


สารจากผู้อำานวยการ

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)

ผู้อำานวยการ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นสถาบันที่หล่อหลอม

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 	 มีแนวคิด	 และ

ทักษะกระบวนการ	 สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้

ต่าง	ๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 	อบรม	บ่มนิสัยและขัดเกลา	 	 	 เพื่อ

ให้นักเรียนเป็นคนดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ได้รับการพัฒนา

ให้เจริญเติบโตในทุกมิติของชีวิต	 ตามจิตตารมณ์ของท่าน

นักบุญหลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ผู้ก่อตั้งภราดาคณะ

เซนต์คาเบรียล	ตอบสนองแนวคิด	ปรัชญา	และนโยบายของ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	

	 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย	

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

ตามความถนัดและศักยภาพของตน	 	 โดยการสนับสนุนให้

นักเรียนมีโอกาสแข่งขันทางวิชาการ	ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา	ฯลฯ		

ตลอดจนการแสดงความสามารถในด้านอื่น	 ๆ	 อาทิ	 การ

ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐบาล	 	 การจัดทำาสารคดีกบ

นอกกะลา	 ฯลฯ	 เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น	

นำาความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวและสถาบัน	 อีกทั้ง	 ยังส่ง

เสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมในการแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส	และมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมโดยรวม	 	 	 	ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ

นักเรียน	 คณะครู	 ผู้ปกครอง	 และผู้ที่ให้การสนับสนุนทุก

ท่าน	 ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของพวก

เราทุกคน	 ขอแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนได้

อวยพรทุกท่านให้มีความสุข	ความเจริญ	ประสบความสำาเร็จ

ตลอดไป



สารบัญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

01	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายวิชาการ      

02	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายปกครอง      

03	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายกิจกรรม      

04	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายธุรการ	-	การเงิน    

05	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป    

06	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที ่   

07	 ผลการดำาเนินงานสำานักผู้อำานวยการ   



	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นสถาบันการศึกษาท่ีก่อต้ังข้ึนเป็นลำาดับท่ี	 8	 ในจำานวน	 17	สถาบันการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ก่อต้ังเมื่อปี	พ.ศ.	 2504	ด้วยดำาริของท่านภราดาผู้ใหญ่	 ท่ีปรารถนาจะให้มีโรงเรียนของ
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในจังหวัดธนบุรีขณะนั้น	 เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานด้วยการฝึกฝนให้เป็นคนอ่านออก	 เขียน
ได้	คิดเลขเป็น	และมีหลักศาสนาในการดำาเนินชีวิต	ตามแนวทางของนักบุญหลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ผู้สถาปนาคณะ
เซนต์คาเบรียล	โดยคุณไถง	สุวรรณฑัต	ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	ได้บริจาคที่ดิน	56	ไร่	1	งาน	9	ตารางวา	
ให้แก่มูลนิธิฯ	 เพื่อสร้างโรงเรียน	กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ดำาเนินการเปิดทำาการสอนได้ตามใบอนุญาตท่ี	43	 /	 2504	ลง
วันท่ี	 15	พฤษภาคม	2504	และได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล	 เม่ือวันที่	 12	กรกฎาคม	พ.ศ.	 2515	 ท้ังน้ี	
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้แต่งต้ังคณะภราดาหมุนเวียนมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

	 ป ัจจุ บันโรงเรียนมี เ น้ือที่ 	 80	 ไร ่ 	 27	 ตารางวา	 มีอาคารเรียนท่ีทันสมัยและอาคารประกอบรวม	 20	 หลัง	
ห้องเรียน	 142	 ห้อง	 และห้องประกอบการต่างๆ	 อาทิ	 ศูนย์วิทยบริการ	 ห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	
ห้องคอมพิวเตอร์	 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 ห้องแนะแนว	 ห้องไฟฟ้า	 ห้องเรียนสีเขียว	 ศูนย์ดนตรี	 ศูนย์กีฬา 
ศูนย์เทคโนโลยทีางการศึกษา	ศูนย์อาหาร	นอกจากน้ันยงัมีสระว่ายนำา้ขนาดมาตรฐานโอลมิปิก	สนามกฬีา	8	ช่องวิง่	สนามฟตุบอล
ขนาดมาตรฐาน	สนามบาสเกตบอล	สนามวอลเลย์บอล	 ศูนย์กีฬาในร่มและกลางแจ้ง	ห้องจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้	 อาทิ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	สนามเด็กเล่น	สวนสัตว์	สวนสมุนไพร	การจัดทำาปุ๋ยชีวภาพ	เรือนเพาะชำา	ฯลฯ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปิดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 1	 –	 มัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 (สหศึกษา)	 ต้ังอยู่
เลขที่	 92	ถนนอัสสัมชัญ	แขวงบางไผ่	 เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	10160	 โทรศัพท์	 0-2807-9555-63	 โทรสาร	0-2421-8121 
เว็บไซต์	 http://www.act.ac.th	 ปัจจุบัน	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	 ดำารงตำาแหน่งผู ้รับใบอนุญาต/ผู ้อำานวยการ

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี



คติพจน์/สีประจำาโรงเรียน/พันธกิจ/

เป้าหมายโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

คติพจน์

วิริยะ อุตสาหะ นำามาซึ่งความสำาเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)

หมายถงึ การมุง่มัน่พัฒนานกัเรยีน ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

และสังคม เพ่ือให้นักเรยีนมคีวามขยนัหมัน่เพียร มคีวามพยายามไม่ย่อท้อต่อ

ความยากลำาบาก กล้าคิด กล้าทำา กล้าพูด การแสดงออก เพ่ือสามารถนำาส่ิงต่างๆ 

ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สีประจำาโรงเรียน (แดง ขาว)

สีแดง หมายถึง ความเสียสละ ความเข้มแข็ง ความอดทน

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ



อัตลักษณ์ของ ACT : 
ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม	มีวิริยะอุตสาหะ	รับผิดชอบต่อสังคม	

เอกลักษณ์ของ ACT : 
ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ	(ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา)

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ผู้นำาองค์กรแห่งการเรียนรู้	เชิดชูคุณธรรม	จริยธรรม	นำาสู่ประชาคมอาเซียนด้วยมาตรฐานคุณภาพ

สากล

พันธกิจ
	 1.	ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

	 2.	ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติทั้งทางด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	จิตใจ	สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 

																	สู่ความเป็นสากล	และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

	 3.	บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ	และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี

	 4.	โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานคุณภาพสากล	โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

	 5.	โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
	 1.	ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ	

	 2.	ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมที่พึงประสงค์	

	 3.	ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	รักเรียนรู้	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค์	ตัดสินใจ	แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล	

	 5.	ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร	

	 6.	ผู้เรียนมีทักษะในการทำางาน	รักการทำางาน	สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต	

	 7.	ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

	 8.	ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	

		 9.	คณะกรรมการสถานศึกษา	และผู้ปกครอง	ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	

																		และเกิดประสิทธิผล	

	 10.	สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร	กระบวนการเรียนรู้	และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 11.	สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ	

	 12.	สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง	

	 13.	สถานศึกษามีการสร้าง	ส่งเสริม	สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	

	 14.	การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ปรัชญา	และจุดเน้นที่กำาหนดขึ้น	

	 15.	การจัดกิจกรรมตามนโยบาย	จุดเน้น	แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ			

																				คุณภาพสูงขึ้น	
         



The Brothers of St. Gabriel

Province of Thailand
เป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของบรรดามวลสมาชิก

ของคณะเซนต์คาเบรียล

ความหมายตราคณะเซนต์คาเบรียล

แขวงประเทศไทย
โล่	หรือ	Coat	of	Arms	ที่อยู่ใจกลางตราคณะฯ	แบ่งเป็น	4	ส่วน	

มีความหมายเชื่อมโยงกัน

ตราคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย



ส่วนที่	1	A.M.	

Ave	Maria	(ภาษาละติน)	ตรงกับภาษาไทยว่า	วันทาแม่มารีอา 

มีช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว	แสดงถึงความบริสุทธิ์

ส่วนที่	2

เรือใบ	เปรียบได้กับนาวาชีวิตที่ต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจน

ถึงฝั่ง	เป็นคติให้คิดเสมอว่า	ชีวิตคือการต่อสู้

ส่วนที่	3	

ดวงดาวส่องแสงอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือที่กำาลังสู้คลื่นลม	เป็นแสงแห่งความหวัง	ได้แก่	

แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา

ส่วนที่	4

อักษร	D S	=	Dieu	Seul	(ภาษาฝรั่งเศส)	มีความหมายว่า	จะทำาทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคล

แด่พระเจ้าพระองค์เดียว	ส่วนเครื่องหมายกางเขนแสดงถึงความเสียสสะแห่งความรัก

พวงดอกไม้ประดับรอบโล่ชื่อคณะ Brothers of St.Gabriel
เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำาความดีเพื่อเชิดชู	และจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงของคณะฯ	

มิให้เสื่อมสูญสลายไป

LABOR OMNIA VINCIT (ภาษาลาติน)
เป็นคติพจน์	(Motto)	ประจำาใจของมวลสมาชิกในคณะเซนต์คาเบรียล	(Labor	conquers	all	things)











ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมต้น

เหรียญทอง เหรียญทอง

1.เด็กชายณธกร  จารุบูรณศักดิ์  1. เด็กชายพีรพล  ชวาลพัฒนพันธุ์

2. เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล

3.เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร

เหรียญเงิน เหรียญเงิน

1. เด็กชายจิรัฏฐ์พล  เตชาวุฒิชัย 1.เด็กชายธนวัฒน์  โศจิรัตนกุล

2.เด็กชายชนธัญ  แก้วกล้า 2.เด็กหญิงเกษราพร  ทรงศรีวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มีการกำาหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณธรรม 

จริยธรรม อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีการดำาเนินงาน  เพื่อบรรลุตามหลักการที่วางไว้ในปีการศึกษา 2560 

ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาบุคคลากร

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นการเรียน

การสอนทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงมีการดำาเนิน

การพัฒนาบุคคลากร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรม

คุณครูภายในกลุ่มสาระฯในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่

มีการปรับเปลี่ยน เทคนิคการใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สำาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  การเตรียมวิทยากรการจัด

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมประชุม

เกี่ยวกับ การเป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นสนับสนุน 

ส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่าง

เต็มศักยภาพ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ร่วมจัดทำาค่ายสำาหรับนักเรียนในโครงการ 

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ เกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เอแม็ท  ซูโดกุ 

และคิดเลขเร็ว โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

 - โครงการเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ ประถม 

และมัธยม ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ด.ช.บุริศร์ หงส์

ประภัศร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย

 - การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำาปี 

พ.ศ. 2561 ในวันที่ 7 มกราคม 2561 รอบระดับเขตพื้นที่การ

ศึกษา ได้รางวัลทั้งหมด 32 คน  



3.เด็กชายณัฐปคัลภ์  พฤฒิเมธานนท์

4.เด็กหญิงธนิดา  อิ่มยิ้ม

5.เด็กชายปัญจพล  ตั้งยุรจิตร

6.เด็กหญิงปัณดารีย์  ฟูดุลยวัจนานนท์

7.เด็กชายพงศ์พล  สมพงษ์ชัยกุล

8.เด็กหญิงพัชรกันย์  อิสสระยางกูล

9.เด็กชายพิจักษณ์  วิไลพรรัตนา

10.เด็กหญิงสมฤดี  ลี้

11.เด็กชายสิรวิชญ์  ยกย่อง

เหรียญทองแดง เหรียญทองแดง

1.เด็กชายชยุต  เอื้อนพคุณ  1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธีรวิชยางกูร

2.เด็กหญิงณัฐภัค  ทองแท้ 2. เด็กชายธิติวุฒิ  ธาราธรรมาธิกรณ์

3.เด็กชายธนทัต  สันติปรีชาวัฒน์ 3. เด็กชายนนทพัฒน์  นิวัฒนกาญจนา

4.เด็กชายธีร์ธวัต  บุญศิริวิบูลย์ 4. นายบารมี  เทิดเผ่าพงศ์

5.เด็กหญิงปวิชญา  วิจิตรทัศนา 5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตันติศิริวัฒน์

6.เด็กชายปัณณฑัต  สรรพภาษิต 6. นายภคพล  สุรเชษฐพงษ์

7.เด็กหญิงพิรญาณ์  ขันต้นธง 7. นายยศภัทร  อริยพงศ์ไพศาล

 

- การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 รอบระดับประเทศ ได้รางวัล

ทั้งหมด 8 คน

                       ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมต้น

เหรียญทอง เหรียญทอง

1.เด็กชายชนธัญ  แก้วกล้า

เหรียญเงิน เหรียญเงิน

1.เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล

2.เด็กชายไชยภัทร  ตั้งโชติโรจน์



เหรียญทองแดง เหรียญทองแดง

1. เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร 1.เด็กชายพีรพล  ชวาลพัฒนพันธุ์

2. เด็กหญิงธนิดา  อิ่มยิ้ม

3. เด็กหญิงสมฤดี  ลี้

4. เด็กหญิงพัชรกันย์  อิสสระยางกูล

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

เด็กหญิงวรัชยา    นันทรา เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ตันติศิริวัฒน์ 

เด็กหญิงปัณดารีย์    ฟูดุลยวัจนานนท์ เด็กชายชาญฤทธิ์    พิศิษฐ์จริง

ด็กชายกฤตกานต์    ดำารงพิงคสกุล เด็กชายบดินทร์ชัย    แจ่มแจ้ง

เด็กชายธีร์ธวัต    บุญศิริวิบูลย์ เด็กชายบุริศร์    หงส์ประภัศร

เด็กหญิงปิยมน    ตันติศิริวัฒน์

เด็กหญิงณัชชา    ชัยสัมฤทธิ์ผล

เด็กหญิงณิชารีย์    ชัยสัมฤทธิ์ผล

เด็กชายธนทัต    สันติปรีชาวัฒน์

 เด็กหญิงปวิชญา    วิจิตรทัศนา

เด็กหญิงณัชชา    สันต์วรนารถ 

เด็กชายรชต    ภักดีวิบูลย์ 

เด็กชายจิรเมธ    แปลงเงิน 

เด็กชายชนธัญ    แก้วกล้า

เด็กหญิงนันทน์ปรัชญ์    พาหุโยธินคุณา 

เด็กชายทศ    บุญเพ็ง

 เด็กชายไชยภัทร    ตั้งโชติโรจน์ 

เด็กชายณธกร    จารุบูรณศักดิ์ 

 เด็กชายกิจภูธิป    อ่อนสง 

เด็กหญิงจิณห์นิภา    ตีรณธนากุล 

คะแนน o – net เต็มวิชาคณิตศาสตร์





กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ในปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำาเนินงาน และโครงการต่าง ๆ 

สรุปได้ดังนี้

การพัฒนา คุณภาพครู ในกลุ่ มสาระการ เ รียนรู้

วิทยาศาสตร์

 เ พ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดมีความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ที่ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำาความ

รู้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการส่งคณะครูเข้าร่วมการอบรมกับ

องค์กรภายในและภายนอกโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

และศึกษาดูงานสถานศึกษาอื่น ๆ ตลอดปีการศึกษา 2560 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การอบรมหัวข้อเรื่องเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์

และการวัดและประเมินผล

 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดการอบรมให้กับคุณครูผู้

สอนวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภูมิ  

จันทรขันตี สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

 2. การอบรมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม

สาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

 ฝ่ายวิชาการจัดอบรมคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดย

อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แน้มรุ่ง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

และอาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข อาจารย์ประจำาภาค

วิชาหลักสูตร และการสอบ จากมหาวิทยาลัยศรีนาคริน

ทรวิโรฒประสานมิตรในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง

ประชุมรัตนบรรณาคาร 1

3. อบรมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตาม

แนวทาง STEM EDUCATION 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี จัดการอบรม “โครงการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION เพื่อ

พัฒนาการคิดขั้นสูงสำาหรับศตวรรษที่ 21” ให้กับครู

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการ

อบรมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน จำานวนครูที่เข้ารับการอบรม  94 

คน การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560   ณ 

ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 และห้องประชุมยอห์นแมรี่  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

4.การประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560

 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ จัด

ประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 

2561 โดยมี ผศ.ดร.จุไรรัตน์  สุดรุ่ง เป็นอาจารย์ในการนิเทศ



ลำาดับ ชื่อ-สกุล รางวัล

1 ด.ช.กฤตกานต์ ดำารงพิงคสกุล เหรียญทอง

2 ด.ช.กวิน มโนมัยพิบูลย์ เหรียญเงิน

3 เด็กชายทศ บุญเพ็ง เหรียญเงิน

4 ด.ช.ธนดล ง้าวหิรัญพัฒน์ เหรียญเงิน

5 ด.ช.ปรเมศวร์ รุ่งพิพัฒนพงศ์ เหรียญเงิน

6 ด.ญ.ปุณิกา บุญฑีย์กุล เหรียญเงิน

7 ด.ช.ก้องภพ ฐิติกุล เหรียญ

ทองแดง

8 ด.ญ.พิมพ์นิภา จรูญวุฒิธรรม เหรียญ

ทองแดง

9 ด.ญ.ณิชารีย์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ชมเชย

กิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมการแข่งขันภายนอก

การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วันที่ 20 มกราคม 2561 รายชื่อนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน

1. นายเจษฎา ประทุมสูตร ม.6/1

2. นายธีรภัทร์ เรียงวิไลกุล ม.6/3

สรุปการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย

1.เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2560 

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท

1. เด็กชายธนดล ง้าวหิรัญพัฒน์ ชั้น ป.5/4

2. เด็กชายกวิน มะโนมัยพิบูล ชั้น ป.6/5

3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา จรูญวุฒิธรรม ชั้น ป.6/6

2. การแข่งขันทางวิชาการที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมเกียรติบัตร

เด็กชายรุ่งรดิศ กุลฤทธิ์ ชั้น ป.6/4 

3. โครงการประเมินสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจำาปีการศึกษา 2560

เหรียญเงิน และทุนการศึกษา

เด็กหญิงนันท์นภัส ทิพยรัตน์ ชั้น ป.5/4

4. การสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์

การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

รางวัลชมเชย และทุนการศึกษา

เด็กชายปรเมศวร์ รุ่งพิพัฒนพงศ์  ชั้น ป.5/2

6.การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติปี 2560 ระดับเขต

พื้นที่การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สรุปเหรียญรางวัล

- รางวัลเหรียญทอง   1 เหรียญ

- รางวัลเหรียญเงิน   5 เหรียญ

- รางวัลเหรียญทองแดง   2 เหรียญ

- รางวัลชมเชย    1 รางวัล

5. การประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560 

(รอบตัดสิน)

 ในการประกวดครั้งนี้ ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ซึ่งเป็น

ประธานสาขาการนิเทศการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มานิเทศในวันพฤหัสบดีที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 และห้อง

ประชุมไถง สุวรรณทัต

5. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ประจำาปีการศึกษา 2560

เหรียญทองแดง

เด็กชายทศ บุญเพ็ง   ป.6



ลำาดับ ชื่อ-สกุล รางวัล

1 เด็กชายก้องภพ ฐิติกุล เหรียญทอง

2 เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยสัมฤทธิ์ผล เหรียญทอง

3 เด็กชายปรเมศวร์ รุ่งพิพัฒนพงศ์ เหรียญทอง

4 เด็กหญิงพิมพ์นิภา จรูญวุฒิธรรม เหรียญทอง

5 เด็กชายจิราเมธ แปลงเงิน เหรียญเงิน

6 เด็กหญิงญาณิศา ดำารงธรรมวัฒนา เหรียญเงิน

7 เด็กชายธนดล ง้าวหิรัญพัฒน์ เหรียญเงิน

8 เด็กหญิงปุณิกา บุญฑีย์กุล เหรียญเงิน

9 เด็กหญิงมณีศิริ ทองดอนเอ เหรียญเงิน

10 เด็กชายสิทธา ดำาศิริ เหรียญเงิน

11 เด็กหญิงอุรชา   อัชชโคสิต เหรียญเงิน

12 เด็กชายกันตวิชญ์ เพ็ชรดำา เหรียญทองแดง

13 เด็กหญิงการิสดา  พัฒนจักร เหรียญทองแดง

14 เด็กชายจารุกิตติ์    กรกมลวนิช เหรียญทองแดง

15 เด็กหญิงชญานิศ   ธรรมจำารัสศรี เหรียญทองแดง

16 เด็กชายนิติธร สังข์เทพ เหรียญทองแดง

17 เด็กหญิงปัญชิกา ก่อเกียรติพิทักษ์ เหรียญทองแดง

18 เด็กชายพีรภาส รุ่งวัฒนไพบูลย์ เหรียญทองแดง

19 เด็กชายภาสวิชญ์ กลิ่นประชุม เหรียญทองแดง

20 เด็กชายยศวร ชัยเดชาภินันท์ เหรียญทองแดง

21 เด็กหญิงอัญชิษฐา เส็งเล็ก เหรียญทองแดง

22 เด็กหญิงไอลดา รุ่งประถม เหรียญทองแดง

สรุปเหรียญรางวัล

- รางวัลเหรียญทอง  4 เหรียญ

- รางวัลเหรียญเงิน  7  เหรียญ

- รางวัลเหรียญทองแดง  11  เหรียญ



การแข่งขันรายการ Rubber  band  Racers   

รางวัลชนะเลิศ  

1. ด.ช. บวรไชยพัฒ มหัทธนะชัยะกุล ป.5 B

2. ด.ช. ภากร ดีอุดมวงศา ป.5 B

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

1. ดช. ธนธรณ์ เหลืองอรุณเลิศ ป.6 B

2. ด.ช. ศรัณยพงศ์ จิรรุ่งโรจน์ ป.6 B

การแข่งขัน Science Survivor มัธยมปลาย 

สัปดาห์วิชาการ สาธิต มศว.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1. นายณภัทร วัฒนาสุทธิวงศ์ ม.5/3

 2. นายธีรภัทร เรียงวิไลกุล ม.5/3

 3. นายเจษฎา ประทุมสูตร ม.5/1 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา และ

กิจกรรม Open house 

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สรุปการแข่งขันสสวท. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. เด็กชายอาชวิน ลีลาวรมณี ป.3/3     

เหรียญเงิน สสวท.

2. เด็กหญิงปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ป.3/6   

เหรียญทองแดง สสวท.

3. เด็กชายอุครดิษฐ์ หาญสาธิต ป.3/6                                 

เข้ารอบ 2 สสวท.

