


วัตถุประสงค์
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การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบ
ให้สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า

ความรู้  คู่คุณธรรม  น�าวินัย
ใฝ่สร้างสรรค์ เท่าทันสังคม

อัตลักษณ์เด่น 
เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
มุ่งผลสมฤทธิ์แบบองค์รวม



สวัสดีท่านผู้ปกครอง และนักเรียนที่รักทุกคน

	 ยนิดต้ีอนรบัสูปี่การศกึษา	2565	ซึง่เป็นปีทีนั่กเรียนได้กลับมาเรียนในโรงเรียนอย่างเตม็รูปแบบ
อกีครัง้	ภายใต้การปฏบิตัติามมาตรการจากกระทรวงสาธารณสขุ	และกระทรวงศกึษาธกิาร	โดยทาง
โรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง	 และนักเรียนในการปฏิบัติตนตามมาตรการฯ	 ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ส่งผลให้โรงเรียนเปิดเรียนในภาคเรียนที่	 1/2565	 ได้ตามก�าหนด	 และ
สามารถจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
ได้ตามที่ได้มีการวางแผนไว้	ซึ่งเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว	ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน				
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนตามโอกาส	 นอกจากนั้น											
ยังส่งเสริมสนับสนุน	 และดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 ระเบียบ	
วินัย	สุขภาพ	ฯลฯ	เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน	ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน	
ทีว่่า	“การศกึษา คอื การพฒันาคนทัง้ครบให้สมศกัดิศ์รแีห่งการเป็นบตุรของพระเจ้า”	อย่างไร
กต็าม	การพัฒนาจะเกิดขึน้ได้ก็ต้องอาศยัความร่วมมอืจากผูป้กครองด้วย	จากการประชมุผูป้กครอง
ที่ผ่านมา	 ทางโรงเรียนได้ชี้แจงจุดเน้น	 นโยบาย	 และข้อมูลที่ส�าคัญในส่วนต่างๆ	 ให้กับผู้ปกครอง
ทราบ	 และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลเอาใจใส่นักเรียนร่วมกัน	 ซึ่งต้อง											
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่เข้าใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี
	 ท้ายน้ี	ขอขอบพระคณุคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน	ท่านผูป้กครอง	ผูบ้รหิาร	คณะคร	ูนกัเรยีน	
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่เป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโรงเรียนดาราจรัส	ขอบคุณค่ะ

คุณครูจินดาพร นพพะ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนดาราจรัส

	 วารสารสายธารฉบับนี้	เป็นฉบับประจ�าปีที่	15	ฉบับที่	1	เนื้อหา

ในวารสารยังคงเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทความ	 สาระความรู้ของกลุ่มสาระ	

ภาพกิจกรรมต่างๆ	 ที่โรงเรียนจัดขึ้นในภาคเรียนที่	 1	 ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา	 คอลัมน์ประจ�าฉบับที่ได้รวบรวมมาถ่ายทอด			

แบ่งปันระหว่างนักเรียน	 ครู	 ผู้ปกครอง	 ชุมชนและผู้สนใจเหมือน								

เช่นเคย		

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2565	มาถึง

ช่วงปลายภาคเรยีนแล้ว	ตลอดระยะเวลาดงักล่าวโรงเรยีนได้จดักจิกรรม

การเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 การดูแลด้าน

สุขภาพอนามัย		และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักเรียน

ให้ครอบคลุมทุกๆ	 ด้าน	 และในช่วงเวลาปิดภาคเรียนทางโรงเรียน					

หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	 ที่นอกเหนือจาก						

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน	 มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ							

ร่วมกันภายในครอบครัวและมีความพร้อมที่จะกลับมาเรียนรู้ต่อใน		

ภาคเรียนที่	2		

	 กองบรรณาธิการ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ส�าหรับผู้อ่านทุกท่าน	 และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให	้	

ความสนใจติดตามวารสารของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง	 พบกันใหม่

ฉบับหน้า



วันเดือนปี เกิด 12	กุมภาพันธ์	2527	
ประวัติการศึกษา 
	 -	 ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	
	 	 วชิาเอกชวีวทิยา	มหาวทิยาลยัราชภฏั
	 	 นครราชสีมา
ความสามารถพิเศษ
	 -	 เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์
	 	 ระดับประถมฯ
	 -	 การแต่งหน้า		

ทัศนคติและวิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพครู
	 มีความรัก	 ศรัทธา	 ภูมิใจในอาชีพครู		
เพราะได้ใช้ความรู	้ความสามารถมาถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนให้ได้ความรู้	 อบรม	 สั่งสอน
นักเรียนในสิ่งที่ดี	 ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข	“คนดี	คู่คุณธรรม”

ทศันคตแิละวสิยัทศัน์ต่อโรงเรยีนดาราจรสั
	 โรงเรียนดาราจรัสเป ็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพด้านการศึกษาที่ดี	 เป็นโรงเรียนที่มี	
ชื่อเสียงในอ�าเภอบางคล้า	 ครูผู้สอนมีความ
ใส่ใจในการดแูลนกัเรยีน		ท�าให้เป็นทีไ่ว้วางใจ
จากผู้ปกครอง

หน้าที่ / งานที่ปฏิบัติในโรงเรียน
	 -	 ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่	5/3		
	 -	 สอนวชิาวทิยาศาสตร์
	 -	 หน้าทีพ่ลเมือง	
	 -	 ลูกเสอืและชมุนมุในระดบัชัน้
	 	 ประถมศกึษาปีที	่5
	 -	 รับผิดชอบงานฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม		

นางสาวนรีนุช จันทร์คง

ท�ำทุกวันให้ดีที่สุด
คติพจน์

วันเดือนปี เกิด	 11	กรกฎาคม	2541
ประวัติการศึกษา 
 - อนุบาล	1	–	ประถมศึกษาปีที่	6		
	 	 โรงเรียนดาราจรัส
	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	1	–	3		
	 	 โรงเรียนมารีวิทยา	ปราจีนบุรี
	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	4	–	6	โรงเรียน
	 	 เบญจมราชรังสฤษฎิ์	ฉะเชิงเทรา
	 -	 ปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	
	 	 สาขาการสอนภาษาจีน	
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ทัศนคติและวิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพครู  
	 ครทูีด่ต้ีองมคีวามเสยีสละ	มเีมตตากรณุา	
รอบรู้	 ทันสมัย	 รักในการสอน	 ต้องมีความ
รู้สึกที่ดีต่อเด็ก	 รักและเอ็นดูเด็ก	 พร้อมให้
อภัย	และช่วยเหลือเด็กอยู่เสมอ									

ทศันคตแิละวสิยัทศัน์ต่อโรงเรยีนดาราจรสั   
	 เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ	
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนปลอดภยั	และ
เหมาะแก่การเรยีนรูข้องเดก็	คณุครทูกุท่านมี
ปฏสิมัพนัธ์ทีด่	ีท�าให้พฒันาความสามารถใน
การสอนได้ดียิ่งขึ้น

หน้าที่ / งานที่ปฏิบัติในโรงเรียน
	 -	 สอนวิชาภาษาจีน
	 	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	–
	 	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3			

นางสาวภัคจิรา จันทร

จงไม่หยุดที่จะพัฒนำตนเอง
คติพจน์

วันเดือนปี เกิด 8	กันยายน	2539
ประวัติการศึกษา 
	 -	 ปริญญาตรี		คณะมนุษยศาสตร์
	 	 และสังคมศาสตร์	สาขาภาษาอังกฤษ		
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ทัศนคติและวิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพครู
	 ครูที่ดีต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง
ทีด่	ี	มคีวามขยนั	อดทน	เอือ้เฟ้ือและเสยีสละ

ทศันคตแิละวสิยัทศัน์ต่อโรงเรยีนดาราจรสั
	 เป็นโรงเรยีนทีม่ทีศันยีภาพร่มรืน่		สะอาด		
ครูมีความเป็นมิตรและให้ค�าแนะน�าที่ดี

หน้าที่ / งานที่ปฏิบัติในโรงเรียน          
	 -	 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ	
	 	 ระดับชั้น	ป.4	ป.6	และ	ม.3

นางสาววรรณ์สิริ บ�ารุงศิริ

กำรศึกษำจำกควำมผิดพลำด
คือปะสบกำรณ์ที่ดีที่สุด

คติพจน์

วันเดือนปี เกิด 16	ธันวาคม	2540
ประวัติการศึกษา
	 -	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	
	 	 สาขาการจัดการกีฬา	และการสอน
	 	 กีฬา	มหาวิทยาลัยบูรพา	จ.ชลบุรี
ความสามารถพิเศษ
	 -	 กีฬาฟุตบอล	และฟุตซอล

ทัศนคติและวิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพครู
	 มีความชอบในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู ้ให้แก่นักเรียน	 มีความใส่ใจในการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อนักเรยีน		เคารพในการแสดง
ความคิดเห็นและความสามารถที่นักเรียนได้
แสดงออกมา	 	 มีอิสระในการเรียนรู้และเกิด
กระบวนการคิดสร้างสรรค์

ทศันคตแิละวสิยัทศัน์ต่อโรงเรยีนดาราจรสั
	 โรงเรยีนดาราจรสั		มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ในเรื่องการท�างาน	 	 และดูแลทั้งนักเรียน								
ผู้ปกครอง	 บุคลากรมีความรู้	 ความสามารถ	
ตลอดจนมีการท�างานที่เป็นระบบ

หน้าที่ / งานที่ปฏิบัติในโรงเรียน
	 -	 รับผิดชอบสอนวิชาสุขศึกษา
	 	 และพลศึกษา	ชั้น	ป.3	-	ป.6
	 -	 ครูประจ�าห้องพยาบาลชาย		

นายธรณ์เทพ ใหม่ก๋งลาย

ไม่พูดเยอะ ดูผมดีกว่ำ
คติพจน์

วันเดือนปี เกิด 17	กันยายน	2541
ประวัติการศึกษา
	 -	 มัธยมศึกษา
	 	 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
	 -	 ปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์		
	 	 สาขาการสอนภาษาจีน
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ทัศนคติและวิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพครู
	 วิชาชีพครู	 /	 อาชีพครู	 	 เป็นอาชีพที่มี
เกียรติ		ต้องมีความเสียสละส่วนตน		สั่งสอน		
อบรมลูกศิษย์ให้เป็นคนดี	มีวินัย	สามารถใช้
ชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ		นอกจาก
ครูจะต้องเสียสละแล้ว	 	 ครูยังต้องมีจิตใจ
เมตตา	โอบอ้อมอาร	ีหมัน่หาความรูอ้ยูเ่สมอ		
เพื่อน�ามาพัฒนาลูกศิษย์ของตนเอง	

