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การศึกษาในยุค Covid-19
 ไวรสั Covid-19 ได้แพร่ระบาดไปทัว่โลก โดยเริม่แพร่ระบาดต้ังแต่
ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าขณะนี้ทั่วโลกต่างเร่งมือท�าการวิจัย
ค้นคว้าเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 แต่ดูเหมือนว่าจะใช้เวลา
นานพอสมควรเพื่อให้ม่ันใจว่าวัคซีนที่ผลิตออกมานั้นปลอดภัยและไร้
ผลข้างเคียง ในช่วงเวลาที่ยังคิดค้นวัคซีนป้องกัน ไวรัส Covid-19 ได้
ส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างมากมายและต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
บริษัทท่ีต้องเปลี่ยนสถานท่ีการท�างาน จากบริษัทมาเป็นท�างานที่บ้าน 
(Work from home) ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ ต้องปิดเป็นการ
ช่ัวคราวตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเปลี่ยนมาขาย
บนออนไลน์ บุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องท�างานอย่างหนักเพื่อรักษา 
ผู้ป่วยและมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ, แม่บ้านที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน
การซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ หรือแม้แต่นักเรียน นักศึกษา 
ที่ถูกเลื่อนการเปิดเทอม ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่เสียโอกาสใน 
การเรียนรู้ ที่ร้ายแรงที่สุดนักเรียนกลุ่มนี้เสี่ยงท่ีจะหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตเด็กในระยะยาว
เมื่อคุณครูและนักเรียนต้องทดลองการเรียนการสอนทาง
ออนไลน์
 ในการศกึษายคุ Covid-19 ท�าให้คุณครแูละนกัเรยีนต้องปรบัตวัสู่
สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคย และรับภาระที่เพิ่มมากขึ้น คุณครูต้องใช้
เวลามากขึ้นในการเตรียมการสอน นักเรียนรับการบ้านและต้องเรียนรู้
ด้วยตนเองที่มากกว่าเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น
ผลกระทบตามมาก็คือ...
 เด็ก ๆ  หลายคนต่ืนเต้นทีจ่ะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยผ่ีานอปุกรณ์
เทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ทว่าเมื่อได้พิจารณาจากหลาย ๆ ด้านแล้ว พบว่า
ยังมีเด็กนักเรียนในหลายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบซ�้าเติมจากการ
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เรียนออนไลน์ และปัญหาที่ใหญ่ส�าหรับพวกเขาคือค่าใช้จ่ายที่มี 
เพ่ิมมากขึน้ ทัง้ค่าอปุกรณ์ในการเรยีนออนไลน์ ค่าบรกิารอนิเตอร์เนต็
รายเดือน ค่าไฟท่ีสูงขึ้น ยิ่งครอบครัวที่มีลูกในวัยเรียนมากกว่า 1 คน 
ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวของคุณครู…เราอาจ
จะได้เหน็ผ่านสือ่โซเชยีลทีเ่ล่าเรือ่งราวของคณุครลูงพืน้ทีไ่ปเยีย่มเยยีนนกัเรยีนเพือ่สอบถามความ
เป็นอยู่ของเด็ก ๆ ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียน และจัดส่งอาหารที่พร้อมด้วยคุณค่า
ทางโภชนาการให้กบัเดก็ ๆ  รบั-ส่งสมุดการบ้านและตรวจแบบฝึกหดัให้นักเรียน และพดูคยุกับผู้
ปกครองถึงปัญหาทีเ่กดิขึน้ นักเรียนไม่เข้าใจเน้ือหาจากการเรียนออนไลน์ การเรยีนออนไลน์นัน้ 
มีข้อจ�ากัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคลมากมาย โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสีย
เปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน ส�านักงานสถิติแห่งชาติยังสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล�้า 
ในการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะยากจน นอกจากนี้ ในการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจ�าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้
ผู้ปกครอง อาจท�าให้เหลื่อมล�้าทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น หากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมไปถึงโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางในต่างจังหวัด ที่คุณครูก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่ดีนัก เพราะประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดในการเรียนทางไกลหรือเรียน
ออนไลน์ค่อนข้างสูง
 อย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์ไม่ใช่เร่ืองใหม่ โดยเร่ิมต้นจากสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ให้
ผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทาง สามารถเรียนผ่านออนไลน์ที่เป็นคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ได้ จึงไม่ใช่เร่ืองใหม่
ในสังคม หากแต่ในช่วงวิกฤตนี้ การเรียนออนไลน์กลายมาเป็นค่านิยมในการเรียนรูปแบบใหม ่
เพราะปัจจุบันในโลกออนไลน์นั้น สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ถ้ามีเวลาก็สามารถศึกษาด้วยตนเอง 
รวมทั้งเลือกส่ิงที่จะเรียนและเวลาเรียนได้อีกด้วย ปัจจุบันยังไม่มีใครรับประกันว่าโควิด-19 จะ
หยุดลงเมื่อไร ในสถานการณ์เช่นนี้ การเรียนออนไลน์ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
       บรรณาธิการ

ครอบครัวที่มีลูกในวัยเรียนมากกว่า 1 คน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก

หน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวของคุณครู…เราอาจจะได้เห็นผ่านสื่อโซเชียลที่เล่าเรื่องราวของ

คุณครูลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนักเรียนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของเด็กๆ  ลงพื้นที่ติดตามความ

เป็นอยู่ของนักเรียน และจัดส่งอาหารที่พร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กๆ รับ-ส่งสมุด

การบ้านและตรวจแบบฝึกหัดให้นักเรียน และพูดคุยกับผู้ปกครองถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นักเรียนไม่

เข้าใจเนื้อหาจากการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์นั้น มีข้อจ�ากัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคล

มากมาย โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติยังสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้�าในการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะ

ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน  นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจ�าเป็นต้องได้

รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครอง อาจท�าให้เหลื่อมล้�าทางการ

ศึกษาเพิ่มมากขึ้น หากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน 

ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมไปถึงโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางในต่างจังหวัด ท่ี

คุณครูก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่างๆ รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนัก เพราะ

ประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดในการเรียนทางไกลหรือเรียนออนไลน์ค่อนข้างสูง

 อย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยเริ่มต้นจากสถาบันกวดวิชาต่างๆ ให้ผู้

ที่ไม่มีเวลาเดินทาง สามารถเรียนผ่านออนไลน์ที่เป็นคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ได้ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่

ในสังคม หากแต่ในช่วงวิกฤตนี้ การเรียนออนไลน์กลายมาเป็นค่านิยมในการเรียนรูปแบบใหม่ 

เพราะปัจจุบันในโลกออนไลน์นั้น สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ถ้ามีเวลาก็สามารถศึกษาด้วยตนเอง 

รวมทั้งเลือกสิ่งที่จะเรียนและเวลาเรียนได้อีกด้วย  ปัจจุบันยังไม่มีใครรับประกันว่าโควิด-19 จะ

หยุดลงเมื่อไร ในสถานการณ์เช่นนี้ การเรียนออนไลน์ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 

       บรรณาธิการ
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 การจัดการเรยีนรูยคุโควดิ-19 ทีเ่รยีกวายคุ New Normal เกิดข้ึน
เนือ่งจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) มีผูติดเชื้อ และเสียชีวิตมากมาย สงผลถึงทุกภาคสวน
ตองมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง โรงเรียนก็เชนกัน ตองขยับตัวจาก
การจัดการเรียนรูแบบปกติมาเปนการจัดการเรียนรูแบบปกติใหม 
(New Normal) โรงเรียนอนุชนศึกษาตระหนักและไดจัดเตรียมการ
ทั้งกอนเปดเรียนและระหวางเปดเรียน เพื่อใหการจัดการอบรมศึกษา
ของโรงเรียนเปนไปอยางมีคุณภาพ ภายใตเงื่อนไขการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
อยางเครงครัด

 ภายใตสถานการณอันยากลําบากนี้ โรงเรียนไดกําหนดนโยบาย
แรกของปการศึกษา 2563 คือ “นักเรียนอนุชนศึกษาทุกคนตองได
มาเรียนที่โรงเรียน และตองปลอดภัยจากโควิด-19” ทําใหโรงเรียน
ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 อยางเครงครัด ทั้งการเตรียมการกอนเปดเรียน ดวย
1) การปรับปรุงอาคารสถานท่ี หองเรียน และสภาพแวดลอม เพื่อ
รองรับการขยายหองเรียนทุกระดับเพิ่มอีก 19 หอง โดยคํานึงถึงการ
เวนระยะหางระหวางบุคคล 2) จัดการเรียนการสอนออนไลนผาน
แอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดเรียนและเตรียม
นักเรียนใหปรับตัวเขากับการเรียนออนไลน 3) การจัดสราง จัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณในการปองกันการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 4) การใชบัตรประจําตัวนักเรียน เพื่อใชซื้ออาหารและ
อปุกรณเครือ่งเขียนแทนเงนิสดในโรงเรยีน เพือ่ปองกนัการตดิเชือ้ไวรสั
ที่อาจติดมากับเหรียญและธนบัตรได เปนตน และการดําเนินการ
ในระหวางเปดเรียน ที่ตอง 1) มีจุดคัดกรอง ผูมีอาการเบื้องตน 2) มีจุด
ใหบริการวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล กอนเขาโรงเรียน