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 

"นักวิทย์ คิดทำา สร้างสรรค์ ตามรอยพ่อ"

 บรรยากาศการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำา

ปีการศึกษา 2560 "นักวิทย์ คิดทำา สร้างสรรค์ ตามรอยพ่อ" 

จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมหลุยส์ มารี 

เดอ มงฟอร์ต โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ์ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวย

การเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา คณะผู้ร่วม

บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ปกครอง 

และนักเรียน ภายในงานประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การ

ยืนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9 พิธีเปิดด้วยลูกบอลพลาสม่า ตามหลักการเกิด

ไฟฟ้าสถิต การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในรายการต่าง ๆ นิทรรศการเทิดพระ

เกียรติโครงการต่าง ๆ ในพระราชดำาริ การแสดง Sci Shows 

และเกมวิทยาศาสตร์



การบรรยายพิเศษงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดย ผศ.พีรชัย กุลชัย สถานบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 การบรรยายวิชาการพิเศษงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

โดย ผศ.พีรชัย กุลชัย อาจารย์ประจำาภาควิชาการเกษตร

และเทคโนโลยี สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง จัดขึ้นวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 

- 11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำาหรับศูนย์พัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำา

ปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรง

เรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 

6 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและนักเรียน

จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 15 โรงเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรม  สามารถติดตามภาพกิจกรรม และข่าวสาร

ของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ 

นักเรียนสอบผ่านคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ 

(สอวน.) เข้าพบผู้อำานวยการ

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นำานักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ค่าย 1  เข้าพบผู้อำานวยการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  ณ ห้องรับรองผู้อำานวยการ 

เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ผู้อำานวยการได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนำานักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำาลังให้กับ

นักเรียน   โดยปีการศึกษา 2560 มี ดังนี้ สาขาชีววิทยา จำานวน 3 คน  



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ในปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ต่างประเทศได้ส่งเสริมนักเรียน เพื่อให้เกิดศักยภาพทางการ

เรียนโดยผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่ ง

กำ าหนดจากกระทรวงศึกษา ธิการและสนับสนุนใ ห้

นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกฝนทักษะทางภาษา

ในการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งเสริม

ประสิท ธิภาพการ เรียนรู้ ใ ห้มาก ข้ึนจนทำาให้ เ กิดผล

สัมฤทธิ์ที่ดีต่อนักเรียน และโรงเรียน





 อีกทั้งเพ่ิมศักยภาพในการเรียนทักษะทางภาษา

ต่าง ๆ แก่นักเรียนในการส่งเสริมกิจกรรมนอกบทเรียนด้าน

ต่าง ๆ เพื่อการได้มาของผลสัมฤทธิ์ที่ดีดังกล่าว โดยดำาเนิน

การฝึกซ้อมทั้งครูไทย และต่างชาติ เพื่อให้เกิดความคุ้นชิน

กับภาษา รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์

ฝึกกิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับภาษาเ พ่ือเรียนรู้ ทักษะใน

การดำาเนินงานในรูปแบต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนปกต ิ



 ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรมพัฒนาวิธีการสอนและ

มีการร่วมกันพัฒนาโดยมีการนิเทศการสอนแบบเครือข่าย 

เพ่ือเสนอแนะเทคนิคการเรียนการสอนให้กับเพ่ือนครู      

และนำาข้อชี้แนะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ “นักเรียนเป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำานึกในความเป็นไทย  มีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย  และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ

สุข” ในปีการศึกษา 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการเรียนการสอน กิจกรรม งาน โครงการ การพัฒนาผู้เรียน 

และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งได้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เข้า

รับการอบรมพัฒนาความรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน

อย่างต่อเนื่อง สม่ำาเสมอ อาทิ

 - มิสชุติมา ขาวโอภาส และมิสภัทราวรรณ เกตุอุดม 

เข้าร่วมการอบรม “ภาษาไทยเรียนได้ไม่เบื่อ” จัดโดยมูลนิธิ

ศักดิ์พรทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

 - มิสเกษณี แรงบุญทวีวงศ์ เข้าร่วมการอบรม “เสริม

ความรู้วรรณคดีและวรรณกรรมระดับมัธยมศึกษา” จัดโดย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 

กรกฎาคม 2560

 - มิสสุขทิพย์ เหรียญเกษมสกุล และมิสขวัญตา  

จริยสถิตกุล เข้าร่วมการอบรม “ครูไทย 4.0 สอนครูสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย” จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560

 - มิสปัทมา  วิสุขอนุกูล เข้าร่วมการอบรม “เรียงร้อย

ถ้อยคำานำาสู่การเขียนร้อยกรองของนักเรียนระดับประถม

ศึกษา” จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 

2560

 - มิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ และมิสเกษณี 

แรงบุญทวีวงศ์ เข้าร่วมการอบรม “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี

สอนภาษาไทยให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข” จัดโดย มูลนิธิศักดิ์

พรทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2560

 - คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำานวน 5 

ท่าน ได้แก่ มิสชมพูนุช  พิพัฒน์ชยานนท์  มิสขวัญตา จริย

สถิตกุล  มาสเตอร์นิมิตร อยู่สวัสดิ์  มิสปัทมา  วิสุขอนุกูล 

และมาสเตอร์กำาธร พิพัฒน์ชยานนท์ เข้าร่วมการอบรม “การ

สาธิตการเล่นกีฬาทางวิชาการ คำาคม” ซึ่งจัดโดย สมาคม   

ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำาคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 11 

มกราคม 2561 



2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 - กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยจัดการแข่งขันเนื่องในวัน         

สุนทรภู่ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น อาทิ การแข่งขันแต่งคำาประพันธ์  การวาดภาพประกอบคำาประพันธ์  การประกวดจัดป้าย

นิเทศ ฯลฯ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำาคัญของวันสุนทรภู่ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียน

ได้ทราบประวัติ และรำาลึกถึงสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และเห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทย





 - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดการ

ประกวดการเขียนเชิญชวนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ได้มีการอ่านประวัติและความสำาคัญของวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ และเห็นคุณค่าของภาษาไทย



 - กิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา โดยจัดการ

ประกวดคัดลายมือในทุกระดับชั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่า และความ

งามของเอกลักษณ์ไทย

 - นิทรรศการผลงานทางภาษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดนิทรรศการผลงาน

ทางภาษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตบางแค และเห็นคุณค่า รวมถึงร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม โดยคุณครูทุก

ระดับชั้นมอบหมายงานให้นักเรียนทุกคนสร้างผลงานทางภาษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตบางแค เช่น แต่งบทประพันธ์ 

คำาขวัญ เขียนบทความ สารคดี เกี่ยวกับกล้วยไม้ หรือชุมชนเกษตร เป็นต้น และคัดเลือกผลงานนำามาจัดนิทรรศการ เพื่อให้

นักเรียนทั้งภายใน และภายนอกได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตบางแคได้อย่างหลากหลาย



 - กิจกรรมค่ายภาษาไทย โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย มิสฮานาน อีหมัน และทีมงานคุณครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสามารถ และมีความ

สนใจในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการกล่าวสุนทรพจน์ และการโต้วาที โดยมีอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ผู้ทรง

คุณวุฒิจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้คำาแนะนำา และฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียนอย่าง

ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการจัดค่าย ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์

 - กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย มิสฮานาน อีหมันได้จัดกิจกรรมการ

แข่งขันโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และคัดเลือกนักเรียนสู่การแข่งขันภายนอก



 - กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย มิสฮานาน  อีหมัน ได้จัดกิจกรรมการ

ประกวดสุนทรพจน์ รอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 

2560 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และคัดเลือกนักเรียนสู่การแข่งขันภายนอก และจัดการประกวด

สุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบการแข่งขันกับโรงเรียนภายนอก ในวันวิชาการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 



 - การอบรมสาธิตการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำาคม” โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำาคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรม “การ

สาธิตการเล่นกีฬาทางวิชาการ คำาคม” ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถ และมีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ด้านเกมกีฬาทางวิชาการ  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 



วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน/รายชื่อนักเรียน/คุณครูผู้ฝึกซ้อม และประสานงาน ผลการแข่งขัน

26 กรกฎาคม 2560 การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ธ ผู้ทรงเป็น

แรงบันดาลใจ”  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวนลินรัตน์  ตู้ทับทิม  ม.6B

คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสฮานาน อีหมัน

รางวัลชนะเลิศ

26 สิงหาคม 2560 การแข่งขันโครงการศึกเด็กดวลไมค์ PIM Teen Talk War 2017 

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

นางสาวนลินรัตน์  ตู้ทับทิม  ม.6B

คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสฮานาน อีหมัน

รางวัลชนะเลิศ

12 สิงหาคม 2560 การประกวดเขียนคำาบรรยายภาพ โครงการแลคตาซอยชวนบอกรักแม่ ใน

หัวข้อเขียนด้วยมือสื่อถึงใจให้แม่อ่าน

เด็กชายยศวร  ชัยเดชาภินันท์  ป.4/3

เด็กหญิงศริญ  เอื้อศักดิ์อารี  ป.4/5

คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสสุขทิพย์  เหรียญเกษมสกุล

รางวัลชมเชย

30 พฤศจิกายน 2560 การประกวดสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

นายชิษณุชา  ฉันทลักษณ์  ม.5/3 

คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสฮานาน  อีหมัน

รางวัลชนะเลิศ

9 ธันวาคม 2560 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล  ป.6/1

เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร  ป.6/5

เด็กชายกวิน   มโนมัยพิบูลย์  ป.6/5

คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสสุภาพร  ตะกรุดแก้ว

รางวัลผ่านเกณฑ์

27-28 มกราคม 2561 การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้  ระดับประถมศึกษา รายการแข่งขันอีซีซีพัซ

เซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 

เด็กหญิงรับขวัญ  ปลาอ่อน ป.6/8

คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสปัทมา  วิสุขอนุกูล

รางวัลชนะเลิศ

13 กุมภาพันธ์ 2561 การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “กินอยู่รู้คิด...

ดำาเนินชีวิตตามรอยพ่อ” กิจกรรมการแข่งขันห้องเรียนสีเขียว  กลุ่มธนบุรี 

ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ ธนบุรี

เด็กชายวิชยุตม์  มงคลมหาลาภ  ม.1A

คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสฮานาน  อีหมัน

รางวัลชนะเลิศ

3. ผลงานการแข่งขันของนักเรียน







กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 “ไทยแลนด์ 4.0” ถึงตอนนี้คงไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จักวลีนี้ ในขณะที่ประเทศของเรากำาลังขับเคลื่อนประเทศ

ด้วยนวัตกรรม ทุกอย่างดูเป็นเรื่องล้ำาหน้า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศที่จะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน คนในชาติต้องไม่ละเลย

ต่อหน้าที่ของตน มีคุณธรรม และค่านิยม ภาคภูมิใจและหวงแหนในเอกลักษณ์ของชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม  เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

และของโลก รัก หวงแหนวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงเหตุผลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำารงอยู่ของมนุษย์  

มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในปีการศึกษา 2560 ได้ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรกลุ่มสาระฯ

 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ท้ัง

ภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สม่ำาเสมอ เช่น

 - ม.ณัฏฐวุฒิ  ทองคำา   มิสมาฆวรรณ  น้อยก้อม  

มิสเยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ และมิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์  

ได้เข้าเป็นคณะกรรมการครูเครือข่ายนิเทศของฝ่ายวิชาการ

และได้เข้ารับการอบรม ทบทวนความรู้ด้านการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการสอนตลอดปีการ

ศึกษา

 - วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำานวน 5 ท่านได้แก่

 1. มาสเตอร์ณัฎฐวุฒิ ทองคำา

 2. มาสเตอร์ธวัฒน์ชัย เพ็ชร์มี

 3. มาสเตอร์คมกริช ปรีชากุล

 4. มิสธัญญภัทร์  ปุณยมนัสโรจน์

 5. มิสปาลิตา  คงกล่อม

ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “250 ปี เสียกรุงศรี

อยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2531–2560” ณ หอประชุมศูนย์

มานุษยวิทยาสิริธร (องค์กรมหาชน) ตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร



2. การจัดกิจกรรม งาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ได้แก่

 - งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำาคัญ 

โดยจัดให้มีพิธีหล่อเทียนจำานำาพรรษา แห่เทียน และถวาย

ต้นเทียนสู่วัดในชุมชน ให้นักเรียนฟังธรรมบรรยายโดย

พระครูสุนทรธรรมพาที ในหัวข้อ “๙ เดือนที่จากไป ลูกไทย

ยังรำาลึกนึกพระคุณ” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้าง

ค่านิยมที่ดีงาม มีโอกาสเข้าร่วมศาสนพิธีตามแบบอย่าง

ของศาสนิกชนที่ดี และให้มีความเคารพต่อสถาบันพระมหา

กษัตริย์ผู้ทรงมีบุญคุณสูงส่งต่อประเทศชาติ จัดกิจกรรม

ระลึกพระคุณแม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้แสดงออก

ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสร้างเสริมความ

เข้มแข็งต่อสถาบันครอบครัว

 - งานสืบสานภูมิปัญญาไทย ใช้สวนสมุนไพรราฟา

แอล ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร

ในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังนำาสมุนไพรในโรงเรียน

มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ สบู่ น้ำายาบ้วนปาก และยา

หม่องเสลดพังพอน เป็นต้น

 - งาน SOCIAL STUDIES GENIUS เป็นการแข่งขัน

ภายในที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในเรื่องความรู้

ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้า

หาความรู้ด้วยตนเอง โดยจัดการแข่งขันหลังเลิกเรียนทุกวัน

พฤหัสบดี ในปีนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสัญจรที่โรงเรียน

อัสสัมชัญศรีราชา เป็นการเผยแพร่กิจกรรมดี ๆ ต่อโรงเรียน

พี่ น้องในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล





วัน/เดือน/ปี วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560

รายการแข่งขัน / รายชื่อนักเรียน การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎระดับชั้นมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3)

1. เด็กหญิงณัฎภัสสร   เตชะพฤติ         ม. 3/5

2. เด็กชายสงกรานต์    แซ่ตั้ง               ม. 3/8

3. เด็กหญิงเกษราพร    ทรงศรีวิทยา     ม. 3/8

4. เด็กหญิงพิชชาวีร์     ธนสินวุฒิวงศ์   ม. 3/2

5. เด็กหญิงกัลยาพร     จินตกสิกรรม    ม. 3/3

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. มิสธัญญภัทร์ ปุณยมนสโรจน์

ครูผู้นำาเข้าร่วมแข่งขัน 1. มาสเตอร์คมกริช       ปรีชาสกุล

2. มิสปรียาภรณ์           จำาปา

ผลการแข่งขัน เด็กหญิงเกษราพร        ทรงศรีวิทยา      ม.3/8      ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

วัน/เดือน/ปี วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายการแข่งขัน / รายชื่อนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “รอบรู้ รอบโลก”

1. เด็กชายสิรภพ          อาจหาญ          ม. 3/7

2. เด็กชายอภิชัย          พรหมมาศ        ม. 3/7

3. เด็กหญิงปวีณา        จงรุ่งสกุลโรจน์  ม. 3A

4. เด็กหญิงพราววาว    เสนาพิทักษ์      ม. 3B

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. มาสเตอร์ณัฎฐวุฒิ    ทองคำา

ครูผู้นำาเข้าร่วมแข่งขัน 1. มาสเตอร์ณัฎฐวุฒิ    ทองคำา

ผลการแข่งขัน เด็กหญิงปวีณา            จงรุ่งสกุลโรจน์    และ    

เด็กหญิงพราววาว        เสนาพิทักษ์    

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รายการที่ 2 ตอบปัญหาวิชาการ “รอบรู้ รอบโลก”  จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ถนนพระราม 2   

จังหวัดสมุทรสาคร

3. การส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ในปีการศึกษา 2560 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก อาทิ 

 รายการที่ 1 “พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร เขตป้อมปราบ 

กรุงเทพมหานคร



วัน/เดือน/ปี วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายการแข่งขัน / รายชื่อนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ “นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0”

1. เด็กชายกวิน            มโนมัยพิบูลย์            ป. 6/5

2. เด็กชายรัตวิชญ์       จันทกรณ์                   ป. 6/5

3. เด็กชายทรงพล        ลิมทวีสมเกียรติ          ป. 6A

4. เด็กชายกิจภูธิป       อ่อนสง                       ป. 6B

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. มิสจุฑามาศ            ครุฑแก้ว

ครูผู้นำาเข้าร่วมแข่งขัน 1. มิสจุฑามาศ            ครุฑแก้ว

ผลการแข่งขัน 1. เด็กชายกวิน            มโนมัยพิบูลย์  และ   

    เด็กชายรัตวิชญ์       จันทกรณ์

    ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,200 บาท

2. เด็กชายทรงพล        ลิมทวีสมเกียรติ   และ

    เด็กชายกิจภูธิป       อ่อนสง   

    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท                      

วัน/เดือน/ปี วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายการแข่งขัน / รายชื่อนักเรียน การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับประถม

ศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)

1. เด็กชายกวิน           มโนมัยพิบูลย์          ป.6/5

2. เด็กชายทรงพล       ลิวทวีสมเกียรติ        ป.6A

3. เด็กหญิงอศิรวรรณ  สุพัฒตานนท์           ป.6A

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. มิสจุฑามาศ            ครุฑแก้ว

ครูผู้นำาเข้าร่วมแข่งขัน 1. มิสจุฑามาศ            ครุฑแก้ว

ผลการแข่งขัน เด็กชายกวิน                มโนมัยพิบูลย์         ป.6/5

ได้รับรางวัลชมเชย และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล

จำานวน 1,000 บาท

รายการที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการ “นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” จัดโดย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ตลิ่งชัน  

กรุงเทพมหานคร

รายการที่ 4  “ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10” (ประถม) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรม

ราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์  ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร



วัน/เดือน/ปี วันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

รายการแข่งขัน / รายชื่อนักเรียน การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับชั้น

มัธยมศึกษา ( ช่วงชั้นที่ 4)

1. นายภาพชนก           ภู่มาลี             ม. 5/3

2. นายชนินทร์             วงษ์ศรี            ม. 5/4

3. นายธนกร                อิ่มทรัพย์         ม. 5/3

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. มิสธัญญภัทร์           ปุณยมนัสโรจน์

ครูผู้นำาเข้าร่วมแข่งขัน 1. ม.กฤษดา                ปั้นเอี่ยม

2. มิสปาลิตา               คงกล่อม

ผลการแข่งขัน 1. นายชนินทร์             วงษ์ศรี            ม. 5/4

ได้รับรางวัลชมเชย และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล

จำานวน 1,000 บาท

รายชื่อนักเรียน 1. นายภูมมินทร์          จึงเจริญภูมิสุข           ม. 5/A

2. นายณัฐวัตร             ประเปรียว                ม. 5/3

ครูผู้ฝึกซ้อม ม.เทิดพล                     วงษ์รักษา                

ครูผู้นำาเข้าร่วมแข่งขัน ม.เทิดพล                     วงษ์รักษา                

ผลการแข่งขัน 1. นายภูมมินทร์           จึงเจริญภูมิสุข         ม. 5/A

2. นายณัฐวัตร             ประเปรียว               ม. 5/A

ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จากผู้เข้าสอบทั่วประเทศ

รายการที่ 5 “ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10” (มัธยม) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  

พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์  ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสตรีวิทยา   

เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

รายการที่ 6 “โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ปีการศึกษา 

2560” 

 การดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำาข้อผิดพลาดมา

แก้ไข เพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย และสังคมโลกต่อไป





กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

จัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม ส่งเสริม

และพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต รู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำารงชีวิต การอาชีพ และ

เทคโนโลยี สามารถนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำางาน

ได้อย่างสร้างสรรค์ แข่งขันในสังคมไทยและสากล รักการ

ทำางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำางาน ดำารงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างพอเพียง มีความสุข มีความรู้ความสามารถ 

มีทักษะในการทำางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

และการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณครูผู้

สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึง

ได้ร่วมกันดำาเนินงานและโครงการต่าง ๆ ได้แก่ งานจัดซื้อ

วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน งานจัดซื้อ และซ่อมบำารุง

ห้องปฏิบัติการ โครงการซื้อซอฟต์แวร์ประจำาห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ โครงการแข่งขัน Robot งานธนาคารโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโครงการพัฒนาแผนการเรียน

สหศิลป์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน

เข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งภายใน และ

ภายนอกโรงเรียน ทำาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริม

ตามแนวทางที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำาหนดไว้



วันที รายการแข่งขัน/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน/กิจกรรม

ครูที่นำานักเรียน

ร่วมแข่งขัน

/กิจกรรม

25 ส.ค. 2560 การแข่งขันการใช้โปรแกรม

นำาเสนอ (Presentation) 

งาน “นายโรงก้าวไกล 

สู่ไทยแลนด์ 4.0”

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนมัธธยมวัดนายโรง

ด.ช.ไชยภัทร  ตั้งโชติโรจน์ ป.6/1

ด.ช.กัณฐพัทธ์  เหลืองอ่อน ป.6/3

มาสเตอร์กิตติพันธ์ ผลอินทร์หอม

9-10 พ.ย. 2560 กิจกรรมค่ายสหศิลป์

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 

4-6 แผนการเรียนสหศิลป์

คอมพิวเตอร์

มาสเตอร์ปิยะชาติ  นพคุณวิจัย

28 พ.ย. 2560 การแข่งขันนับธนบัตร งาน

วันวิชาการ ACT Extreme  

Education  2017

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ 

อันดับ 2

ด.ช.บดินทร์ชัย แจ่มแจ้ง ม.3/8 มาสเตอร์ชยันต์  ศรีอยู่ยงค์



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560-

2564 ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยก

ระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  ตาม

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนได้

เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 

ให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ดำาเนินการการ

ประชุมแผนการดำาเนินงานในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้

เรียน ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ จัดกระบวนการเรียน

การสอนวิชาศิลปะพ้ืนฐานให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยกระบวนการ

การจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรม การวัด

ประเมินผลนักเรียนตามเกณฑ์การวัดประเมินผล ด้านความ

รู้ ด้านทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้าน

สมรรถนะ นำาการวัดประเมินผลมาพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน และ

การนำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรายการต่างๆ

ในทุกระดับชั้น การดำาเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการพัฒนาอัจฉ

ริยภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับการดำาเนินงานแผนงานของกลุ่มสาระการเรียน

รู้ศิลปะเพ่ือให้นักเรียนเกิดความชอบและเห็นประโยชน์ใน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่

หลากหลาย สามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้การ

จัดแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพได้เต็ม

ตามศักยภาพ เน้นกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียน

ได้สร้างสรรค์ผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ  

ดนตรี  นาฏศิลป์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะได้ดำา เ นินการจัด

กิจกรรม มาตรฐานที่ 1 ตามตัวบ่งชี้ 1.6 ผู้เรียนสร้างผล

งานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการ ตามจินตนาการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2560 สิ้นสุดกิจกรรม / แผนงาน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 5,016 คน จากจำานวน

นักเรียนทั้งหมด 5,287 คิดเป็นร้อยละ 95 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้การจัดกิจกรรม

และการนำานักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันท้ังภายใน

และภายนอกโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ใช้ความรู้ความสามารถ ที่ได้จากกระบวนการเรียนการ

สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน รวม 3 สาระ สาระทัศนศิลป์  สาระ

ดนตรี  สาระนาฏศิลป์  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกตาม

ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งการดำาเนิน

แผนงานเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาอัจฉริยภาพเต็ม

ตามศักยภาพ  เกิดสุนทรียภาพ ความรัก ความชื่นชอบ ตาม

ความสามารถและความถนัด เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม

กิจกรรม  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นำาความรู้ความสามารถ

ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ ในปีการศึกษา 2560 ได้ดำาเนินดังนี้

 1. แผนงานการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศิลปะ เพื่อ

ให้นักเรียนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะท่ีหลากหลายสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะตามความถนัดและความสนใจ พัฒนาอัจฉริย

ภาพเต็มตามศักยภาพ

 2. แผนงานซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองวิชาดนตรีฝ่าย

วิชาการ ส่งเสริมทั้งภาคทฤษฎี และทักษะทางด้านดนตรี

เต็มตามศักยภาพ

 3. แผนงานซ่อมวัสดุอุปกรณ์วิชาดนตรีฝ่ายวิชาการ

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เครื่องดนตรีที่มีความสมบูรณ์ เกิดความ

พร้อมในการพัฒนาทักษะเครื่องดนตรีในแต่ละประเภท

 4. แผนงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความ

สามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ การนำานักเรียนสู่แหล่งการ

เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้จาก



ชื่อ-สกุล ด้าน/ประเภท ระดับผลงาน

นายชยุตม์  งามเอกอุดมพงศ์  ม.6/4 วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

“ทำาดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

นายชยุตม์  งามเอกอุดมพงศ์  ม.6/4 วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการ

แข่งขันวาดภาพระบายสีบนเฟรมผ้าใบ หัวข้อ 

“การอนุรักษ์พลังงาน” 

เด็กชายชยุตพล		จิรจตุรพักตร์	ม.	2/A วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพแสงเงา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น งานวันวิชาการ 

“ก้าวใหม่สู่ทศวรรษที่ 6” ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

นางสาวสุภัสสร		ค้ำาชู  วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	การประกวดวาดภาพ

แสงเงา	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานวันวิชาการ	

“ก้าวใหม่สู่ทศวรรษที่	6”		ปีการศึกษา	2560	

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ประสบการณ์จริงนำาความรู้ความสามารถไปใช้สร้างผลงานตามกระบวนการและการพัฒนาเป็นผลงานของตนเองสามารถ

นำาเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์

 5. แผนงานกิจกรรมนำานักเรียนแสดงทั้งภายใน

ภายนอก การเตรียมความพร้อมด้านศิลปะการแสดงออกส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ แสดงออกในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะ

สมเกิดความมั่นใจกล้าแสดงออกละการอนุรักษ์ความเป็นไทยร่วมกับการแสดงร่วมสมัย

 6. แผนงาน ACT ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2017 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาเกิดความสำานึกการอนุรักษ์ความเป็นไทย 

ส่งเสริมความ กล้าแสดงออกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จากการประกวดทั้งภายในและภายนอก

 7. แผนงานศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแบ่งปันเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดทางการ

ศึกษา ของนักบุญมงฟอร์ตผู้ก่อตั้งมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ผู้เรียนรู้จักพัฒนาการวางแผน  เป้าหมายเพื่อดำาเนินงานร่วมกันร่วม

กัน เป็นผู้มีจิตใจเสียสละต่อส่วนรวม กิจกรรมศิลป์อาสาเน้นการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะสามารถดำาเนินชีวิตใน ชุมชน 

สังคม ประเทศชาติต่อไป

 8. แผนงานไหว้ครูดนตรีไทย ผู้เรียนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทยเพื่อเป็นการบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ท่ีได้

ถ่ายทอดวิชาความรู้ทักษะด้านดนตรีไทย ผู้เรียนเกิดความรักความหวงแหนภูมิปัญญาด้านดนตรีไทยสืบต่อไป

         9. แผนงานส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียนจาก           

วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ

 10. แผนงานกิจกรรมประกวดสื่อ Mutimedia ส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนได้พัฒนาศิลปะและด้านเทคโนโลยี

นำาความรู้ความสามารถไปใช้นำาเสนอในสื่อสาธารณะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผลงานนักเรียน ระดับโรงเรียน/มูลนิธิ/ทั่วไป ปีการศึกษา 2560



ชื่อ-สกุล ด้าน/ประเภท ระดับผลงาน

นายณภัทร  วัฒนาสุทธิวงศ์  ม.5/3

นายทีปวัฒน์  ไพรสิงห์ขรณ์  ม.5/2

นางสาวพิริยา วรวิทย์ไพศาล ม.5/1 

 

วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ประเภทประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 1

เด็กหญิงกัญชรส  นาคสินธิ์  ม.3/4 

 

วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทวาดภาพระบายสี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1

เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่ตั้ง

เด็กหญิงนคนันทินี  ภูมิปัญญาพร

เด็กหญิงภัทรธิดา  วิเศษวรรณกิจ

เด็กหญิงภัทรวดี   พิชญสกุล

เด็กหญิงรัตมณี  จุ่นใจดี

เด็กหญิงรุ่งนภา  วงษ์รักษา

เด็กหญิงสุธารา  ตันธนาภินันท์

เด็กหญิงอิสลีญาภร  มีสมสาร

เด็กหญิงเปมิกา  อัศวชินโชติ

เด็กหญิงเอมวลี  มิตรประเสริฐพร

วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันงานศิลป

หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นางสาวสุภัสสร  ค้ำาชู  ม.4/3 วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทวาดภาพระบายสี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 

เด็กชายอัทพล  เหลืองสกุลพาณิช 

ม.1/3

วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทเขียนภาพไทย

ประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันงานศิลป

หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 1

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชาติอาษา  ม.1/3 วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทเขียนภาพไทย

สีเอกรงค์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 1



ชื่อ-สกุล ด้าน/ประเภท ระดับผลงาน

นายศุภกิตติ์  อรุโณประโยชน์ ม.4/6 วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทเขียนภาพไทย

สีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1

เด็กชายชยุตพล  จิรจตุรพักตร์ ม.2/A วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทวาดภาพ

ลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1

นายธนพล  อุจิดะ ม.4/8 วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทวาดภาพ

ลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1

เด็กชายกฤติน   ดำาสำาราญ

เด็กชายณรงค์   มุ่งลอยกลาง

เด็กชายสหภัส  อินทร์จันทร์

วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม

ลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันงานศิลป

หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 1

เด็กหญิงมนัสนันท์   มีลาภ  ม.3/6 วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทศิลป์สร้างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งที่ 67 

ปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1

นางสาวณัฐริกา			ยอดแก้ว		ม.4/3	 วิชาการ/ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง	ประเภทศิลป์สร้างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	67	ปีการศึกษา	2560	

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	1



การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำานวน 53 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ

“เปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ สู่ ACP” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ประกอบด้วยการแสดงดนตรีพื้นเมืองอังกะลุงประกอบรำา “ตะลีกีปัส”

และการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “คือหัตถาครองพิภพ”



งานวันวิชาการ ACT  Extreme Education 2017 

          จัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพคนเหมือน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ACT ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2017 ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย, ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นกรรมการในการตัดสิน ดังนี้ 

คุณครูแดน บุรีรัมย์อาจารย์พิเชษฐ์ สุขแพทย์, คุณนันทพงศ์ ทศพร

ศิลปินรับเชิญ คุณ โอภาส ทศพรให้เกียรติขับร้องเพลงลูกทุ่ง



งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2017

การจัดนิทรรศการศิลปะ การมีส่วนร่วมของนักเรียนตามความคิดจินตนาการ

จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดสีน้ำาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ณ อุทยานพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเทคนิควาดภาพสีน้ำา โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 

ให้เกียรติจากเป็นประธานในพิธีเปิด และมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ให้

เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด และชมการแสดงดนตรีวงอังกะลุงพื้นเมืองประยุกต์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บริเวณ

รององค์แม่พระอัสสัมชัญ อาคารเซนต์แมรี่



 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ นำานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 120 คน 

คุณครูผู้ดูแลจำานวน 3 คน รวมจำานวน 123 คน ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมพิธี

รับมอบของพระราชทาน โดยรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ได้แก่ หมวก เสื้อ ผ้าพันคอ ปลอกแขน  บัตรประจำาตัวจิตอาสา และกระปุกออมสิน ณ ห้องประชุม

กาญจนาภิเษก สำานักงานเขตบางแค โดยได้รับเกียรติจากนางสุรีย์ วาดเขียน ผู้อำานวยการเขตบางแค

และคณะผู้บริหารสำานักงานเขตบางแค ดำาเนินการจัดพิธีมอบในครั้งนี้



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ นำานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 120 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบ

ของพระราชทาน โดยรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ได้แก่  หมวก  เสื้อ  ผ้าพันคอ  ปลอกแขน  บัตรประจำาตัวจิตอาสา และกระปุกออมสิน ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก  สำานักงาน

เขตบางแค โดยได้รับเกียรติจากนางสุรีย์  วาดเขียน ผู้อำานวยการเขตบางแคและคณะผู้บริหารสำานักงานเขตบางแค 

นำานักเรียนโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 120 คน ปฏิบัติภารกิจงานจิตอาสา

เฉพาะกิจ  งานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม) โดยหัวหน้าทีมจิตอาสาฯ นายภคพล  ชิตวิทยะ ผู้ประสานงานการอำานวยความ

สะดวก และต้อนรับประชาชนผู้มาร่วมงานอุปสมบทหมู่ เพื่อบำาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้นางสุรีย์ วาดเขียน ผู้อำานวยการเขตบางแคและคณะผู้บริหาร

ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทกับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ

ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง



นำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้ารวมโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน จำานวน 93 คน ครูผู้ดูแลจำานวน 5 คน 

เข้าร่วมกิจกรรม “ศิลป์อาสา พัฒนาสู่เยาวชน” กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน อาทิเช่น ทาสีอาคาร วาดภาพตกแต่งบริเวณ

อาคาร การจัดทำาเวทีการแสดง การจัดป้ายนิเทศการทำาความสะอาดห้องเรียน มอบเครื่องกีฬา และหนังสือเข้าห้องสมุด     

ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำาราญ (พรหมานุกูล) ตำาบลหาดเจ้าสำาราญ อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก 

นายพิพัฒน์  รอดสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัด

กิจกรรมปั้นศิลป์ดินหรรษาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางทะลุ โรงเรียนสุนทรธรรมานุสรณ์  และ

โรงเรียนบ้านบางกุเลา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ หน้าหาดเจ้าสำาราญ ตำาบลหาดเจ้าสำาราญ อำาเภอเมือง จังหวัดเพชร

บุรีโดยได้รับการต้อนรับ และการอำานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม จากท่านนายกเทศมนตรีตำาบลหาดเจ้าสำาราญ          

นายบุญยอด มาคล้ายผู้อำานวยการโรงเรียนหาดเจ้าสำาราญ นายลือนาม คิดอยู่ ท่านอาจารย์พิพัฒน์ รอดสวัสดิ์ และคณะ

คุณครูจากสามโรงเรียนเข้ารวมพิธีเปิดในครั้งนี้



วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ จัดการอบรม “พื้นฐานการวาดภาพสีน้ำา” ให้

กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อ

พัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพทางอารมณ์สังคม และสติปัญญาซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของมนุษย์ ให้เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด

ทางอารมณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออก และพัฒนาความรู้ 

ทักษะ ความสามารถทางทัศนศิลป์ โดยท่านวิทยากร  อาจารย์พันทิพย์  วรชินา และท่านอาจารย์เอกภาพ  วรชินา 

โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์  วงศ์เมืองสรรค์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จัดกิจกรรมวาดภาพสีน้ำานอกสถานที่ เพื่อพัฒนาความเป็นอัจฉริยะภาพทางอารมณ์  

สังคม และสติปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ทักษะ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์

จากวิทยากรผู้มีความสามารถทางด้านการวาดภาพระบายสีน้ำา ท่านอาจารย์พันทิพย์ วรชินา และท่านอาจารย์เอกภาพ      

วรชินา ณ  อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์ อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำาปีการศึกษา 2560



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือก

ให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  Art for All ประจำาปี 2560

ในวันศุกร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ นายชิษณุชา ฉันทลักษณ์ ม.5/3 และ นางสาวร่มธรรม ไทยทัตกุล ม.5/3

 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ นำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลป

หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ประกอบ

ด้วยการแข่งขัน  สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ต้น ศิลป์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง วาด

ภาพระบายสีได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เขียนภาพไทย

ประเพณี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เขียนภาพ

จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

วาดภาพลายเส้นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ประติมากรรม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง



 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 

2560 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน

 ฝ่ายอาคารสถานที่ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ จัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ 

“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” บนเฟรมผ้าใบ ขนาด 100X80 เซนติเมตร ประเภททีม 2 คน มีนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันจำานวน 22 ทีม ในการนี้มีการแสดง

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4  จำานวน 48 คน

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์

กิจกรรม “ผ้าสวยด้วยมือเรา”ในวันจันทร์ที่ 3  และวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนที่มาศึกษาดูงานจากสาธรณรัฐประชาชนจีน

ณ อาคารรันตบรรณาคาร 1



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับงานอภิบาลจัดการแข่งขันวาดภาระบายสีภาพลายเส้น วาดภาพระบายสีบนแผ่นกระเบื้อง

หัวข้อ “นักบุญหลุยส์ผู้ยิ่งใหญ่” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในสัปดาห์เทิดเกียรติ

นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

ณ อาคารอัสสัมชัญ

 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะนำานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้า

ร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม

สีเขียว (Greenovation) : ชี้นำานวัตกรรมสีเขียวในภาพวาด

ของคุณ” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีนักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขัน ดังนี้ นายชยุตม์ งามเอกอุดมพงศ์ ม.6/4 นาย

ธีรวัฒน์ อนุเคราะห์ดิลก ม.6/8 ควบคุมแลฝึกซ้อมโดย 

มาสเตอร์ศุภโชติ  ศิระพุฒิภัทร



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จัดการแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ทำาดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายา

เสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์

การแข่งขันงานACR วิชาการ “ACR ก้าวใหม่สู่ทศวรรษที่ 6”

การประกวดวาดภาพแสงเงา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการแข่งขัน เด็กชายชยุตพล จิรจตุรพักตร์ ม.2/A ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นางสาวสุภัสสร ค้ำาชู  ม.4/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2



ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สังกัดฝ่ายวิชาการ นำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เข้าร่วมการประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 7 ในงาน “สถาปนิก 60” จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และ

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผลการแข่งขันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาประเภททีม 3 คน ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ดังนี้ 1.นางสาวสภัทร์พร สิริธนาโชติ  ม. 5/2 2. นางสาวพิริยา  วรวิทย์ไพศาล ม.4/1 3.นางสาวจันท์มณี  กาญจนธนาเลิศ     

ม.4/7

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันแม่พระอัสสัมชัญ

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ เวลา 8.30 -12.30 น.



กลุ่มสาระการเรียรู้ศิลปะจัดกิจกรรมวาดภาพศิลปะไทย และการเพ้นท์ถุงผ้าให้กับนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก

 การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2560 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ผลการแข่งขัน  

ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง นักกีฬาจำานวน 466 คน จาก 20 ประเทศ



การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเซีย (Open)

 การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเซีย (Open) เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ ผลการแข่งขัน   

ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง นักกีฬาจำานวน 411 คน จาก 10 ประเทศ



การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 4 สถาบัน ช่วงชั้นที่ 2

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 4 สถาบัน ช่วงชั้นที่ 2 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 4 สถาบัน ช่วงชั้นที่ 4

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 4 สถาบัน ช่วงชั้นที่ 4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ



งานวัดผลและวิจัย

 งานวัดผลและวิจัย  ส่งเสริม และพัฒนาการด้าน

ต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของ

หลักสูตร เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค

ที่หลากหลาย นำาผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน  

 นอกจากนั้น ได้กำากับติดตาม และมุ่งเน้นการนำา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสอบต่าง ๆ ไปใช้ในการ

พัฒนา และกำาหนดเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Re-

search) ให้กับคุณครูผู้สอน เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมการเตรียมความพร้อม

ในการสอบวัดคุณภาพของนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ระดับชั้น ป.3 ป.6 

และ ม.3 และการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ซึ่ง

ส่งผลให้นักเรียนมีผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) อยู่ใน

ระดับดีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมูลนิธิ และมีจำานวน

นักเรียนที่ติดอันดับ TOP 100 ของมูลนิธิฯ เป็นจำานวนทั้งสิ้น 

51 คน และมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น 

ป.6 ม.3 และ ม.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ นอกจากนั้น

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบได้คะแนน

เต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษา

อังกฤษ จำานวนทั้งสิ้น 28 คน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน  ดำาเนินการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายใน

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ ทักษะที่จำาเป็น

สำาหรับใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับการดำารงชีวิตในสังคม  และ

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับมาตรฐาน

การเรียนรู้ และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน พุทธศักราช  2551

            นอกจากนี้งานหลักสูตรและนิเทศการสอน   ดำาเนิน

การนิเทศตามแผนงาน และโครงการที่กำาหนด โดยจัดทำา

ปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน เลือกใช้กิจกรรมการนิเทศที่

เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ มี

การสังเกตการสอน    เพื่อทราบปัญหา และพฤติกรรมการ

เรียนการสอนของครูผู้สอนและนักเรียนโดยมีแบบบันทึก

การสังเกตการสอนมีการประเมินผลการนิเทศภายในตลอด

ภาคเรียน   

 เ พ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและ

พัฒนาการเรียนการสอน งานหลักสูตรและนิเทศการสอนได้

จัดอบรมการจัดทำาเอกสารหลักสูตรและการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การจัดการอบรมครูผู้สอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การจัดอบรมครูเทคนิคการสอนในสู่

ศตวรรษที่21   เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน



ที่เน้นกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองและกิจกรรมน้ันต้องนำาไปสู่การบรรลุตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้มีการกำาหนดเกณฑ์การประเมินผล

ที่ชัดเจน  และคลอบคลุมด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงาน

ภายใน และภายนอก 

            ทั้งนี้ งานหลักสูตรและนิเทศการสอนได้เชิญอาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ     และอาจารย์จากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา 

เพื่อนิเทศกำากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูอีก

ด้วย  

 การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน

รู้ โดยมีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลาก

หลาย ได้แก่ การสังเกตการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดย

คณะกรรมการครูเครือข่ายนิเทศและคณะกรรมการวิชาการ 

การนิเทศโดยครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนภาคเรียนละ  

2  ครั้ง การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้โดยคณะกรรมการครู

เครือข่ายนิเทศและงานหลักสูตรและนิเทศการสอน        การ

ประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสรุปผลการนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้และนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง และสรุปผลภาพรวมในสิ้นภาคเรียนที่  2  เพื่อ

นำาผลมาพัฒนางานหลักสูตรและนิเทศการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด   

 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับครูผู้สอน    

งานหลักสูตรและนิเทศการสอนได้มีการจัดประกวดครูมือ

อาชีพ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมส่ง

เสริมการเรียนรู้ดีเด่น ด้านการใช้สื่อการสอนดีเด่น    ด้านครู

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ด้านทักษะ)   

ด้านครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ด้าน

วิชาการ)   ด้านครูต่างชาติผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ    ด้านครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา   ด้าน

ครูผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา และด้านกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ดีเด่น   เพื่อให้ครูได้มีศักยภาพและส่งเสริมความเป็น

ครูมืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ



งานศูนย์วิทยบริการ

 ศูนย์วิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน

การเรียนการสอนของครู และนักเรียน โดยจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศที่หลากหลาย และเพียงพอต่อความต้องการ มี

การจัดให้บริการสื่อ และเทคโนยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน       

เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามระบบ

ทศนิยมดิวอี้ที่ง่ายต่อการค้นหา มีทรัพยาการสารสนเทศ 

และสื่อมัลติมีเดียรวม 118,757 รายการ โดยใช้โปรแกรม

ห้องสมุดอัตโนมัติ PMB ที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบสืบค้น

ข้อมูลหนังสือ การขยายเวลายืมคืนหนังสือผ่านหน้าเว็บไซต์

ที่ทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์สารสนเทศให้นักเรียนสืบค้น

ข้อมูลหนังสือ จำานวน 30 เครื่อง 

 นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และ

สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนร่วมกับสำานักพิมพ์ต่างๆ 

และหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

เดอะ พิซว่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน กิจกรรมค่ายรักการอ่าน  

กิจกรรมเปิดโลกเปิดเล่ม ฯลฯ มีการจัดพัฒนาบุคลากรกร

ร่วมกับบริษัทปิยะภูมิโซลูชั่น จำากัด และสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเปิดโลกเปิดเล่ม

          วัตถุประสงค์เพื่อให้นักอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง 

และได้เลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ โดยงานศูนย์วิทย

บริการร่วมกับสำานักพิมพ์จัดจำาหน่ายหนังสือให้กับนักเรียน

ในราคาพิเศษ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร  อาคารราฟาแอล 

และอาคารเซนต์คาเบรียล



2. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 

ชวนน้องอ่าน ปีที่ 15 ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะ

นี ชวนน้องอ่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมี

นิสัยรักการอ่าน และปลูกฝังค่านิยมในการอ่าน เพราะการ

อ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่สำาคัญยิ่งต่อตัวเยาวชน ในปีการ

ศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีนักเรียนสมัครเข้า

ร่วมโครงการจำานวน  484 คน ดังนี้ ระดับประถมศึกษาปี

ที่ 3  จำานวน 77  คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  จำานวน 84  

คน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  จำานวน 265  คน และระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 58 คน 

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Walk Rally และกิจกรรม ACT Extreme Education 2017 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Walk Rally และกิจกรรม ACT Extreme Education 2017 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า



4. โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำาฐานข้อมูลห้อง

สมุดมาตรฐานสากล  วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 

เวลา  08.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำาฐานข้อมูลห้อง

สมุดมาตรฐานสากล”  จัดขึ้นโดย สำานักพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัทปิยภูมิ

โซลูชั่น จำากัด และห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

ให้สามารถพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน

รู้ด้วยตนเองของนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้หลักของการ

พัฒนากำาลังคนดิจิตัลตามนโยบายดิจิตัลไทยแลนด์ของ

รัฐบาล



ห้องสมุดมีชีวิต

 ห้องสมุดมีชีวิต อาคารราฟาแอล ชั้น 2 เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ความหลากหลายด้วยหนังสือ สื่อ และกิจกรรมช่วย

เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทำากิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกฝัง และ

ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคแห่งการเรียนรู้ และรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้โดยผ่านการ

เล่นสื่อที่สร้างสรรค์จินตนาการ 

 ในปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ ได้พัฒนาห้อง

สมุดมีชีวิต โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นวัสดุตี

พิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการ และ

ความสนใจของนักเรียน การเปิดให้บริการนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันจันทร์-

พฤหัสบดี ช่วงเช้าเวลา 07.00-07.40 น. ช่วงเย็นเวลา 

16.00-16.40 น. 