ทศันคตแิละวสิยัทศัน์ต่อโรงเรยีนดาราจรสั
	 โรงเรียนดาราจรัส	 	 เป็นโรงเรียนที่ม	ี	
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีด่ี		ห้องเรยีน
เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	 ผู้บริหารและ
คณะครมูปีฏสิมัพนัธ์ทีด่	ี	ให้ความรู	้ค�าแนะน�า
กนัและกนัเป็นอย่างด	ี	บคุลากรใส่ใจดแูลเดก็
ทุกคนทุกช่วงชั้นเป็นอย่างดี

หน้าที่ / งานที่ปฏิบัติในโรงเรียน
	 -	 สอนภาษาจีนระดับชั้นอนุบาล	1	-	3		

นางสาวกัญญาณัฐ น�าสงค์

ควำมพยำยำมอยู่ที่ไหน
ควำมส�ำเร็จอยู่ที่นั่น

คติพจน์

วันเดือนปี เกิด	 21	มิถุนายน	2565	
ประวัติการศึกษา 
	 -	 ปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	
	 	 สาขาการสอนภาษาจีน	
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ทัศนคติและวิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพครู
	 อาชีพครู		สิ่งที่ส�าคัญที่ทุกคนควรมีก่อน
ตัดสินใจเดินทางสายนี้		คือ		ความรัก	ความ
เสียสละและความเมตตา		เพราะอะไรก็ตาม
ที่เราตั้งใจท�าด้วยความรัก	 	 สิ่งเหล่านั้นจะ
ออกมาสวยงามเสมอ	 	 และอาชีพครูไม่ได้มี
แค่ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน	 	 แต่ยังต้อง
คอยเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียนในเรื่องต่าง	ๆ	ท�าให้ปัญหาทุกอย่าง
ผ่านไปได้ด้วยดี							

ทศันคตแิละวสิยัทศัน์ต่อโรงเรยีนดาราจรสั
	 เป็นโรงเรียนที่ดี	 	 สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กๆ	
และยังมีบุคลากรที่เก ่งๆ	 เหมาะแก่การ
พฒันาตนเองในด้านการสอน		เรียนรู้งานกับ
คนอื่นๆ	เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

หน้าที่ / งานที่ปฏิบัติในโรงเรียน
	 -	 สอนวิชาภาษาจีน
	 	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	-	4

นางสาวอังคณา วักจันทร์

ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน
คติพจน์

นางสาวบุญล้อม อินสวัสดิ์

ท�ำหน้ำที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
คติพจน์

วันเดือนปี เกิด	 11	ตุลาคม	2520	
ประวัติการศึกษา 
	 -	 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
	 	 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
	 -	 ปริญญาตรี	วิชาเอกคณิตศาสตร์	
	 	 สถาบันราชภัฎราชนครินทร์

ความสามารถพิเศษ
	 ท�าอาหาร

ทัศนคติและวิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพครู
	 คร	ู	เป็นอาชพีทีต้่องมคีวามรบัผดิชอบสงู		
เป็นความหวังและต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

หน้าที่ / งานที่ปฏิบัติในโรงเรียน
	 -	 สอนวิชาคณิตศาสตร์		
	 	 ระดับชั้น	ม.2	และ	ม.3
	 -	 ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/1	

ทศันคตแิละวสิยัทศัน์ต่อโรงเรยีนดาราจรสั
	 โรงเรียนมีระเบียบวินัย	 ครูรู ้หน ้าที่	
นักเรียนแต่งกายสะอาด	เรียบร้อย

  อัตลักษณ์เด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุ่งผลสมฤทธิ์แบบองค์รวม



1.	 เด็กชายวุฒิภัทร	 จันทร์ร้อยเอ็ด	 ประธานสภานักเรียน

2.	 เด็กชายปภณ	 สวัสดี	 รองประธานสภานกัเรยีน

3.	 นางสาวกัญญารัตน์	 สุดใจ	 เลขานุการ

4.	 เด็กชายปรินทร	 ตันเจริญ		 กรรมการ	

5.	 เด็กชายกันตวิชญ์	 เงาแก้ว	 กรรมการ	 	

6.	 เด็กหญิงกัญชลิกา	 พันต่วน	 กรรมการ	

7.	 เด็กชายณัฐวัฒน์	 พวงทอง	 กรรมการ	

8.	 เด็กหญิงรวิสรา	 ภูมิคง	 กรรมการ	

9.	 เด็กชายสิทธิชัย	 จอกุ้ย	 กรรมการ

10.	 เด็กหญิงกัญญษร	 วิมลสารคุณ		 กรรมการ

1.	 เด็กหญิงฌภัสสร	 สุโฆสิต	 ประธานสภานักเรียน

2.	 เด็กชายธนกฤต	 นิสัยดี	 รองประธานสภานักเรียน

3.	 เด็กหญิงสุณิศา	 วิลัยพัฒน์	 เลขานุการ

4.	 เด็กหญิงพรรณนา	 สีด�า	 กรรมการ

5.	 เด็กหญิงชัชชญา	 ริชาร์ด	 กรรมการ

6.	 เด็กหญิงกวินธิดา	 มิตรกัลยา	 กรรมการ

 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565	 โรงเรียนดาราจรัส		
ด�าเนนิการจดัโครงการส่งเสรมิประชาธปิไตย	โดยให้นกัเรยีน
แต่ละระดับชั้นใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน	 ประจ�าปี									
การศึกษา	2565	ณ	อาคารเซนต์แมรี่	โรงเรียนดาราจรัส

 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัส
ด�าเนนิการจดัโครงการมสิซาเปิดปีการศกึษา	2565	ณ	อาคาร
เซนต์แมรี่	โรงเรียนดาราจรัส

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา)

ระดับปฐมวัย

1.	 ส่งเสรมิและฝึกฝนให้นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการบรหิารและมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆ	 ของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์	 และใช้สิทธิและหน้าที่ในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย

2.	 ให้สภานกัเรยีนเป็นสือ่กลางในการเชือ่มโยงงานต่าง	ๆ 	ระหว่างครกูบันกัเรยีนในโรงเรยีน																															
3.	 ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการท�างานร่วมกันเป็นทีม	และฝึกการเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี
4.	 เพื่อรักษาและเผยแพร่เกียรติคุณของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ 



 วนัพฤหสับดทีี ่18 สงิหาคม 2565 โรงเรยีนดาราจรสั ด�าเนนิ
การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	ปีการศึกษา	2565	โดยมีกิจกรรมการ
แข่งขนัวาดภาพความคดิรเิริม่สร้างสรรค์จนิตนาการทางวทิยาศาสตร์,	
กิจกรรมแต่งค�าขวัญวันวิทยาศาสตร์,	การแสดง	Science	Show	ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา,การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยม,				
ถาม-ตอบ	กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์	ณ	
อาคารเซนต์ลอเรนซ์	โรงเรียนดาราจรัส

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 วนัศกุร์ที ่24 มถินุายน 2565	โรงเรยีนดาราจรสัด�าเนิน
การจดักิจกรรม	วนัต่อต้านยาเสพติดโลก	ประจ�าปี	2565	ทาง	
สภ.บางคล้า	ภายใต้การอ�านวยการ	ของ	พ.ต.อ.พรชยั กติติ
ชญาน์ธร ผกก.สภ.บางคล้า มอบหมายให้	พ.ต.ท.สมศักดิ์ 
อินสุข รอง ผกก.ป.สภ.บางคล้า พร้อมด้วย	ด.ต.อุทัย   
แว่นประโคน ครูต�ารวจ D.A.R.E. มาบรรยายให้ความรู้

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 โรงเรียนดาราจรัสได้ด�าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การงานวิจัยในชั้นเรียน	 ในวันจันทร์ที่	 14	 มีนาคม	 2565	ณ				
ห้องประชมุชัน้	5	โรงเรียนดาราจรสั	โดยท่านวทิยากร	ผศ.ดร.กนก 
พานทอง, ผศ.ดร.ปิยะทพิย์ ประดจุพรม และทมีงาน	วทิยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา

 วันเสาร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565  โรงเรียน
ดาราจรัสด�าเนินการจัดโครงการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน         
ปีการศึกษา	2565	ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล	 -	ชั้นมัธยมศึกษา	
ปีที่	3	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคารเซนต์แมรี่	โรงเรียนดาราจรัส

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

		 ผู ้บริหารโรงเรียนดาราจรัส	 มอบหมายนายศรายุทธ   
ครองสกุล	 ฝ่ายส�านกับรหิารฯ	 เข้าร่วมงาน “สบืสานงานศลิป์  
สูน่วตักรรมชุมชน” ระหว่างวันที่	21-23	พฤษภาคม	2565	ณ	
ธาราบางคล้า	ริเวยีร่า	รสีอร์ท	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	และเป็นตวัแทน
รบัทนุการศกึษา	 จ�านวน	 3,000	บาท	 (สามพันบาทถ้วน)	 โดย     
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดคีณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

 วนัจนัทร์ที ่6 มถินุายน 2565	เวลา	9.00-12.00	น.	ส�านกังาน
ศกึษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทราลงพืน้ทีต่รวจตดิตามโรงเรยีนดาราจรสั	
ในการจัดการเรียนการสอนและการด�าเนินการตามมาตรการด้าน
สาธารณสขุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ภาคเรยีนที	่1/2565	ณ	ห้องประชมุชัน้	5	อาคาร
เซนต์แมรี	่โรงเรยีนดาราจรสั

อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียน

ติดตามการจัดการเรียนการสอน
และการด�าเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข

“สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน”



 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565	โรงเรียนดาราจรัสด�าเนินการ
จัดพิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ	 เนตรนารี	
และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา				
คณะลูกเสือแห่งชาติ	ประจ�าปี	2565	โดยมีนางจินดาพร นพพะ 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนดาราจรสั	เป็นประธานในพธิ	ีณ	อาคารเซนต์
ลอเรนซ์	โรงเรียนดาราจรัส

 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 
คณุครสูนุทร พรมภทิกัษ์ น�านกัเรยีนชมุนมุ
นาฏศิลป์โรงเรียนดาราจรัส	 เข้าร่วมพิธีไหว้
ครู-ครอบครู		นาฏดุริยางคศิลป์ไทย	ประจ�า
ป ีการศึกษา	 2565	 ณ	 ห ้องการะเกด	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ราชนครินทร์

พิธีไหว้ครู-ครอบครู 
นาฎดุริยางคศิลป์ไทย

 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชงิเทรา				
น�าโดย	นางสาวดลใจ ถาวรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 พร้อมด้วย										
นางลาวณัย์ เทพเสนา	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	 ได้ออกนิเทศติดตามการ
ด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษา	โดยเน้นการจดัท�ารายงานผลการประเมนิ
ตนเองของสถานศึกษา	SAR	ผ่านระบบออนไลน์	ณ	ห้องประชุมอธิการ	โรงเรียน
ดาราจรัส

