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Introduction 

1.  ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลตั้ง 
     โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
     เพือ่อะไร? 



2. ประวตัิของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
สมัย ปี พ.ศ. จ ำนวนนักเรียน รำงวัลพระรำชทำน 

ภราดายอห์น  แมร่ี 2491 -2495 414 

ภราดาอิลเดอร์ฟองโซ 2495-2496 449 

ภราดาเซราฟิน 2496-2500 720 

ภราดาโฮโนรา 2500-2504 1,003 

ภราดาอนัโตนิโอ 2504-2509 1,250 

ภราดาอเูบรตไมเกต์ 2509-2510 1,334 

ภราดาอะเลก็ซานเดอร์ 2510-2513 1,310 

ภราดาบญัญตัิ โรจนารุณ 2513-2517 1,433 

ภราดาพยงุ ประจงกิจ 2517-2521 1,509 

ภราดาอะเลก็ซานเดอร์ 2521-2522 1,497 



สมัย ปี พ.ศ. จ ำนวนนักเรียน รำงวัลพระรำชทำน 

ภราดาประสทิธ์ิ ไชยเผือก 2522-2528 1,313 

ภราดาชชูาติ ลปิิสวุรรณโชติ 2528-2532 1,554 

ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ 2532-2534 1,746 

ภราดาอนรัุกษ์ นิธิภทัรานนท์ 2534-2541 3,037 

ภราดามีศกัดิ์ ว่องประชานกุลู 2541-2547 3,967 - รางวลัโรงเรียนพระราชทาน        
ระดบัก่อนประถมศกึษา       

   ประจ าปีการศกึษา 2545 

ภราดาช านาญ เหลา่รักผล 2547-2550 4,152 

ภรำดำมณฑล ประทุมรำช 2550-ปัจจุบนั 3,812 - รำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน   
ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่      
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

- รำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน   
ระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่      
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552   

- รำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน   
ระดับก่อนประถมศึกษำขนำด
ใหญ่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2551  



3. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558.....เตรียมอย่างไร ? 



4. แรงผลกัดันทีท่ าให้โลกเปลีย่นแปลง 5 ประการ 

1. อุปสรรคของสินค้าทดแทน 
 

2. อุปสรรคของคู่แข่งหน้าใหม่ 
 

3. ความรุนแรงของการแข่งขนั 

 4. อ านาจต่อรองของลูกค้า  

 
5. อ านาจต่อรองของผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 
 



ค าถามทีคุ่ณครูต้องถามตวัเอง 
1. ท าไมจึงมาเป็นครู ? 

2. ท าไมจงึมาเป็นครูทีโ่รงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

3. เม่ือมาท าอาชีพครู ท่านคดิถงึเร่ืองใดก่อน? 

4. หลงัจากเข้ามาท างานได้สักระยะหน่ึง   
  ท่านมีความคดิต่อการเป็นครูทีน่ี่อย่างไร? 
5. ความแตกต่างเมื่อตอนเข้ามาใหม่ๆ  
  กบัความรู้สึกขณะนีเ้ป็นอย่างไร? 



ข้อมูลพืน้ฐาน: 
โลกที่เราอาศัยอยู่เป็นโลกประเภทใด? 

ยุคโลกาภิวตัน์ มีพลงัขับเคลือ่นจาก... 
• เทคโนโลยสีารสนเทศ และการขนส่ง 

• การเคลือ่นตวัของประชากร 
• การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมิโลก 
• ผู้ก่อการร้าย 
• ภยัธรรมชาติ 
 



ผลของการขับเคลือ่น 

1. ยุควตัถุนิยม 
 

2. ไม่สนใจธรรมะ 
 

3. เป็นคนเห็นแก่ตัว 
 

4. มองแต่ส่ิงที่ผวิเผนิ 
 

 

 5. ดูเปลอืกนอก 
 
 
 



จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ 

1.   รู้จักหน้าทีต่ ่ามาก 

2.   การศึกษาไม่ทนัสมัย 

3.   มองอนาคตไม่เป็น 

4.   ไม่จริงจังในความรับผดิชอบต่อหน้าที่ 

5.   การบังคบักฎหมายไม่เข้มแขง็ 

6.    อจิฉาตาร้อน 

7.    เลีย้งลูกไม่เป็น 

8.    ยงัไม่พร้อมในเวทโีลก 
9.     NGO ค้านลูกเดยีว 

10.   การกระจายความเจริญไม่เตม็ที ่

(จาก...วกิรม กรมดษิฐ์) 