 ในชั่วโมงการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครู

บรรณารักษ์ได้จัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน นักเรียนส่วน

แรกอยู่ที่ห้องเรียนเพื่อทำากิจกรรมการอ่าน  ส่วนที่สองไปทำา

กิจกรรมที่ห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งได้จัดกิจกรรมตามวันสำาคัญ 

เพื่อฝึกทักษะพัฒนาสมอง และกล้ามเนื้อมือด้วยการเรียนรู้    

ผ่านการเล่นสื่อท่ีสร้างสรรค์จินตนาการให้มีการพัฒนาได้

เต็มศักยภาพ พร้อมการสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นความ

สนใจให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น



ปีการศึกษา 2560

เดือน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

จำานวนนักเรียน ( คน ) 1,535

จำานวนสัปดาห์ 36

พฤษภาคม 952

มิถุนายน 1,231

กรกฎาคม 1,366

สิงหาคม 1,384

กันยายน 2,154

ตุลาคม 216

พฤศจิกายน 1,374

ธันวาคม 1,145

มกราคม 1,356

กุมภาพันธ์ 1,264

รวม 12,442

ค่าเฉลี่ย ( ครั้ง/คน ) 22.51

 การดำาเนินงานดังที่กล่าวมา ได้ทำาให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการอ่าน และการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน ปรากฏได้จากการทำาวิจัยในด้านพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดมีชีวิตของนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 สรุปภาพรวม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (อาคารราฟาแอล) เข้าใช้ห้องสมุดมีชีวิตคิดค่าเฉลี่ยเป็น  

22.51 ครั้งต่อคน

ข้อมูลประกอบ

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดมีชีวิต

สูตร การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ =      จำานวนนักเรียนเข้าใช้ / จำานวนสัปดาห์ * 100

จำานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 (ไม่รวม EP )



งานแนะแนว

แนะแนวคืออะไร

 แนะแนว  คือ จิตวิทยาประยุกต์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วย

กระบวนการพัฒนาคนให้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ รู้จักความ

ถนัด ความชอบ สติปัญญา ภูมิหลังของตนเอง วิเคราะห์

ตนเองได้ถูกต้อง รู้จักเลือก และตัดสินใจได้ ปรับตนเองได้

อย่างเหมาะสม และสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข

ช่วยตนเอง หรือพึ่งตนเองได้ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม

ให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มที่ในการเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนา

ศักยภาพ และสามารถจัดการกับชีวิตของตนอย่างฉลาด 

การจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาศักยภาพน้ัน

ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความพร้อมในการเรียน

รู้ความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน 

การแนะแนวเป็นกระบวนหน่ึงของการศึกษาท่ีจะพัฒนา

มนุษย์ให้เป็นพลเมืองดีมีความรู้ในทักษะกระบวนการต่างๆ 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีความสุขในการดำารงชีวิต

จุดมุ่งหมาย

 เพื่อให้บุคคลรู้จักตนเอง รู้จักโลกแวดล้อม สามารถ

ตัดสินใจ แก้ปัญหา รู้จักเลือก และวางแผนชีวิตการเรียน 

อาชีพ และสามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถ

พัฒนาตนเต็มศักยภาพ อันจะนาไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุข 

ความสำาเร็จ และเป็นประโยชน์ 

 สรุปการแนะแนวมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ คือ 

1. ป้องกัน 

2. แก้ไข 

3. พัฒนา



สัมมนาคุณครูตะกร้าคณะ ณ อัมพวา



ตะกร้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตะกร้าคณะศิลปะศาสตร์

ตะกร้าคณะกลุ่มสังคมศาสตร์

ตะกร้าคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยดุสิตธานี เข้า Work Shop นักเรียน



Open House คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎ

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง Social Line ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง

 นอกจากนี้ งานแนะแนวยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายตลอดปีการศึกษา อาทิ ร่วมงาน Open House มหาวิทยา

ลัยอัสสัมชัญ Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ งานแนะแนวให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในยุคปัจจุบันม.3 และ ม.6 งานตลาดนัดแนะแนว ครั้งที่ 3 กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพให้กับนักเรียนม.1-ม.3 คลินิกให้

คำาปรึกษา สอนวิชาแนะแนว ม.1-ม.3 ทุนและโควตาประจำาปี 2560 โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านทางบอร์ดหน้าห้องแนะแนว เป็นต้น



งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

     ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดหลักสูตรใหม่ขึ้น 

คือหลักสูตร Interactive English Program (IEP) โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

การเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทางฝ่ายงานการเรียนการสอนภาษา

ต่างประเทศ  จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ขึ้น 

เช่น การเรียนรู้แบบตอบโต้ (Interactive Learning), การ

แสดงความสามารถพิเศษ (Talent Show) และการแข่งขัน

มากมาย รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนทั้ง indoor และ 

outdoor activity พร้อมทั้งมีกิจกรรม IEP Clash Day เพื่อ

เป็นกิจกรรมเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนในด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ และเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนเกิดความ

กล้าแสดงออกพร้อมทั้งให้นักเรียนเกิดความหลากหลาย

ในกระบวนการเรียนรู้ครบองค์รวม นอกจากนี้มีการพัฒนา

นักเรียนโดยจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษ ทั้งการจัดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษใน

ประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้นำาไปใช้ใน

สถานการณ์จริง ยิ่งไปกว่านั้นทางเราได้จัดกิจกรรมพัฒนา

บุคลากรโดยให้คุณครูเข้าร่วมการสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็น 

การพัฒนาบุคคลากรให้เกิดศักยภาพในตนเอง และส่งผล

ไปยังผู้เรียน

Interactive English Program

 Interactive English Program มีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ

ทางด้านการสื่อสารโดยเป็นกิจกรรมทั้ง indoor activities 

และ outdoor activities  เพื่อให้นักเรียนมีความหลากหลาย

มิติในด้านการเรียนพร้อมท้ังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำาวัน 



IEP Clash Day  2017

 IEP  Clash  Day เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนในแต่ละระดับได้มาแสดงความสามารถของตนเองทางด้านทักษะทาง

ภาษาอังกฤษโดยเป็นการผสมผสาน และประยุกต์กับ 5 รายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ Math / Science / English / So-

cial Studies และ Computer  โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง การเต้น  การแสดง Musical  

Show  และเพื่อเป็นการให้นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออก พร้อมทั้งให้นักเรียนเกิดศักยภาพทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 



การสัมมนาและการอบรม

 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางแผนก 

IEP ได้จัดการสัมมนากึ่งเวิร์คชอปภายใต้ชื่อว่า “Curricu-

lum Development Seminar”  ณ  บ้านสวนทิพย์รีสอร์ท  อ. 

อัมพวา จ. สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร และ

เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ

เป็นการสร้างความชัดเจนในการใช้ตำารากลางของมูลนิธิ

เซนคาเบรียล  

โครงการ Study Tour :English Summer Course ณ เมือง 

Eastbourne ประเทศอังกฤษ  2017

 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาภาษา

อังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปี

ที่ 6 ที่สนใจ ณ เมือง Eastbourne ประเทศอังกฤษ โดย

นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงระยะ

เวลา 4 สัปดาห์ วันที่ 30 มีนาคม-26 เมษายน 2561 ณ เมือง 

Eastbourne ประเทศอังกฤษโดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำานวน 

22 คน และมีครูไทยดูแลนักเรียน จำานวน 2 คน คือมิสบุปผา 

วิเศษศิริและ มิสศรีนารถ ธรรมาชีพ โดยนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 

ณ สถาบัน Twin English Centre ที่เมือง Eastbourne ใน

สัปดาห์ที1-2 ช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษตามระดับความรู้ทาง

ภาษาอังกฤษ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ เน้นพัฒนาทักษะ การฟัง พูด 

อ่าน และเขียนให้นักเรียนกล้าแสดงออก  ช่วงบ่ายนักเรียน

ได้ร่วมทัศนศึกษาไปยังสถานที่สำาคัญต่าง ๆ  ในสัปดาห์ที่3 

นักเรียนได้เข้าร่วมเรียนกับนักเรียนอังกฤษที่โรงเรียน   The 

Eastbourne Academy โดยใช้โปรแกรม “Buddy Pro-

gramme” นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศการเป็นนักเรียน

ในโรงเรียนของประเทศอังกฤษ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ

เพื่อนๆในโรงเรียน สัปดาห์ที่ 4 มีการทัศนศึกษา 4 ประเทศ

คือ ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี และ สวิตเซอร์แลนด์ ผล

จากการที่นักเรียนได้เข้าร่วม English Summer Course 

ณ เมือง Eastbourne ประเทศอังกฤษ ทำาให้นักเรียนได้

รับประสบการณ์ตรงโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน

สถานจริง มีความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

และเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม





โครงการ Study Tour: CANADA PREMIUM ENGLISH 

SUMMER COURSE 2018 ณ เมือง โตรอนโต้ ประเทศ

แคนาดา

 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาภาษา

อังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปี

ที่ 6 ที่สนใจ ณ เมือง โตรอนโต้ ประเทศแคนาดา โดย

นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ระยะ

เวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-28  เมษายน 2561 

ณ เมือง โตรอนโต้ ประเทศแคนาดา  โดยมีนักเรียนเข้าร่วม

โครงการทั้งหมด 17 คน และมีครูไทยดูแลนักเรียน จำานวน 

1 คน คือ มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

จะได้เรียนหลักสูตร Premium English Course เพื่อพัฒนา

ทักษะในการการฟัง พูด อ่านและเขียน จะช่วยนักเรียนได้

มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น และมีความสามารถใน

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และ

การใช้ชีวิตกับชาวแคนาดาและจากครูผู้สอนที่มีความ

เชี่ยวชาญ ในครั้งนี้นักเรียนในโครงการได้ไปเยี่ยมชมสถาน

ที่ต่าง ๆ  ได้แก่  Royal Ontario Museum, Toronto Zoo, Sci-

ence Museum, Fruit  Market, Toronto Hockey Game, 

Ripley’s Aquarium Canada, Niagara Falls  ผลจากการที่

นักเรียนไปในครั้งนี้ ทำาให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง โดย

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์จริง พร้อม

ทั้งนักเรียนเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น



โครงการ Study Tour : SINGAPORE SUMMER 

COURSE 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดโครงการ เสริม

ทักษะภาษาต่างประเทศ ภายนอกประเทศ ณ ประเทศ

สิงคโปร์ โดยในครั้งนี้นักเรียนได้มีการฝึกทักษะพื้นฐาน

ทางด้านภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นได้ไปเรียนภาษา

อังกฤษพร้อมทั้งทัศนศึกษา ณ  ประเทศสิงคโปร์  เป็นระยะ

เวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ได้ประยุกต์ให้นักเรียน

สามารถประยุกต์ และสามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำา

วัน 

 สำาหรับในการเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ

สิงคโปร์ ในช่วงเช้าทุกวันเป็นการเรียนทักษะทางด้านภาษา 

4 ทักษะ ได้แก่ Listening, Speaking, Reading และ 

Writing  ส่วนช่วงบ่ายได้ไปท่องเที่ยวสถานที่สำาคัญ ๆ ของ

ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Merlion Park, Raffles Statue, Gar-

den By the Bay, China Town, Magic Workshop และ 

Universal Studios Singapore  ผลการดำาเนินโครงการ ผ่าน

ไปด้วยดี เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์ครอบคลุมใน

หลายด้าน ทั้งด้านการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

และสามารถส่ือสารในชีวิตประจำาวันด้านการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้วัฒนธรรม  ตลอดจนด้านการใช้ชีวิตในต่างแดน และ

ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ 

ทุกคนล้วนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 



โครงการ  English  Camp  ภายในประเทศ 2018 ณ  Fisherman’s  Resort  จ. เพชรบุรี 

 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษภายในประเทศ ณ Fisherman’s Resort จ. 

เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 11 -12  ตุลาคม 2561  โดยเป็นการจัดค่าย English Camp ภายในประเทศ  เพื่อเป็นการฝึกทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษโดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ 

ทั้งด้านฟัง พูด   อ่าน  เขียน   เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันพร้อมทั้งให้นักเรียนเกิด

ความรู้คู่กับความสนุกสนานโดยผ่านการทำากิจกรรมต่าง ๆ 



โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.

 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง 

สสวท. และสอวน. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ตลอดจนทักษะ และกระบวนการคิดโดยใช้

วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง

ในทุกมิติ ผ่านการดำาเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2560 

ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือทางวิชาการ

 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเชิงวิชาการที่มีคุณภาพ จึงมีการดำาเนินการด้าน

การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งครูเข้าร่วมอบรม และศึกษา

ดูงาน เช่น 

-การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และการส่งเสริม

ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดังนี้

 1) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 งานห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ได้นำาคณะกรรมการเข้าศึกษาดูงานการจัดการ

เรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ณ 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 2) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 งานห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ได้นำาคณะกรรมการเข้าศึกษาดูงานการจัดการ

เรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ณ 

โครงการห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ในการกำากับดูแลของสถาบัน

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- การจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร่วม

กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

 คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้

ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ

จัดการอบรม STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง 

สำาหรับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 

โดยมีคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ เข้าร่วมจำานวน 100 คน จาก 20 โรงเรียน

- การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียน

ผู้มาศึกษาดูงาน ดังนี้

 1) วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน

เซนต์คาเบรียล ได้นำาคณะครูเข้าศึกษาดูงานด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ที่มุ่งเน้นด้านการ 

บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ STEM ในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม

 2) วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ฝ่าย

วิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ได้นำาคณะครูเข้าศึกษา

ดูงานด้านการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน STEM กับรายวิชา



คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และหารือถึงแนวทางความ

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป

 3) วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสมาคม

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำาปาง นำาคณะผู้บริหาร

สถานศึกษาจำานวน 51 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอน STEM ในกิจกรรม STEM 

MEETING

2. การส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน 

 เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้าน

วิชาการให้กับนักเรียน ทางคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ขั้นสูงให้กับ

นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้าน

วิชาการ ดังนี้

- การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และคอมพิวเตอร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดให้กับนักเรียน 

ผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เช่น การสร้างแบบจำาลองที่

อยู่อาศัยสำาหรับสัตว์เมืองหนาว ในรายวิชาอุตุนิยมวิทยา 

เป็นต้น 

- การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ศึกษาล่วงหน้า  ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้น

พัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

โดยศึกษาองค์ความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่ กับการปฏิบัติ  

เช่น การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววิทยา ควบคู่กับการทำาปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

- การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ สาขา

คณิตศาสตร์ จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ซึ่งนักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง จำานวน 1 คน เหรียญเงิน 

จำานวน 2 คน และเหรียญทองแดง จำานวน 6 คน 

- การเข้าสมัครรับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับ

เด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP) 

ครั้งที่ 20 จัดโดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4 คน 

และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และ

ได้รับทุนวิจัย เพื่อใช้ในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี

นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษา

3.การพัฒนานักเรียนด้านทักษะและกระบวนการ

 มุ่งเน้น พัฒนาทักษะ และกระบวนการของนักเรียน

ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ จึงได้จัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน ดังนี้



-กิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้ เป็นการเปิด

โลกทรรศน์การเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานที่

จริง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาใน STEM 

MEETING ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้นำานักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไปทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

จ.ลพบุรี และเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ส่ง

เสริมอัญมณี และเครื่องประดับ จ.จันทบุรี

- กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ เป็นการประมวลองค์ความรู้ตลอดปีการ

ศึกษา และเพิ่มเติมทักษะ และกระบวนการทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

ให้กับนักเรียน โดยในปีการศึกษานี้ ได้จัดกิจกรรมค่าย

พัฒนาทักษะดังนี้

 1) ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 (UL-

TRA-STEM CAMP# 2) ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2561 

ณ รัตนปุระบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

 2) ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 5 (STEM 

CAMP#5) ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ เดอะฮับ

เอราวัณ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

- กิจกรรม STEM ร่วมใจปันน้ำาใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 

ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ นำานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิ

ทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำานวน 112 

คน ไปทำากิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้ และจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับ STEM ให้กับนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 100 คน เพื่อปลูกฝัง

ให้นักเรียนมีแนวคิดในการแบ่งปันทั้งความรู้ สิ่งของ และ

ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่า

 

- กิจกรรม ACT STEM OPEN HOUSE 2017 

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม ACT STEM 

OPEN HOUSE 2017  “เปิดโลกความคิด สัมผัสชีวิต

นักเรียน STEM” ณ ลานใต้อาคารอัสสัมชัญ เพื่อนำาเสนอผล

- กิจกรรม STEM MEETING เป็นคาบเรียนพิเศษที่มุ่งเน้น

ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ และกระบวนการ จากหัวข้อที่

สนใจ โดยเรียนรู้ในทุกกระบวนการทั้งภายในห้องเรียน และ

สถานที่จริง ดังเช่นในปีการศึกษาที่ผ่านมาครูและนักเรียน

ได้นำาเสนอเรื่องของ “เขื่อน และการบริหารจัดการน้ำา” มา

เป็นหัวข้อในการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมให้ความ

รู้ด้านพ้ืนฐานเก่ียวกับเข่ือนให้กับนักเรียนในรูปแบบของ

กิจกรรม และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงการนำา

นักเรียนไปลงพื้นที่จริง เพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ทำากิจกรรมต่อไป



งานของนักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

พัฒนาทักษะการนำาเสนอผลงาน การทำางานในระบบกลุ่ม  

การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ แนะนำา

หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียน

รู้ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ให้กับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 5   กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่าย

บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงาน และให้คำาปรึกษาด้านการจัดกิจกรรม

- กิจกรรม STEM DAY CAMP 

ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 งานห้องเรียนพิเศษวิทยา

ศาสตร์ฯ ได้นำานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม STEM DAY CAMP 

เพื่อฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. มัธยมศึกษาปีที่ 1  เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการทาง

เคมี และคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล โดยมี 1. รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่าย

บริการการศึกษา ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล 2. ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่าย

บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. อ.ดร.

ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 4. อ.ดร.ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ ภาค

วิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เป็นวิทยากร 

2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการเทคนิคทาง

จุลชีววิทยา และฟิสิกส์สัประยุทธ์ ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา 

และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี โดยมี 1. ผศ.ดร.สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ภาควิชา

จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 2. อ.มารุต พวงสุดรัก ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร

 

3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์  

และฟิสิกส์สัประยุทธ์ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี 1. 

อ.ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. อ.มารุต 

พวงสุดรัก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐาน

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร





02 ผลการดำาเนินงานฝ่ายปกครอง
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มุ่งหวังท่ีจะดูแลนักเรียนทุกคนให้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัย ได้รับ 

การดูแลอย่างทั่วถึง ได้รับการปลูกฝังให้มีค่านิยม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 

สามารถดำารงชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข  ฝ่ายปกครองมีกลุ่มงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ   ประกอบด้วย

1. งานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 

เป็นหลักในการดำาเนินงาน  ทำาให้นักเรียนทุกคนได้รับการ

ดูแลจากครูประจำาชั้น ครูคู่ชั้น และครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ 

เช่น การเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล การให้คำาปรึกษา 

การแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี  และ

การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น 

2. งานส่งเสริมระเบียบวินัย 

 งานส่งเสริมระเบียบวินัย เป็นกลุ่มงานที่มุ่งส่งเสริม

ให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านความประพฤติ เป็นผู้มี

ระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน สังคม 

สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ เช่น กิจกรรมแต่งกายดีมีวินัย 

กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบแถว และ

กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด เป็นต้น

3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นกลุ่มงานที่มุ่งส่ง

เสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรม

ทั้งทางด้านการอบรม สัมมนา และสาธิต เช่น การอบรมของ

คณะภราดา คณะครู การอบรมของพระสงฆ์และวิทยากร

จากภายนอก การนำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

การเข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้

และผู้ด้อยโอกาสบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน นอกจากนี้ 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเด็กยากไร้ และด้อย

โอกาสทางการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

และได้รับโล่ เกียรติคุณ โครงการ “The  Heart  of  Giving” 

เพ่ือแสดงความขอบคุณแก่โรงเรียนท่ีสนับสนุนอย่างต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 10



4. งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน 

 ฝ่ายปกครองตระหนักถึงความสำาคัญด้านความ

ปลอดภัยของนักเรียน ทุกคน จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ในการดูแล เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ เป็น

จำานวนมาก ใช้วิทยุสื่อสารในการประสานงาน และใช้ระบบ

การบันทึกเวลาเข้า-ออกของนักเรียนมัธยมปลาย เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง และจัดเวรประจำา

วันให้แก่ครู บุคลากรในการดูแลนักเรียนตามจุดต่าง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อดูความเรียบร้อย และ

ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนทุกคน การจัดเจ้าหน้าที่ตำารวจ

และอาสาสมัครมาช่วยอำานวยความสะดวกด้านการจราจร

หน้าโรงเรียนตลอดปีการศึกษา จัดนักเรียนจิตอาสา เช่น 

กองร้อยพิเศษ สารวัตรนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และ

สภานักเรียน ช่วยดูแลอำานวยความสะดวกแก่นักเรียนใน

การลงจากรถ การข้ามถนนพื้นที่ภายในโรงเรียน นอกจาก

นี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน เช่น 

การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย การฝึกซ้อมการหนีไฟจาก

อาคารสูง การจัดสัปดาห์ป้องกันสิ่งเสพติดให้ความรู้เรื่อง

โรคเอดส์ เพศศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ฝ่ายปกครองได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริม 

และพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึงประสงค์มา

ไว้ด้วยกัน กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา ประกอบด้วย สภา

นักเรียน  สารวัตรนักเรียน กองร้อยพิเศษ และนักศึกษาวิชา

ทหาร โดยมุ่งปลูกฝังความเป็นผู้นำา ผู ้ตาม ความเป็น

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรม

บำาเพ็ญประโยชน์ ต่าง ๆ 





03 ผลการดำาเนินงานฝ่ายกิจกรรม
 ฝ่ายกิจกรรมดำาเนินการส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้

บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ อาทิ

 - ม.สันติ ศรีเครือแก้ว เข้าร่วมการอบรมรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ ประจำาปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 

เมษายน 2561

 - ม.สันติ ศรีเครือแก้ว และม.ศิริ กังวลทรัพย์ ได้รับ

เชิญจากบริษัท วาย จี เอนเตอร์เทนเมนต์ ประเทศเกาหลี 

เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฝึกศิลปิน และมีการประชุมแนวทางความ

ร่วมมือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี และ

การแสดง

 - ม.ศิริ กังวลทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ดนตรี ได้เข้าร่วม

การเรียน Effective English + Skill Course ณ เมืองแคม

บริดจ์ ประเทศอังกฤษ

 - ม.ชวินทร์ โรยอุตระ เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬา และ

นันทนาการ เข้าร่วมการอบรม “Weight Training Injury 

Management for Personal Trainer”

 - ม.นที กลิ่นสุคนธ์ ครูผู้สอนกีฬาปีนหน้าผา เข้า

ร่วมการอบรมระดับนานาชาติ ร่วมกับสถาบันกีฬาแห่ง

สหรัฐอเมริกา “การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการ

ฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ” International Certification 

in Sport Coaching-ICSC

 - ศูนย์ดนตรี จัดการอบรมการสอนดนตรีสำาหรับ

เด็กเล็ก “คาร์คออฟ” 

 - จัดกิจกรรมสัมมนาฝ่ายกิจกรรม ประจำาปีการ

ศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม

ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก

แผนกกิจกรรมนักเรียน และงานสัมพันธ์ชุมชน

 แผนกกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด

ปีการศึกษาท้ังกิจกรรมด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม

การถวายความจงรักภักดี  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน และ

กิจกรรมอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 - กิจกรรมงานไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2560 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

 - กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อวัน

ที่ 27 กรกฎาคม 2560

 - กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2560

 - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน เมื่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

 - กิจกรรม กรีฑาสี ประจำาปีการศึกษา 2560 เมื่อวัน

ที่ 8 – 9 กันยายน 2560

 - กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 1 

ตุลาคม 2560 ณ Blu o bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-

แคราย



 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560 

 - กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2560

 - กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันเด็กเพื่อชุมชน เมื่อ

วันที่ 12 มกราคม 2561

 - กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน เมื่อวันที่ 26 – 

27 มกราคม, 2-3, 10 กุมภาพันธ์ 2561

 - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และมอบ

ทุน “ลวสุต” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561



ศูนย์ดนตรี

 ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพให้กับนักเรียนที่มีความถนัด ความ

สนใจ และความสามารถทางด้านดนตรี ตลอดปีการศึกษา 

อาทิ กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรี 

Trinity

 ศูนย์ดนตรีส่งเสริมให้นักเรียนได้สอบวัดระดับความ

สามารถทางด้านดนตรีกับสถาบัน Trinity College London 

ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น 29 

คน โดยมีนักเรียนได้คะแนนการสอบอันดับหนึ่งของประเทศ 

ดังนี้  ด.ช.จิรวัชร เจนประเสริฐ ชั้น ป.6/3 เลขประจำาตัว 

24861 วิชา กีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 97 คะแนน 

    ด.ช.ชยพัฒน์ โอสนานนท์ ชั้นป.6A เลขประจำาตัว 

24610  วิชา กีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 97 คะแนน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี HMP 

(Higher Music Program)

 ศูนย์ดนตรี จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี และฝึกให้นักเรียน

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรม ACT Music 

Show ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนที่เรียนคอร์สต่าง ๆ อาทิ 

คอร์สนอกเวลา คอร์สเรียนดนตรีวันเสาร์, October Course 

และ Summer Course

กิจกรรม ACT Music Exam 2017

 ศูนย์ดนตรีดำาเนินการจัดให้มีการทดสอบความ

สามารถทางด้านดนตรีเพ่ือความเป็นเลิศด้านดนตรีของ

นักเรียน โดยนักเรียนที่ผ่านการสอบตามเกณฑ์ จะได้รับใบ

ประกาศนียบัตรด้านดนตรี (Certificate Grade Exam) ซึ่ง

ในปี 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจำานวน 241 คน จะจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561  โดยได้รับเกียรติจาก 

คณาจารย์คณะดุริยางศิลป์ ม. ศิลปากร เป็นคณะกรรมการ

สอบ

กิจกรรม ACT Music Festival 2017

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทั้งภายใน และ

ภายนอกที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค์ โดยจัดระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน และวัน

ที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 400 

คน

กิจกรรม ACT Music Awards 2016 

 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก

ความสามารถทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งการ

ประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวงดนตรีสากล และ

ขับร้องเดี่ยว มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 162 คน จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงอาหาร อาคารโกลเด้น    

จูบิลี่

กิจกรรม ACT Music Gifted 2015

 ศูนย์ดนตรีจัดกิจกรรม ACT Music Gifted 2017 

ครั้งที่ 4 เพื่อดำาเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ

ทางด้านดนตรี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะทาง

ด้านดนตรีอย่างเข้มข้น โดยมีนักเรียนผ่านการคัดเลือก

จนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 31 คน โดยมีการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 