นิเทศติดตามการด�าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา

 วนัเสาร์ที ่18 มถินุายน 2565 ส�านกังาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา				
ร่วมกบั	เทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา	จดัโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการ    
ในเด็กและเยาวชน ประจ�าปีงบประมาณ	
2565	 กิจกรรมเยาวชน	 ต้นกล้านันทนาการ	
โรงเรยีนดาราจรสั	ส่งคณุครสูนุทร พรมภทิกัษ์ 
และนักเรียน	จ�านวน	7	คน	เข้าร่วมการแสดง
ในชื่อชุดกีปัสมาเลเซีย	ในกิจกรรมดังกล่าว	ณ	
ตลาดบ้านใหม่	 100	 ปี	 อ.เมืองฉะเชิงเทรา	
จ.ฉะเชิงเทรา

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นันทนาการในเด็กและเยาวชน

 วนัพฤหสับดทีี ่23 มถินุายน 2565 ฝ่ายส่งเสรมิคณุธรรมฯ	ส่งนายพงศ์พนัธ์ 
พุ่มตระกูล	และนายนัฐวุฒิ กลัดเสวก	 เข้าร่วม	งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา	
โดยมี นายตั้ง อสิพงษ์ ประธานในพิธีอ่านสารและกล่าวค�าประกาศเจตนารมณ์	
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	 ณ	 ห้องประชุมแปดริ้ว	 ส�านักงานเขตพื้นที	่							
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก



 วนัศุกร์ท่ี 24 มถุินายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสด�าเนนิการจดั
กิจกรรมวันสุนทรภู่	 ประจ�าปีการศึกษา	 2565	 โดยมีการจัดกิจกรรม					
ระบายส	ีวาดภาพระบายส	ีแต่งกลอนสภุาพ	แต่งกาพย์ยาน1ี1	การประกวด
การแต่งกายเลยีนแบบตวัละครในวรรณคดขีองสุนทรภูป่ระเภทสร้างสรรค์	
พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมดังกล่าว	 โดย	นางจินดาพร       
นพพะ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน	และการแสดงละครเวทขีองคุณครู	ณ	อาคาร
เซนต์แมรี	่โรงเรยีนดาราจรสั

 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565	คณะครูโรงเรียนดาราจรัส	เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ	วางพานพุ่ม	และพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	90	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง	12	สิงหาคม	2565	ณ	หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง

 วนัศกุร์ที ่2 กนัยายน 2565	ฝ่ายอภบิาลแพร่ธรรม	โรงเรยีน
ดาราจรสั	จดัการแข่งขนัสวดบทวนัทามารย์ี	ส�าหรบันกัเรยีนระดบั
ชั้น	ป.1-ป.6	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคารเซนต์แมรี่	และนักเรียน
ระดบัชัน้	ม.1-ม.3	แข่งขนัสวดบท	Hail	Mary	ณ	ห้องประชมุอาคาร
มัธยม	โอกาสกิจกรรมวันเกิดแม่พระ

การแข่งขันสวดบทวันทามารีย์และการ
แข่งขันสวดบท Hail Mary 2565

 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565	 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม	
โรงเรยีนดาราจรสั	จดัการแข่งขนัประกวดร้องเพลงแม่พระ	ในระดบั
ชั้น	ป.4-6	และ	ม.1-ม.3	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคารเซนต์แมรี่	
โอกาสกิจกรรมวันเกิดแม่พระ

ประกวดร้องเพลงแม่พระ2565

 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ฝ่าย
อภิบาลแพร่ธรรม	โรงเรียนดาราจรัส	ด�าเนินการ
จัดการประกวดมารยาทไทย	 “โครงการฝึก
อบรมมารยาทไทย” เพื่ออนุรักษ์มารยาทไทย
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงามของ							
เด็กไทย	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคารเซนต์แมรี่	
โรงเรียนดาราจรัส

การจัดการประกวด
มารยาทไทย-2565



 วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565	 โรงเรียนดาราจรัสได	้																	
ด�าเนินการจัดกิจกรรมเกษียณอายุครูโรงเรียนดาราจรัส	 3	 ท่าน						
ได้แก่	 คุณครจู�านงค์ เสีย้วเสง็, คณุครปูราณ ี จเูจรญิ, คณุครู       
เชาวลติ จติรวงค์นนัท์ ณ	ห้องประชมุชัน้	5	โรงเรยีนดาราจรสั

 วนัจนัทร์ที ่ 27 มถินุายน 2565	 ฝ่ายบรกิารฯ	 โรงเรยีน
ดาราจรสั	ส่งนายยศกฤต จงอุดมศีล และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 1/2	 จ�านวน	 36	คน	 	 เข้าร่วมโครงการฝึก
อบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัภัยและการป้องกนัภัย(ภัยธรรมชาต)ิ
แก่ประชาชน	ณ	อาคารอเนกประสงค์โรงเรยีนเทศบาล	2	วดั
โพธิ์

ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย

 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัส	 ร่วมกับ
ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา	 จัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกิจกรรมหลัก	 รวมพลัง
เครือข่ายสร้างความปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา	กิจกรรมย่อยที่	 2	 :	
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจวนิยัจราจร	การป้องกนัระงบัอคัคภียั	และ
ลดผลกระทบจากภยัพบิตัจิากสารเคมแีละวตัถอุนัตรายในสถานศกึษา	
(รุ่นที่	8)	โดยจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้น	ม.2-	ม.3	จ�านวน	123	คน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต



 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565	 โรงเรียนดาราจรัส							
ด�าเนินการจัดพธิไีหว้ครู	ประจ�าปีการศกึษา	2565	และมอบเกยีรตบิตัร
ให้กบันกัเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลั	 การประกวดท�าพานไหว้คร	ู มอบโดย	
บาทหลวงจริพนัธ์ สจุริานธุรรม	 ผูร้บัใบอนญุาต/ผูจ้ดัการโรงเรยีน
ดาราจรสั		ณ	อาคารเซนต์แมรี	่โรงเรยีนดาราจรสั

 วนัพฤหสับดทีี ่15 กนัยายน 2565 ฝ่ายบรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการ	
ด�าเนนิการจดัโครงการสปัดาห์วชิาการ คร้ังที ่ 17 ให้นกัเรียนศกึษาเรียนรู้							
นอกห้องเรยีนโดยจดักจิกรรมฐาน	 8	 กลุม่สาระ	 เชญิวทิยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ความรูเ้กีย่วกบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน	 เร่ือง	 การสานหมวกกุยเล้ย,			
คณะครแูผนกเมคคาทรอนกิส์	วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา	มาให้ความรูเ้กีย่วกบั
หุน่ยนต์การแพทย์,	หุน่ยนต์ทีใ่ช้ในงานอตุสาหกรรมและหุน่ยนต์.	AMR	200	ใช้
ในคลงัสนิค้า	และขอขอบคณุหอดดูาวเฉลมิพระเกยีรตฯิ	แปลงยาว	มอบสือ่การ
เรยีนรู	้เรือ่ง	ดาราศาสตร์ให้กบัทางโรงเรยีน



 วนัศกุร์ที ่12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายอภบิาลแพร่ธรรม	โรงเรยีน
ดาราจรสั	 ด�าเนนิการจดักจิกรรมประเพณที�าบญุเข้าพรรษา	 (ถวาย
เทยีน)	และท�าบญุตกับาตร	พระภกิษสุงฆ์จ�านวน	25	รปู	6	วดั	ได้แก่	
วดัปากน�า้,	วดัแจ้ง,	วดัโพธิ,์	วดักกสบันอก,	วดัไผ่แก้วและวดับ้านเล้อ	
ณ	อาคารเซนต์ลอเรนซ์	โรงเรยีนดาราจรสั

 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565	 โรงเรียนด�าเนินการจัดกิจกรรมวัน									
ภาษาไทยแห่งชาต	ิ (29	 กรกฎาคม)	 โดยมบีาทหลวงจริพนัธ์ สจุริานธุรรม      
ผูร้บัใบอนญุาต/ผูจ้ดัการโรงเรยีน	เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทพร้อม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์โดยตัวแทนนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที	่ 3,	 ขบัเสภาเรือ่งพระอภยัมณ	ีตอนโยคสีอนหลาน	 (สดุสาคร),	
รวีวิประกอบเพลงเอกลกัษณ์ของไทย,	การขบัร้องเพลงในวรรณคดไีทย,	การ
แสดงละครของคณุคร	ูเรือ่งสงัข์ทอง	ตอน	รจนาเลอืกคู	่ณ	อาคารเซนต์แมรี่



 วนัพธุที ่27 กรกฎาคม 2565	โรงเรยีนดาราจรสัด�าเนนิการจดักจิกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี									
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	 รชักาลที	่ 10	 จดัพธิถีวาย	
เครือ่งราชสกัการะ	วางพานพุม่	ถวายพระพรชยัมงคล	ร่วมขับร้องเพลงสรรเสรญิ
พระบารม	ี เพลงสดดุจีอมราชา	 และกจิกรรมการแสดงถวายพระพร	 โดยมี
บาทหลวงจริพนัธ์ สจุริานธุรรม ผูร้บัใบอนญุาต/ผูจ้ดัการโรงเรยีนดาราจรสั	
เป็นประธานในพธิ	ีณ	อาคารเซนต์แมรี	่โรงเรยีนดาราจรสั

	 วนัพฤหสับดท่ีี 2 มิถุนายน 2565	โรงเรยีนดาราจรสัด�าเนนิการ
จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม	 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนิ	ีวนัที	่3	มถุินายน	
2565	ณ	อาคารเซนต์แมรี	่โรงเรยีนดาราจรสั



แหล่งอ้างอิง	:	https://google.com/site/khrufun/article/bthkhwampayhakarchiphasathiykhxngkhrulaeanakreiyn

	 ในวิถีแห ่งเทคโนโลยีและการส่ือสารไร ้พรมแดน		
ท่ามกลางสงัคมทีม่ค่ีานยิมยอมรบันบัถือวตัถุมากกว่าคณุค่า
ของจิตใจนั้น	หลายๆ	สิ่งก�าลังเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่มีขีด
จ�ากัด	 ในขณะที่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ก�าลัง	 ด�าดิ่งลงสู่ห้วงเหว				
แห่งหายนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ซึ่งก็คือความเป็นไทยและ
ภาษาไทย	ภาษาชาตขิองเรานัน่เอง	ทีก่�าลงัถกูค่านยิมของคน
รุ่นใหม่รุกรานจนแทบไม่หลงเหลือเค้าเดิมอยู่เลย
	 ปัญหาการใช้ภาษาไทยนั้น	 เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ	จนใน
ขณะนีล้กุลามไปทกุหย่อมหญ้า	แม้แต่ในสถานศกึษาอนัเป็น
แหล่งหล่อหลอมความรูก้ม็ไิด้ละเว้น	ภาษาไทยกลายเป็นวชิา
ทีน่่าเบือ่ของผูเ้รยีน	และสดุท้ายผูเ้รยีนจงึได้รบัความรูแ้บบงูๆ 	
ปลาๆ	ทีจ่ะน�าไปใช้ต่อไปอย่างผดิๆ	หากเราจะแยกปมปัญหา
การใช้ภาษาไทยในโรงเรียนนั้น	 สามารถแยกเป็นประเด็น
ใหญ่ๆ	ได้		2		ประเด็น		คือ