3) คณะคร ูบคุลากร และนกัเรยีนทกุคนสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา 4) โรงเรยีนจัดการเรยีนการสอนแบบเวนระยะหาง
ระหวางบุคคล 5) งดจัดกิจกรรมท่ีอาจเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดกิจกรรมเสริมอื่นเพื่อพัฒนางาน
ดานวิชาการทดแทน 6) จัดการเรียนการสอนแบบ Online ผานแอพพลิเคชั่น Zoom ชวงปดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ฯลฯ

 สถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เปนอกีหนึง่บทพสูิจนวาโรงเรยีนอนชุนศกึษามรีะบบ
การบริหารงาน ทีมงานบริหาร และบุคลากรครูที่เขมแข็ง มีคุณภาพ สามารถจัดการอบรมศึกษาภายใตสถานการณและ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปไดอยางมีคุณภาพ และจะยังคงเปนเชนนี้ตลอดไป สุดทาย ขอขอบคุณทานผูปกครอง คณะครู 
พนักงาน นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน ที่รวมแรงรวมใจใหความรวมมือจนทําใหปการศึกษา 2563 นี้ จบลงดวย
รอยยิ้มและความสุขของทุกคน ขอพระเจาและพระแมมารีประทานพระพรแดทุกทานตลอดไป

บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต

อธิการโรงเรียนอนุชนศึกษา
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นางสาววรัญญภัคว  เกียรติอมรเวช
เกิดวันที่ 20 มีนาคม 2538   อายุ 26 ป
อาชีพ รับราชการ 
ตําแหนง นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
การศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุชนศึกษา
   ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุชนศึกษา
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนอนุชนศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทามะกาวิทยาคม
  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 ดฉินันางสาววรัญญภัคว เกยีรติอมรเวช (มนี) เริม่เขาเรยีนทีโ่รงเรยีนอนชุนศกึษาต้ังแตอนบุาลคะ
ตอนเด็ก ๆ หลายคน คงเคยรองไหในตอนเชาไมอยากไปโรงเรียน ซึ่งดิฉันก็เปนอยางหลาย ๆ คน
ในชวงประถมศึกษา คุณครูดูแลเอาใจใสในเรื่องการเรียน และฝกฝนเรื่องระเบียบวินัย นั่นจึงทําให
ดิฉันเปนคนที่มีระเบียบวินัย รูจักหนาที่ของตนเอง แบงเวลาเรื่องการเรียนและรวมกิจกรรมตาง ๆ  
ในโรงเรียน ดิฉันเขาอยูในวงโยธวาทิตตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ยังไดเขารวมแขงขันกิจกรรมทางวิชาการทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

 ในชวงมธัยมศกึษาตอนตนนบัวาเปนชวงท่ีสาํคญัทีส่ดุวาเมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 3 จะเลอืกเรยีน
สายวิทยหรือสายศิลปเพราะยังไมมีความเขาใจ มีคุณครูที่ทําหนาที่เปนครูแนะแนวใหคําปรึกษาถึงความถนัด
และความชอบ ดิฉันจึงเลือกเรียนสายวิทย-คณิต ซึ่งมีผลทําใหปจจุบันนี้ดิฉันไดทํางานตรงตามสายที่เรียนมา

 แนวคดิท่ีพีข่อฝากถงึนอง ๆ  ท่ียงัไมรูวาตวัเองโตขึน้ไปอยากประกอบอาชพีอะไร แคใหนอง ๆ  อยาทิง้การเรยีน
อยาทอ พีเ่ปนคนทีไ่มไดเรยีนเกงในทกุวิชา แตพีก่จ็ะใหความสนใจในวชิาท่ีเราดอย พ่ีเช่ือวาเราทุกคนมคีวามสามารถ
ความถนดัและความชอบท่ีตางกนั การตัง้ใจฟงคณุครใูนสิง่ทีท่านสอน การถามในเรือ่งทีไ่มเขาใจ รวมไปถงึการอาน
หนังสือทบทวนเปนสิ่งที่ชวยเราไดมากจริง ๆ คะ

 สดุทายนีข้อขอบพระคณุโรงเรยีนอนชุนศกึษา คณุพอ และคณุครทูกุทาน ทีค่อยอบรมดิฉันมาเสมอ ทาํใหดิฉัน
รบัรูถงึความรกั ความหวงใยของคณุครทูกุทานทีส่งมาใหสมกับคาํวา ปลอดภยั ใจใส ดแูล “อนชุนศกึษาคอื สวนหนึง่
ของความสําเร็จของดิฉัน” 
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ชื่อผูปกครอง นายวิทวัส  ลํ้าเลิศ และนางสุดารัตน  หลงรักษ ผูปกครองของ เด็กหญิงวิรดา  ลํ้าเลิศ 

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา 

 ขาพเจาไดใหนองญาดายายมาศึกษาที่ โรงเรียนอนุชนศึกษา ตอนอยูอนุบาล 2 ขาพเจาประทับใจในการสอน

การดูแลของคุณครูทุกทาน ใสใจเด็ก ๆ เปนอยางดี และไดมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนแกเด็ก ๆ

มากยิ่งขึ้น

 สวนสถานทีภ่ายในโรงเรยีน เรยีบรอย สะอาด รมรืน่ สวยงามมากคะ คุณพออธิการ ทานบรหิารโรงเรยีนไดดมีากคะ

ทานจริงจังกับทุก ๆ ดานในโรงเรียนอนุชนศึกษา ขาพเจาไมผิดหวังเลยที่ไดนําลูกมาศึกษาตอที่โรงเรียนอนุชนศึกษาคะ

ชื่อผูปกครอง นายศักดิ์ศรี  ผองใส และนางสาวนาถฤทัย  ลิ้มละมัย ผูปกครองของ เดก็หญิงเปมกิา   ผองใส

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา 
 โรงเรยีนอนชุนศกึษาเปนโรงเรยีนใกลบาน และมคีณุภาพมาก ๆ  คณุครดูแูลเอาใจใสเด็ก ๆ  เปนอยางด ี โรงเรยีนมกีารพัฒนา

อยางตอเนื่อง คุณพออธิการมีความมุงมั่น เอาใจใสในทุก ๆ  ดาน เด็ก ๆ  ไดความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ  ลูกชอบและรัก

คณุครมูาก ๆ  คะ ผูปกครองกม็คีวามยนิดเีปนอยางดทีีเ่ลอืกบานหลังทีส่องใหลูกไมผิด เด็ก ๆ  ไดเรยีนรูส่ิงใหม ๆ  กลาคิด กลาทาํ

กลาแสดงออก พรอมจะเติบโตเปนคนดีมีคุณภาพในสังคมตอไป

ชื่อผูปกครอง นายชาญชัย และนางอริญรดา  กาญจนโชคชัย

ผูปกครองของ เด็กชายฐากฤชโชค  กาญจนโชคชัย และนายพิชัยภูศิต  กาญจนโชคชัย                 

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา 
 อนุชนฯ เปรียบเหมือนดั่งบานหลังที่ 2 ของเด็ก ๆ ดิฉันคิดไมผิดที่ไดนําลูกทั้งสองมาเรียนที่นี่ ที่นี่มีแตความอบอุน 

คุณครูดูแลเด็ก ๆ ไดดีมากคะ ผูบริหาร (คุณพอปอม) ก็พัฒนาโรงเรียนมิเคยหยุดทั้งดานวิชาการ และสภาพแวดลอมตาง ๆ 

ภายในโรงเรียนทําใหแมสบายใจเมื่อลูกอยูที่โรงเรียน

 สดุทายขอขอบคณุคณุพอและคณุครทูกุทาน ทีไ่ดอบรมสัง่สอนและดแูลลกูดฉินัไดเปนอยางด ีทาํใหเขามพีฒันาการ

ที่ดีทั้งวิชาการและเปนคนดีของสังคม………………รักอนุชนฯ ดั่งเชนที่เด็ก ๆ รัก

ชื่อผูปกครอง นายสุรัต และนางพิชญานิน  จงจินารี

ผูปกครองของ เด็กหญิงพิรดา  จงจินารี  และเด็กชายรพีวิชญ  จงจินารี                 

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา 
 คณุครทูีส่อนตัง้แตระดบัชัน้ปฐมวยัจนมาถงึระดบัชัน้ประถมศกึษา มคีวามเอาใจใส