12 มีนาคม – 25 เมษายน 2561 และจะมีการจัดการแสดง

คอนเสิร์ตในวันที่ 26 เมษายน 2561



กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนสหศิลป์ดนตรี และการ

แสดง

 ศูนย์ดนตรี นำานักเรียนหลักสูตรสหศิลป์ดนตรี และ

การแสดง เข้าศึกษาดูงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 - เข้าชมงานแสดงดนตรีนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

The Royal Celebration Concert วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ 

หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย

 - เข้าชมกิจกรรมแสดงดนตรี Road to WMC 2017 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสำานักงานพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผลการประกวดดนตรี 

 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำาเนินการฝึกซ้อม

นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ให้เข้าร่วมการ

ประกวดรายการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งภายใน และ

ภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางดนตรี และพัฒนา

ความสามารถ โดยมีรายการดังนี้

 - รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทขับร้อง

เพลงไทย ลูกกรุง ชาย ระดับประถมศึกษา รายการศิลป

หัตถกรรม ครั้งที่ 67

 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ ประเภทวงสตริง 

มัธยมศึกษาตอนต้น และวงเครื่องลม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย รายการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

 - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการร้องเพลงเทิด

พระเกียรติรัชกาลที่ 9

 - รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวซออู้ รายการสี่

ทศวรรษ เบญจนิทรรศสู่ไทยแลนด์ 4.0  

 - รางวัล Popular Vote รายการ Thailand Interna-

tional Wind Symphony Competition

ศูนย์กีฬา และนันทนาการ 

 ศูนย์กีฬา และนันทนาการ ดำาเนินการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตร HSP (Higher Sport Program) ตลอดปี

การศึกษา และดำาเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดการ

แข่งขันกีฬา และนำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ

ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และนันทนาการ  อาทิ

 - จัดกิจกรรม 100 Plus Tennis Clinic by Tama-

rine 

 - จัดการแข่งขัน Futsul Theophane Junior Cup 

2017

 - จัดการแข่งขัน ACT Junior Golf Championship 

Putt 2018

 - จัดการแข่งขัน Assumption Thonburi Tennis 

10s Junior Championship 2018

 - จัดการแข่งขัน Thailand Sport Climbing Lea-

que 2018

 - จัดการสอบวัดระดับ พัฒนาการทักษะเทนนิส 

ACT Tennis Test Semeter 2017



กีฬาเทควันโด

 - 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง 

รายการ THAITAE OPEN INTERNATIONAL TAEKWON-

DO CHAMPIONSHIP 2017

 - 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รายการกีฬา

นักเรียนกรมพลศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง

 - นายณภัทร ปาละกะวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทต่อสู้ ชาย รุ่นอายุ 15 – 17 ปี น้ำาหนักไม่เกิน 73 

กิโลกรัม รายการ GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2561

กีฬากอล์ฟ

 - รางวัลชนะเลิศ รายการยูนิโก้-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ 

กอล์ฟ โอเพ่น 2017

 - รางวัลชนะเลิศ รายการไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ 

โอเพ่น 2017

 - รางวัลชนะเลิศ รายการ True Vision-Singha Jun-

ior Golf Championship 2017

 - รางวัลชนะเลิศ รายการสิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ 

กอล์ฟ โอเพ่น 2018

กีฬาปีนหน้าผา

 - ทีมนักกีฬาปีนหน้าผา ได้รับรางวัลถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

กุมารี รายการการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ประจำาปี 2560

 - รางวัลชนะเลิศ รายการ Grand Opening The 

Climbing Carnival 2017

 - รางวัลชนะเลิศ รายการ Bangkok Series ASEAN 

Climbing Circuit 2017

 - รางวัล 4 เหรียญทองแดง รายการ Asian Kids 

Championship 2017

กีฬาเทนนิส

น.ส.ทรรศพร  นาคหล่อ

 - รางวัลชนะเลิศ รายการ อีเอฟจี ฮ่องกง โอเพ่น ไอที

เอฟ จูเนียร์ เทนนิส แชมเปี้ยนชิพส์ 2017 

 - รางวัลรองชนะเลิศ รายการ Eddie Herr Tennis 

Junior Championship (ITF เกรด1)  ณ IMG Academy รัฐ

ฟรอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา



ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง 

ได้รับเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย รุ่น 14 ปีหญิง

 - ชนะเลิศ รายการ ลองจินส์ ไทยแลนด์ โร้ด ทู แอล

เอฟทีเอ 2018 ปารีส 

 - รางวัลชนะเลิศ รายการ การแข่งขันเทนนิสเยาวชน

เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 55 ประจำาปี 2560

น.ส.ลัลดา  กำาหอม

 - รางวัลชนะเลิศ รายการ การแข่งขันเทนนิสเยาวชน

เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 55 ประจำาปี 2560

นายนภัส ปัญญาวิภาสวงศ์

 - รางวัลชนะเลิศ รายการการแข่งขันเทนนิสเยาวชน

เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 55 ประจำาปี 2560

งานสระว่ายน้ำา 

 งานสระว่ายน้ำา  ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน 

คอร์สนอกเวลา วันเสาร์ October Course และ Summer 

Course และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดการแข่งขันกีฬา 

และนำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนา

ทักษะทางด้านกีฬาว่ายน้ำา อาทิ

 - ดำาเนินการปรับปรุงห้องสำานักงาน และติดตั้ง

กล้องวงจรปิด 

 - จัดกิจกรรม ACT Swimming Championship 

2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส

วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 - รางวัลชนะเลิศ รุ่น 11 ปีหญิง และ 3 เหรียญทอง 

7 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รายการการแข่งขันว่ายน้ำา

ชิงแชมป์ประเทศไทย ภาคกรุงเทพฯ 

 - รางวัลชนะเลิศ ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และได้รับ

เลือกเป็นตัวแทนภาค 1 รายการ Sport Hero 2018

 - รางวัล 17 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 2 เหรียญ

ทองแดง รายการกรมพลศึกษา 2560

 - เด็กชายวรา จตุรสถาพร ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทองรุ่น 11 ปีชาย รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประจำาปี 2561



ศูนย์ฟิตเนส

 ศูนย์ฟิตเนสฯ ดำาเนินการเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-

เสาร์ เวลา 07.30-19.00 น. ให้บริการการออกกำาลังกายเพื่อ

สุขภาพ ให้แก่สมาชิกทั้งนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และ

ชุมชน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่สมาชิก ดังนี้

 - กิจกรรมจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

เรื่อง “สุขภาพที่ดี หลีกหนีออฟฟิตซินโดรม” 

 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร รณรงค์การออก

กำาลังกายเป็นประจำา ซึ่งในปี 2560 มีบุคลากรออกกำาลัง

กายเป็นประจำาได้รับรางวัล จำานวน 25 คน 

 - จัดกิจกรรมประกวด ACT Decathlon Healthy 

Boy & Girl 2017 เพื่อเฟ้นหานักเรียนที่รักการออกกำาลังกาย 

และมีสุขภาพดี เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนอื่น ๆ 

 - กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำาปี 2560 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีกับบุคลากร นักเรียน และประชาชน

ทั่วไปที่สนใจในการออกกำาลังกาย ณ บริเวณด้านหน้า

อาคารสระว่ายน้ำาเทิดเทพรัตน์' 36 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 

23 มกราคม 2561  จนถึง 27 กุมภาพันธ์ 2561 ในทุกวัน

อังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 18.30 น. มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทั้งสิ้น 990 คน





04 ผลการดำาเนินงานฝ่ายธุรการ-การเงิน

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนครู  

จำานวน 8 ท่าน ในปีการศึกษา 2560  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำานวน 4 ครั้ง โดยภาคเรียนที่ 1 จัดประชุม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  และวันที่ 28 กันยายน 2560 ในภาคเรียนที่ 2 จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  และ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้รับทราบผลการดำาเนินงานของ

โรงเรียน และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นสำาคัญ ๆ ต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานอันเป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน

2. งานรับนักเรียนใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้

 

2.1 กิจกรรม Open House

 กิจกรรม Open House จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางในการรับ

นักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2561 และรับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากทางโรงเรียน 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 โดยมีผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลเข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน



2.2 การรับนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 28 

พฤษภาคม 2560 และประกาศผลสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และดำาเนินการรักษาสิทธิ์เข้าเรียน เมื่อวันที่ 7-9 

มิถุนายน 2560



2.3 การรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายนอก)

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 มื่อวันที่ 6 

มกราคม 2561 และสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 10 มกราคม 2561 ผ่านทาง

เว็บไซต์โรงเรียน www.act.ac.th และรับรักษาสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 22-23 มกราคม 2561

2.4 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนแทรกชั้นทุกระดับชั้น  เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 

มีนาคม 2561



ระดับชั้น สามัญ English Program รวม

ประถมศึกษา 2268 344 2612

มัธยมศึกษาตอนต้น 1057 171 1228

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1215 78 1293

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

2.5 จัดถ่ายรูปนักเรียน

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ดำาเนินการจัดถ่ายรูปนักเรียน เพื่อจัดทำาบัตรประจำาตัวนักเรียน ในระดับชั้น ป.1  ป.4  ม.1  ม.4 

และนักเรียนเข้าแทรกชั้นทุกคน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

แผนกธุรการ

งานทะเบียน / งานสารบรรณ

1. จำานวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 2560  มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น  5,133  คน

เป็นนักเรียนชาย 3,197 คน  นักเรียนหญิง 1,936  คน 

จำานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ดังนี้



ตำาแหน่งบุคลากร รวม

ภราดา 4

ครูไทย 246

ครูต่างชาติ 88

ครูสนับสนุน/เจ้าหน้าที่ 105

พนักงาน 122

รวมทั้งสิ้น 565

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ตำาแหน่งบุคลากร เฉลี่ยต่อวัน (ฉบับ)

เอกสารงานทะเบียน 33.00

เอกสารงานสารบรรณ 11.43

2. จำานวนบุคลากร

จำานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย

3. ปริมาณเอกสารเข้า-ออก ของแผนกธุรการ                                              

ปีการศึกษา 2560  มีปริมาณเอกสารเข้า-ออก ดังนี้

งานประชาสัมพันธ์ / สารสนเทศ

 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ได้พัฒนานักเรียนชมรม ACT Media ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในรายการ Panasonic Kid Witness New 2017 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า

ประกวดในระดับโลก ในรายการ KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2560 ได้นำาบุคลากร 

และนักเรียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา  เรื่อง “งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ได้มี

การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ Line Official และ Instagram ตลอดจนพัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook จากเดิมให้มีความน่าสนใจ และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 

จนมีจำานวนยอดไลค์เพจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว



ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี

1. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นำาโดย คุณส่องแสง  ปทะวานิช  ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย ประกอบด้วย  การจัดกิจกรรมรวมพลังสามัคคี ร่วมปลูกดอกดาว

เรืองเพื่อพ่อ การจัดการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล  การจัดเดินวิ่งการกุศล  พิธีเปิดอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี ในหลวง

รัชกาลที่ 9  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 











ประเภท จำานวนทุน

ทุนการศึกษาเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทุนราฟาแอล) 12

ทุนการศึกษาเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนยอห์นแมรี) 29

ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 155

ทุนการศึกษาอื่น ๆ 83

รวมทั้งสิ้น 279

2. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี

 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี  โดยคุณเทวัญ  

ลิปตพัลลภ  ศิษย์เก่ารุ่น 12  นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ

ธนบุรี  จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  "ACT OPEN 6th" ชิง

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  อดีตรองนายก

รัฐมนตรี ในวันจันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 ณ สนาม เดอะ 

รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จังหวัดนครปฐม  เพื่อ

นำารายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกองทุนครูเกษียณฯ  สนับสนุน

การดำาเนินงานของสมาคมฯ  และสาธารณประโยชน์ และ

เพ่ือเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างศิษย์เก่าฯแต่ละ

สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล และบุคคลทั่วไป

แผนกการเงิน

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำาเนินการตามแผนงาน และโครงการซึ่งผ่านการพิจารณาความเห็นชอบและอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย    

โดยจัดทำาแผนงานและโครงการของโรงเรียนที่คำานึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับสูงสุดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยงบ

ประมาณที่ใช้ในปีการศึกษา 2560  แบ่งสัดส่วนดังนี้

ทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประเภทต่าง ๆ รวม 279 ทุน คิดเป็นร้อยละ 5.28 ของ

นักเรียนทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 17,878,323.25 บาท จำานวนทุนการศึกษาแบ่งเป็นประเภทดังนี้





05 ผลการดำาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
 งานยานพาหนะ และรถรับส่งนักเรียน เป็นหน่วยงานที่อำานวยความสะดวกด้านยานพาหนะดูแลการบริการรถตู้รับ

ส่งนักเรียน ปัจจุบันมีรถตู้ให้บริการจำานวน 43 คัน มีการจัดการการบริการให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ

ส่งนักเรียน ดังนี้

1. มีการอบรม/ประชุมพนักงานขับรถประจำาเดือน เป็นการ

แจ้งข่าวสารต่าง ๆ  และย้ำาเตือนถึงเรื่องความปลอดภัยใน

การขับขี่รถ และการให้บริการ

2. มีการเชิญตำารวจมาให้ความรู้แก่พนักงานขับรถให้ความรู้

เ ก่ียวกับกฎจราจรและการขับข่ีรถอย่างไรให้เกิดความ

ปลอดภัย

3. มีการจัดอบรบนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน  

เก่ียวกับประโยชน์ของอุปกรณ์ควบวิธีใช้งานของอุปกรณ์ 

และกฎระเบียบการใช้บริการรถรับส่งนักเรียน

4. มีการเชิญตำารวจมาตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ

ทุกคน ปีละ 2 ครั้ง

5. นำารถตู้รับ-ส่งนักเรียนเข้ารับการตรวจสภาพรถ

โดยผู้เชี่ยวชาญประจำาทุกปี



งานโภชนาการ   

 งานโภชนาการมีสถานท่ีทำาการอยู่ชั้นล่างของ

อาคาร Golden Jubilee ครัวต้นสน อาคารยอห์น แมรี่ และ

มีซุ้มขายอาหารจำานวน 5 ซุ้ม งานโภชนาการมีพนักงานใน

ความดูแลจำานวนทั้งหมด 50 คน มีหน้าที่ในการให้บริการ

จัดจำาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้กับบุคลากร นักเรียน 

ผู้ปกครอง และให้บริการกับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนฯ เปิด

ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 06.00-17.00 น. และ 

วันเสาร์ เวลา 06.30-16.00 น. ในการดำาเนินงานเน้น

กระบวนการในการกำากับและติดตามการดำาเนินงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิ งานครัวกลาง 

ครัวเด็ก(งานเด็กนักเรียนทานประจำา) ครัวต้นสน งานครัวครู 

งานรับรองบุคลากรทั้งภายใน-ภายนอก งานครัวนักกีฬา

โครงการพิเศษ งานล้างภาชนะ และงานทำาความสะอาด

 จากผลการดำ า เนิ นงานขอ งงานโ ภชนาการ

ตลอดปีการศึกษาส่งผลให้โรงอาหารของโรงเรียนได้รับ

ประกาศนียบัตร จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และประกาศนียบัตรกรุงเทพ

อาหารปลอดภัยของสำานักงานเขตบางแคสำานักงานเขต

บางแค จัดส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจมาตรฐาน สุขาภิบาล

เป็นประจำาทุกปี จะเห็นได้ว่าโรงเรียนให้ความสำาคัญกับงาน

โภชนาการ และจัดสรรงบประมาณประจำาปีอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม ซึ่งจะต้องมีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นกว่าปีที่

ผ่านมา 



งานร้านค้า

 งานร้านค้า  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สถานที่ทำาการอยู่ชั้น

ล่างของอาคาร Golden Jubilee มีหน้าที่ในการให้บริการ

จัด-จำาหน่ายอาหารให้กับบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้

ปกครอง  ทั้งภายใน และภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ  เปิดให้

บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.30-17.00 น. 

 ในการดำาเนินงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

มีร้านค้าจำาหน่ายอาหารอยู่จำานวน 11 ร้านค้าภายในโรง

อาหาร GOLDEN JUBILEE 10 ร้าน และอีก 1 ร้านอยู่ใต้

อัฒจันทร์ สนามว่องประชานุกูล ซึ่งมีคณะกรรมการงานร้าน

ค้า และมีหน่วยงานจากภายนอกที่เข้ามาตรวจอาหารให้ถูก

สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ  มาตรฐานสากล  จากกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพ

เมืองอาหารปลอดภัยจากสำานักงานเขตบางแค นอกจากนี้

ยังมีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ โดยการ

ฉีดพ่นยา ทำาความสะอาดร้านทุกวัน และวันศุกร์จะมีการ

ทำาความสะอาดร้านค้าครั้งใหญ่ของวันสุดสัปดาห์ เช่น ล้าง

ตัวดูดอากาศ บ่อดัดไขมัน ฉีดยากำาจัดแมลงต่าง ๆ ทุกล็อค

ของร้านค้า

 ในด้านการให้บริการ มีการนำาเทคโนโลยีการจัด

ทำาบัตรอาหาร (food court card) มาใช้ในการให้บริการ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย และควบคุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ในด้านบุคลากร  มีการตรวจสุขภาพเจ้าของร้าน

และลูกมือภายในร้านทุกคนทุกปีเป็นประจำาก่อนเปิดภาค

เรียน โดยแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัมผัส

อาหาร และใส่ใจแก่ผู้บริโภคทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ

อาหารที่โรงอาหารของโรงเรียน



งานอนามัยโรงเรียน

 งานอนามัยโรงเรียน มีห้องพยาบาลตั้งอยู่ 2 ที่ คือ 

อาคารเทิดเทพรัตน์ และอาคารราฟาแอล เปิดให้บริการด้าน

สุขภาพแก่นักเรียน และบุคคลากร ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา 07.30 -17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 -15.30 น.     

 มีการให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากร ดังนี้ 

 1) บริการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำาส่ง

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม กรณีที่

ประสบอุบัตเิหตุโดยใช้ประกันอุบัติเหตุท่ีโรงเรียนจัดทำาให้                                                                                                                       

 2) บริการป้องกันโรค จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง 

ๆ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ (dT) นักเรียน ป.6 วัน

ที่ 17 สิงหาคม 2560 และ ป.1 วันที่ 18 สิงหาคม 2560, 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง ป.5 วันที่ 24 

สิงหาคม 2560 และ 15 ก.พ. 2561, วัคซีนป้องกันโรคไข้

หวัดใหญ่ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 และวันที่ 21 กรกฎาคม 

2560, จัดป้องกันโรคระบาด และให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ

โรคระบาด

 3) บริการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ จัดตรวจสุขภาพ

นักเรียน วันที่ 3-5, 12-13 กรกฎาคม 2560, ตรวจสุขภาพ

บุคลากร วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 22 กรกฎาคม 

2560, จัดตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ 

นักเรียน ป.1-ป.2 วันที่ 1 กันยายน 2560, ป.3-ป.6 วันที่ 31 

สิงหาคม 2560 และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561, จัดตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ (ฟรี) ให้กับชุมชน ปีละ 2 ครั้ง วันที่ 26 

สิงหาคม 2560 และวันที่ 3 ธันวาคม 2560 และร่วมกับ ACT 

FITNESS จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 

และชุมชน ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี  เดือนมกราคม และ

เดือนกุมภาพันธ์ 2561   

 4) ประสานงานกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์

เนชั่นแนล หนอแขม จัดรถพยาบาลไว้บริการนักเรียน 

บุคลากร และผู้ปกครอง ในงานกิจกรรมของโรงเรียน



ร้าน Stationery ( Big A.)                                                       

 ร้าน Stationery ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารเทิดเทพรัตน์ (ใต้

อาคารสระว่ายน้ำา) เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 7: 00-

17:00 น.) วันเสาร์เปิดให้บริการ (เวลา 7:30-15:30 น.) ร้าน 

Stationery เป็นร้านที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับการจำาหน่าย

อุปกรณ์ประกอบการเรียนต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน

หนังสือเรียนแบบเรียน (บางรายวิชา) หนังสือแบบเรียน 

(บางรายวิชา) กระเป๋านักเรียน ชุดพละนักเรียน (ทุกระดับ

ชั้น) อุปกรณ์ประกอบการแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี (เช่น 

หมวก ถุงเท้า ป้ายวิชาพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น) รองเท้านักเรียน 

รองเท้าพละ รองเท้าลูกเสือ และถุงเท้านักเรียนอุปกรณ์

ประกอบการเรียน

 นอกจากน้ีทางร้านยังมีสินค้าประเภทฝากขายซึ่ง

เป็นสินค้านอกเหนือจากท่ีทางโรงเรียนจำาหน่ายมากมาย 

เช่น สินค้าฝากขายประเภทสินค้าอุปโภค และสินค้าบริโภค

ต่าง ๆ สินค้าประเภทหนังสืออ่านเล่น กิ๊พช็อป สินค้าตาม

เทศกาลงานประดิษฐ์ต่าง ๆ และเบ็ดเตล็ดอีกมากมาย         

 ร้าน Stationery เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายบริหาร

ทั่วไป ซึ่งควบคุมดูแลโดยคุณครู และบุคลากรของทาง

โรงเรียน นโยบายของร้านมุ่งเน้นสู่ความเป็นมาตรฐาน

สากล   สินค้าที่ดี มีคุณภาพ และราคาย่อมเยาว์ตรงต่อ

ความต้องการของลูกค้า 

 การบริการทุกระดับด้วยความประทับใจเพราะ

หัวใจของเรา คือ “ การบริการ”

งานสนามฟุตบอล และอัฒจันทร์ 

 งานสนามฟุตบอล และอัฒจันทร์ ได้ใบอนุญาต

สโมสร (Club Licensing) จาก AFC และสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลลีก

อาชีพของประเทศไทย ในระดับไทยลีก 4 ฤดูกาล 2560 

พร้อมบริการสถานที่ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมการ

เรียนการสอนของโรงเรียน กิจกรรมฝึกซ้อม และแข่งขัน

ฟุตบอลภายในและภายนอก อีกทั้ง บริการพื้นที่ให้กับชุมชน

กับหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ เวลาทำาการ วัน

จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยปีการศึกษา2560ได้

ให้บริการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่สำาคัญ ๆ อาทิเช่น

กิจกรรมของนักเรียน

• กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561

• กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระดับช่วงชั้นของนักเรียน 

• ฟุตบอลไทยลีก 4  (T4)  ปี 2017 

• ฟุตบอลโค้กคัพ ปี 2017

• ฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ปี2017

กิจกรรมให้บริการหน่วยงานภายนอก

• สมาคมฟุตบอลฯ ร่วมกับ บริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด จัดอบรมโค้ช AFC  MA Coaching Instructor 

กิจกรรมให้บริการชุมชน

• กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 

2018 



งานนักกีฬาโครงการพิเศษ        

รุ่น 16 ปี ประเภท ก. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

นายวุฒิชัย  คุ่มเคี่ยม  ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

นายอมร  อัครชาญเกียรติ  ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

รุ่น 18 ปี ประเภท ก. ได้รับรางวัลชนะเลิศ

หมายเหตุ : ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายพัชรพล  แก้วคำา  ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

มาสเตอร์ธร  สอระภูมิ  ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

รายการลีกเยาวชนแห่งชาติ

รุ่น 17 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายนนทัช ชุมจินดา ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า

รายการกรมพลศึกษา

รุ่น 12 ปี ประเภททั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

เด็กชายธีร์กวิน จันทร์ศรี ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

นายสุระศักดิ์  ใจมั่น ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม



รายการ Chang Everton Junior Cup 2017  

รอบคัดเลือกตัวแทนโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

รุ่น 13 ปี  ทีมเจ้าสัวน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

(ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย)

รุ่น 13 ปี  ทีมอัสสัมชัญธนบุรี ทีมวางที่ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติ 

หมายเหตุ :ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าร่วม

โครงการ ''ช้าง จูเนียร์ คัพ 2017 ทริป ทู อิงแลนด์'' เดินทาง

ไปฝึกศาสตร์ลูกหนังกับสโมสรเอฟเวอร์ตัน ฟินส์ฟาร์ม อะ

คาเดมี่ ประเทศอังกฤษ ชมเกมลูกหนังระดับโลก)