ครูแนน

2. ปัญหาการใช้ภาษาไทยที่เกิดจากนักเรียน

	 ในสังคมยุคไซเบอร์	 ซึ่งสามารถเข้าไปใช้บริการแลก
เปลีย่นเรยีนรูไ้ด้ทกุภาคส่วน	“ เดก็”	ซึง่เป็นวยัทีอ่ยากรูอ้ยาก
ลอง	จงึมไิด้ให้ความสนใจเพยีงแค่การศกึษาค้นคว้าข้อมลูการ
ศกึษาเท่านัน้			หากแต่สนใจกับภาคบนัเทงิควบคูไ่ปด้วย		และ
โดยแท้จรงิแล้ว	มกัจะให้ความส�าคญักับประเดน็หลงัมากกว่า
การค้นคว้าความรู้เสียด้วยซ�้า			ดังนั้น		จึงสามารถกล่าวได้
ว่าการใช้อนิเทอร์เนต็ของเดก็นัน้เป็นปมปัญหาส�าคญัย่ิงทีไ่ม่
ควรมองข้าม

1. ปัญหาการใช้ภาษาไทยที่เกิดจากครู

 เนือ่งจากคร	ูคอื	ผูป้ระสาทวชิา	เป็นผูใ้ห้ความรูแ้ก่ศษิย์	
ดังนั้นความรู้ในด้านต่างๆ	 	 เด็กๆ	 จึงมักจะได้รับมาจากครู
เป็นส่วนใหญ่	ในขณะทีค่รบูางคนนัน้มคีวามรู	้แต่ไม่แตกฉาน			
โดยเฉพาะวชิาภาษาไทยเป็นวชิาท่ีมคีวามละเอยีดอ่อน		และ
มีส่วนประกอบแยกย่อยอย่างละเอียดลออ	 เมื่อครูไม่เข้าใจ
ภาษาไทยอย่างกระจ่าง	จงึท�าให้นกัเรยีนไม่เข้าใจตามไปด้วย		
จนพานเกลยีดภาษาไทยไปในทีส่ดุ	ซึง่เป็นปัญหาทีป่รากฏให้
เห็นอยู่มากมายในปัจจุบัน
	 ความเป็นครูนั้น	 แน่นอนการสอนย่อมส�าคัญที่สุด	 ครู
บางคนมีความรู้อยู่ในหัวเต็มไปหมด	แต่กลับสอนไม่เป็น	ซึ่ง
ครูส่วนใหญ่มิได้ยอมรับปัญหานี้	บางคนสักแต่ว่าสอน	แต่ไม่
เข้าใจเด็กว่าท�าอย่างไร	อธิบายอย่างไร	เด็กซึ่งเปรียบเสมือน
ผ้าข้าวนั้นจะซึมซับเอาความรู้จากท่านไปได้มากท่ีสุด	 การ
ท�าความเข้าใจเดก็จงึเป็นส่วนประกอบหลกัทีส่�าคญัไม่แพ้ภูมิ
ความรูท้ีม่อียูใ่นตวัครเูลย		ครจูงึควรหนักลบัมายอมรบัความ
จรงิ		และพยายามปรบัปรงุแก้ไขตนเองให้เหมาะสมกับทีเ่ป็น
ผู้รู้ที่คนทั่วไปยอมรับนับถือ

	 เริ่มลุกลามมาจากโปรแกรมแช็ทรูม	 และเกมออนไลน์	
ซึ่งดูคล้ายเป็นการสนทนากันธรรมดา	แต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัส
แล้วมใิช่เลย	การสนทนาอนัไม่มขีดีจ�ากดัของภาษาท�าให้เกดิ
ปัญหาขึ้นมากมาย	 ดังเช่นที่พบตามหน้าหนังสือพิมพ์ใน
ปัจจบุนั	และในขณะเดยีวกนักส็ร้างปัญหาให้แก่วงการภาษา
ไทยด้วย	นัน่คอืการกร่อนค�า	และการสร้างค�าใหม่	ให้มคีวาม
หมายแปลกไปจากเดิม	 หรืออย่างที่เรียกว่าภาษาเด็กแนว
นั่นเอง	ดังจะขอยกตัวอย่าง	ดังนี้
 สวัสดี เป็น	 ดีครับ	
 ดีค่ะใช่ไหม	เป็น	 ชิมิ
 โทรศัพท์ 	 เป็น	 ทอสับ
	 จะเห็นได้ว่า	 ค�าเหล่านี้ถูกคิดขึ้นและใช้กันอย่างแพร่
หลาย	 โดยเหตุผล	 2	 ประการ	 คือ	เพื่อให้ดูเป็นค�าที่น่ารัก		
และพิมพ์ง่ายขึ้น		โดยที่ผู้ใช้ไม่ค�านึงถึงว่า	นั่นคือการท�าลาย
ภาษาไทยโดยทางอ้อม	เพราะหลายๆ	คนน�าค�าเหล่านี้มาใช้
ในชีวิตประจ�าวันเสียด้วยซ�้า	 ดังจะเห็นได้ว่า	 เด็กบางคนน�า
ภาษาเหล่านี้มาใช้ในโรงเรียนจนแพร่หลาย	 นั่นคือความ						
มักง่ายที่น�าพาความหายนะมาสู่วงการภาษาไทยที่ไม่ควร					
มองข้าม

ปัญหาการใช้ภาษาไทย
ที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตนั้น  

 วนัพฤหสับดทีี ่28 กรกฎาคม 2565	โรงเรยีนดาราจรสั	
โดยนางจนิดาพร นพพะ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนดาราจรสั	และ
คณะครูโรงเรียนดาราจรัส	 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชยัมงคล	 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ		
พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว	 รชักาลที	่ 10	ณ	หอประชมุทีว่่าการ
อ�าเภอบางคล้า	จงัหวดัฉะเชงิเทรา

 วันพฤหสับดีที ่11 สงิหาคม 2565 โรงเรยีนดาราจรสั	ด�าเนนิ
การจดักจิกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสริิกต์ิิ	พระบรม
ราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	 12	 สงิหาคม	 2565	 จดัพธิถีวายเครือ่งราชสกัการะ					
วางพานพุม่	ถวายพระพรชยัมงคล	ร่วมขบัร้องเพลงสรรเสรญิพระบารม	ี
เพลงสดุดีพระแม่ไทยและการแสดงถวายพระพร	 โดยมีบาทหลวง       
จริพนัธ์ สุจริานธุรรม	ผู้รบัใบอนญุาต/ผูจ้ดัการโรงเรยีนดาราจรสั	เป็น
ประธานในพธีิ	ณ	อาคารเซนต์แมรี	่โรงเรยีนดาราจรสั

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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	 กิจกรรมดนตรเีป็นหนึง่ในกิจกรรมทีม่ส่ีวนช่วยอย่างมาก
ในการเรยีนรูส้ิง่จ�าเป็นพืน้ฐานของชวีติ	นอกจากพืน้ฐานความ
รู้ด้านวิชาการแล้วดนตรีก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิชาที่เป็นประโยชน์		
โดยเฉพาะการเรียนดนตรีในวัยเด็ก	บทความนี้จึงเป็นการน�า
เสนอประโยชน์ของการศึกษาดนตรี	 เพื่อให้ผู้อ่านได้เล็งเห็น
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนดนตรี
	 ดนตรีมีประโยชน์ต่อทักษะความฉลาดในหลากหลาย
ด้าน	แต่ผูเ้ขยีนจะกล่าวถงึดนตรทีีม่ปีระโยชน์	ต่อทกัษะความ
ฉลาดในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค	(AQ:	Adversity	Quotient)	
เพราะเลง็เหน็ว่า	เดก็ในยคุสมยันีม้คีวามอดทนอดกลัน้ในการ
ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคที่น้อยลง	
	 ถ้าเคยได้สมัผสัการเล่นเครือ่งดนตรสีกัชิน้	กค็งจะทราบ
ดว่ีาการฝึกฝนเครือ่งดนตรแีต่ละชิน้		ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งดนตรี
ชนิดไหนก็ตาม	ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากในการ
ฝึกฝนการปฏิบัต	ิเครือ่งดนตรแีต่ละช้ินไม่ได้เป็นสิง่ทีม่ทีางลดั
หรือจะสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว	 เพราะเป็นทักษะที่ต้องใช้
เวลาและความอดทนอย่างสูงในการพัฒนา	 เพื่อให้ร่างกาย
สัมพันธ์กับความคิดความเข้าใจและอารมณ์	 และฝึกการ

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
ของดนตรี	การฝึกฝนเครื่องดนตรี
กว่าจะท�าได้ก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่ง
เมื่อท�าได้แล้วการที่จะท�าให้ได้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป
ยากเสียกว่าการฝึกฝนในขั้นต้นเสียอีก	นอกจาก
ความพยายามฝึกฝนในทางปฏิบัติที่ต้องใช้ความ
อดทนมุมานะของตนเองแล้ว	การเล่นดนตรีแบบกลุ่ม	
คือ	การที่มีนักดนตรีตั้งแต่	2	คนขึ้นไปจะท�าให้ประสบ
พบเจอปัญหามากขึ้น	และปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนั้น	
จ�าเป็นที่จะต้องก้าวผ่านไปให้ได้	เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของ
การแสดงในแต่ละครั้ง	ปัญหาที่พบเจอนั้นเริ่มจากลักษณะ
ทางความคิด	ทางกายภาพ	อุปนิสัยส่วนตัว	รวมไปถึงรสนิยม
ทางดนตรทีีแ่ตกต่างกนั		ย่อมท�าให้เกดิปัญหาทีแ่ต่ละคนต้อง
ร่วมใจกันคิดหาวิธีที่ดีที่สุด	 ร่วมกันโดยที่ไม่สามารถมีใครคน
ใดคนหนึง่ยอมพ่ายแพ้ไปได้		เนือ่งจากทกุๆ	คนมคีวามส�าคญั
เท่ากันทั้งหมดในฐานะของนักดนตรี
	 การท�ากิจกรรมดนตรี	 ท�าให้ผู ้เล่นดนตรีนั้นได้ฝึกฝน	
รับมือกับความกดดันในรูปแบบมากมาย	 ในขณะที่การเล่น
ดนตรกีไ็ด้ให้ความสขุทกุขณะ	ท�าให้การเล่นดนตรเีป็นหนึง่ใน
การฝึกฝนทักษะ	 ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคชั้นดีที่
ไม่ท�าให้เครียดจนเกินไป	 หรือจะเรียกว่าความสุขเคล้าความ
กดดันแต่ก็มีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวกับเสียงดนตรีที่ได้
สร้างขึน้เองทีม่าพร้อมกบัความภมูใิจในตนเองทีส่ามารถก้าว
ผ่านความยากล�าบากมาได้เป็นทีม่าของความทรงจ�าทีด่ใีนทกุ
ช่วงเวลาของชีวิตที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าดนตรี

(AQ : Adversity Quotient)

ดนตรีกับความสามารถ
ฟนัฝ่ำปัญหำอุปสรรค

First, practice new words by writing sentences. While reading 
English articles or books you can find some interesting new words 
there. And try to use it later when you speak or write.

