําคัญนักเรียนตองไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนาน
  ทั้งน้ีผูวิจัยมีความสนใจและตองการหาคําตอบจากปญหาที่เกิดขึ้นวา จะทําอยางไรใหนักเรียนสามารถบอกตําแหนงประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดถูกตอง จึงมีแนวคิดในการทดสอบและนํากิจกรรมศิลปะวาดภาพระบายสีมาใชในการทําวิจัย เพื่อ
ศึกษาวาวิธีการนี้จะชวยนักเรียนจดจําตําแหนงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนเกิดความเขาใจมากข้ึนหรือไม โดย
เปนการแกปญหานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาประวัติศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อแกปญหาการบอกตําแหนงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ประโยชนของการวิจัย
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จะมีความรู ความเขาใจในการศึกษาแผนที่ 
และบอกตําแหนงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางถูกตอง
แมนยํา

ตัวแปรในการวิจัย
  ตัวแปรตน การใชวิธีการแกปญหาดวยวิธีการวาดแผนท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต

  ตัวแปรตาม ความสามารถในการบอกตําแหนงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ขอบเขตของการวิจัย
   ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากร
    ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนตดอมินิก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 
254 คน 
   กลุมตัวอยาง
    กลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเซนตดอมินิก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 15 คน

กรอบแนวคิดการวิจัย

ความสามารถในการบอกตําแหนงประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

การใชวิธีการแกปญหา
ดวยวิธีการวาดแผนที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเดน ปการศึกษา 2560
“การแกปญหาการบอกตําแหนงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โดยใชวิธีการวาดแผนท่ี”
นางพรทิพย   เอี่ยมประเสริฐ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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วิธีดําเนินการวิจัย
  1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อเปนแผนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
  2. จากนั้น ครูลองใหนักเรียนดูแผนที่ที่เปนรูปรางประเทศตาง ๆ แตไมระบุชื่อประเทศ โดยเปนการถาม - ตอบปากเปลา (ครู
บันทึกขอมูลหลังการถามตอบ)
  3. เมื่อพบนักเรียนที่ไมสามารถจดจําตําแหนงได 
ครูดําเนินการแยกกลุมออกมานอกเวลา  
  4. ครูดําเนินการวิจัยในสัปดาหที่ 1  
   4.1 ครูเพิ่มสื่อเปนภาพขยายลักษณะประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใหนักเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน ไดสังเกตประมาณ 
2-3 ครั้ง (ครูบันทึกขอมูลระหวางการสังเกต)
   4.2 ใหนักเรียนท่ีไมสามารถจดจําตําแหนง
ได สังเกตแผนท่ีอยางละเอียด มีการชี้ประเทศ และ
อธิบายรูปลักษณะประเทศรวมกับครู 
   4.3 ใหนักเรียนทําใบงานท่ีเปนแผนที่ที่จํานวนประเทศไมครบเพื่อใหนักเรียนไดเขียนเพิ่มเติม จากนั้นครูบันทึกผลการทดสอบ
  5. ครูดําเนินการวิจัยในสัปดาหที่ 2
   5.1 ใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 15 คน ใชเวลาลองสังเกตแผนที่รวมกับครูอีกครั้งหนึ่ง แลววาดภาพประเทศตาง ๆ ใน
กระดาษ A4 โดยไมดูตนแบบจากสื่อแผนที่ แลวระบายสีตามจินตนาการ จากน้ันครูบันทึกผลจากผลงานนักเรียน
  6. ประเมินผลทั้ง 2 กิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือทํา
  7. ครูสรุปผลการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
  1. ใบงานประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
  ใบงานที่เปนแผนที่ ระบุตําแหนงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีเพียง 9 ประเทศ และใหนักเรียนวาดประเทศท่ีหายไป
เพ่ิมเติม
  2. ใบงานเพื่อการวาดรูปประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
  ใบงานกระดาษ A4 เปลา  เพื่อใหนักเรียนไดวาดแผนท่ีทั้งหมด

สรุปผลการวิจัย
  จากการวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 15 คน ที่ไมสามารถบอกตําแหนงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไดสรุปผลไดดังน้ี
  1. จากการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ครั้งที่ 1 ในการทดสอบผานการทําใบงานแผนท่ี พบวา นักเรียนวาดตําแหนง
ประเทศที่หายไปไดถูกตอง ทั้งหมด 15 คน คิดเปนรอยละ 100 แสดงวาถานักเรียนไดดูและสังเกตภาพประเทศตาง ๆ จากสื่อกอน
แลววาดเพิ่มเติม นักเรียนจะยังพอจดจําได และบอกตําแหนงไดถูกตอง
  2. จากการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ครั้งที่ 2 ในการวาดรูประบายสีแผนที่ นักเรียนสามารถวาดรูปไดถูกตําแหนง  
เขียนชื่อประเทศถูกตอง และระบายสีไดสวยงาม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100 นักเรียนมีความสนุกสนานกับการวาดภาพ
ระบายสีดวยตนเอง และวาดไดถูกตองตามตําแหนงท่ีกําหนด
  3. จากการทํากิจกรรมทั้ง 2 ประเภทนี้จะเห็นไดวาการใหนักเรียนทํากิจกรรมเชนนี้  นักเรียนเรียนรูจนเกิดทักษะการสังเกต  เกิด
ความจํา ความเขาใจ และมีความสนุกสนานผานการเรียนมากข้ึน โดยไมรูสึกวาเปนการบังคับจํา ทําใหจดจําตําแหนงของประเทศ 
ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
  1. อาจมีการตอยอดโดยสรางกิจกรรมบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ เพื่อเพ่ิมทักษะการอานแผนท่ี เชน การวัดระยะแผนท่ี (คณิต 
ศาสตร), การเขียนคําภาษาอังกฤษในแผนที่ เปนตน
   2. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจพัฒนาสื่อเพื่อกระตุนการเรียนรู และเพิ่มความสนุกใหกับวิชาประวัติศาสตร
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