เดก็นกัเรยีนเปนอยางด ี มคีวามเขาใจ  สนใจ รกัเดก็ ๆ  เหมอืนลูกของตนเอง มมีารยาทดี

พดูจาไพเราะ คณุแมขอขอบคณุ คุณพออธกิารและคณุครทูกุทานทีด่แูลเดก็ ๆ  เปนอยางดี

 สุดทายนี้ตองขอขอบคุณแทนผูปกครองทุกทาน ที่คุณพออธิการและคุณครูทุกทานดูแลบุตรหลานของพวกเราเปนอยางดีเสมอมา

เด็กชายฐากฤชโชค  กาญจนโชคชัย และนายพิชัยภูศิต  กาญจนโชคชัย                

 อนุชนฯ เปรียบเหมือนดั่งบานหลังที่ 2 ของเด็ก ๆ ดิฉันคิดไมผิดที่ไดนําลูกทั้งสองมาเรียนที่นี่ ที่นี่มีแตความอบอุน 

คุณครูดูแลเด็ก ๆ ไดดีมากคะ ผูบริหาร (คุณพอปอม) ก็พัฒนาโรงเรียนมิเคยหยุดทั้งดานวิชาการ และสภาพแวดลอมตาง ๆ 

               

 คณุครทูีส่อนตัง้แตระดบัชัน้ปฐมวยัจนมาถงึระดบัชัน้ประถมศกึษา มคีวามเอาใจใส

เดก็นกัเรยีนเปนอยางด ี มคีวามเขาใจ  สนใจ รกัเดก็ ๆ  เหมอืนลูกของตนเอง มมีารยาทดี

พดูจาไพเราะ คณุแมขอขอบคณุ คุณพออธกิารและคณุครทูกุทานทีด่แูลเดก็ ๆ  เปนอยางดี

เด็กหญิงพิรดา  จงจินารี  และเด็กชายรพีวิชญ  จงจินารี 
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ชือ่ผูปกครอง นายณฐัวฒุ ิ เขยีวสด และนางสาวปราณี  สขุสมบัต ิ               ผูปกครองของ เดก็หญงิแพรวา  สขุสมบตัิ

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา 

 โรงเรยีนน้ีเปนโรงเรยีนทีด่สีอนใหเดก็ ๆ  ทกุคนมคีวามรู มคีวามสขุ เดก็มจีติใจราเรงิแจมใสเปนทีร่กัของทกุ ๆ  คน

และพรอมเรียนรูกับสิ่งใหม ๆ ที่ทางโรงเรียนมอบใหตลอดมา

ชื่อผูปกครอง นายจักรชัย และนางสาวมนตรา  สัญญะชิต  

ผูปกครองของ เด็กหญิงณัฐกฤตา  สัญญะชิต และเด็กหญิงณัฐยมล  สัญญะชิต                  

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา 
 โรงเรียนอนุชนศึกษา เปนสถานศึกษาที่ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และการมีมารยาท รวมถึงการไหว

ทีเ่ปนเอกลกัษณ ซึง่การท่ีไดเลอืกโรงเรียนแหงนี ้คอืความเอาใจใสดแูลนกัเรียนของผูบรหิารสถานศกึษา และคณุครทุูกทาน 

มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนวชิาการควบคูกบัการจดักจิกรรมทีม่คีวามหลากหลาย ซ่ึงนกัเรยีนสามารถนาํประสบการณ

ที่ไดรับจากโรงเรียนมาปรับใชใหเขากับชีวิตประจําวันได ทางครอบครัวของเราตองขอขอบคุณคุณพอและคุณครูทุกทาน

ที่ใหความใสใจดูแลนักเรียนทุกคนดวยดีเสมอมา 

ชื่อผูปกครอง

ผูปกครองของ

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา
 โรงเรียนอนุชนศึกษา เปนสถานศึกษาที่ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และการมีมารยาท รวมถึงการไหว

ทีเ่ปนเอกลกัษณ ซึง่การท่ีไดเลอืกโรงเรียนแหงนี ้คอืความเอาใจใสดแูลนกัเรียนของผูบรหิารสถานศกึษา และคณุครทุูกทาน 

มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนวชิาการควบคูกบัการจดักจิกรรมทีม่คีวามหลากหลาย ซ่ึงนกัเรยีนสามารถนาํประสบการณ

ที่ไดรับจากโรงเรียนมาปรับใชใหเขากับชีวิตประจําวันได ทางครอบครัวของเราตองขอขอบคุณคุณพอและคุณครูทุกทาน

ที่ใหความใสใจดูแลนักเรียนทุกคนดวยดีเสมอมา 

ชื่อผูปกครอง นายประเสริฐ  ทัศนา และนางอารีย  วงษปยะพัฒน          ผูปกครองของ นางสาวชัชชญา  ทัศนา

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา 

 ดิฉันคิดถูกจริง ๆ ที่ดิฉันไดใหลูกของดิฉันมาเรียนที่นี่ ตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 จนถึง มัธยมศึกษาปที่ 3

ดฉินัประทบัใจทีโ่รงเรียนสอนเด็กใหอยูในกฎระเบยีบของโรงเรียน คุณครูทุกทานใหการดแูลลกูของดฉินัเปนอยางดี 

และคุณพออธิการก็ไดพัฒนาโรงเรียนไดดีมาก ดูนาเรียนมากขึ้น ภายในโรงเรียนสะอาด ทางครอบครัวขอขอบคุณ

คุณพออธิการ และคุณครูทุกทานที่คอยดูแลเอาใจใสลูกของดิฉันเปนอยางดี ขอขอบคุณคะ

ชื่อผูปกครอง นายพสันต  เอี่ยมทรัพย ผูปกครองของ เด็กชายวงศธร  เอี่ยมทรัพย

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา 

 ขาพเจาภมูใิจในตัวลกูชายของขาพเจาคนนีม้าก ในเรือ่งการเรยีนซึง่ตัง้ใจเรียนมาโดยตลอด และขอขอบคณุ

โรงเรียนอนุชนศึกษา ทางโรงเรียนเอาใจใสและดูแลเด็กนักเรียนเปนอยางดี ลูกชายขาพเจายายเขามาเรียน

ในโรงเรียนแหงนีต้ัง้แต ประถมศึกษาปที ่6 หองเรยีน IEP ปจจบุนักาํลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 สดุทายนี้

ขาพเจาขอขอบพระคุณ คุณพออธิการ คณะครูทุกทานตั้งแตประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา และเจาหนาท่ี

ทุกทานที่คอยดูแลอํานวยความสะดวกใหกับลูกชายของขาพเจา

เด็กหญิงณัฐกฤตา  สัญญะชิต และเด็กหญิงณัฐยมล  สัญญะชิต                 

 โรงเรียนอนุชนศึกษา เปนสถานศึกษาที่ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และการมีมารยาท รวมถึงการไหว

ทีเ่ปนเอกลกัษณ ซึง่การท่ีไดเลอืกโรงเรียนแหงนี ้คอืความเอาใจใสดแูลนกัเรียนของผูบรหิารสถานศกึษา และคณุครทุูกทาน 

ชื่อผูปกครอง นางสาวสุคน  บุญจับ

ผูปกครองของ นางสาวปริณาห  พินิจการณ               

ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา 
 โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่ดี คุณครูทุกทานดูแลเอาใจใสนักเรียน คอยสงเสริมศักยภาพ 

อบรมมารยาท รวมถึงโอกาสตาง ๆ ในการแขงขันทักษะการเรียนรู สอนใหนักเรียนเปนคนดี ทําให

ดฉินัรูสกึไววางใจทีลู่กไดศกึษาในโรงเรยีนแหงนี ้สดุทายนีต้องขอขอบคุณ คณุพออธกิาร และคณะครู

ที่ดูแลเอาใจใสนักเรียน ทําใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมคะ

 โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่ดี คุณครูทุกทานดูแลเอาใจใสนักเรียน คอยสงเสริมศักยภาพ 

อบรมมารยาท รวมถึงโอกาสตาง ๆ ในการแขงขันทักษะการเรียนรู สอนใหนักเรียนเปนคนดี ทําให