รางวัลพิเศษนักเตะที่ทำาผลงานยอดเยี่ยม

ประจำาทัวร์นาเมนต์ 

1. เด็กชายมินฮาร์ท กาดีโรจน์ ได้รับรางวัลกองกลางยอด

เยี่ยม

2. เด็กชายธีร์กวิน จันทร์ศรี ได้รับรางวัลกองหลังยอดเยี่ยม

3. เด็กชายคคนะ คำายก ได้รับรางวัล MPV

รายการ Thailand international cup 2017 U.14 ปี  

รุ่น 14 ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมอัสสัมชัญธนบุรี

รุ่น 14 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทีม TBFA



รายการโค้ก คัพ 2017 ครั้งที่ 20 

รอบคัดเลือกกลุ่ม 4 ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

รุ่น 19 ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคตะวันตกเข้า

ชิงแชมป์ในระดับประเทศ 

นายถิรพล  ธนชาติกุล  ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

รุ่น 13 ปี ทีม A  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

รายการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 2017  

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 

รุ่น 17 ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกตัวแทน

กรุงเมพมหานคร

รายการกรมพลศึกษา 

รุ่น 12 ปี ประเภททั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ 



รุ่น 18 ปี ประเภท ก.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รายการลีกเยาวชนแห่งชาติ  

รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

และรอบชิงแชมป์ประเทศไทย

รุ่น 13 ปี   ได้รับรางวัลชนะเลิศ                  

เด็กชายก้องภพ  สร้อยรัก  ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

รุ่น 15 ปี   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

นายณัฐวุฒิ  พิมพ์วงศ์  ได้รับรางวัลดาวซัลโว

นายวิภู  คชวงษ์  ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

รายการ ASSUMPTION SUMMER CUP 2018 U 12 

รุ่น 12 ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เด็กชายธนาพล กิตตินลินโชติ ได้รับรางวัล

นักกีฬายอดเยี่ยม



บาสเกตบอลรายการ Sponsor ภาคนครหลวง 

รุ่น 15 ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

บาสเกตบอลรายการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

รุ่น 18 ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

บาสเกตบอลรายการบาสเกตบอลนักเรียนสพฐ. Sponsor 

2017 (รอบประเทศ)

รุ่น 15 ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 17 - 18 ปี 

ทีมชาตไิทยรุ่นอายุ17-18 ปี  รายการ Aspire Tri-Series ที่กรุงโดฮาร์  ประเทศ กาตาร์ 

ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

ช่ือ-สกุล        นายกติตพิงษ์  แสนสนิท 
ว/ด/ป/เกดิ     22 มนีาคม 2542  
ต าแหน่ง        กองกลาง   
ช่ือเล่น           แซม  

 ช่ือ-สกุล        นายอานนท์   ประสงค์พร 
ว/ด/ป/เกดิ     21 กุมภาพนัธ์ 2543   
ต าแหน่ง       กองหน้า   
ช่ือเล่น          นนท์   

 

ช่ือ-สกุล        นายสิทธิรักษ์   เกดิขุมทอง 
ว/ด/ป/เกดิ     6 มกราคม 2543 
ต าแหน่ง       กองกลาง   
ช่ือเล่น          ภู    

ช่ือ-สกุล        นายวุฒิชัย   คุ่มเคี่ยม 
ว/ด/ป/เกดิ     5 กุมภาพนัธ์ 2543  
ต าแหน่ง        กองหลงั  
ช่ือเล่น          ชาย   

 

ช่ือ-สกุล       นายวุฒิพงษ์   เทีย่งแท้ 
ว/ด/ป/เกดิ    20 เมษายน 2543  
ต าแหน่ง       ผู้รักษาประตู   
ช่ือเล่น         เป้     

ช่ือ-สกุล        นายหัสวรรษ    นพเนตร                        
ว/ด/ป/เกดิ     17 กุมภาพนัธ์ 2543 
ต าแหน่ง        กองกลาง  
ช่ือเล่น          ภูมิ 

 

 

 

 



นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 15 ปี 

รายการ Jockey Club International Youth Invitational Football Tournament   ประเทศฮ่องกง 

ระหว่างวันที่ 16 – 20 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

ช่ือ-สกุล        นายศิวกร แยกโคกสูง 
 ว/ด/ป/เกดิ     9 พฤษภาคม 2545  
ต าแหน่ง        กองหลงั 
ช่ือเล่น           เวฟ  

ช่ือ-สกุล       นายพงศ์ปณต แก้ววเิชียร 
 ว/ด/ป/เกดิ    4 มนีาคม 2545 
ต าแหน่ง       กองหน้า 
ช่ือเล่น          แชมป์ 

 

ช่ือ-สกุล        นายณฐัวุฒิ พมิพ์วงศ์ 
ว/ด/ป/เกดิ     21 กุมภาพนัธ์ 2545 
ต าแหน่ง       กองหน้า  
ช่ือเล่น          ไนท์ 

 

ช่ือ-สกุล        นายอนุชา สดศรี 
ว/ด/ป/เกดิ     18 กุมภาพนัธ์  2545  
ต าแหน่ง        กองกลาง  
ช่ือเล่น          กอ็ต   

 

ช่ือ-สกุล        นายพงศกร อนิเนตร 
ว/ด/ป/เกดิ     21 มกราคม 2545 
ต าแหน่ง       กองหลงั   
ช่ือเล่น          แจ๊ค  

ช่ือ-สกุล       นายสุระเกยีรต ิ เพิม่ศรี 
ว/ด/ป/เกดิ    19 มกราคม 2545  
ต าแหน่ง       กองหลงั   
ช่ือเล่น         ฟิลป์    

 

ช่ือ-สกุล       นายวภูิ  คชวงษ์ 
ว/ด/ป/เกดิ    27 เมษายน 2545  
ต าแหน่ง       กองหน้า 
ช่ือเล่น         บอส  

 

 

นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 14 ปี 

ฟุตบอลรายการ Wuhan International Teenage Football Tournament 2017 

ณ เมอืงอู่ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2560  

 

 

ช่ือ-สกุล        นายกติต ิบวัทองรังสิมา 
ว/ด/ป/เกดิ     28 มนีาคม 2546  
ต าแหน่ง        กองหน้า  
ช่ือเล่น          ตงัค์   

 

 



นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 19 ปี 

รายการ Jockey Club International Youth Invitational Football Tournament   ประเทศฮ่องกง 

ระหว่างวันที่ 16 – 19 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

ช่ือ-สกุล        นายวนัช  วงศ์วเิชียร 
 ว/ด/ป/เกดิ     3 มนีาคม 2542  
ต าแหน่ง        กองกลาง 
ช่ือเล่น           นัช  

ช่ือ-สกุล       นายธนาการ  แก้วดวงด ี
 ว/ด/ป/เกดิ    16 เมษษยน 2542 
ต าแหน่ง       กองกลาง 
ช่ือเล่น          โอเว่น 

 

ช่ือ-สกุล        นายเกือ้หนุน  จันทร์อ าไพ 
ว/ด/ป/เกดิ     9 มกราคม 2542 
ต าแหน่ง       กองหน้า  
ช่ือเล่น          หนุน 

 

 

นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 12 ปี 

แข่งขันรายการ “โตโยต้า อินเตอร์เนช่ันแนล จูเนียร์ คัพ 2017” 

 ณ ประเทศญี่ปุ่น 23-30 สิงหาคม 2560 

 

ช่ือ-สกุล   เด็กกฤตภคั  แสงสวสัด์ิ 
ว/ด/ป/เกดิ     08 เมษายน 2548  
ต าแหน่ง        กองกลาง   
ช่ือเล่น           ป้ัน  

ช่ือ-สกุล       เด็กชายธนบดี  จนัราช 
ว/ด/ป/เกดิ    24 กรกฎาคม 2548  
ต าแหน่ง       กองหลงั   
ช่ือเล่น          แดน  

 

ช่ือ-สกุล  เด็กชายรัตนพงษ ์ สินยานันนท์ 
ว/ด/ป/เกดิ     21 ธันวาคม 2548 
ต าแหน่ง       ผู้รักษาประตู   
ช่ือเล่น          เอร์ิท    

ช่ือ-สกุล        เด็กชายกนัตภณ  สีลารัตน์ 
ว/ด/ป/เกดิ     28 กุมภาพนัธ์  2548  
ต าแหน่ง        กองหลงั  
ช่ือเล่น          คิว 

 

ช่ือ-สกุล        เด็กชายดลธชยั  ดีพุ่ม 
ว/ด/ป/เกดิ     09 มถุินายน 2548 
ต าแหน่ง       กองหลงั 
ช่ือเล่น         เบท   

ช่ือ-สกุล       เด็กชายสิรดนยั  โพธ์ิศรี 
ว/ด/ป/เกดิ    06 กนัยายน 2548 
ต าแหน่ง       กองกลาง  
ช่ือเล่น         ฮามนั    

 

 

 



 

นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 16 ปี 

แข่งขันรายการ “AFC U-16 Championship 2018 Qualifiers “  
 ณ ประเทศไทย 16-24 กันยายน 2560 

 

ช่ือ-สกุล   นายอาทิตย ์ บวังาม 
ว/ด/ป/เกดิ     27 มกราคม 2545  
ต าแหน่ง        กองหลงั   
ช่ือเล่น          ซัน  

ช่ือ-สกุล       นายณัฐวุฒิ  แพงกระโทก 
ว/ด/ป/เกดิ    1 กุมภาพนัธ์ 2545  
ต าแหน่ง       ผู้รักษาประตู   
ช่ือเล่น          เทน็  

 

ช่ือ-สกุล  นายพงศกร อินเนตร 
ว/ด/ป/เกดิ     21 มกราคม 2545 
ต าแหน่ง       กองหลงั   
ช่ือเล่น         แจ๊ค   

 

 

นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 16 ปี 

แข่งขันรายการ “Japan-Asean Tournament 2017“  
 ณ เมืองมิยาซาก ิประเทศญี่ปุ่ น ระหว่างวันที ่6-15 มีนาคม 2561  

 

 

ช่ือ-สกุล   นายอาทิตย ์ บวังาม 
ว/ด/ป/เกดิ     27 มกราคม 2545  
ต าแหน่ง        กองหลงั   
ช่ือเล่น          ซัน  

ช่ือ-สกุล       นายณัฐวุฒิ  แพงกระโทก 
ว/ด/ป/เกดิ    1 กุมภาพนัธ์ 2545  
ต าแหน่ง       ผู้รักษาประตู   
ช่ือเล่น          เทน็  

 

ช่ือ-สกุล  นายพงศกร อินเนตร 
ว/ด/ป/เกดิ     21 มกราคม 2545 
ต าแหน่ง       กองหลงั   
ช่ือเล่น         แจ๊ค   

 

 

 



 

นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 16 ปี 

แข่งขันรายการ “AFF ฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์เยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี 2017 ” 
 จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 9–22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

 

ช่ือ-สกุล       นายพงศ์ปณต แก้ววเิชียร 
 ว/ด/ป/เกดิ    4 มนีาคม 2545 
ต าแหน่ง       กองหน้า 
ช่ือเล่น          แชมป์  

ช่ือ-สกุล       นายณัฐวุฒิ  พนัเดช 
ว/ด/ป/เกดิ    1 มนีาคม 2545  
ต าแหน่ง       กองกลาง   
ช่ือเล่น         โก้  

 

ช่ือ-สกุล  นายพงศกร อินเนตร 
ว/ด/ป/เกดิ     21 มกราคม 2545 
ต าแหน่ง       กองหลงั   
ช่ือเล่น         แจ๊ค    

ช่ือ-สกุล        นายศิวกร แยกโคกสูง 
 ว/ด/ป/เกดิ     9 พฤษภาคม 2545  
ต าแหน่ง        กองหลงั 
ช่ือเล่น           เวฟ 

 

 

นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 13-14 ปี 

ทีมชาตไิทยรุ่นอายุ 13-14 ปี  รายการ Aspire Tri-Series ที่กรุงโดฮาร์  ประเทศ กาตาร์ 

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

ช่ือ-สกุล   เด็กชายกษิด์ิเดช รุ่งกจิวฒันานุกูล 
ว/ด/ป/เกดิ     23 เมษายน 2547  
ต าแหน่ง        ผู้รักษาประตู   
ช่ือเล่น           ป้าง  

ช่ือ-สกุล        เด็กชายคคนะ ค ายก 
ว/ด/ป/เกดิ     21 พฤษภาคม  2547  
ต าแหน่ง        กองกลาง  
ช่ือเล่น          ซีโฟร์   

 

ช่ือ-สกุล  เด็กชายโอลุวะเฟมี อนพชั โยเซฟ อาเซ่ 
ว/ด/ป/เกดิ     26 มนีาคม 2547 
ต าแหน่ง       กองหน้า   
ช่ือเล่น          เฟมี    

ช่ือ-สกุล       เด็กชายธีร์กวิน จนัทร์ศรี 
ว/ด/ป/เกดิ    17 กุมภาพนัธ์ 2547 
ต าแหน่ง       กองหลงั   
ช่ือเล่น         ยูโร    

 

ช่ือ-สกุล        เด็กชายภาคภูมิ ขุนคงมี 
ว/ด/ป/เกดิ     1 กุมภาพนัธ์ 2547 
ต าแหน่ง        กองหลงั  
ช่ือเล่น          แน๊ค  

ช่ือ-สกุล       เด็กชายอรรถพล แสงทอง 
ว/ด/ป/เกดิ     29 เมษายน 2547 
ต าแหน่ง       กองหลงั  
ช่ือเล่น         เก้า 

 

 



 

นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 18 ปี 

แข่งขันรายการ “AFF U-18 Championship 2017 
ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 4 ก.ย. 2560 – 17 ก.ย. 2560 

 

 

ช่ือ-สกุล        นายวุฒิชัย   คุ่มเคี่ยม 
ว/ด/ป/เกดิ     5 กุมภาพนัธ์ 2543  
ต าแหน่ง        กองหลงั  
ช่ือเล่น          ชาย    

ช่ือ-สกุล        นายกติตพิงษ์  แสนสนิท 
ว/ด/ป/เกดิ     22 มนีาคม 2542  
ต าแหน่ง        กองกลาง   
ช่ือเล่น           แซม 

 

ช่ือ-สกุล  นายโชคอนันต ์ สายมาอินทร์ 
ว/ด/ป/เกดิ     03 มกราคม 2542 
ต าแหน่ง       กองหน้า   
ช่ือเล่น          ต่อ   

 

 

นักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทมีชาติไทย รุ่น 19 ปี 

แข่งขันรายการ “ฟุตบอลเอเชียเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี 2018 รอบคัดเลือก 
ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

ช่ือ-สกุล        นายวุฒิชัย   คุ่มเคี่ยม 
ว/ด/ป/เกดิ     5 กุมภาพนัธ์ 2543  
ต าแหน่ง        กองหลงั  
ช่ือเล่น          ชาย    

ช่ือ-สกุล  นายโชคอนันต ์ สายมาอินทร์ 
ว/ด/ป/เกดิ     03 มกราคม 2542 
ต าแหน่ง       กองหน้า   
ช่ือเล่น          ต่อ   

 

 

 





06 ผลการดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่

การดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่  ปีการศึกษา 2560

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวม 80 ไร่ 

27 ตารางวา จำาแนกเป็นอาคารเรียน จำานวน 7 อาคาร อาคารประกอบ จำานวน 13 อาคาร  และอาคารอื่น ๆ จำานวน 3 อาคาร  

รวมทั้งสิ้น  23  อาคาร จำานวนห้องเรียนหลักสูตรสามัญ 53 ห้อง ห้องเรียนหลักสูตร Bell 43 ห้อง และห้องเรียนหลักสูตร  

English Program 24 ห้อง รวมทั้งหมด 120 ห้อง   

 ทั้งนี้ ฝ่ายอาคารสถานที่มีหน่วยงานในสังกัดที่ต้องดูแลรับผิดชอบจำานวน  8  งาน ประกอบด้วย งานบริหารฝ่าย

อาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม งานซ่อมบำารุง งานสาธารณูปโภค งานจราจร และรักษาความปลอดภัย   

งานศิลป์ และงานหอพัก โดยในงานต่าง ๆ มีหน้าที่ให้บริการและอำานวยความสะดวก ดูแลบำารุงรักษาอาคารสถานที่ 

พร้อมทั้งซ่อมแซม แก้ไข บำารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยกับนักเรียน ครู บุคลากร                   

ผู้ปกครอง  และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานภายในโรงเรียน 

งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

 ดำาเนินการบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ใน

สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม ตามงบประมาณประจำาปีที่กำาหนดไว้  อีกทั้ง

ประสานงานหน่วยงานหรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

การดำาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

เป้าหมาย และตัวบ่งชี้ของฝ่ายอาคารสถานที่ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนการทำางาน P D C A  เพื่อให้มี

ความรวดเร็ว ชัดเจน สามารถติดตามและตรวจสอบได้  มี

การส่งเสริมอบรมพัฒนาบุคลากรโดยให้เข้าร่วมอบรม

สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ ให้มีวิสัยทัศน์ด้านการ

ทำางานอย่างกว้างไกล จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใน

และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานภายนอก

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏบัติงาน  ดำาเนินการตามนโยบาย 

เป้าหมาย และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ให้ใช้ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า          

มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขัน

กีฬาระหว่างพนักงานในเครือมูลนิธีคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย  และการส่งมอบความสุขให้กับพนักงาน

เพื่อเป็นสวัสดิการ ขวัญกำาลังใจ โดยดำาเนินการจัดงานเลี้ยง

สังสรรค์พนักงาน  และการทัศนศึกษาประจำาปี  



ผลงานด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 - ปีการศึกษา  2556  รางวัลชมเชย ประเภทโรงเรียนสะอาดร่มรื่น โครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น 

   จากกรุงเทพมหานคร

 - ปีการศึกษา 2557 รางวัล Energy Mind Award 2014 ระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัลจำานวน 100,000 บาท 

    จากการไฟฟ้านครหลวง  

 - ปีการศึกษา  2558  รางวัลดีเด่น  ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

    ประเภทสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โครงการ Thailand Energy Awards 2015 จากกรระทรวงพลังงาน

 - ปีการศึกษา  2558  ตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 2016 

    จากการไฟฟ้านครหลวง

 - ปีการศึกษา  2558  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

    โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11  โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด 

    และ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 - ปีการศึกษา  2559  ตราสัญลักษณ์ กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1 MEA Energy Saving Building 

    2016 เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้า

    นครหลวงโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 4 

 - ปีการศึกษา  2559  ตราสัญลักษณ์  MEA  Energy  Saving  Building 2016 กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน  

    ระดับดีเด่นพิเศษ  จากการไฟฟ้านครหลวง  เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ  เป็นอาคารประหยัดพลังงาน

    ของการไฟฟ้านครหลวง  โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

 - ปีการศึกษา 2560 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเพชรน้ำาเอก รับมอบโล่พระราชทาน

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กลุ่มสถาบันการศึกษา ประเภทโรงเรียน ตามโครงการ

    เครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว จัดโดย กรุงเทพมหานคร



งานอาคารสถานที่

 ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำาเนินการดูแลตรวจเช็ค

มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร จัดเตรียม

ตรวจเช็คระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย การตรวจ

สมรรถภาพของอุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือนภัย เพื่อ

อพยพผู้ใช้อาคาร การบริหารจัดการความปลอดภัยใน

อาคารตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ดำาเนินการ

จัดทำารายงานการจัดการพลังงานตามแนวทางการปฏิบัติ

อาคารควบคุม ดำาเนินการฉีดพ่นยุงรอบบริเวณโรงเรียน 

เพ่ือป้องกันการเกิดลูกน้ำายุงลายและป้องกันการเกิดโรคไข้

เลือดออก ดูแลตรวจเช็คการกำาจัดปลวกและแมลง  ตกแต่ง

ภูมิทัศน์ ปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย อำานวยความ

สะดวกในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน-การสอน ให้มี

เพียงพอต่อการใช้งาน จัดหาพนักงานทำาความสะอาดเสริม

จากภายนอกเพ่ือประจำาจุดพ้ืนท่ีดูแลให้มีความสะอาดถูก

สุขลักษณะ อีกทั้งได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ตาม

แผนงานงบประมาณโครงการประจำาปีการศึกษา เพื่อให้

อาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม สะดวก

สบายและช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ใน

โรงเรียน  ดังนี้

 ดำาเนินจัดหาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุ

อุปกรณ์ซ่อมบำารุง เพื่อรองรับการใช้งาน ปรับปรุงทาสี

อาคารเรียนอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ดี ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม ดูแล

ทำาความสะอาด และลอกท่อระบายน้ำา  ซ่อมแซมพื้นตัว

หนอนและพื้นมาร์เบล็กซ์  ดำาเนินการตรวจสอบความมั่นคง

แข็งแรงอาคารเรียน อาคารประกอบ  เสริมพื้นถนนด้วย

ยางแอสฟัลท์หน้าอาคารอิลเดอฟองโซ-เซนต์คาเบรียล จัด

ทำาหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์ ปรับพื้น และกันซึม

ดาดฟ้าอาคารรัตนบรรณาคาร จัดเปลี่ยนหลังคาโปรไลท์

แบบโปร่งใสอาคารราฟาแอล ปรับปรุงห้องน้ำาอาคารราฟา

แอล เซนต์คาเบรียล อิลเดอฟองโซ จัดเตรียมโต๊ะพับพร้อม

ผ้าคลุมโต๊ะ รองรับการใช้งานประชุมและอบรมสัมมนา  จัด

ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู นักเรียน ทดแทนส่วนที่ชำารุดเสียหาย  จัด

ซื้อพรมปูเวที  ดำาเนินการเปลี่ยนกันสาดด้านหน้าอาคารมาร์

ติน  เปลี่ยนฝ้าชั้นลอยสระว่ายน้ำาอาคารเทิดเทพรัตน์ ปูพื้น

มาร์เบล็กซ์ทางเข้าซ้าย-ขวา บริเวณประตู 4  จัดซื้อเครื่อง

ขัดพ้ืนรองรับการใช้งานทำาความสะอาดพ้ืนท่ีอาคารเรียน 

อาคารประกอบ จัดทำาผนังตาข่ายกันลูกฟุตบอลสนามหญ้า

เทียมอเนกประสงค์  ดำาเนินการซักผ้าม่านอาคารราฟาแอล 

อาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารอิลเดอฟองโซ ดำาเนินการ

ปรับปรุงสนามฟุตบอลว่องประชานุกูล ดำาเนินการปรับปรุง

และเปลี่ยนหลังคาหอพักนักกีฬา อีกทั้ง ได้ดำาเนินการตาม

นโยบาย เป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่ง

แวดล้อมให้ใช้ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ  โดยการตรวจเช็คความเรียบร้อยของการใช้

วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และพื้นที่ใช้สอยภายใน

อาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำาทุกวัน



งานสิ่งแวดล้อม

 ดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  ดูแลสวนพฤกษศาสตร์  

สวนพรรณไม้ในวรรณคดี  สวนสมุนไพรบริเวณโดยรอบ

โรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศที่ดี 

เป็นที่พักผ่อนสำาหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ดำาเนินการตรวจ

เช็คความเรียบร้อยในการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของ

เสียต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ  จัดหาพนักงาน

สวนเพิ่มเติมเพื่อดูแลตกแต่งพืชพันธุ์ไม้  สวน สนาม ภายใน

โรงเรียนให้มีความสวยงาม มีการดูแลบริหารจัดการศูนย์

การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง ให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย  

สถานีบดกิ่งไม้และปุ๋ยหมัก  สถานีไบโอดีเซล   สถานีผลิต

ก๊าซหุงต้ม  สถานีผลิตปุ๋ยอัดเม็ด  สถานีผลิตปุ๋ยน้ำาหมัก EM   

สถานีระบบชลประทาน สถานีพลังงานจากแสงอาทิตย์   

สถานีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  สถานีเพาะชำากล้วยไม้   สถานี