ฝึกใช้ค�าศัพท์ใหม่ๆ ในประโยค	 เวลาที่เราอ่านบทความให้เราจดจ�าค�าศัพท์ใหม่ๆ					
ที่น่าสนใจ	แล้วก็ลองน�ามาใช้ภายหลังไม่ว่าจะเป็นการพูด	หรือ	เขียน

 To learn more vocabulary you should read many kinds of things.

เคล็ดลับต่อไปคือการมีนิสัยการอ่านแบบเป็นประจ�า

Thirdly, take many notes in a small portable notebook or 
a smartphone. During your free time, you can take your notebook 
or smartphone out so you can constantly review new vocabulary.

เคล็ดลับที่สามคือ	การจดโน้ตลงสมุดเล่มเล็กๆ	ส�าหรับพกพา	หรือสมาร์ทโพน	ใน
ช่วยเวลาว่างของวันเราสามารถน�าเอาสมุดหรือโทรศัพท์มาดูค�าศัพท์ที่จดไว้เพื่อ
เป็นการท่องจ�าค�าศัพท์ไปในตัว

Moving on to the second tip, practice changing grammatical 
forms of words. Another way of learning more vocabulary is to 
try changing a word into various grammatical forms.

เคล็ดลับที่สอง	ฝึกเปลี่ยนรูปไวยากรณ์ของค�า

The fourth tip is the use of flashcards. Flashcards are widely used 
in United states schools and colleges.

เคล็ดลับที่สี่	 คือ	การใช้ Flashcards โดย	 Flashcard	 ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งใน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในอเมริกา

 Of course, I can. It is very important to learn new vocabulary every day to improve our English. 
Because to communicate with others we need to knowthe vocabulary to explain things.

Vocabulary  แปลว่า ค�าศัพท ์   Communicate  แปลว่า สื่อสาร
Let’s start with the first tip. First, practice new words by writing sentences.

เคล็ดลับในการเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่ๆ
Tips 

ครูอุ๊ก



	 เหตุผลที่น�้าทะเล	 “เค็ม”	 เพราะน�้าฝนได้ชะล้างสารละลายจ�าพวก

เกลือและแร่ธาตุต่างๆ	 ไหลไปตามแม่น�้าล�าธาร	 แล้วไหลไปสะสมไว้ใน

ทะเล	 	 เมื่อน�้าทะเลระเหย	สารละลายต่างๆ	ก็มิได้ระเหยขึ้นไปด้วย	 ใน

ท้องทะเลจึงมีสารละลายจ�าพวกเกลือสะสมอยู่เป็นจ�านวนมาก	น�้าทะเล

จึงเค็มมากขึ้นเรื่อยๆ	

	 นอกจากนั้นบางทฤษฎีก็กล่าวว ่า	 ความเค็มของน�้าทะเลไม่

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา	 เพราะในมหาสมุทรมีกระบวนการของ

ธรรมชาตทิีร่กัษาระดบัความสมดลุของเกลอืแร่	คอื	ถ้าหากว่าธาตชุนดิใด

มีในน�้ามากเกินกว่าปกติ	 ก็จะถูกก�าจัดออกจากน�้าทะเลโดยการแยกตัว

ออกเป็นของแข็ง	 ในทางตรงกันข้าม	ถ้ามีธาตุใดละลายน�้าน้อยเกินปกติ	

เกลือแร่ของธาตุนั้นในรูปของแข็ง	 ก็จะถูกละลายกลับสู่น�้าทะเล	 ดังนั้น	

ความเค็มของน�้าทะเลจึงคงที่มาหลายล้านปีแล้วนั่นเอง

ครูแอม

แหล่งที่มา	https://www.trueplookpanya.com/
blog/content/66393/-blo-sciche-sci-

	 เมื่อเริ่มแรกทะเลก็ยังมีความเค็มไม่มาก	 แต่เมื่อผ่านกาลเวลามา

ยาวนานเป็นร้อยล้านปีทะเลจงึมคีวามเคม็มากยิง่ขึน้	โดยเฉลีย่ทัว่โลกแล้ว

ในปีหนึ่งจะมีเกลือประมาณ	4	พันล้านตันละลายเข้าสู่ทะเล	ซึ่งในส่วนนี้

ก็จะมีเกลือบางส่วนที่ตกตะกอนลงสู่ก้นทะเล	มากน้อยแตกต่างกันไปใน

แต่ละปี	 หรือพูดง่ายๆ	 ว่าทะเลในวันนี้มีความสมดุลของความเค็มจาก

เกลือที่เข้ามาและออกไป	นั่นเองอาจเป็นหนึ่งค�าตอบที่ว่า	

“ท�ำไมน�้ำทะเลถึงไม่เค็มกว่ำนี้อีก”

	 บนโต๊ะมีแผ่นป้ายอยู่	 3	 แผ่น	 ลุงจิ๋ว
อยากเรียงแผ่นป้ายน้ีโดยให้ตัวเลขบนแผ่น
ป้ายเรียงกันเป็นเลข	3	หลัก	หลักที่หารด้วย	
43	ลงตัว	น้องๆ	ช่วยลุงจิ๋วเรียงหน่อยซิ

	 ให้น้องๆ	 เติมเลขลงในช่องว่าง	 โดย							
ผลบวกของแต่ละแถวในแนวตั้งต้องเท่ากับ
ค�าตอบที่ให้ไว้	 ส่วนในแนวนอนก็ท�าตาม
เครื่องหมายและให้ได้ค�าตอบเท่ากับที่
ก�าหนดไว้

2 1 6

	 สวัสดีค่ะๆ	วันนี้ครูเพ็ชร์มีเกมคณิต 2 เกม  มาให้นักเรียน
ได้ฝึกสมองประลองปัญญา	 นักเรียนลองฝึกคิดไปพร้อมๆ									
กันนะคะ	ไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะครูเพ็ชร์



 ระดับเตรียมอนุบาล 1/1 น้องจีโน (ด.ช.วีรภัทร  เพ็งบุบผา) น้องจีโนเป็นเด็ก
อารมณ์ดี	 คุยเก่ง	 ร่าเริง	 วันไหนมาโรงเรียนไม่เจอหน้าคุณครูรัตน์	 ก็จะนั่งนิ่งๆ	
หน่อยนะคะ	น้องอิงฟ้า (ด.ญ.ปุญญรัสมิ์ เหลาสุวรรณ) น้องอิงฟ้าเป็นเด็ก				
คุยเก่ง	 เวลาคุยต้องยกให้น้องอิงฟ้าเลยค่ะ	 ไม่ว่าหน้าตา	 ปาก	 ท่าทาง	 ก็จะมา
พร้อมกันแบบอัติโนมัติค่ะ		

 อ.1/1 น้องเวฬา (ด.ช.รวนิทร์  เทพวรรณ) น้องจะจ�าค�าพดูทีค่ณุครสูอนทกุเรือ่ง	
ปฏบิตัติามข้อตกลงของห้องได้เป็นอย่างด	ีเป็นเดก็มเีหตผุล	สงสัยส่ิงใดมักซกัถาม	
ถ้าวันไหนน้องพูดว่า	“คุณครูครับมีเรื่องจะบอก” วันนั้นแหละกเ็ตรยีมรบัมอืกบั
น้องได้เลยค่ะ	น้องเปอตสิ (ด.ญ.ณชิานนัท์ จนัเจรญิ)  น้องสาวคนเล็กของพี่ชาย	
2	คน	และจากชื่อ	เปอติส	ไม่ต้องถามถึงเลยค่ะว่ามาโรงเรียนจะขนาดไหน	แต่ถ้า
พูดถึงด้านวิชาการก็ต้องยอมยกนิ้วให้เธอคนนี้ค่ะ		

 อ.1/2 น้องไอควิ (ด.ช.วันสมบรูณ์ สร้อยโท)	ใครบ้างทีจ่ะไม่รูจ้กัน้องไอควิ	หนุม่
น้อยหน้ามน	คนอุม้ลงิ	มนษุยสมัพนัธ์อารมณ์ด	ีเป็นทีร่กัของทกุคนค่ะ	น้องสายธาร 
(ด.ญ.มณฑาทิพย์ โอนอ่อน) สาวน้อย	เสียงดี	เสียงใส	สายโหด	สายฮา	สายลุย
ต้องน้องสายธารห้องอนุบาล	 1/2	 คอยดูแลเป็นหูเป็นตา	 รายงานคุณครูทุก
สถานการณ์ค่ะ			

 อ.2/1 น้องสายน�้า (ด.ช.ธนธรณ์ เทวารุธ) คุณครูบอกอะไรไป	ได้ดั่งใจทุกอย่าง	
อาบน�า้	สระผม	ดืม่นม	ทานข้าวได้หมดเลย	สดชืน่ทกุเช้า	น้องคณุ (ด.ญ.บณุฑรกิา 
แสนเสนาะ)	ตัวใหญ่	แต่ใจน้อย	คุณครูอย่าดุหนูนะ	หนูฟ้องคุณแม่แน่		

 อ.2/2 น้องโฟโต้ (ด.ช.ภัทรวิน เชาว์ประสิทธิ์) มาถึงโรงเรียนแล้วไม่เห็นคุณครู	
หนูขอปาดน�้าตาแป๊บ	คนเดียวที่ร้องไห้หาคุณครู	น้องอันดา (ด.ญ.พิทยาภรณ์ 
อาจคิดการ)	ปาดน�้าตามาตอนเช้า “หนูไม่อยากนอนกลางวัน”	พอถึงกลางวัน
หนูขอพักสายตาก่อนนะคะ		

 อ.2/3 น้องคอปเตอร์ (ด.ช.ภูมิพัฒน์ พุ่มพวง) 	น้องคอปเตอร์เป็นเด็กตัวใหญ่		
กนิเยอะ	ครบูอกคอปเตอร์ว่า “กนิให้น้อยๆ หน่อย กนิแบบนีเ้ม่ือไหร่จะผอม”  
คอปเตอร์	 “หนูไม่อ้วนนะ  หนูน่ารัก” OK	 น่ารักๆ	 ก็น่ารัก น้องขนมปัง 

 อ.3/1 น้องจ๊อบ (ด.ช.ณัฐดนัย ทรงพรวาณิชย์) น้องจ๊อบชอบบอกคุณครูว่านม
โรงเรียนตอนตื่นนอนมันเย็นและอร่อยมาก	 น้องจ๊อบขอดื่ม	 2	 แก้วเลยนะครับ		
น้องอาร์ช ิ(ด.ช.ชนาธปิ โชคเกดิสกลุ) เป็นเดก็ที	่ดอูดุมสมบรูณ์		เพราะหนชูอบ
รับประทานอาหารโรงเรียน	และจะขอคุณครูเติมข้าววันละหลายๆ	รอบ		