ดฉินัรูสกึไววางใจทีลู่กไดศกึษาในโรงเรยีนแหงนี ้สดุทายนีต้องขอขอบคุณ คณุพออธกิาร และคณะครู
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 สวดัีดสวสัด.ี..ทานนกัอานทีน่ารกัทกุทาน...เวลาพาเรา
มาเจอกันอีกแลวนะคะ...สําหรับฉบับนี้ก็เชนเคย...มาเมาทกัน
กับเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดมีความเคลื่อนไหวใน 1 ปการศึกษา...
เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยย!! 
  ขอเริ่มจากบิ๊กบอสคนเกงของเรากอนเลยคะ...
คุณพอปอมนักพัฒนาสรางโดมใหญโตสําหรับที่จอดรถของ
ครูเราอยูบริเวณสระวายนํ้าสวยงามอลังการอีกแลวครับทาน
 อีกเรื่องท่ีตองขยาย...Covid เปนเหตุสังเกตได...
คุณพอทุมทุนสรางหอง และปรับปรุงหองเรียนใหเพียงพอ
สําหรับนักเรียนในยุค Covid ติดทีวีพรอมใชงานอยางสมบูรณ
แบบ...เยี่ยมสุด ๆ ไปเลย!! 
  สําหรับการฉลองวัดแมพระประจักษเมืองลูร ด
วัดประจําโรงเรียนของเราในปน้ี ถึงแมวาจะเปนการฉลอง
ภายในเนื่องจากสถานการณ Covid ท่ีตองรักษาระยะหาง
คุณพอปอมทานก็ไดจัดงานฉลองแมพระอยางสมพระเกียรติ...
ดอกไมสวยงามจากฝมือคณะครูของเรา...ขอใหสวยเหมือน
ดอกไมกนัทกุคนเลยนะคะ ...เช่ือวายงัไมหมดเพียงเทานีส้าํหรบั
คุณพอนักพัฒนาคนเกงของเรา...ติดตามขาวสารไดเปนระยะ
จาก Facebook ของโรงเรียนเราคะ
  ตดัภาพไปทีท่มีงาน    Science     show    ปนีก้ย็งัครองแชมป
ไดตามเคย...ชนะเลิศจากศูนยวิทยาศาสตรกาญจนบุรี และได
ไปแขงตอในระดับประเทศ ตองขอชมเชยนองพรีม นองแกม
และนองไอซ ดวยนะคะ ที่สําคัญครูดรัมแท็กทีมกับครูเล็ก และ
ครูกอย สามแรงแข็งขัน จนสําเร็จไปไดดวยดีตบมือใหรัว ๆ ๆ  
  อกีหนึง่ทมีงานคณุภาพ Science show พ่ี ๆ  มธัยม
ก็ไมนอยหนา...ควารางวัลชมเชยมานอนกอดอยางสบายอุรา 
ตองกด Like ใหกับครูเหมียว ครูนก และครูแจ็ค ที่ฝกฝนพี่เปย
พี่วาน พี่วุน จนควารางวัลมาได...เกงมวาาาก 
  

ครูกอยก็เปนอีกคนที่เปนเจาแมแหงการลารางวัล
….จูงมอืนองอช ิรบัรางวลัชมเชยพรอมเงนิรางวลัในการประกวด

วาดภาพ “นอมราํลกึสมเดจ็พระญาณสังวร” และรางวลัชมเชย
พรอมเงินรางวัลจากศูนยวิทยาศาสตร...ปนี้ควา 2 รางวัลนอน
ยิ้มหวานปลื้มปริ่มยิ้มแกมปริ
  

ครูบุมคนเกงคนนี้ไมเอยถึงไมไดแลว...พาทีมตอบ
คําถามวิทยาศาสตรไปแขงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี...
โคนแชมปควาที ่1 มาครองอยางสบาย ๆ  ชวิ ๆ  เกงจรงิ ๆ  ทัง้คุณครู
และนองภารดีกับนองอายขอกดไลคใหรัว ๆๆๆ
  ครแูหมมกไ็มนอยหนาใคร...สงนองภารดไีดรบัรางวลั
ชนะเลิศ และนองอันนาไดรับรางวัลชมเชย ในการแขงขัน
ประกวดเรียงความ “นอมรําลึกสมเด็จพระญาณสังวร”
  ขอแสดงความเสียใจกับครูกรรณรส...ท่ีสูญเสีย
คุณพออันเปนที่รักของครอบครัวไปอยางสงบขอใหพี่กรรณรส
สู ๆนะคะ 
  

ขอแสดงความยนิดกีบัครูเอคนสวย...ทีไ่ดเขาสูประตู
ววิาหเปนทีเ่รียบรอย และไดเปนวาทีค่ณุแมดวยเชนกนั “นอง ซีทร”ู
อยากเห็นหนาแลวสินะวาจะสวยเหมือนแมเอหรือเปลานาาา!! 
ขอใหแข็งแรงทั้งแม และลูกนะคะ 
  อีกคูหนึ่งที่เพิ่งออกเรือนไป...ครูนุ กยกขบวนแห
ขนัหมากโดยคาราวานบิก๊ไบคไปรบัตวัเจาสาวคอื ครูทพิย สละโสด
เปนที่เรียบรอยเตรียมตัวเปนคุณพอ และคุณแมกันไปนะจะ
  อกีมากมายหลายส่ิงกบัรางวลัทีค่ณะครเูราไดรบัใน
ปนีโ้ควดิทาํอะไรเราไมไดจรงิ ๆ  ตดิตามกนัในคอลมันรางวลัของ
ครนูะคะ...มแีตเรือ่งดี ๆ  ทีน่ายนิดีอานแลวยิม้มคีวามสขุ เพราะ
พวกเราไดกาํลงัใจจากทานผูปกครองทีน่ารกัทกุ ๆ  ทาน พวกเรา
ผานชวงเวลาที่ตองแกไขปญหามากมายมาได...ยิ้มรับทุก
สถานการณก็เพราะไดแรงใจจากทานผูปกครองทุก ๆ ทาน...
หวัเรือใหญโดยคณุพอ คณุครูถอืไมพายคอยๆ พายผานกระแสนํา้
ไหลเชี่ยวมาได...พวกเราสัญญาวาจะพายเรือนําลูกศิษยทุกคน
ขึ้นฝงใหไดอยางปลอดภัย ขอใหทุกทานอยูขาง ๆ เราแบบนี้
ไปตลอดนะคะ… รักทุกคนคะจุบ ๆ
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 ประกาศกอนนะจะ ปนี้เปนปมหัศจรรยจริง ๆ โควิด-19 มาเยือนเราตลอดทั้งป แตพวกเรา
ก็ไมเคยยอมแพ เฝาระมัดระวังทั้งตัวเองและคนรอบขาง โดยต้ังการดไวไมใหตกท้ังท่ีโรงเรียน
และที่บาน ตอนอยูโรงเรียนคุณครูก็วัดอุณหภูมิให ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และพาไปลางมือบอย ๆ
ใหอยูหางกันเวนระยะตลอด (อยากกอดเพ่ือนจัง แตก็ทําไมได...อิอิ) พออยูบานก็คิดถึงเพ่ือน ๆ
ก็ไมเทาไหรหรอกเพราะเราไดเจอกันทางออนไลน อยูบานก็ตองเรียนดวยนะไมธรรมดา นี่ขนาด
อนุบาลนะเปะเวอร (อวดซะเลย) พวกเราอยากจะเชิญชวนทุกทานมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราหนอย
วานาอยูขนาดไหน สะอาด รมรื่นจริง ๆ นะไมไดโม กิจกรรมดี ๆ ก็มีใหดูความรูเยอะ (หนูชอบชอบ)
ฝากปมหัศจรรยนี้ไวดวยนะคะ

 ใสแมสตองใสแมส หมั่นลางมือบอยครั้ง
เวนระยะยืนนั่ง ตองปฏิบัติไว
เพราะสถานการณที่ยังไมนาไวใจ ตั้งการดไว
ปองกันไว อยาละเลย

กิจกรรมหน�าแถว
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วัดอุณหภูมิ

ทําความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล

เวนระยะหาง

สบูเหลวและกอกนํ้าลางมือ
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กิจกรรมวิทยาศาสตร�
(Science Camp ท�องโลกสัตว�น�ารู �)
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 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนอยที่นารักทุกคน คุณครูขอใหเด็กๆ ทุกคนเปนเด็กดีของคุณพอคุณแมและคุณครู จงขยัน

และตั้งใจเรียนมาก ๆ เรียนเกง ๆ ขอเปนกําลังใจใหทุกคน สู สู จา ประตูรั้วปฐมวัยเปดรับทุกคน คิดถึงกันก็เขามาหากันบางนะจะ

   กาวแรกทีห่นเูดนิ  คณุครอูยากใหเปนจดุเริม่ตนทีดี่และมัน่คง  คณุครูดีใจและยนิดีกบับณัฑิตนอยทกุ ๆ  คน   ขอใหหนเูปนเด็กดี