แปลงนาสาธิต   สถานีแปลงผักปลอดสารพิษ  สถานีเพาะ

เห็ด   สถานีเลี้ยงไก่   สถานีเลี้ยงเป็ด   สถานีเลี้ยงปลา   

สถานีสวนสุขภาพ   สถานีสวนสมุนไพร   สถานีสัตว์เลี้ยง   

สถานีสวนพฤกษศาสตร์   สถานีเรือนเพาะชำา  รวมทั้งสิ้น 

22 ศูนย์การเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียน บุคลากร และชุมชนได้

ใช้ประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความร่มรื่น  

งานซ่อมบำารุง

 ดำาเนินการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำารุงรักษา

อาคาร และวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำานักงาน  รวม

ถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอนของนักเรียน ให้อยู่ใน

สภาพที่ดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำานวย

ความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนและให้บริการ

ต่าง ๆ ต่อหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



งานสาธารณูปโภค   

 ดำาเนินการดูแลตรวจเช็ค ทำาความสะอาด ซ่อมแซม 

บำารุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงเรียน  

ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า ระบบน้ำาประปา ระบบเครื่อง

ปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ทีวี เครื่องเสียง กล้องวงจรปิด 

ลิฟต์ โสตทัศนูปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานภายใน

โรงเรียน และสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถใช้งาน

และให้บริการได้ตลอดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ

ปลอดภัยกับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ที่มาติดต่องาน

ภายในโรงเรียน  ดำาเนินการประสานงานเพื่อตรวจเช็ควัด

ค่าความสะอาดของน้ำาดื่มที่ผ่านเครื่องกรองน้ำาระบบ OA 

ให้มีความสะอาด สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย มีการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำาทิ้ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมในห้อง

ปฏิบัติการรับรองผลการประเมินคุณภาพน้ำา ต่อกระทรวง

อุตสาหกรรม มีค่าบีโอดี และทีเคเอ็น ตามที่กำาหนด

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดหาพนักงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ชำานาญการเฉพาะทางจากหน่วยงานบริษัทภายนอกเข้า

มาช่วยดูแล ตรวจเช็ค ระบบเครื่องปรับอากาศ WATER 

COOLED CHILLER SYSTEM โดยบริษัท แอร์โค จำากัด  

ดูแลตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE โดย บริษัท 

ทีมเทคโนโลยี จำากัด  ดูแลตรวจเช็คงานระบบลิฟต์ โดย 

บริษัท มิตซูบิชิ จำากัด และ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเว

เตอร์ จำากัด  ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงาน การใช้งานมีความ

เรียบร้อย ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ มีการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีการตรวจสอบ

และควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำาประปา น้ำาเสียใน

อาคารเรียนอาคารประกอบ ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ

ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า ดูแลซ่อมแซมระบบเสียง ดูแล

ซ่อมแซมระบบลิฟต์ ดูแลซ่อมแซมระบบตู้คอนโทรลระบบ

ไฟฟ้า ระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าของโรงเรียนทั้งหมด อีกทั้งได้

ดำาเนินการตามนโยบาย เป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ทรัพยากรพลังงานและสิ่ง

แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดทำาโครงการติดตั้ง

แผงโซล่าเซลล์อาคารอัสสัมชัญและอาคารเซนต์ปีเตอร์  

ดำาเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำาดื่ม น้ำาใช้ และคุณภาพน้ำา

เสีย  ดำาเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศจากพลังงานแสง

อาทิตย์  เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องเรียนฟิตเนส อาคาร

โกลเด้น จูบิลี่ เป็นระบบ VRV และปรับเปลี่ยนเครื่องปรับ

อากาศอาคารลวสุต เพื่อทดแทนของเก่าที่เสื่อมคุณภาพ

และสิ้นเปลืองพลังงาน  ดำาเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟ

ฉุกเฉินอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อความปลอดภัย

ภายในอาคารต่อไป



งานจราจรและรักษาความปลอดภัย

 ดำาเนินการจัดพนักงานดูแลการจราจรและรักษา

ความปลอดภัยภายในโรงเรียน โดยจัดแบ่งพนักงานออก

เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วงกลางคืน  เพื่อให้มีพนักงาน

ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การปฏิบัติ

หน้าที่งาน ดำาเนินการตรวจเช็ครถเข้า-ออก ตรวจเช็คบุคคล

ภายนอกที่เข้ามาติดต่องานภายในโรงเรียน จัดและให้

บริการสถานที่จอดรถภายในโรงเรียน ประสานงานกับทาง

เจ้าหน้าที่ตำารวจ สถานีตำารวจหลักสอง ดำาเนินงานร่วมกับ

งานสาธารณูปโภคในการสูบน้ำาออกจากอาคารกรณีฉุกเฉิน 

ช่วงเวลามีฝนตกหนัก

 นอกจากน้ียังได้มีการจัดหาพนักงานจากบริษัท

ภายนอก เข้ามาช่วยดูแลการจราจร และรักษาความ

ปลอดภัย ช่วงเวลากลางวัน  เพื่อให้การดูแลสวัสดิภาพ และ

ความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร

ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ



งานศิลป์

 ดำาเนินการจัดเขียนป้ายผ้าตัวหนังสือ ตัดสติกเกอร์ ประสานงานตามรายการขอให้ดำาเนินการจัดทำาป้าย

ประชาสัมพันธ์    ป้ายข้อความ และสื่อต่าง ๆ   เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ติดตาม แจ้งข้อมูลข่าวสาร  ทั้งภายใน-ภายนอก   

ให้การดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  เกิดความชัดเจน สามารถรับรู้เรื่องราวในการใช้สถานที่ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม

งานหอพัก

 ดำาเนินการดูแลตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำารุงรักษา

ห้องพักในอาคารทั้ง 2 อาคาร พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ อำานวยความสะดวก ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อน

เข้าพัก และประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนและครูต่าง

ชาติ ที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพัก จัดเตรียม

ห้องพักรับรองคณะภราดาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดูแลความสะอาด และ

ความเรียบร้อยภายในบริเวณหอพัก ตรวจเช็คการใช้ไฟฟ้า-

น้ำาประปา ตามห้องพักต่าง ๆ เพื่อทำาบิลเรียกเก็บค่าเช่าพัก-

ค่าไฟฟ้า-ประปา ในแต่ละเดือน  นอกจากนี้ มีการดูแลวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ  เครื่อง

ทำาน้ำาอุ่น กระติกน้ำาร้อน และชุดเครื่องนอน ฯลฯ 



ตามห้องพักต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ดำาเนิน

การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหอพักโดยการปลูกต้นไม้เพ่ิม

เติม เพื่อให้มีความร่มรื่น ดำาเนินการติดตั้งมาตรวัดมิเตอร์

น้ำาภายในห้องพัก เพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงานน้ำา  

จัดซื้อผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่มและราวตากผ้า เพื่อรองรับ

ผู้มาขอใช้บริการภายในโรงเรียนจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ดำาเนินการจัดซื้อเครื่องซัก

ผ้าพร้อมติดตั้งระบบหยอดเหรียญ สำาหรับให้บริการกับผู้เช่า

พักอาศัยภายในหอพัก





07 ผลการดำาเนินงานสำานักผู้อำานวยการ
งานนโยบายและแผน

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำาเนินงานตามแผน

พัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2560-2564  ซึ่งได้กำาหนด

วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา“โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต พัฒนา

อัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล 

สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้วยมาตรฐานคุณภาพ

สากล” ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของ 

ผู้อำานวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์  ที่ใช้หลัก

การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้น

พัฒนา   ผู้เรียนให้มีความรู้ในด้านวิชาการ ควบคู่คุณธรรม  มี

ความสามารถด้านสุนทรียภาพ มีอาคารสถานที่ บรรยากาศ

ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งวิทยบริการ

เพื่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ซึ่งในปีการศึกษา 2560  

ได้ดำาเนินการปรับแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560  เพื่อให้สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง  มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการ

ประจำาปี ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยในปีการศึกษา 

2560 ผู้อำานวยการ มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

นโยบายด้านผู้เรียน : 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย

2. ผู้เรียนรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและสังคม

3. ผู้เรียนปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

4. ผู้เรียนใส่ใจวิชาการควบคู่กิจกรรมและนันทนาการ

5. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

6. ผู้เรียนเป็นคนดีในระดับมาตรฐานสากล 

นโยบายด้านครูและบุคลากร :

1. เป็นผู้อภิบาล เป็นแม่พิมพ์ที่ดี

2. พัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างสม่ำาเสมอ

3. รักในวิชาชีพและก้าวสู่มาตรฐานสากลพร้อม ๆ กัน

4. ร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

5. นำาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (12 ข้อ)ของการศึกษา

คาทอลิก มาประยุกต์ใช้

นโยบายด้านโรงเรียน :

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ที่จะพัฒนาด้าน

วิชาการ ด้านสุนทรียภาพต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ACT GO GREEN

4. เป็นสถานที่ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและปลอดภัย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : 

ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)

 

 นอกจากน้ียังได้มีการนำาระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศบนเว็บไซต์ “School Web-based  Information  

System [SWIS]” มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และ

พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม และการทำางานเป็นทีม พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ 

ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  พัฒนาบุคลากรด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ

คอมพิวเตอร์

 สำาหรับปีการศึกษา 2560 งานนโยบา และแผนได้

ดำาเนินงานตามภาระแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี พ.ศ.2560-2564 นำาเสนอ และให้คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนฯ พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ตั้งแต่ 

ปี พ.ศ.2560-2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และดำาเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 



 2. ดำาเนินงานในการกำากับ และติดตามการสรุป

ประเมินผลแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560 และการ

สรุปประเมินผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความสำาเร็จ ตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ.

2560-2564  ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำาเนิน

งานต่าง ๆ ต่อไป

 

           3. ดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี 2561 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาระบบบริหาร/จัดการ เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2560-2564 โดย

มีการจัดทำาแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

ต่าง ๆ เพื่อรองรับเป้าหมายตามแผนพัฒนา ฯ ซึ่งผลการ

ดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียนตามที่กำาหนดไว้  โดยมีการจัดทำาแผนงาน/โครงการ 

แยกตามฝ่าย ดังนี้

งานประกันคุณภาพภายใน ประจำาปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

2. เพื่อผดุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน

3. กำาหนดเกณฑ์การประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาให้

สอดคล้องกับธรรมนูญโรงเรียน

4. ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้และความตระหนัก

ในการประกันคุณภาพการศึกษา

5. เพื่อรายงานการพัฒนา และความก้าวหน้าของโรงเรียน

ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน

6. เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ

ของ FSG 

ภาระหน้าที่ตามกฎกระทรวง 

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็น

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

8 รายการ ประกอบด้วย 

1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

3) การจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

4) การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

5) การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

6) การประเมินคุณภาพการศึกษา                     

7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำาปี  

8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การดำาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 2560

1 .แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  

(พฤษภาคม 2560)

 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนฯมีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการประกันคุณภาพภายในท่ีมีคณะครูจากหน่วย

ต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนฯ ที่มีภาระหน้าที่ 

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมี ภราดา 

ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการเป็นที่ปรึกษา และ 

มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ

การศึกษา  เป็นประธานกรรมการ  ซึ่งจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการเพ่ือกำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานตาม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดย

มีการประชุมเป็นประจำา 

แผนงาน / โครงการ ปีการศึกษา 2560 
 

ฝ่าย 
จาํนวน 

คดิเป็นร้อยละ 
งาน โครงการ 

ฝ่ายธุรการ – การเงิน 10 1 6.29 

ฝ่ายปกครอง 6 3 5.14 

ฝ่ายวชิาการ 15 48 36.00 

สาํนกัผูอ้าํนวยการ 8 12 11.43 

ฝ่ายบริหารทั<วไป 9 9 10.28 

ฝ่ายอาคารสถานที< 8 32 22.86 

ฝ่ายกิจกรรม 6 8 8.00 

รวม 
62 113 

100 
175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำารายงานประเมินตนเอง (SAR)

 ก่อนปิดปีการศึกษาจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา FSG เพื่อจัดทำา

รายงานประเมินตนเอง  ประจำาปีการศึกษา 2560 จากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน    โดยนำาข้อมูลจากการดำาเนินงาน

ตลอดปีการศึกษา มาสรุปวิเคราะห์ในการเขียน 3A ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารและข้อมูลเชิง

ประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน สำาหรับยืนยันและเป็นหลักฐานสำาหรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ในโอกาสต่อไป 

งานบุคคล

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 การพัฒนาบุคลากร ถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จำานำา

โรงเรียนไปสู่เป้าหมายตามที่กำาหนด เนื่องจากบุคลากรจะ

เป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนสำาเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ ดังนั้น โรงเรียนจำาเป็นต้องมีการกำาหนดกรอบ

แนวทางการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มี

สมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำางานเพื่อจะทำาให้

โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และก้าวหน้า จาก

เหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาครูจึงมีความสำาคัญ

เป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำาให้ครูเป็นบุคลากรที่มีความรู้ มีความ

สามารถเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย 

และสังคม ทั้งนี้ คุณครูจะเป็นผู้เสริมสร้างการพัฒนาและ

ความเจริญเติบโตของนักเรียน         โดยตลอดปีการศึกษา 

2560 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม สัมมนา และให้

ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนในทุกมิติ นอกเหนือจากส่ง

เสริมบุคลากรให้ไปอบรมในสถาบันต่าง ๆ ภายนอก ราย

ละเอียดการจัดอบรม สัมมนา ของบุคลากร มีดังนี้  



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ

ประถมศึกษา สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริย

ภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

สสวท.

24-26 เมษายน 2560 วิทยากรจากสถาบันส่งเสริม การสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ

มาตรฐานโครงการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวง

ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 

Program)

8 พฤษภาคม 2560 วิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการ โดย

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.)

3. การอบรมหลักสูตรวิปัสสนา (10 วัน) 3-14 พฤษภาคม 2560 วิทยากรจากศูนย์ธรรมกมลา

4. การสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2560 4.1 

จิตวิทยาการดูแลนักเรียน

4.2 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0

4.3 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผน

พัฒนาโรงเรียน

 4.4  นโยบายการพัฒนาโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2560

11-12 พฤษภาคม 2560

11 พ.ค. 2560

11 พ.ค. 2560

12 พ.ค. 2560

12 พ.ค. 2560

นพ.อัศวิน   นาคพงศ์พันธุ์

ผศ. ดร. จุไรรัตน์   สุดรุ่ง

ดร.อาทิพย์   สอนสุจิตรา

ภราดา ดร.วีรยุทธ   บุญพราหมณ์

5. การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ 

LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากร

ระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP”

20 พฤษภาคม 2560 วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Com-

puter And Accessory Co.,Ltd.   และ 

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์    

มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย       

มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง 

มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล 

มิสอารญา พุทธสาร

6. การอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบ

สารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) 

แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560”

20 พฤษภาคม 2560 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  แสงสวงศ์

มิสจารุรัศม์ ฉ่ำาจิตร

มิสศศิธร ศิริสัมปทา

มิสอารญา พุทธสาร

มิสณภัชชา กลิ่นทอง



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

7. การอบรมเรื่อง “การจัดการ การบาดเจ็บ

สำาหรับเวทเทรนนิ่ง”

28 พฤษภาคม 2560 วิทยากรจากคลินิกเวชกรรมและ

กายภาพบำาบัด

8. การอบรมเรื่อง การสอนดนตรีสำาหรับเด็กเล็ก 

หลักสูตรคาร์คออฟ

6-8 มิถุนายน 2560 อาจารย์กฤษดา หุ่นเจริญ

9. การอบรมเรื่อง กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะ

การรู้เท่าทันสื่อ และผลิตสื่อสร้างสรรค์คิดมันส์ 

ทันสื่อ Like Know…Show Share

16-18 มิถุนายน 2560 วิทยากรจากกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์

10. การอบรมเรื่อง ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต

ประกาศข่าวดี ครั้งที่ 2

17-18 มิถุนายน 2560 คุณพ่อสมเกียรติ   ตรีนิกร และทีมงาน

แผนกพระคัมภีร์

11. การอบรมเรื่อง “ระบบการสอบเข้า

มหาวิทยาลัย Thai University Central Ad-

mission System” (TCAS)

17 มิถุนายน 2560 มาสเตอร์พงษ์กิจ   เจริญพร

มิสเบญจวรรณ     ท้าวเขื่อน

มิสศิริรัตน์     ธรรมครูปัทม์

12. การอบรมเรื่อง “การรีไซต์ภาพด้วย

โปรแกรม Photoscape”

24 มิถุนายน 2560 มิสอารญา  พุทธสาร 

และมาสเตอร์ฐิติวัชร์   เชื้อสาย

13. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ  การจัดกิจกรรม

ฐานศิลปะ”

7-9 กรกฎาคม 2560 วิทยากรจากมูลนิธิศิลปะเพื่อมวล

มนุษย์     ( Art for All )

14. การสัมมนา “การแก้ไขตำารากลางมูลนิธิ

ฉบับ ปีการศึกษา 2561”

15-16 กรกฎาคม 2560 วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์   คาเบรี

ยลแห่งประเทศไทย

15. การประชุมสัมมนา เรื่อง “การให้บริการ

วัคซีนเอชพีวีในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ”

18 กรกฎาคม 2560 วิทยากรจากสถาบันป้องกันควบคุม

โรคเขตเมือง

16. การอบรม เรื่อง “การทำาเอกสารหลักสูตร 

และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูไทย 

แผนการเรียน EP”

22,29 กรกฎาคม 2560 มิสเดือนรัศม์   นิติวัฒนานนท์

มิสอัจฉรา จันหา

17. การอบรม เรื่อง “ภาษาไทยเรียนได้ไม่เบื่อ 23 กรกฎาคม 2560 อาจารย์พรพิตร สกุณา



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

18. การสัมมนา “The Education Workplace 

Solution”

26 กรกฎาคม 2560 วิทยากรจากบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จำากัด

19. การอบรมสัมมนา  เรื่อง “งานรวมพลังสื่อ

สร้างสรรค์สังคมไทย ”

9 สิงหาคม 2560 คณะวิทยากรจากสำานักงานกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

20. การอบรม เรื่อง “การใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการทำางานและความมั่นใจ

อย่างสูงสุด”

19 สิงหาคม 2560 มาสเตอร์กรกช   โชติสงฆ์

21. การอบรม เรื่อง “การจัดการฐานข้อมูลห้อง

สมุดมาตรฐานสากล”

19 สิงหาคม 2560 วิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากร

และข้าราชการครู สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ

บริษัท ปิยภูมิ โซลูชั่น จำากัด

22. การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน” 

         19 สิงหาคม 2560  ผศ. ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

ผศ. ดร. ปฤณัต  นัจนฤตย์  

23. การอบรม เรื่อง “ทำาอย่างไร เมื่อคอมฯ ช้า” 

โดย...วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์

26 สิงหาคม 2560 มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย

มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง

มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล

มิสอารญา พุทธสาร

25. การอบรมสัมมนา เรื่อง “ครูไทย 4.0 สอนครู

สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย”

19-20 สิงหาคม 2560 รศ. ดร. พิมพันธ์  เดชะคุปต์              

รศ. พเยาว์  ยินดีสุข 

26. การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 

หัวข้อ“ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย”

26.1 ปาฐกถาพิเศษ “ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษา

คาทอลิก”

20-23 สิงหาคม 2560

20 สิงหาคม 2560 บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน์



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

26.2 หัวข้อ “ด้วยสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”

26.3 หัวข้อ “แบบอย่างการจัดการศึกษาเพื่อผู้

ยากไร้ขาดโอกาส”

26.4  หัวข้อ “ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาไทย”

26.5 หัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกแบบองค์รวมกับ

อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก”

21 สิงหาคม 2560

21 สิงหาคม 2560

21 สิงหาคม 2560

21 สิงหาคม 2560

อาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย

ดร.อรสุดา  เจริญรัถ

ดร.สมเกียรติ   ตั้งกิจวานิชย์

คุณพ่อจรัล   ทองปิยะภูมิ

26.6 หัวข้อ “การศึกษาตามคำาพ่อสอน”

26.7 หัวข้อ “การแบ่งปันการปลูกฝังคุณธรรมใน

โรงเรียนคาทอลิก”

22 สิงหาคม 2560

22 สิงหาคม 2560

คณะรักกางเขน จันทบุรี โดย 

ซิสเตอร์ลำายงค์  อุ้นวุ้น

1.โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี               

2.โรเงรียนพระหฤทัยดอนเมือง          

3.โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์       

4.โรงเรียนเซนต์เอมิลี

26.8 หัวข้อ “สื่อสารสังคมสร้างสรรค์ (Media 

Literacy : ปัญหาที่มากับ Social Media)”

26.9   หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้โดยคำานึงถึงความ

แตกต่างของบุคคล (Differentiated Learning)

26.10   ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาไทยแลนด์ 

4.0”

26.11  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2560 ชี้

แจ้งกระบวนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

22 สิงหาคม 2560

22 สิงหาคม 2560

23 สิงหาคม 2560

23 สิงหาคม 2560

คุณวิบูลย์   ลีรัตนขจร

ดร.กีรติ คุวสานนท์

เลขา รมต./ปลัดกระทรวง

อาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย

27. การอบรมสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการจัดการ

เรียนรู้ศิลปะในยุค 4.0”

18 กันยายน 2560 รศ.ดร.สุกรี  เจริญสุข                 

ดร.ไพรวัลย์  เหล็งสุดใจ



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

28. การอบรม “สุขภาพที่ดี หลีกหนีออฟฟิคซิน

โดรม”  

23 กันยายน 2560 คุณจิรสิน จินดามรกฏ

29. การอบรม “การจัดกิจกรรมการเรียน

รู้เพื่อพัฒนาทักษะศิลปะ สำาหรับครูประถม” 

 

23 กันยายน 2560 อาจารย์สมใจ  จงรักวิทย์          

อาจารย์สุภิญญา  สมทา          

อาจารย์สมศักดิ์   ศิริวิโรจน์สกุล  

อาจารย์อมรเทพ  ศรีเทพ

30. การอบรม เรื่อง “หลอดเลือดหัวใจตีบในคน

อายุน้อย”   

29 กันยายน 2560 นพ.วัฒนา บุญสม และศาสตราจารย์

คลินิกเกียรติคุณ นพ. ธีรวิทย์ พันธุ์ชัย

เพชร

31. การสัมมนาคณะภราดาแลผู้ร่วมบริหาร

โรงเรียน    ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การ

จัดการศึกษาตามแนว   มงฟอร์ต ในยุคไทย

แลนด์ 4.0

31.1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนา

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามแนวทางมงฟอร์ต

ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

  

31.2  การบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมการจัดการ

ศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ต” 

  

31.3 การบรรยาย เรื่อง “ผลสำารวจการจัดการ

ศึกษา ตามแนวทางมงฟอร์ตภาพรวมโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย”

31.4 การบรรยาย เรื่อง “Digital Economy 

Thailand 4.0/Thailand Education 4.0”

2-4 ตุลาคม 2560

2 ตุลาคม 2560

2 ตุลาคม 2560

2 ตุลาคม 2560

2 ตุลาคม 2560

ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ประธานมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ภราดา ดร.อำานวย  ยุ่นประยงค์

ภราดาอาวุธ   ศิลาเกษ

ดร.กิติพงค์   พร้อมวงค์ เลขาธิการ 

สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

31.5 การบรรยาย เรื่อง “การสร้างการเรียนรู้สู่ 

ศตวรรษที่ 21” 

31.6   Show and Share : เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ 

พัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21”

31.7   Show and Share : เรื่อง “การจัดกิจกรรม  

ผสานชีวิตตามแนววิถีมงฟอร์ต”

31.8   Show and Share : เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ 

Robotics and STEM Education”

31.9   Show and Share : เรื่อง “การส่งเสริมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”

31.10   Show and Share : เรื่อง “การจัดกิจกรรม

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน”