เราควรท าตวัอย่างไร? 
ส่ิงทีเ่ราทุกคนต้องคดิไตร่ตรอง 

1.    ความหมายของชีวติ 

2.    ความส าเร็จ ความยิง่ใหญ่ 
3.    ความสัมพนัธ์ที่เกีย่วกบัตัวเรา 2 ประการ 

4.    การเดนิทางของชีวติ....ไปสู่วุฒภิาวะเชิงศีลธรรม 
5.    หนทางไปสู่วุฒภิาวะเชิงศีลธรรม 



แนวความคดิของชีวติครู 
มีค ากล่าวที่ว่า: 

• ในโรงละคร ไม่มีตวัแสดงตัวใดที่เลก็  
    นอกจากเราจะคดิไปเองว่าตัวเราเล่นในบทที่ไม่ส าคญั 

• ในโลกของชีวติ....ไม่มีใครทีไ่ม่ส าคญั 
    ความส าคญัขึน้อยู่ว่า....เราให้ความส าคญักบัตวัเองอย่างไร 

• ในชีวติครู...ความส าคญัไม่ได้อยู่ทีต่ าแหน่ง เงนิเดอืน รางวลั... 
 
 



แนวความคดิของชีวติครู 
1.      อาชีพครู...เป็นกระแสเรียกทีพ่ระเจ้าประทานให้ ไม่ใช่เราเป็นผู้เลอืก แต่พระ

เป็นเจ้าทรงเลอืกเราโดยผ่านมนุษย์ 
2.      ความเป็นครู     อาศัย พรสวรรค์ + พรแสวง  

• อยู่ทีชี่วิตของแต่ละคน (being) 
• ไม่ใช่อยู่ทีว่่าตนมอีะไร (having) 

3.      ต้องมีใจรักในการสอน/ ในอาชีพครู (passion) 
• สอนตนเองก่อน 

• สอนนักเรียน 

4.      ความเป็นครูและกระบวนการสอนเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคน 
เหตุการณ์ต่างของส่ิงสร้าง 

5.      เป็นกระบวนการหล่อหลวมจิตใจคน (transformation process)... 
กระบวนการทีค่่อยเป็นค่อยไป 



In Your Hands 

../Local%20Settings/Temp/500%20In%20Your%20Hands%20(Song%20for%20my%20Teacher)%20-%20YouTube.avi
https://mail.sd35.bc.ca/~Tophamweb/S021C6922.1/teacher cartoon.jpg
http://www.illustrationsof.com/royalty-free-rf-school-clipart-illustration-by-dennis-cox-stock-sample-5194.jpg


สรุป 
• มนุษย์เราให้คุณค่ากบัชีวติ ความรัก และเวลา 

• เราอยู่ร่วมกนัต้องให้ความไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั 

 โดยมีตัวบ่งช้ี 4 ตัวคือ . . . 

  -   ความจริงใจ  (Integrity) 

  -   ความตั้งใจ  (Intent) 

  -   สมรรถนะ  (Capability) 

  -   ผลงาน  (Results) 



E A G L E 

http://www.eaglesarie.com/index.htm


ค่านิยมแห่งชีวติ 
 “ในโลกนี ้ไม่มีส่ิงใด คนใด ต า่ต้อย หรือไร้ประโยชน์ทุกคน ทุกส่ิง 

ถ้าวางอยู่ในทีถู่ก ย่อมอ านวยประโยชน์ได้ทั้งน้ัน” 

    จุดหมายสูงสุดในชีวติ คอื สรรหาเวททีีเ่หมาะสม บุกเบิก
เส้นทาง ของตนเอง แล้วแสดงความสามารถเฉพาะตวัเต็มที่! 

 ขอให้ท่านค้นพบเวทีที่เหมาะสมกบัตวัเองและร้องเพลงแห่งชีวติ  
อย่างส าราญใจ 