มีความขยันหมั่นเพียรและมีความสุขในการดําเนินชีวิต  คุณครูขอเปนกําลังใจใหเด็ก ๆ ทุกคนนะคะ       รัก หวงใยศิษยเสมอ

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนอยป 63 นี้ คุณครูขอเปนกําลังใจใหเด็ก ๆ ไดพบกับความสําเร็จตลอดไป    

                   รักและเปนหวง

อนุบาล 3/1

อนุบาล 3/2

อนุบาล 3/3

ครูสุดาภรณ  ทองออน

ครูปราณี  อุนโรจน

ครูพรทิพย  พิมพทรัพย
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 Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนอยที่นารักทุกคนที่ประสบความสําเร็จขั้นแรก ผานพน

ในระดับปฐมวัย กาวตอไปพวกหนูตองตั้งใจเรียน เชื่อฟงคุณครูและคุณพอคุณแม เปนเด็กดีนะคะ

  ขออวยพรใหบัณฑิตนอยทุกคนที่สําเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย 3 จงเปนเด็กดี มีคุณธรรม ตั้งใจเรียน มีอนาคตที่สดใส

                                                                                                                                       ดวยรัก   

อนุบาล 3/4

อนุบาล 3/5

อนุบาล 3/6

ครูวรรณี  พุทธาราม

ครูสุกัญญา  คะเชนชร

ครูพูนรัตน  สวัสดี

11อนุชนศึกษาวารสารโรงเรียน

 ครูขอแสดงความยนิดกีบับณัฑตินอยทกุคน กาวแรกแหงความสําเรจ็ ไดสาํเรจ็แลว ตลอดปการศกึษาทีผ่านมา เปนปพเิศษ

ที่ทําใหเราไดมาอยูรวมกัน เปนความทรงจําที่ดีที่มีทั้งความรัก ความผูกพัน ความซนและความนารักของเด็ก ๆ กาวตอไปครูขอให

พวกหนูเปนเด็กดี ตั้งใจเรียน จะเปนกําลังใจและคิดถึงเสมอ       รักนะจะเด็ก ๆ



สราง จัดหาวัสดุอุปกรณ ปองกัน covid-19  กอนเปดเทอม

ปรับปรุง และติดตาขายกันนก โดมอาคารประถมฯ

ปรับปรุง หองสมุดเปนหองสมุด IT  เพื่อการสืบคนขอมูล
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สราง หองประชุม  และเอกสารแผนกปฐมวัย

ปรับปรุง หองอาหารครูและบุคลากร

สราง โดมจอดรถ
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(ZOOM)รปูแบบออนไลน

การเรยีนการสอน
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 การทีค่นไทยเรา พดู อาน และเขียนภาษาไทยเปนประจาํทกุวนั จนเกดิความเคยชนิ อาจจะทาํใหหลาย ๆ  คนไมรูสกึวา

“ภาษาไทย” มีความสําคัญแคไหน และมีคุณคาเพียงไร หากจะเปรียบก็คงเหมือนกับ “อากาศ” ที่เราหายใจเขาหายใจออก

อยูตลอดเวลา จนเราแทบไมรูคาวา หากขาดอากาศเมือ่ไร เรากต็ายเมือ่นัน้ ถึงแมวา “ภาษาไทย” จะไมเหมอืนอากาศทีท่าํให

เราถึงกับตาย แตถาหากชาติไทยเราขาด “ภาษาไทย” เมื่อไร นั่นก็หมายความวา “ความเปนชาติ” สวนหนึ่งก็สูญสิ้นไปดวย 

¤Ø³¤‹ÒÀÒÉÒä·Â

 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวดเรียงความ นอมรําลึก “สมเด็จพระญาณสังวร” 

ณ หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย การแขงขันประกวดเรียงความ นอมรําลึก “สมเด็จพระญาณสังวร” 

ณ หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี

เด็กหญิงภารดี  ไทยสงเคราะห 

เด็กหญิงสรัลรัตน  กีรติปญญศักดิ์ 
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ขยับกาย วันละนิด ชีวิตปราศจากโรคภัย 
และหมั่นตรวจสุขภาพรางกาย เพื่อความสบายใจ

และหางไกลโควิด
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It is the supreme art of the teacher 
to awaken joy in creative.

สุดยอดศิลปะของการสอน  คือการปลุกใหสนุก
ในการสรางสรรค

¤íÒ¤Á¨Ò¡ ÍÑÅàºÔÃµ äÍ¹Êäµ¹
       ศิลปะ เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการ สมาธิ สติปญญา 
เพื่อพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ตอไป

20 อนุชนศึกษาวารสารโรงเรียน



 “การเรียนรูการงานอาชีพ”มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมีความรู ความสามารถ 
มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยการฝกทักษะการทาํงาน มุงเนนการทาํงานในชีวติประจาํวนั เพือ่ชวยเหลอืตนเอง ครอบครวั ชมุชน   
และสงัคม ทีว่าดวยงานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดษิฐ งานธรุกิจ และจดัประสบการณในอาชีพ
ตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรียนรู ไดเห็น ไดฝกปฏิบัติกิจกรรมจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานอาชีพ 
อันนําไปสูการดํารงชีวิตประจําวันในอนาคต
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“ How

to....?
เรียนรูภาษาอังกฤษดวยตัวเองใหเกง

ทั้ง 4 ทักษะกับ 6 วิธีงายๆ

1. ´ÙÀÒ¾Â¹µÃ� áÅÐ«ÕÃÕÂ�µ‹Ò§»ÃÐà·È
 áºº Subtitles. 

2. ¿˜§à¾Å§ÊÒ¡Åã¹ÊäµÅ�·ÕèàÃÒª×è¹ªÍº

3. á»Ð¡ÃÐ´ÒÉâ¹Œµàµ×Í¹¤ÇÒÁ¨íÒ
 à»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

4. àÅ‹¹à¡ÁÊ�·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤íÒÈÑ¾·�ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 

5. ËÁÑè¹Í‹Ò¹º·¤ÇÒÁ ËÃ×ÍË¹Ñ§Ê×ÍÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
 à»š¹»ÃÐ í̈Ò

6. ½ƒ¡¾Ù´ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉãËŒµÑÇàÍ§ 
 áÅÐ¤¹ã¡ÅŒµÑÇ¿˜§à»š¹»ÃÐ¨íÒ
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INTENSIVE ENGLISH INTENSIVE ENGLISH INTENSIVE ENGLISH INTENSIVE ENGLISH INTENSIVE ENGLISH INTENSIVE ENGLISH 
PROGRAMPROGRAMPROGRAM

The art of IE
P teaching i

s the 

art of assist
ing discover

y.
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世上没有绝望的处境,

只有对处境绝望的人。
 

 

世上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。 
Shìshàng méiyǒu juéwàng de chǔjìng, zhǐyǒu duì chǔjìng juéwàng de rén 

บนโลกใบนีไ้มม่ีสถานการณท์ี่สิน้หวงั มีเพียงเฉพาะคนที่สิน้หวงัต่อสถานการณ ์

 
 

 

 

- ภาพประกอบ 

บนโลกใบนี้ไมมีสถานการณที่สิ้นหวัง มีเพียงเฉพาะคนที่สิ้นหวังตอสถานการณ
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา  2563

ว.ด.ป. ชื่อ-สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

30 เม.ย. 63 เด็กชายเจษฎาภรณ  อุทัยแพน 100 คะแนนเต็ม
วิชาภาษาอังกฤษ

สอบโอเน็ต

สอบโอเน็ต
ปการศึกษา 2562

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ

15 ส.ค. 63 เด็กหญิงชาลิสา  วูชัยภูมิ
เด็กหญิงกฤตาณัฐ  กลมวง
เด็กหญิงญาณินท  อรุณทอง

ชนะเลิศ
ระดับภาค

Science Show 
ระดับประถม

ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

19 ส.ค. 63 เด็กหญิงชาลิสา  วูชัยภูมิ
เด็กหญิงกฤตาณัฐ  กลมวง
เด็กหญิงญาณินท  อรุณทอง

ชมเชย
ระดับประเทศ

Science Show 
ระดับประถม

อุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา ณ หวากอ

20 ส.ค. 63 เด็กชายธนภัทร  ยูงศิริกาญจน ชมเชย ประกวดวาดภาพระบายสี ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายตุลย  วังวารี ชนะเลิศ
เหรียญทอง

Spelling Bee
ระดับชั้น ป.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายธนดล  บุญทัพพอานันท เหรียญเงิน Spelling Bee
ระดับชั้น ป.4-6

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายพิศณุ  ปนลําพอง เหรียญเงิน Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กหญิงพัทธนันท  ไทยอาภรณ เหรียญทอง Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.4-6