 อ.3/2 น้องปลื้ม (ด.ช.ธนภัทร  เจียโหงว) คุณครูครับถึงเวลาทานอาหารหรือยัง
ครบั	หนหูวิอกีแล้ว!!	อ๋อ	ยงัครบั	งัน้หนขูอดืม่นมก่อนได้ไหม	หวิบ่อยและพดูแบบ
นี้ทุกวัน	 น�้าหนักขึ้นเยอะแล้วนะครับ	 น้องปลื้ม	น้องชมจันทร์ (ด.ญ.จีรภรณ์  
แก้วโยธา)  อ่านหนังสือเก่ง	 เรียนเก่ง	 ถึงเวลาพักผ่อน	 นอนกลางวันก็ไม่นอน		
ชอบเรียน	ชอบมาเรียนทุกวัน	ไม่ชอบให้มีวันเสาร์	–	วันอาทิตย์	เพราะหนูเหงา		
พักผ่อนบ้างก็ได้นะคะน้องชมจันทร์

 อ.3/3 น้องณคุณ (ด.ช.ณคุณ  นามประสิทธิ์) เรียบร้อย	 พูดเพราะมากครับ   
น้องเวนดี้ (ด.ญ.ชญานิน ศิริปักมานนท์) หนูมาโรงเรียนเช้าทุกวันแล้วนะคะ		
พูดคุยเก่ง	ช่วยเหลือตนเองได้ดี		

 ป.1/1 ปีน้ีน่ารกัทุกคน		แต่...ต้องยกให้คนน้ีเลย	หัวหน้าห้องของเรา	น้องไบท์เกอร์ 
(ด.ช.บฑกวี บัวลอย) เรียนดี		มีน�้าใจ	ช่วยเหลือเพื่อนๆ	ตลอดเลย	คนนี้ก็ไม่เบา
นะคะ	น้องกต้ีาร์ (ด.ญ.ชญานศิ เมตตาประสพกจิ)	น่ารกั	สดใส	ท�างานไว		ใส่ใจ
การเรียน	ยอดเยี่ยมมากค่ะลูก

 ป.1/2 น้องอินเทล (ด.ช.ณัฐกรณ์  ศรีไตรรัตน์)     
สุดจริงเด็กคนน้ี	 เรียนเก่ง	 เรียนดี	 แถมช่างเจรจา									
มีความรู้รอบตัว	 ช่างตอบค�าถาม	 ท�าให้บรรยากาศ												
ในห้องเรียนสดใส	 เบิกบานทุกวันที่มีเธอ	 “อินเทล”	
น้องมีน (ด.ญ.กัญญาณัฐ เดชพิพัฒน์) เห็นหน้า
เงียบๆ	อ่ะ	ฟาดเรียบนะจ๊ะ	ขยันหมั่นเพียร	ทั้งเขียน	
ทั้งอ่าน	เก็บเรียบทุกวิชา	ต้องยกให้เค้าล่ะ	“น้องมีน”

 ป.1/3 น้องน�าโชค (ด.ช.ปัญญาทิพย์ สะอาด)     
หนุม่น้อย	สดุหล่อ	ตวัเลก็		สเป็กสาว	ใส่ใจการท�างาน	
แม้จะขี้อาย	 แต่ตั้งใจเรียนเป็นที่สุด	 น้องไอด้า 
(ด.ญ.จนิห์ณาพฒัน์ เดชะนิตริตัน์) น่ารกั	สดใส	ใส่ใจ
การเรียน	ขยันหมั่นเพียร	เรียนเก่งทุกวิชา	ยกให้สาว
น้อยไอด้าเลย		

 ป.2/1 น้องอาชิ (ด.ช.ธีรวัฒน์  วงษ์ชะอุ่ม)		“สวัสดี
ครับคุณครู”	 มารยาทดี	 คอยช่วยเหลือคุณครูและ

(ด.ญ.นริศรา ปานาลักษณ์) ขนมปังเป็น
เด็กตัวใหญ่	ตัวกลมเช่นกัน	ขนมปัง	ผู้หลง
รักในเสียงเพลง	ได้ยินเสียงเพลงขนมปังจะ
เต้น	 เต้นแบบว่า	 “ฉันผอม ฉันพลิ้ว หุ่น 
ฉันดี เต้นไม่พัก”

เพ่ือนๆ	 ในห้อง	 ต้องคนนี้เลย	 น้องอาชิ	
น้องก้ัง (ด.ญ.พิชญา เทียนวิหาร) เป็น
นักเรียนที่เรียบร้อย	แต่งตัวดูสะอาดตา	น่า
รกั	ยิม้สวย	ตาหวาน	ใฝ่เรยีน	ใฝ่รู	้ต้องหน.ู..
น้องกั้งเองค่ะ		

 ป.2/2 น้องต้นน�้า (ด.ช.ธนธรณ์  โภชนะ) 
ตัวโต	 พูดเก่ง	 เรียนเก่ง	 อ่านหนังสือไทย	
องักฤษได้หมด	ยกให้คนนีเ้ลย	น้องต้นน�า้เอง
ครับ	 น้องเทญ่า (ด.ญ.ณภัทรศนัญจ์       
เดชะนิติรัตน์)	 คนนี้ ก็น ่ารักไม่แพ้ใคร	
เรียบร้อย	 มารยาทงาม	 เรียนเก่ง	 แข่งขัน
ระบายสีภาพ	 กวาดรางวัลมาทุกกิจกรรม	
น้องเทญ่าเองค่ะ		

 ป.2/3 น้องเต็ม (ด.ช.รัฐพล พรานอังกูร) 
ยิ้มแย้ม	แจ่มใส	พูดน้อย	“เต็ม...เองคร้าบ 
บบบ” น้องซาจ ิ(ด.ญ.ณชิาภทัร นิม่อนงค์) 
พูดเก่ง	 เรียนเก่ง	 ขยัน	 น่ารักและเอาใจใส่
ต่อหน้าที่...ก็ซาจิเองค่ะ		

 ป.3/1 น้องปอ (ด.ช.ชัยยะวัฒน์ ทาทอง)  
สนใจการเรียน	ขยันอ่าน	ขยันเรียน	ก็ต้อง
น้องปอ	ห้อง	3/1	น้องปัณฑ์ (ด.ญ.ณัฐปัณฑ์ 
ดลเภรี) เป็นเด็กดี	มีน�้าใจ		ใฝ่เรียนรู้	ก็ต้อง
น้องปัณฑ์	ป.3/1	ค่ะ		

 ป.3/2 น้องตังค์ (ด.ช.ณัฐพัชร์ เพ็งอารีย์) 
เป็นเด็กดี	 ตั้งใจเรียน	 ขยันอ่าน	 ขยันเรยีน	
มาโรงเรียนคนแรกของห้องก็ต้องน้องตังค์					
ป.3/2	 น้องซัมเมอร์ (ด.ญ.ณัฐณิชา            
ทองฉาย) เป็นเด็กน่ารัก	 พูดจาไพเราะ							
มีน�า้ใจ	ยิม้หวาน	เป็นทีร่กัของเพือ่นๆ	และ
คุณครู	ก็ต้องน้องซัมเมอร์	ป.3/2	ไง		

 สวัสดีค่ะ...กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสารสายธารในคอลัมน์	Inside Dcs. หยอกนิดสะกิดหน่อย		
ให้พอมีเรื่องได้อมยิ้มไปพร้อมกับพฤติกรรมของเด็กๆ	 และนักเรียนที่เป็นลูกหลานของพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	
และเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของครู	 ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019													
จะลดลง	แต่เรายงัต้องดูแลตนเองและปฏิบตัตินตามมาตรการต่างๆ		อย่างต่อเนือ่ง	ในสภาวะเช่นนีน้อกจาก
การให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านแล้ว	 การมีจิตส�านึกและรับผิดชอบต่อสังคมของคร	ู
นักเรียนและผู้ปกครองก็มีส่วนส�าคัญมากเช่นกัน	 ท่ีจะช่วยหยุดยั้งโรคภัยต่างๆ	นี้ได้	 โรงเรียนดาราจรัส  
ขอส่งแรงใจและเป็นก�าลังใจให้ทุกๆ	ฝ่ายได้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ

 เข้าสู่ปีที่ 75 ของการก่อตั้งโรงเรียนดาราจรัส (พ.ศ.2490 - 2565)	ซึ่งปัจจุบันบริหารงาน
โดยบาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม และนางจินดาพร  นพพะ  ผู้อ�านวยการ	พร้อมด้วยคณะครูและ
บุคลากร	 ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพ	 เกิดประสิทธิภาพท่ีดีออกสู่
สังคม	กลับเข้าสู่โหมดประจ�าห้องเรียนของเรา

ครูนิ้ง



 ป.3/3 น้องพอร์ช (ด.ช.อานนท์ เอกวตัร์) หวัหน้าห้องคนเก่ง	
มคีวามขยนั	มุง่มัน่ตั้งใจเรียน	และมีความรับผิดชอบสูง	สนใจ
และตั้งใจท�าในสิ่งที่ได ้ รับมอบหมายเสมอ	น้องลูกตาล 
(ด.ญ.รดามณี ศรีพระนาม) 	เรียบร้อย	น่ารัก	มีน�้าใจ	ตั้งใจ
เรียน	น่ารักกับครูและเพื่อนๆ	เสมอ		

 ป.4/1 น้องเจ้าขุน (ด.ช.ศิชล ตรังเกษตรสิน) เป็นหัวหน้าชั้น			
เด็กตัวน้อยๆ	มีความรับผิดชอบสูง	มีอัธยาศัยดีเป็นที่รักของ
เพือ่น	ๆ 	ป.4/1		น้องแพง (ด.ญ.ชญาดา นิม่นวล)	เดก็หน้าตา
จิ้มลิ้ม	มีความขยันหมั่นเพียร	มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	มีความ
รับผิดชอบ		เป็นเด็กน่ารัก	เรียบร้อย			

 ป.4/2 น้องออโต้ (ด.ช.ภูริโชติ อุ่นไฝ)  หัวหน้าห้องชั้น	ป.4/2	
มารยาทงาม	มีความรับผิดชอบ	มีน�้าใจ	เรียนเก่ง	ได้รับรางวัล
วาดภาพและแต่งค�าขวัญในวันวิทยาศาสตร์ได้รางวัลชนะเลิศ
อันดับ	 1	 น้องไข่มุก (ด.ญ.ลฎาภา เกียรติก�าจรกุล)            
รองหัวหน้าห้อง	ชั้น	ป.4/2	มารยาทงาม	พูดจาไพเราะ	เป็น
ตัวแทนประกวดมารยาทไทย	 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ	 1	 ใน
ระดับชั้น	ป.4		