31.11   การบรรยาย เรื่อง “แผนการศึกษาแห่ง

ชาติ  พ.ศ. 2560-2579 กับการนำาไปสู่การปฏิบัติใน

โรงเรียน

3 ตุลาคม 2560

3 ตุลาคม 2560

3 ตุลาคม 2560

3 ตุลาคม 2560

3 ตุลาคม 2560

3 ตุลาคม 2560

4 ตุลาคม 2560

ศ.นพ. วิจารณ์  พาณิช 

วิทยากรจากโรงเรียนอัสสัมชัญ 

แผนกประถม

วิทยากรจากงานอภิบาล และศาสน

กิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วิทยากรจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา

มาสเตอร์วิศิษฐ์    ใจมั่น                  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

วิทยากรจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ผศ. ดร.อนุสรณ์   ธรรมใจ

32. การอบรม เรื่อง “Active Learning For Lan-

guage Classroom” 

3 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

33. การอบรม เรื่อง ค่ายสนุกคิดพิชิต ซูเปอร์กบจู

เนียร์ ปี 9  

6-8 ตุลาคม 2560 ตัวแทนจากบริษัท ทีวีบูรพา จำากัด

34. การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำาปีการศึกษา 

2560 

34.1 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต  

  

34.2 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก  

           7 ตุลาคม 2560  

ภราดาทินรัตน์ คมกฤส

คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม

35. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ครูคาทอลิก  7-8 ตุลาคม 2560 บาทหลวงปฏิญญา  สิริธารารัตน์      

ซิสเตอร์เนตรประกาย  ผิวชัย



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

36. การสัมมนา “Inspiring 21st 

Century Learners” 

       10 ตุลาคม 2560  Mr.Paul Grainger

37. การอบรมโครงการอบรมกฎหมายและกระบวน

วิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำาหรับครูอาจารย์ 

และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  รุ่นที่ 1 

10 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) 

จรัญ ภักดีธนากุล 

และ อาจารย์ จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์

38. การสัมมนา เรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer net-

work)  

5-7 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยากรจากฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

39. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาสาสมัครเอเอฟ

เอส ประเทศไทยระดับภาค ประจำาปี พ.ศ. 2560 

9-11 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยากรมูลนิธิเอเอฟเอส 

ประเทศไทย

40. การอบรม เรื่อง  “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recu-

va”   

    18 พฤศจิกายน 2560 มาสเตอร์ธรรมนูญ   เป้าทอง

41. การอบรมดูงาน เรื่อง “การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม”

23-26 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยากร จาก Taipei Smart 

City PMO และ Keelung Harbor

42. การอบรม เรื่อง ค่ายพัฒนาฝีมือหมากล้อม “ครูสู่

ดั้ง” ครั้งที่ 1  

28-30 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยากร ตัวแทนจากสมาคม

หมากล้อมแห่งประเทศไทย

43. การอบรม เรื่อง ค่าย KWN 2017  20-22 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากบริษัท พานาโซนิค 

แมแนจเม้นท์ ประเทศไทย

44. การอบรม เรื่อง “การใช้ IPad V.11.2.1”   

 

16 ธันวาคม 2560 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

45. การอบรม เรื่อง เทคนิคการเล่นเกมกีฬาทาง

วิชาการ “คำาคม”   

11 มกราคม 2561 ตัวแทนสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท  

คำาคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย

46. การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์

ต่าง ๆ  

20 มกราคม 2561 มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล  

47. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Break away from 

the Text book and enjoy with Music Lesson” 

15 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยากรจากสถาบันการปัญญา

ภิวัฒน์

48. การอบรม เรื่อง Computer Art & Graphic 

Design for Beginners (Beginning Session for 

Free Trial)

21 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ธนเสฎฐ์  สุขวงษ์ศิลป์



การส่งเสริมบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ

1. มาสเตอร์นที   กลิ่นสุคนธ์   ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมนักกีฬา

ปีนหน้าผา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ Croxxing 

Limits Pumpfest 2017  ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-

18 มิถุนายน 2560   

2. มาสเตอร์ยุทธพงษ์   วงศ์เมืองสรรค์ และมิสพรพิมล ปวง

นิยม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือ และ

กิจกรรม Study Toune นักเรียนสหศิลป์ญี่ปุ่น รร.Kami-

mura Gakuen High School เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  

ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560

3. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ มาสเต

อร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์   และมาสเตอร์สาธิต วิโรจนะเข้า

ร่วมการศึกษาดูงานสโมสร Shimizu S-Pulse เข้าเยี่ยมชม

สนามแข่งขันระดับ J1ของสโมสร Shimizu        S-Pulse 

ฝึกซ้อมระดับเยาวชน ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-24 

กันยายน 2560 

4. มิสน้ำาผึ้ง แช่มช้อย ดูแลนักเรียนในการทัศนศึกษา 

ณ เมือง Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 

5-23 ตุลาคม 2560  

5. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ ภราดา

อรุณ เมธเศรษฐ อธิการ  ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 

มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น มิสนงนุช เอกตระกูล มาสเตอร์

เทิดพล วงษ์รักษา มิสอัจฉรา จันหา มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม 

เข้าร่วมการศึกษาดูงานสาธารณรัฐเบเนลักซ์ ระหว่างวันที่ 

6-13 ตุลาคม 2560 

6. มาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม และมาสเตอร์รณชัย เมฆ

บริสุทธิ์ ผู้ดูแลนักเรียนในการทัศนศึกษา ณ เมือง Oregon 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 

  

7. มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว และมาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์ 

ศึกษาดูงานและร่วมหารือในการพัฒนา และส่งเสริมทาง

ดานตนตรีและการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรีกับ บริษัท วายจีเอนเตอร์เทนเมนต์  ประเทศเกาหลี  ณ 

ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.  2560

8. มาสเตอร์ยุทธพงษ์  วงศ์เมืองสรรค์  มิสปิยะฉัตร์ จันทร์

สุวรรณ และมิสสายฝน ระดมกิจ เข้าร่วมประชุมปรึกษา

หารือเรื่องความร่วมมือ GEOS Language Dimensions 

School ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2560 

9. มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม และ

มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์ นำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ปีนหน้า รายการ Asian K Championship 2017 ประเทศ

สิงคโปร์   ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560

10. มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์ และมิสณัฐสรัญ  พูลทรัพย์เจริญ 

ผู้ดูแลนักเรียนโครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ 

โรงเรียนมัธยมทงจี้ เมืองเชี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2561 

11. มาสเตอร์นิวัติ  แซ่ลี้   ดูแลนักเรียนโครงการเสริมทักษะ

ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-24 มีนาคม 2561 

12. มิสพรพิมล ปวงนิยม และMs. Midori Otake  ดูแล

นักเรียนโครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ เมือง

คะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 

2561 

13. มิสบุปผา วิเศษศิริ และมิสศรีนารถ ธรรมาชีพ ดูแล

นักเรียนโครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

ณ เมือง Eastboume อังกฤษ และทัศนศึกษาประเทศ

ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 30 

มีนาคม-26 เมษายน 2561 

14. มิสอมรรัตน์   วุฒิศักดิ์  ดูแลนักเรียนโครงการเสริมทักษะ

ทางภาษาต่างประเทศ ณ เมือง Toronto ประเทศแคนนาดา 

ระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2561 



              สรุปกิจกรรมพัฒนาบุคลากร จำานวน (ครั้ง)

1. การจัดอบรมภายในโรงเรียน 15

2. การจัดอบรมและเข้ารับการอบรมภายนอกโรงเรียน 30

3. การจัดอบรมโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 3

4. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 14

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำาความรู้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 มี

จำานวน 3 ทุน

1. มิสสิริพร คงประชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

2. มาเตอร์อัคเดศ กานตฺอัศฒ์เดช มหาวิทยาลัยชินวัตร สาขา Teaching English as an International Language

3. มิสชญาภา คงเฟื่อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการจัดการ

ครูเกษียณอายุราชการ

มิสวัชรีย์  ศรีวิชัยรัตน์ ครูสอนภาษาไทย /งานสารบรรณ

มิสศิริรัตน์  ธรรมครูปัทม์ ครูผู้สอนวิชาการงาน / งานแนะแนว

มาสเตอร์ไตรวุฒิ  เอี่ยมสะอาด ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์



ลำาดับ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน ส ถ า บั น / อ ง ค์ ก ร / 

หน่วยงาน

ร ะ ดั บ ผ ล

งาน

1 มิสนงนุช  เอกตระกูล รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

โรงเรียนใน

เครือฯ

2 มาสเตอร์นที  กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา 

รายการ Bangkok Series ASEAN 

Climbing Circuit 2017

สมาคมกีฬา

ปีนหน้าผา

แห่งประเทศไทย

ประเทศ

3

4

มาสเตอร์อรรถพร  เสิศมาลัยภรณ์

มาสเตอร์วัฒนา  สุทธิสินธุ์

เป็นตัวแทน (ผู้เล่น) 

ทีมบาสเกตบอลจังหวัด

นครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

แห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” 

ประจำาปี 2560  

สโมสร

บาลเกตบอล

จังหวัดนครราชสีมา

ประเทศ

5 มาสเตอร์วัฒนา   สุทธิสินธุ์ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน

บาสเกตบอลรายการบาสเกตบอล

นักเรียน สพฐ. Sponsor 2017 รุ่น

อายุไม่เกิน 15 ปี (ดิวิชั่น 1)

สำานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ สปอนเซอร์

ประเทศไทย

6 มาสเตอร์อมร  อัครชาญเกียรติ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน

ฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา 

รุ่นอายุ 16 ปี ประเภท ก.

กรมพลศึกษา ประเทศไทย

7 มาสเตอร์ธร  สอระภูมิ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน

ฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา 

รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ก.

กรมพลศึกษา ประเทศไทย

รางวัลครูดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆ



ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี - เบลล์

 ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี-เบลล์ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในตารางเรียน โดยมีครูต่างชาติจำานวน 23 คน ทั้งนี้ ยังมีการจัดการเรียน

การสอนคอร์สพิเศษคือ คอร์สภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรโรงเรียน คอร์ส Bell Extra (เวลา 16.00-17.00 น.) October 

Course และ Summer Course สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

1. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell จัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษสำาหรับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนที่

สนใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 สำาหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ Advance 

จำานวน 1 ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนช่วงเดือนมกราคม 

- เดือนมีนาคม 2561 รวมเรียน 12 ชั่วโมง มีผู้เข้าเรียน รวม 

20 คน จัดการเรียนการสอน โดย Mr. Robert Jordan, Mr. 

James Sowerby และ Mr. Hal Rabey โดยครูผู้สอนสลับ

กันเข้าสอน

1.2 สำาหรับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ระดับ 

Elementary จำานวน 3 ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนใน

ช่วง Summer Course รวมเรียน 20 ชั่วโมง มีผู้เข้าเรียนรวม 

33 คน จัดการเรียนการสอนโดย Mr. Christopher Scallon 

และ Ms. Rachael O’Gorman 

2. ในปีการศึกษา 2560 ตัวแทนศูนย์ Bell จากประเทศอังกฤษเดินทางมาเยี่ยมที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 

จำานวน 2 ครั้ง คือ

2.1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 Mr. Thomas Beakers ตำาแหน่ง ผู้จัดการวิชาการโครงการการศึกษา ตัวแทน

ศูนย์ Bell ประเทศอังกฤษ เดินทางมาเพื่อเยี่ยมศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี-เบลล์ โดยได้พูดคุยกับครูต่างชาติ รอง

หัวหน้า และหัวหน้าศูนย์ฯ เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 

2560 ได้มีการจัดการอบรมหัวหน้าครูต่างชาติของศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell ต่าง ๆ ในประเทศไทย



2.2 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 -

15.30 น. Mr. Thomas Beakes ตำาแหน่ง ผู้จัดการวิชาการ

โครงการการศึกษา และ Ms. Monika Runowska ตำาแหน่ง

ผู้จัดการศูนย์ภาษาอังกฤษ ตัวแทนศูนย์ Bell ประเทศ

อังกฤษเดินทางมาตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน (Quality Assurance and Development: QAD) ของ

ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี-เบลล์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

ทางศูนย์ที่ประเทศไทย รักษาคุณภาพตามมาตรฐานที่ศูนย์ 

Bell ณ ประเทศอังกฤษกำาหนดไว้และเข้าพบผู้อำานวยการ

ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์

2.3 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ภาษาอังกฤษ 

ACT-Bell จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ที่สำาเร็จการศึกษาแผนการเรียน Bell ประจำาปีการ

ศึกษา 2559 เวลา 9.00 น.-10.10 น. ณ ห้องรัตนบรรณา

คาร 1 โดยมี Mr. Robert Jordan หัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ 

ACT-Bell เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้อำานวยการภราดา ดร. 

วีรยุทธ บุญพราหมณ์, ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย, ภราดา 

สุนันท์    โยธารักษ์ รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวย

การ และคณะครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี



3. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยแบ่งออก

เป็น 2 ชนิดรางวัลคือ 

 First Prize สำาหรับนักเรียนที่เรียนดี ได้คะแนน

สูงสุดของของเรียน Bell 

 Teacher’s Prize สำาหรับนักเรียนที่มีความวิริยอุต

สาหะ ตั้งใจเรียน



4. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้จัดให้มีการสอบวัดทักษะ

ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคม

บริดจ์หรือ Cambridge English Language Assessment 

ซึ่งข้อสอบประกอบด้วย การสอบ Reading&Writing การ

สอบ Listening และ การสอบ Speaking สำาหรับนักเรียน

แผนการเรียน Bell ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จัดสอบระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ Cambridge: 

YLE Starters จำานวน 286 คน โดยมีนักเรียนได้รับผลสอบ

ระดับดี - ดีเยี่ยมจำานวน 91 คน

• ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ Cambridge: YLE 

Movers จำานวน 98 คน และข้อสอบระดับ Cambridge: 

YLE Flyers จำานวน 216 คน รวม 314 คน โดยมีนักเรียนที่ได้

รับผลสอบระดับดี - ดีเยี่ยมในข้อสอบ Flyers จำานวน 62 คน 

• ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ KET จำานวน 120 คน 

และข้อสอบระดับ PET จำานวน 25 คน รวม 145 คน โดย

มีนักเรียนได้รับผลสอบระดับดี - ดีเยี่ยมในข้อสอบ Cam-

bridge English: Key (Key English Test : KET) จำานวน 40 

คน และนักเรียนที่ได้รับผลสอบระดับดี - ดีเยี่ยมในข้อสอบ 

Preliminary (Preliminary English Test : PET จำานวน 3 คน



5. ศูนย์ภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ 

Bell Extra, October Course และ Summer School โดย

มีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กีฬา ดนตรี และงาน

ประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นต้น



                   คอร์ส

ระดับชั้น

Bell Extra

1/2560

October Course Bell Extra

2/2560

Bell Summer 

School

ACT-Bell

Summer Course

ป.1 24 22 25 23

ป.2 16 6 15 15 38

ป.3 32 1 31 7 29

ป.4 23 8 23 9 5

ป.5 21 3 18 5 11

ป.6 4 4 3 4 5

รวม

รายละเอียดจำานวนนักเรียนเข้าร่วมคอร์สต่าง ๆ ของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปีการศึกษา 2560

6. ศูนย์เบลล์ประเทศอังกฤษ โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ

อัสสัมชัญธนบุรี ร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มอบทุน

การศึกษา 2 ทุน ให้กับมิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์ และมิสนิตติ

ยา ถวิลถึง เพื่อเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ Effective Eng-

lish+Skills Course ที่ศูนย์เบลล์ ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศ

อังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 

13 พฤษภาคม 2561 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษให้กับผู้รับทุน และเพื่อให้มีประสบการณ์การ

ใช้และเรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่เป็นสากลในประเทศ

เจ้าของภาษา นอกจากนี้ ผู้รับทุนยังได้ประสบการณ์การ

เรียนกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ พร้อมทั้งเรียนรู้

วัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ 



7. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้จัดโครงการ Bell Ex-

tra Reading Class สำาหรับนักเรียนที่จำาเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเวลา โดยไม่

คิดค่าใช้จ่าย มีการจัดการเรียนการสอน 1 คาบต่อสัปดาห์ 

ในคาบเรียนที่ 8 เวลา 15.10 -16.00 น. สำาหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 มีการจัดการเรียนการสอน 2 แบบ คือ นักเรียนหัดอ่าน

8. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell จัดอบรมครูต่างชาติในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน โดย 

Mr. Robert Jordan ในวันศุกร์คาบเรียนที่ 1

หนังสือ แบบกลุ่มย่อย กับครูต่างชาติ และการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียน ดูแลโดยครูต่างชาติประจำา

ศูนย์ ACT-Bell ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดี

ยิ่งขึ้น อนึ่ง นักเรียนสามารถนำาข้อมูลไปเข้าใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ได้ต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย



งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำาปีการศึกษา 2560

 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม บำารุงรักษา และ

ให้บริการด้านระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำา

ระบบบัญชีการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียน

และบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี บริหารจัดการ

ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดูแล และซ่อมบำารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม

ห้องเรียนและสำานักงานภายในโรงเรียน ส่งเสริมและ พัฒนา

ทักษะของบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแล และ

บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่

ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.act.

ac.th

ด้ านการส่ ง เสริ มและพัฒนาบุคลากรทาง ด้ าน

คอมพิวเตอร์

 ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้

จัดหลักสูตรอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทาง

คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการ

สอน การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ โดยวิทยากรจากหน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ และวิทยากรจากบริษัทภายนอกต่าง ๆ 

โดยในปีการศึกษา 2560 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มี

การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนอัส

สัมชัญธนบุรี ดังนี้

หลักสูตรอบรมภายใน

1) จัดอบรมเรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen 

Sharp” เปิดอบรมจำานวน 2 รอบ โดยวิทยากรจากบริษัท 

Pentimun Computer And Accessory Co., Ltd. (PCA) 

จัดขึ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จำานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 

19 คน     

2) จัดอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบ SWIS สำาหรับบุคลากร

ใหม่ ปีการศึกษา 2560” โดย    วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ 

(ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์) จัดขึ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 

จำานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 7 คน    

3) จัดอบรมเรื่อง “การรีไซต์ภาพด้วยโปรแกรม PhotoS-

cape” โดยวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (มิสอารญา พุทธ

สาร) จัดขึ้นวันที่ 24 มิถุนายน 2560 จำานวนบุคลากรผู้เข้า

ร่วมทั้งหมด 21 คน     

4) จัดอบรมเรื่อง “ทำาอย่างไร เมื่อคอมฯ ช้า” เปิดอบรม

จำานวน 2 รอบ โดยวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (ม.ฐิติวัชร์ 

เชื้อสาย) จัดขึ้นวันที่ 26 สิงหาคม 2560 จำานวนบุคลากรผู้

เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน   

5) จัดอบรมเรื่อง “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva” โดย

วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (ม.ธรรมนูญ เป้าทอง) จัด

ขึ้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 จำานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 

ทั้งหมด 17  คน   

6) จัดอบรมเรื่อง “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่าน

เว็บไซต์ต่าง ๆ ” โดยวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (ม.กิตติ 

โฆษะธรรมกูล) จัดขึ้นวันที่ 20 มกราคม 2561 จำานวน

บุคลากรผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 คน



หลักสูตรอบรมภายนอก 

(ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก)

- ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และ ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล สัมมนา

เรื่อง “The Education Workplace Solution” ณ โรงแรม

พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์ฮอล ชั้น 2 เมื่อวันที่ 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

- ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และ ม.ปิยะชาติ 

นพคุณวิจัย รับบริจาคเครื่อง 3D Print เพื่อสนับสนุนทางการ

ศึกษาพร้อมอบรมการใช้งานเบื้องต้น โดยบริษัท เอ็กซ์วาย

แซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำากัด ณ อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

- ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และม.กิตติ โฆษะธรรมกูล อบรม 

เรื่อง “การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบ

เครือข่าย (Computer Network)” วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 

2560 (ณ ห้องประชุม โรงแรม Dusit Princess จังหวัด

เชียงใหม่ วันที่ 6 พ.ย 60 และ ห้องประชุมบริษัทชิชาง ห้าง 

Promenada จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 และ 7 พ.ย. 60) จัด

โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Cisco Sys-

tems (Thailand) Limited และบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

- มิสอารญา พุทธสาร อบรมหลักสูตร “Computer Art & 

Graphic Design for Beginners (Beginning Session 

for Free Trial)” ณ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ 

(NetDesign) สาขาสยามพารากอน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2561

ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

• ดำาเนินการและประสานงานพัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องมือ

สำาหรับการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2560 ในระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1-4/8 และ Sharp 70" (70TB3) ขนาด 

70 นิ้ว จำานวน 7 ห้อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4A-4B, 

5A-5B, 6A-6B และห้องประชุมสำานักผู้อำานวยการ จำานวน 

1 ห้อง โดยบริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซ

รี่ จำากัด และได้มีจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ให้แก่บุคลากร

ระดับชั้น ป.3 ทั้งภาคปกติ และ English Program เมื่อวันที่ 

20 พฤษภาคม 2560



งานอภิบาล

 งานอภิบาลโรงเรียน (Campus Ministry)  เป็น

หน่วยงานสำาคัญในการดำาเนินงานเพ่ือพัฒนาความเป็น

มนุษย์ในบริบทสถาบันการศึกษา เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์โดย

เน้นถึงความสัมพันธ์ 3 มิติคือมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์

กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ โดยตลอดปีการศึกษา 

2560 งานอภิบาลโรงเรียนได้จัดการเรียนวิชาคำาสอนให้กับ

นักเรียนคาทอลิก จัดพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมต่าง ๆ ที่

ส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาให้กับบุคลากร นักเรียนตลอด

ปีการศึกษาเพ่ือให้ทุกคนในโรงเรียนเข้าถึงหลักธรรมทาง

ศาสนาพร้อมทั้งปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้

 ในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้จัดการบริหารสำานักงาน 

จัดซื้อหนังสืออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำานักงาน ที่สำาคัญ

งานอภิบาลได้จัดทำาที่รับฟังแก้บาปอย่างถูกต้องให้นักเรียน

และครูที่มารับศีลอภัยบาปได้ใช้อย่างเหมาะสม  อีกทั้งเป็น

ผู้ดำาเนินการจัดกิจกรรมมิสซาเปิด-ปิดปีการศึกษา2560 

กิจกรรมสร้างเสริมศรัทธาและจิตตารมย์ ได้แก่ การจัดงาน

สัปดาห์นักบุญหลุยส์ ฯ  งานวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้น

สวรรค์ โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ตลอดสัปดาห์ การ

ประกวดการจัดบอร์ด การประกวดวาดภาพระบายสี การ

บรรเลงดนตรีการแสดงจินตลีลา รวมทั้งการตอบคำาถาม

ความรู้เสริมศรัทธาและจิตตารมย์เพ่ือนำาแบบอย่างท่ีดี

ของท่านไปปฏิบัติตาม กิจกรรมเทศกาลพระคริสตสมภพ 

กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนคาทอลิก โดยให้

นักเรียนได้แข่งขันการตอบคำาถามพระคัมภีร์ นำานักเรียน

ร่วมงานศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ท่ีอาสน

วิหารกรุงเทพ กิจกรรมภายนอกที่เปิดโอกาสให้ครู และ

นักเรียนท่ีนับถือศาสนาอื่นได้ร่วมกิจกรรมค่ายเพ่ือนนักบุญ

มงฟอร์ต 

 นอกจากนี้งานอภิบาล ได้ดำาเนินการจัดเข้าเงียบ

ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิกและนักเรียนคาทอลิก เพื่อให้ครู

และนักเรียนได้รับพระพรด้านจิตใจ และนำาพระวาจาไปใช้

พัฒนาชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสำารวจนักเรียน

โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัส

สัมชัญธนบุรีทุกระดับชั้นรวมท้ังเปิดสอนให้กับศิษย์เก่าและ

บุคคลภายนอกท่ียังไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธ์ิได้เรียนให้ได้รับศีล

ศักดิ์สิทธิ์ ตามลำาดับ ได้แก่ ศีลมหาสนิท ศีลกำาลัง ศีลสง่า 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธ์ินั้นๆ

และดำาเนินชิวิตเป็นคริสตชนที่ดี