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กหญิงพิชญชญา  นิ่มนวลนิษฐ เหรียญเงิน Story telling
ระดับชั้น ป.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายพิสิฏฐธนา  บุญมา เหรียญเงิน Story telling
ระดับชั้น ป.4-6

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กหญิงโชติรส  ผิวออน เหรียญทอง Singing Contest
ระดับชั้น ป.1-6

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายปภังกร  แจมโสภณ เหรียญเงิน Singing Contest
ระดับชั้น ป.1-6

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายศิวกร  เทพเทียน
เด็กหญิงสรัลรัตน  กีรติปญญศักดิ์

เหรียญทอง Crossword องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

7 ต.ค. 63 เด็กหญิงภารดี  ไทยสงเคราะห
เด็กหญิงกัญฐิ์ลดา  ทองออน

ชนะเลิศ
เหรียญเงิน

ตอบปญหาวิทยาศาสตร 
ระดับ ป.4-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
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ว.ด.ป. ชื่อ-สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

7 ต.ค. 63 เด็กชายวงศธร  เอี่ยมทรัพย
เด็กหญิงปริณาห  พินิจการณ

ชมเชย
เหรียญทองแดง

ตอบปญหาวิทยาศาสตร 
ระดับ ม.1-3

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

8 ต.ค. 63 เด็กชายภูมิภัทร  พิมพยา
เด็กหญิงรวินทณิภา  หวังเจริญทรัพย
เด็กหญิงศตพร  สิบแอง

ชนะเลิศ ประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร
ระดับ ป.4-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

18 ม.ค. 64 เด็กหญิงสรัลรัตน  กีรติิปญญศักดิ์ เกียรติบัตรระดับ
ดีเยี่ยมโครงการ

ประเมินและพัฒนา
สูความเปนเลิศ
ทางคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร 
ประจําป 2563

โครงการ TEDET ศูนย SEAMEO STEM-ED

ว.ด.ป. ชื่อ-สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

16 ส.ค. 63 ด.ญ.ปริณาห  พินิจการณ
ด.ญ.พิมพนารา  ออนนอย
ด.ญ.วริศรา  นิลพันธ        

ชมเชย Science Show 
ระดับมัธยมตน

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการ
ศึกษากาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กหญิงปวริศา  มงคล เหรียญทอง Story telling
ระดับชั้น ม.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายนิธิศ  สอนฮั้ว เหรียญทอง Spelling Bee
ระดับชั้น ม.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กหญิงชัชชญา  ทัศนา เหรียญเงิน Impromptu Speech
ระดับชั้น ม.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายสยมภู  รุงเชา
เด็กหญิงเนติมากร  แสงจันทร

เหรียญเงิน Youth guide
ระดับชั้น ม.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายสิทธิโชค  ตันกิตติมงคล
เด็กชายกายสิทธิ์  สังขเงิน
เด็กหญิงธัญวรัตน  ตรีเมืองปก
เด็กหญิงพรรณษร  เจนพิบูลนราทิน
เด็กหญิงไปรยา  ศรีขาว

เหรียญเงิน Skit Competition
ระดับชั้น ม.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กหญิงโยษิตา บวรสืบกุล เหรียญเงิน Singing Contest
ระดับชั้น ม.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

12 ก.ย. 63 เด็กชายวงศธร เอี่ยมทรัพย
เด็กชายธีรทัศน อุดมมาก

เหรียญทองแดง Crossword 
ระดับชั้น ม.1-3

องคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี

7 ต.ค. 63 เด็กชายวงศธร เอี่ยมทรัพย
เด็กหญิงปริณาห พินิจการณ

ชมเชย
เหรียญทองแดง

ตอบปญหาวิทยาศาสตร
ระดับ ม.1-3

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

24 ก.ค. 63 เด็กชายรุงตะวัน เจริญสุข
เด็กชายกฤตนัย ทองโปย

คนดีของสังคม 4 ดาน
 ตามพระบรมราโชบาย

ดานการศึกษา
ของรัชกาลที่ 10

โครงการสรางและสงเสริม
ความเปนพลเมืองดี

ตามรอยพระยุคลบาท

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน

ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ
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จากศิษย...ถึงครู ม.3/1

จากครู...ถึงศิษย

 พวกเราเริ่มตนจากคําวา “ศูนย” อานไมออกเขียนไมได แตโชคดีที่ยังมีผู เมตตาใจดีคอย
ประคับประคอง รดนํ้าพรวนดินเมล็ดพันธุ จากตนกลาเล็ก ๆ จนเติบใหญแข็งแรงพรอมที่จะผจญภัย
ในโลกกวางอยางมัน่ใจและปลอดภยั  คนคนนัน้กค็อื “ครู” ตลอดระยะเวลาทีพ่วกเราอยูในรัว้โรงเรยีนอนชุนศกึษา
พวกเราไดรบัการปลกูฝงและคาํแนะนาํทีด่ ีสามารถนาํมาแกไขปญหาอปุสรรคตาง ๆ  นาํพาชวีติใหดําเนนิไปได
อยางปกตสิขุ  พวกเราสัมผัสไดถึงความรัก ความเมตตา ความหวงใยใสใจดแูลท่ีคุณครทูกุทานมอบใหเสมอมา
เราทุกคนขอกราบขอบพระคุณโรงเรียนอนุชนศึกษา คุณครู นักการภารโรง แมครัว และทุก ๆ ทาน
ที่มีสวนเกี่ยวของ พวกเราจะจดจําทุกชวงเวลาในโรงเรียนอนุชนศึกษาแหงนี้ตลอดไป

“¹¡·ÕèºÔ¹àªŒÒ Â‹ÍÁ¨ÑºË¹Í¹ä´Œ¡‹Í¹”

ÊØÀÒÉÔµ¨Õ¹ÊÍ¹ÊÃŒÒ§¹ÔÊÑÂ

ãËŒ¢ÂÑ¹ËÁÑè¹à¾ÕÂÃäÁ‹à»ÅÕèÂ¹ä»

·íÒÍÐäÃàÃçÇ¾ÅÑ¹ãËŒ·Ñ¹¡ÒÅ

©ÅÒ´ÃÙŒÅÕÅÒà¡‹§¡ÅŒÒá¡Ã‹§

ÃÙŒ»ÃÑºáµ‹§µÑ́ µ‹Í¡‹ÍÃÒ¡°Ò¹

¹¡ºÔ¹àªŒÒÍÔèÁ¡‹Í¹ä´Œ¹Í¹¹Ò¹

¤¹µŒÍ§¡ÒÃ¡ŒÒÇË¹ŒÒÍÂ‹Ò¤ÃŒÒ¹ã¨

´ŒÇÂÃÑ¡áÅÐà¤ÒÃ¾ Á.3/1

Ë‹Ç§ãÂàÊÁÍ…¤ÃÙàÍ¡

·íÒÍÐäÃàÃçÇ¾ÅÑ¹ãËŒ·Ñ¹¡ÒÅ·íÒÍÐäÃàÃçÇ¾ÅÑ¹ãËŒ·Ñ¹¡ÒÅ
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จากศิษย...ถึงครู ม.3/2

 ศิษยเติบใหญ ไดดี เพราะชี้ชวย ครูอํานวย อวยพร คอยสอนฉัน
ประคองปก หลีกหลบ อยางครบครัน  คนเต็มขั้น วันนี้ เพราะมีครู
พระคุณครู ศิษยนี้ ไดประจักษ   ซึ้งถึงรัก ในจิตใจ ศิษยอยู

àÁ×èÍ¶Ö§¡ÒÅ ãºäÁŒ ¡çÃ‹Ç§ËÅ‹¹

àÇÕÂ¹Ç¹ ÊÑ̈ ¸ÃÃÁ...¹ÑºË¹Öè§ãËÁ‹

Ã‹Ç§à¾×èÍàµÔÁ ¼ÅÑ́ à¾×èÍ¼ÅÔ áµ¡¡Ôè§ãº

ÃÍàÇÅÒ ¼‹Ò¹ä» ÍÕ¡Ä´Ù

àÁ×èÍ¶Ö§¡ÒÅ ãºäÁŒ ¡çÃ‹Ç§ËÅ‹¹

àÇÕÂ¹Ç¹ à»š¹¨ÃÔ§ äÃŒ·Ò§ÊÙŒ

ÇÔ¶ÕãºäÁŒ ãËÁ‹à¡‹Ò ¤ÅŒÒÂ´Ñè§¤ÃÙ

ÃÐÅÖ¡ÃÙŒ “ÇÔ¶Õ¤¹” àª‹¹ãºäÁŒ

¨Ò¡ã¨¤ÃÙàËÁÕÂÇ

จากครู...ถึงศิษย

31อนุชนศึกษาวารสารโรงเรียน



จากศิษย...ถึงครู ม.3/3

 พวกเราทุกคนจาก ม.3/3 ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งที่คุณครูทุกทานชวยดูแลพวกเราเปนอยางดี 
คอยใหคาํปรกึษา คอยตกัเตอืนเวลาพวกเราทําผดิ ต้ังแตวนัแรกทีเ่ขามาตึกมัธยม จนถงึปจจบัุน ทาํใหพวกเรา
ทุกคนเติบโตเปนพี่มัธยม 3 ที่ดีในวันนี้ แมวาพวกเราอาจจะเคยดื้อรั้นในหลายครั้ง แตคุณครูก็คอยอบรม 
ตกัเตอืนดวยความหวงัดี เพือ่ใหพวกเราเปนคนดี และเรยีนจบอยางมีคณุภาพ เพือ่ไปศกึษาตอทีโ่รงเรยีนอืน่
สุดทายนี้พวกเราขอขอบพระคุณคุณครูทุกทาน รักคุณครูทุกทาน