 ป.4/3 น้องไจแอ้น (ด.ช.พรพิทักษ์ ดรอินทร์) เป็นเด็กน่ารัก	
พูดไพเราะ	 มีน�้าใจ	 ขยันเรียน	น้องน�้าผ้ึง (ด.ญ.ลภัสรดา 
ตรีทิพศิริศีล)  หัวหน้าห้อง	ป.4/3	 เป็นเด็กน่ารัก	ขยันเรียน				
มีความรับผิดชอบ	ดีมาก		

 ป.5/1 น้องข้าวกล้อง (ด.ช.ทสินยั บ่ายเจรญิ) เรยีนด	ีกจิกรรม
เด่น	หน้าตาหล่อ		คนอะไรจะครบเครื่องขนาดนี้	น้องมุกดา 

(ด.ญ.พัชญานันท์ อินทออน)	 พูดเก ่ง	 ตัวเล็ก	 น่ารัก	
มนุษยสัมพันธ์ดี		

 ป.5/2 น้องลีโอ (ด.ช.ธนภัทร แสนทวีสุข) 	ขี้เล่น	น่ารัก	พิชิต
ใจสาว	กิจกรรมใช้ได้	การเรียนก็ดี	น้องเกรซ (ด.ญ.สุภัสสรา 
วงประสพ) พูดเก่ง	เป็นกันเอง	มีน�้าใจ	อัธยาศัยดี		

 ป.5/3 น้องเปา (ด.ช.เตชิต ใหม่สุวรรณ)	ตั้งใจเรียน	มีน�้าใจ	
เชื่อฟังคุณครู	มีความนอบน้อม	แต่งกายเรียบร้อย	น้องโบนัส 
(ด.ญ.มนสันนัท์ ผลาธญัญะ) 	เรยีนด	ีมนี�า้ใจ	มนษุยสมัพนัธ์ดี	
แต่งกายเรียบร้อย		

 ป.6/1 น้องเทนนสิ (ด.ช.กนัตพฒัน์ พวงแก้ว)	นสิยัด	ีมารยาท
เรยีบร้อย	มีน�า้ใจชอบช่วยเหลือเพือ่และคร	ูมีความรบัผดิชอบ	
น้องเปียโน (ด.ญ.พิชชาอร ใหม่สุวรรณ) เรียนดี	 กิจกรรม
เด่น	มารยาทงาม	มีน�้าใจชอบเหลือผู้อื่น	 เป็นที่รักของเพื่อน		
มีความรับผิดชอบ		

 ป.6/2 น้องกนัต์ (ด.ช.กติติน์ภสั เจยีนธนารตัน์) หวัหน้าห้อง	
รูปก็หล่อ	 น�้าใจงาม	 เรียกใช้ง ่าย	 เป็นที่รักของเพื่อนๆ											
น้องมาตรา (ด.ญ.บตุรมาตา จนัทร์หอม)  เรยีนเก่ง	กจิกรรม
เด่น	มีน�้าใจ	มนุษยสัมพันธ์ดี		

 ป.6/3 น้องนนท์ (ด.ช.วรนน นพศริ)ิ	มนี�า้ใจ	เรยีกใช้ง่าย	ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น	น้องวิว (ด.ญ.กมลลักษณ์ อดิษศรี) เรียนเก่ง	
มีน�้าใจ	มนุษยสัมพันธ์ที่ดี	เป็นที่รักของเพื่อนๆ	

 ม.1/1 มิวสิค (ด.ช.ณัฐวัฒน์ วิเศษชาติ)	น่ารักสดใส	ขี้อ้อน
เอาใจ	 มีวินัยในตนเอง	 	 รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็น

อย่างดี	เพอมี้ (ด.ญ.พิมพ์มาดา จ�าเริญจิตสกุล) เรียบร้อย	
น่ารัก	มีความรับผิดชอบดี	แถมมีน�้าใจต้องยกให้เธอคนนี้		

 ม.1/2 นิก (ด.ช.เอกวัตร ฉิมทัด)	ตัวเล็ก	น่ารัก	พูดเสียงเบาๆ	
เป็นเด็กดี	 พูดจาไพเราะแถมยังเรียบร้อยอีกต่างหาก	 เบล 
(ด.ญ.วรศิรา  ภมูคิง)	ตวัใหญ่	เสยีงดงั		น้องเป็นคนน่ารกัสดใส		
ขี้เอาอกเอาใจแต่เรื่องความรับผิดชอบต้องยกให้เธอคนนี้เลย		

 ม.2/1 สแตมป์ (ด.ช.ชิษณุพงศ์ สอดแสง) หน้าตาดี	มีหลาย
ต�าแหน่ง	 ทั้งเป็นนักฟุตบอลโรงเรียน	 ทั้งเป็น	 ผอ.ประจ�า
ห้องเรยีน	ครขูอร้องดงัๆ	ว่า....เฮ้ออออ	ข้าวต ู(ด.ญ.สปุระวณ์ี 
เสน่ห์) ส�าเนียงภาษาอังกฤษดี	 ญี่ปุ่นก็ได้	 เรื่องภาษาครูต้อง
ยอมให้เธอคนนี้...ข้าวตู		

 ม.2/2 ตงัค์ (ด.ช.ธนกร บญุพุม่)		อ้วนๆ	กลมๆ	ดนู่ารกั	แปลง
ร่างประกวดเป็นนางยกัษ์	รางวลัจะเป็นของใครไปได้...ของผม
เองครับ ใบไผ่ (ด.ญ.จันทิมา ศรีสุวรรณ์)	 รักสวย	 รักงาม	
หน้าตาน่ารัก	สุภาพอ่อนโยน	ขยันท่องศัพท์เป็นที่สุด		

 ม.3/1 บาส (ด.ช.กรธวัช  วรรณโสภา)	 	หนุ่มน้อย	สูงยาว	
เข่าด	ีตัง้ใจเรยีนและมคีวามรบัผดิชอบเป็นทีห่นึง่	ไม่ว่าจะเรยีน
หรือจะเล่นต้องให้ดีสุดๆ	 ไปเลย ชมพู (ด.ญ.บัวชมพู         
คณะทอง) เรียนก็ดี	 มีความต้ังใจและความรับผิดชอบดีมาก	
แถมยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนของห้องให้เข้าร่วมการแข่งขัน	
ในกิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียน	 เรียกได้ว่าความสามารถ						
รอบด้านจริงๆ				

 ม.3/2 ทู (ด.ช.ชิษณุพงศ์ สาสุวรรณ์) ทูคนนี้ทั้งขยัน	 ตั้งใจ
เรียนและมีความรับผิดชอบ	อีกทั้งยังเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม			
ต่างๆ	ของ	ม.3/2	อีกด้วย	เรียกได้ว่าเรียนก็ดี	กิจกรรมก็เด่น	
แอม (ด.ญ.กัลยารัตน์  สุดใจ)	สภาคนเก่ง	รับผิดชอบทั้งงาน
บรหิารและกจิกรรมต่างๆ	เป็นนางร�าประจ�าโรงเรียน		มรี�าคร้ัง
ใดต้องเห็นพี่แอมโดดเด่นอยู่บนเวทีทุกครั้งไป		

	 สุดท้าย	 	 ขอขอบคุณนักเรียน	 	 ครูและผู้ปกครองทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและงานต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนเป็นอย่างด	ี		
ตลอด	1	ภาคเรียนที่ผ่านมา...แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับหน้า...
สวัสดีค่ะ		

	 จากสถานการณ์การเสียชีวติของนกัเรยีนท่ีตดิอยูใ่นรถตู	้ส่งผลให้ฝ่ายบรกิารกิจการนกัเรยีน	โรงเรยีนดาราจรสั	เลง็เหน็
ความส�าคญัในการอบรมให้ความรูแ้ละฝึกซ้อมการเอาตวัรอดของนกัเรยีนขณะตดิอยูใ่นรถตู	้เพือ่เป็นแนวทางในการป้องกัน
การเกิดเหตใุนลักษณะดงักล่าว	จงึด�าเนนิการฝึกซ้อมนกัเรยีนเป็น	2	ช่วงเวลา	คอื	ช่วงท่ี	1	เวลา	08.30	-	10.10	น.	ชัน้อนบุาล	
1–3	ช่วงที	่2	เวลา	10.20	–	11.45	น.	ชัน้	ป.1-2	ณ	โดมอาคารเซนต์แมรี	่โรงเรยีนดาราจรสั

ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดของนักเรียนขณะติดอยู่ในรถตู้ 



	 อีกกิจกรรมท่ีเด็กๆ	 และนักเรียนทุกคนรอคอยคงหนีไม่พ้น	กิจกรรมกีฬาสี      
ระดบัอนบุาล ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที	่16	พฤศจกิายน	2565	และการแข่งขนักีฬาระดบั
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในปีนีก้�าหนดจัด	2	วนั	คอืวนัที่	17-18	พฤศจิกายน	2565		โดย
ในวันที่	 17	 พ.ย.	 65	 จะมีการแข่งขันกีฬาประเภททีม	 ได้แก่	 วอลเลย์บอล	 แชร์บอล	
บาสเกตบอล	และแบดมินตัน		ส�าหรับวันที่	18	พ.ย.	65	ในปีนี้โรงเรียนพานักเรียนออก
ไปเดนิขบวนพาเหรดนอกสถานศกึษา	และกลับมาแข่งขนักรฑีาระดบัชัน้ต่างๆ	ผูร้บัผดิชอบ
ยงัจดัให้ครไูด้มส่ีวนร่วมกบันกัเรยีนในการแข่งขนักฬีาพืน้ฐานอกีด้วย	บอกได้เลยว่าความ
สวยงามของดรัมเมเยอร์	กองเชียร์และอัฒจันทร์แต่ละสีคงไม่มีใครยอมใคร	และใครจะ
เป็นเจ้าของเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลต่างๆ	ความมันส์	ความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้น
คงมีไม่น้อยเลยทีเดียว	หลังจากที่โรงเรียนไม่ได้จัดกีฬาสีมา	2	ปีแล้ว

ครูนิ้ง

	 กลบัมาพบกนัอกีครัง้ในวารสารสายธารฉบบั
น้ี	ระยะเวลาช่างผ่านพ้นไปอย่างรวดเรว็เสยีจรงิๆ	
มีอะไรมากมายที่เกิดขึ้น	 และก�าลังจะเกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษาของเราหลายเรื่องราวด้วยกัน