จากครู...ถึงศิษย

ÃÑ¡áÅÐË‹Ç§ãÂ…¤ÃÙËÞÔ§àÅç¡ 

 วันเวลาผานไปอยางรวดเร็ว และวันนี้ก็มาถึง 
วันที่นักเรียนของครูทุกคนตองออกไปพบสิ่งใหม ๆ 
ในชีวิต ทุกสิ่งทุกอยางจะมีการเปล่ียนแปลง แตครูอยาก
บอกนักเรียนทุกคนวา ทุกอยางเปลี่ยนแปลงได แตความดี 
ความกตัญู ความรัก ที่มีตอสถาบันแหงนี้ขอใหมั่นคง
อยูในใจนักเรียนเสมอ ครูขอใหนักเรียนทุกคนประสบ
ความสําเร็จในชีวิตตลอดไป 

ตกัเตอืนดวยความหวงัดี เพือ่ใหพวกเราเปนคนดี และเรยีนจบอยางมีคณุภาพ เพือ่ไปศกึษาตอทีโ่รงเรยีนอืน่
สุดทายนี้พวกเราขอขอบพระคุณคุณครูทุกทาน รักคุณครูทุกทาน
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ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºµÔ´µÒÁÊíÒËÃÑº¤ÃÙÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙ
´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ª‹Ç§ Post Covid (¼‹Ò¹ÃÐººÍÍ¹äÅ¹� Zoom Meeting)

ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ¹Ôà·ÈàªÔ§ºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¡ÒÃÊÃŒÒ§ªØÁª¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾»°ÁÇÑÂ (PLC) ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ 

³ âÃ§áÃÁÃÔàÇÍÃ�á¤Ç Í.àÁ×Í§ ¨.¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ

ÍºÃÁ Work shop ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
â´ÂâÃ§àÃÕÂ¹Í¹Øª¹ÈÖ¡ÉÒÃ‹ÇÁ¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÍ¡«�¿ÍÃ�´  

¼‹Ò¹ÃÐººÍÍ¹äÅ¹� (Zoom Meeting)

¡ÒÃÊÃŒÒ§ªØÁª¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾»°ÁÇÑÂ (PLC) ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ ¡ÒÃÊÃŒÒ§ªØÁª¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾»°ÁÇÑÂ (PLC) ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ 

ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙ´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¾Ñ²¹Òà´ç¡»°ÁÇÑÂ 
µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÇÑÂ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2560 

ÊÙ‹¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃÊ×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� Covid-19

â´ÂâÃ§àÃÕÂ¹Í¹Øª¹ÈÖ¡ÉÒÃ‹ÇÁ¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÍ¡«�¿ÍÃ�´  â´ÂâÃ§àÃÕÂ¹Í¹Øª¹ÈÖ¡ÉÒÃ‹ÇÁ¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÍ¡«�¿ÍÃ�´  â´ÂâÃ§àÃÕÂ¹Í¹Øª¹ÈÖ¡ÉÒÃ‹ÇÁ¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÍ¡«�¿ÍÃ�´  
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อบรมพี่เลี้ยงผู�ดูแลเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี 
ณ โรงเรียนอนุบาลด�านช�าง อ.ด�านช�าง  จ.สุพรรณบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน� เรื่อง เทคนิคการตรวจคุณภาพและแผนการจัดการเรียนรู�  
โดย ศูนย�วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

อบรมการร�วมวิพากษ�ผลการวิเคราะห�หลักสูตรปฐมวัย (2-3 ป� และ 3-6 ป�) สถานศึกษา
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ผ�านระบบออนไลน� Zoom  Meeting

อบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข�อสอบร�วมปลายภาคเรียนที่ 2 
ป�การศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  ระดับขั้นพื้นฐาน  

ณ ห�องประชุมศูนย�วิชาการฯ สังฆมณฑลราชบุรี

การอบรมพัฒนาโครงสร�าง และแผนผังข�อสอบร�วมปลายภาค (Test Blueprint) รายวิชาวิทยาศาสตร� 
คณิตศาสตร� และสาระภูมิศาสตร� ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6-มัธยมศึกษาป�ที่ 3) 

(ผ�านระบบออนไลน� Zoom Meeting)
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เชิดชู
โรงเร�ยนดี
ศร�อนุชน

 โรงเรียนอนุชนศึกษา ไดพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ปการศกึษา 2562 ตามโครงการนเิทศ
ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษามผีลงานเชงิประจกัษระดบัคณุภาพ
ยอดเยีย่ม ณ วันที ่30 สิงหาคม 2563 โดยสํานกังาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 100 คะแนนเต็มกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ

 โรงเรียนอนุชนศึกษาผานการประเมินนวัตกรรมการ
บรหิารจดัการโรงเรยีนทัง้ระบบ โดยใชชมุชนเปนฐาน จงัหวดักาญจนบรุี

เชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอนุชน 63

รางวัล ตนแบบ-คนดีศรีกาญจนศึกษา

 ประจําปการศึกษา 2563 จังหวัดกาญจนบุรี

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต�
ประเภท ต�นแบบบร�หารการศึกษา

นางนุจร�  ป�านทอง
ประเภท การสอน

นางอัจจ�มาณัฐ  รอดจ�น
ประเภท สนับสนุนการจัดการศึกษา
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นางสาวพ�มพ�นิภา กฤติธนาเดช                                              
ประเภทครูปฐมวัยดีเด�น

นางสาวเพ็ญจันทร� ดวงดาว
ประเภทครูผู�สอนประถมศึกษาดีเด�น

นางณิชาภัทร  สุวรรณพงษ�
ประเภทครูผู�สอน กลุ�มสาระการเร�ยนรู�คณิตศาสตร�ดีเด�น

นางสาวร�นดา  บุญล�อ
ประเภทผู�สอนกลุ�มสาระการเร�ยนรู�ศิลปะดีเด�น

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค
การนําเสนอรูปแบบ/

แนวปฏิบัติที่เป�นเลิศ (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ด�านการจัดประสบการณ�เร�ยนรู�เด็กปฐมวัย 
ประจําป� 2563 จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางเสาวดี   โพธิ์งาม
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36 อนุชนศึกษาวารสารโรงเรียน



การศึกษาในยุค Covid-19
 ไวรัส Covid-19 ได้แพร่ระบาดไปทัว่โลก โดยเริม่แพร่ระบาดต้ังแต่
ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าขณะนี้ทั่วโลกต่างเร่งมือท�าการวิจัย
ค้นคว้าเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 แต่ดูเหมือนว่าจะใช้เวลา
นานพอสมควรเพ่ือให้มั่นใจว่าวัคซีนที่ผลิตออกมานั้นปลอดภัยและไร้
ผลข้างเคียง ในช่วงเวลาที่ยังคิดค้นวัคซีนป้องกัน ไวรัส Covid-19 ได้
ส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างมากมายและต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
บริษัทที่ต้องเปล่ียนสถานที่การท�างาน จากบริษัทมาเป็นท�างานที่บ้าน 
(Work from home) ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ ต้องปิดเป็นการ
ชั่วคราวตามมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเปลี่ยนมาขาย
บนออนไลน์ บุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องท�างานอย่างหนักเพื่อรักษา 
ผู้ป่วยและมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ, แม่บ้านที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน
การซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ หรือแม้แต่นักเรียน นักศึกษา 
ที่ถูกเล่ือนการเปิดเทอม ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่เสียโอกาสใน 
การเรียนรู้ ที่ร้ายแรงที่สุดนักเรียนกลุ่มนี้เสี่ยงท่ีจะหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตเด็กในระยะยาว
เมื่อคุณครูและนักเรียนต้องทดลองการเรียนการสอนทาง
ออนไลน์
 ในการศกึษายคุ Covid-19 ท�าให้คณุครูและนกัเรียนต้องปรบัตวัสู่
สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคย และรับภาระที่เพิ่มมากขึ้น คุณครูต้องใช้
เวลามากขึ้นในการเตรียมการสอน นักเรียนรับการบ้านและต้องเรียนรู้
ด้วยตนเองที่มากกว่าเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น
ผลกระทบตามมาก็คือ...
 เด็ก ๆ  หลายคนตืน่เต้นทีจ่ะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยผ่ีานอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ทว่าเมื่อได้พิจารณาจากหลาย ๆ ด้านแล้ว พบว่า
ยังมีเด็กนักเรียนในหลายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบซ�้าเติมจากการ