	 หากโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมได้เหมือนเดิมในช่วงปลายเดือน
ธนัวาคมของทกุๆ	ปี	เดก็ๆ	นกัเรยีนจะได้มคีวามสขุ	สนกุสนานและสมัผสั
กับบรรยากาศงานวันคริสต์มาส วันที่	23	–	24	ธันวาคม	2565		โดย
ในวนัที	่23	ธนัวาคม	2565		ช่วงเช้าจะเป็นการเข้าร่วมพธิกีรรมทางศาสนา
โอกาสวันคริสต์มาส	 ร่วมกับกิจกรรมที่ให้นักเรียนบางส่วนไปแบ่งปัน	
ความรกั	ความสขุกบัผูป้กครอง	ชมุชนโดยรอบสถานศกึษา	และกจิกรรม
จิตอาสาของนักเรียนชั้น	ม.1	ส�าหรับช่วงบ่ายเป็นช่วงที่นักเรียนรอคอย
กับกิจกรรมฐานต่างๆ	 ที่ครูแต่ละชั้นจัดให้นักเรียนได้สนุกสนาน	 เลือก
เล่นได้ตามชอบใจ	และในวันที่	24	ธันวาคม	2565		ในช่วงค�่าคืนจะมีการ
จับสลากของรางวัล	คงต้องลุ้นกันว่าของรางวัลใหญ่ปีนี้จะเป็นอะไรและ
เป็นของใคร	เปิดขายบัตรเมื่อไรรีบจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะ	(กระซิบ
มาว่าบัตรราคาเท่าเดิม)	 	 หลังจากงานวันคริสต์มาสทางโรงเรียนก็จะ			
หยุดเรียนตั้งแต่วันที่	26	ธันวาคม	2565	–	2	มกราคม	2566		แล้วกลับ
มาพบกันอีกครั้งในวันที่	3	มกราคม	2566

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565  ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 
2565 ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองสู่รั้วฟ้า	 –	 ขาว	 อีกครั้ง
หนึ่ง	โดยในภาคเรียนที่	2	มีกิจกรรมมากมาย	อาทิเช่น	การแข่งขัน
ทักษะวิชาการในกลุ่มโรงเรียนเอกชน	 จ.ฉะเชิงเทรา	 และงานศิลป
หัตถกรรม	ครั้งที่	70		คณะครูต้องเริ่มวางแผนและฝึกซ้อมนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการล่วงหน้าแล้วค่ะ

อีกกจิกรรมหนึง่ท่ีส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากจิกรรมใดๆ	นัน่คือ	การสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1/2565  ระหว่างวันที่	 29	 กันยายน	 –	 7	
ตุลาคม	2565	ก่อนที่นักเรียนจะได้หยุดพักผ่อน	ท�ากิจกรรมร่วมกับ															
ผู้ปกครองและครอบครัว	และที่ส�าคัญนักเรียนควรหาเวลาทบทวน
บทเรียนด้วยนะคะ	แล้วกลับมาร่วมรับฟังผลการสอบ	ในวันเสาร์ที่	
29	ตุลาคม	2565		เวลา	08.30	–	11.30	น.		

เริ่มแรกด้วยกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น	 หลัง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	
19	ค่อยๆ	ดีขึ้น		มาตรการและความเข้มงวด
ต่างๆ	 ลดลง	 ท�าให้สามารถจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้หลากหลายขึ้น	 โดยในปีนี้ทาง
โรงเรียนได้พานักเรียนไปศึกษาเรียนรู ้นอก
สถานศึกษา	 กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่เด็กๆ	นักเรียนทุกคนรอคอย		เนื่องจาก		
มีโอกาสได้เรยีนรูป้ระสบการณ์ตรงและใช้ชวีติ
กลุ่มร่วมกับเพ่ือนๆ	 ในห้องเรียน	 เพื่อความ
ปลอดภัยจากโรคโควิด	 19	ทางโรงเรียนจึงให้
นักเรียนทุกคนตรวจ	 ATK	 ก่อนไปด้วยนะคะ		
ชัน้ ป.1–ป.3  สวนสัตว์ซาฟารเีวลิด์ กรงุเทพฯ	  
ชั้น ป.4–ม.3 สวนนงนุช พัทยา	 จ.ชลบุรี	
นอกจากความสุข	 สนุกสนานกับสถานที่ที่ไป
แล้ว	บนรถบสัแต่ละคันเช่ือว่านกัเรยีนสนกุและ
มันส์สุดๆ	เช่นกัน	

ในเดือนธันวาคม	จะมีอีก	1	กิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัส
ชีวิตกลุ่มร่วมกันในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 
ชั้น	ป.4	–	ป.6		และสามัญรุ่นใหญ่	ชั้น	ม.1	–	ม.3	จะเป็นสถานที่
ใดคงต้องดูความเหมาะสมกับสถานการณ์ก่อน		

ผ่านความสุข	ความสนุกสนานมาหลากหลายกิจกรรม	เด็กๆ	นักเรียนต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือ	ทบทวนต�าราต่างๆ	ที่ได้
ศึกษาเล่าเรียนมาตลอดปีการศึกษาส�าหรับการสอบปลายภาคเรียนที่	2/2565	และที่ส�าคัญนักเรียนชั้น	ป.6	และ	ม.3	ต้อง
ทุ่มเทและให้ความส�าคัญกับการสอบ O-Net ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566	นะคะ		ก่อนที่เราจะโบกมือลาปีการศึกษา	
2565	ไปพร้อมๆ	กับการร่วมแสดงความยินดีกับพี่	ๆ	ม.3	รุ่น	14	ทุกคนที่จะจบการศึกษา

ช่วงเวลาดีๆ 	ทีเ่ดก็ๆ	นกัเรยีนรอคอย	ก็คอื	การปิดเทอมใหญ่แบบยาวๆ	คณุครเูตอืนนกัเรยีนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และให้ดูแลความปลอดภัยของตนเองด้วย		ทั้งนี้		ด้วยความรัก	ความห่วงใยและปรารถนาดีของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนทุก
คน	ผูป้กครองหลายท่านส่งเสรมิให้เดก็ได้เรยีนพเิศษ Summer ซึง่ในปีนีก้�าหนดไว้ระหว่างวนัที	่13	มนีาคม	–	7	เมษายน	
2566	 หลังจากกิจกรรมเรียนพิเศษ	 Summer	 แล้วคณะครูจะหยุดเรียนและจะกลับมาเตรียมความพร้อมต่างๆ	 ก่อนเข้า						
สู่ปีการศึกษา	2566	และนักเรียนจะกลับสู่รั้วโรงเรียนพร้อมกันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เตรียมตัวเตรียมใจ
กันให้ดี	ท�าให้อีกปี	(หน้า)	ของการศึกษาเป็นอีกปีที่ดีส�าหรับการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนทุกๆ	คน

 งานใหญ่ งานบุญอีกงานที่จะอด
กล ่าวถึงไม ่ได ้ 	 น่ันคือ	 งานสานใจ       
สายธาร ครั้งที่ 15	โดยในปีนี้มีก�าหนด
จดังานในวนัท่ี	21	มกราคม	2566	เชญิชวน
นักเรียนและผู ้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งใน	
การสนับสนุนและสมทบทุนการศึกษา
ส�าหรับนักเรียนผ่านกิจกรรมสังสรรค์และ
รับประทานอาหารร่วมกัน	 	 นอกจากนี้					
ยั ง เป ิดโอกาสให ้ เด็กๆ	 นักเรียนได ้
แสดงออกทางความสามารถทั้งการร้อง
เพลง		การเต้นและเล่นดนตรี		เริ่มเปิดจอง
บัตรต้นเดือนมกราคม	2566	เป็นต้นไปค่ะ

DCS. News ต้องบอกลากันตรงนี้ก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ	...สวัสดีค่ะ...			



 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัส	น�านักเรียนชั้น	ป.1-ป.3	ไปทัศนศึกษานอกสถานที่	ณ	สวน
สัตว์ซาฟารีเวิลด์กรุงเทพฯ

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1-ป.3

 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565	โรงเรียนดาราจรัส	น�านกัเรยีนชัน้	ป.4-ป.6	ไปทศันศกึษานอกสถานที	่ณ	สวนนงนชุ
พัทยา	จ.ชลบุรี

 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565	โรงเรียนดาราจรัส	น�านักเรียนชั้น	ม.1-ม.3	ไปทัศนศึกษานอกสถานที่	ณ	สวนนงนุช
พัทยา	จ.ชลบุรี

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1-ม.3

 วันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม	โรงเรียนดาราจรัส	เชิญ
คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล ท�าหน้าที่ประธานในวจนพิธีกรรมและวิทยากรให้
ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3	หัวข้อ		21st CENTURY SKILLS เนื่อง
ในกิจกรรมวันเยาวชน	ประจ�าปีการศึกษา	2565

 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565	 กลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาล
บางคล้า	 มาให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6		ได้แก่	คอตีบ,	บาดทะยัก,	(DT)	
ณ	อาคารเซนต์แมรี่	โรงเรียนดาราจรัส

ฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก

	 โรงเรยีนดาราจรสั	ส่งนกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนักฬีา							
ฟตุซอล	รุน่อายไุม่เกนิ	14	ปี	อบจ.ฉะเชงิเทรา ครัง้ท ี13 
ระหว่างวนัที	่24	สงิหาคม	2565	ถงึวนัที	่9	กนัยายน	2565	
ณ	สนามกฬีาจงัหวดัฉะเชงิเทรา	(สบุนิ	พมิพยะจนัทร์)

กีฬาฟุตซอล

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4-ป.6

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ



พบกับวารสารสายธารในหน้า	 “ท้ายสุด...แต่ไม่สุดท้าย...”	 กันแล้วนะคะ		
ปีการศึกษา	 2565	 เป็นปีที่นักเรียนได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนหลังจากที่ต้องมีการเรียน

แบบ	Online	และเรียนในรูปแบบอื่นๆ	ไปช่วงหนึ่ง	แต่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบใดก็ตาม	นักเรียน
ก็สามารถเรียนรู้ได้เสมอ	 ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน	 และนอกห้องเรียน	 ในรายวิชาต่างๆ	 	 หรือการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม	การปฏิบัติจริง	ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะ	และน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน	โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการอ่าน	การเขียน	มีความส�าคัญ	และจ�าเป็นมาก	ซึ่งทางโรงเรียนเห็นความส�าคัญ	 โดยจัดให้นักเรียนได้มี
การอ่าน	การเขียน	ในทุกวิชาก่อนเรียน	ท่องค�าศัพท์ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	เพื่อเป็นการช่วยให้นักเรียน
เกิดทักษะ	พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องอื่นต่อไป
	 ข้อมูล	 ภาพกิจกรรมต่างๆ	 ในวาสารฉบับนี้	 เป็นส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียน	 เพื่อเป็นการ			
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน	บางกิจกรรมเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอก	ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม		ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน	จากความร่วมมือ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ	ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	ต้องขอของคุณมา	ณ	 โอกาสนี้	 และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไป
	 พบกบัวารสารสายธาร	และ	“ท้ายสดุ...แต่ไม่สุดท้าย...”	ได้ใหม่ฉบบัหน้านะคะ	ขอบคณุและสวสัดค่ีะ

 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565	 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม	
โรงเรยีนดาราจรสั	 ด�าเนนิการจดักจิกรรมวนัเกดิแม่พระ	ซึง่เป็นองค์
อปุถัมภ์ของโรงเรยีนดาราจรสั	โดยม	ีบาทหลวงจริพนัธ์ สจุริานธุรรม 
เป็นประธานในวจนพธีิกรรม	ณ	อาคารเซนต์แมรี	่โรงเรยีนดาราจรสั