วาทะอธิการ	 1	
ศิษย์เก่าคนเก่ง	 2	 	
เสียงจากผู้ปกครอง	 3-4	
เม้าท์ซี่....มีเรื่องเด็ด	 5	
ปฐมวัยขอแจม	 6-9	 	
บัณฑิตน้อย	 10-11
อนุชนฯ	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	แม้ในสถานการณ์	Covid-19	 12-13	 																						
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์	(ZOOM)	 14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 15	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 16	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 17	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 18	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	และพลศึกษา	 19	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา	 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 21	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 22	 	
Intensive	English	Program	 23	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจีน)	 24
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(ค่ายลูกเสือ)	 25	
Science	Camp	วิทยาศาสตร์น่ารู้	 26
English	Camp	 27	
ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ปีการศึกษา	2563	 28-29
จากครูถึงศิษย์	 30-32	
อบรมครู	 33-34	
เชิดชูเกียรติ	ครูดีศรีอนุชน	63	 35-36

เรียนออนไลน์ และปัญหาที่ใหญ่ส�าหรับพวกเขาคือค่าใช้จ่ายที่มี 
เพ่ิมมากขึน้ ทัง้ค่าอปุกรณ์ในการเรยีนออนไลน์ ค่าบรกิารอนิเตอร์เนต็
รายเดือน ค่าไฟท่ีสูงขึ้น ยิ่งครอบครัวท่ีมีลูกในวัยเรียนมากกว่า 1 คน 
ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวของคุณครู…เราอาจ
จะได้เหน็ผ่านสือ่โซเชยีลทีเ่ล่าเรือ่งราวของคุณครลูงพืน้ท่ีไปเยีย่มเยยีนนกัเรยีนเพือ่สอบถามความ
เป็นอยู่ของเด็ก ๆ ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียน และจัดส่งอาหารที่พร้อมด้วยคุณค่า
ทางโภชนาการให้กบัเดก็ ๆ  รบั-ส่งสมุดการบ้านและตรวจแบบฝึกหดัให้นกัเรยีน และพดูคยุกับผู้
ปกครองถึงปัญหาทีเ่กดิขึน้ นกัเรยีนไม่เข้าใจเนือ้หาจากการเรยีนออนไลน์ การเรยีนออนไลน์นัน้ 
มีข้อจ�ากัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคลมากมาย โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสีย
เปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน ส�านักงานสถิติแห่งชาติยังสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล�้า 
ในการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะยากจน นอกจากนี้ ในการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจ�าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้
ผู้ปกครอง อาจท�าให้เหลื่อมล�้าทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น หากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมไปถึงโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางในต่างจังหวัด ท่ีคุณครูก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่ดีนัก เพราะประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดในการเรียนทางไกลหรือเรียน
ออนไลน์ค่อนข้างสูง
 อย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยเริ่มต้นจากสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ให้
ผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทาง สามารถเรียนผ่านออนไลน์ที่เป็นคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ได้ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่
ในสังคม หากแต่ในช่วงวิกฤตนี้ การเรียนออนไลน์กลายมาเป็นค่านิยมในการเรียนรูปแบบใหม ่
เพราะปัจจุบันในโลกออนไลน์นั้น สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ถ้ามีเวลาก็สามารถศึกษาด้วยตนเอง 
รวมทั้งเลือกส่ิงที่จะเรียนและเวลาเรียนได้อีกด้วย ปัจจุบันยังไม่มีใครรับประกันว่าโควิด-19 จะ
หยุดลงเมื่อไร ในสถานการณ์เช่นนี้ การเรียนออนไลน์ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
       บรรณาธิการ

ครอบครัวที่มีลูกในวัยเรียนมากกว่า 1 คน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก

หน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวของคุณครู…เราอาจจะได้เห็นผ่านสื่อโซเชียลที่เล่าเรื่องราวของ

คุณครูลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนักเรียนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของเด็กๆ  ลงพื้นที่ติดตามความ

เป็นอยู่ของนักเรียน และจัดส่งอาหารที่พร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กๆ รับ-ส่งสมุด

การบ้านและตรวจแบบฝึกหัดให้นักเรียน และพูดคุยกับผู้ปกครองถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นักเรียนไม่

เข้าใจเนื้อหาจากการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์นั้น มีข้อจ�ากัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคล

มากมาย โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติยังสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้�าในการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะ

ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน  นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจ�าเป็นต้องได้

รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครอง อาจท�าให้เหลื่อมล้�าทางการ

ศึกษาเพิ่มมากขึ้น หากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน 

ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมไปถึงโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางในต่างจังหวัด ท่ี

คุณครูก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่างๆ รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนัก เพราะ

ประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดในการเรียนทางไกลหรือเรียนออนไลน์ค่อนข้างสูง

 อย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยเริ่มต้นจากสถาบันกวดวิชาต่างๆ ให้ผู้

ที่ไม่มีเวลาเดินทาง สามารถเรียนผ่านออนไลน์ที่เป็นคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ได้ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่

ในสังคม หากแต่ในช่วงวิกฤตนี้ การเรียนออนไลน์กลายมาเป็นค่านิยมในการเรียนรูปแบบใหม่ 

เพราะปัจจุบันในโลกออนไลน์นั้น สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ถ้ามีเวลาก็สามารถศึกษาด้วยตนเอง 

รวมทั้งเลือกสิ่งที่จะเรียนและเวลาเรียนได้อีกด้วย  ปัจจุบันยังไม่มีใครรับประกันว่าโควิด-19 จะ

หยุดลงเมื่อไร ในสถานการณ์เช่นนี้ การเรียนออนไลน์ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 

       บรรณาธิการ

เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2503
จบการศึกษา ปริญญาตรี เอกเทคโนโลยี
 จาก วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
บรรจุเข้าทำางาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527

คติประจำาใจ
ขยัน ซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี

เกิดวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2503
จบการศึกษา ปริญญาตรี เอกคหกรรมศาสตร์
 จากวิทยาลัยครูกาญจนบุรี
บรรจุเข้าทำางาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 

คติประจำาใจ
อดทน พากเพียร เรียนรู้

นายเสกสรรค์  สัจจเสนีย์

บก.ขอบอก

นางแสงหล้า  อัศวบัญญัติกุล

คณะผู้จัดท�า
Contents

ที่ปรึกษา บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์
บรรณาธิการ นายเอกราช  สมบูรณ์
พิสูจน์อักษร นางสาวนันทนา  ยศอินทร์
กองบรรณาธิการ นางศิริพร  ภู่แสนสะอาด  
 นางนุจรี  ป้านทอง
 นางสุพรรณา  สัจจเสนีย์        
 นางสาวรินดา  บุญล้อ
 นางขนิษฐา  สมบูรณ์          
  นายเจษฎา  พูลสุวรรณ
 นางสาวเพ็ญจันทร์  ดวงดาว         
 นางประทุม  ศิริรักวงษา
 นางสาวกิตติมาพร  วิเศษสิงห์
รูปเล่ม/ศิลปกรรม นางสาวพันธิมล  สมทรง

หน้าสารบัญ
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ทุกระดับชั้นได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง ดนตรีสากล และเรียนว่ายน�้า

ภาคปกติ และ Intensive English Program
ก่อนปฐมวัย, ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  034 - 561803

ออกแบบ/พิมพ์ที่ : เมืองราชการพิมพ์ โทร. 085-193-7279,032-323-777

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป

- ส�าเนาสูติบัตรของนักเรียน  2 ฉบับ

-  ส�าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา  และนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ

- ส�าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของบิดา มารดา และนักเรียน (ถ้ามี)

- ผลการเรียนหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (ยกเว้นก่อนปฐมวัยและปฐมวัยปีที่ 1)

  ** เซ็นรับรองเอกสารทุกฉบับ 

  (กรณีนักเรียนที่อายุต่่�ากว่า 7 ปี บิดา - มารดา เป็นผู้เซ็นรับรองเอกสารแทน)


