


สารจากผู้อำานวยการ

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)

ผู้อำานวยการ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี 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	 คณะคร	ู 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	ที่ปรารถนาจะให้มีโรงเรียนของ
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในจังหวัดธนบุรีขณะนั้น	 เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานด้วยการฝึกฝนให้เป็นคนอ่านออก	 เขียน
ได้	คิดเลขเป็น	และมีหลักศาสนาในการดำาเนินชีวิต	ตามแนวทางของนักบุญหลุยส	์มาร	ี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	 เมื่อวันที่	 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	นอกจากนัน้ยงัมีสระว่ายนำา้ขนาดมาตรฐานโอลมิปิก	สนามกฬีา	8	ช่องวิง่	สนามฟตุบอล
ขนาดมาตรฐาน	สนามบาสเกตบอล	สนามวอลเลย์บอล	ศูนย์กีฬาในร่มและกลางแจ้ง	ห้องจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้	 อาท ิ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	สนามเด็กเล่น	สวนสัตว์	สวนสมุนไพร	การจัดทำาปุ๋ยชีวภาพ	เรือนเพาะชำา	ฯลฯ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปิดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 1	 –	มัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 (สหศึกษา)	ตั้งอยู่
เลขที่	 92	ถนนอัสสัมชัญ	แขวงบางไผ่	 เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	10160	 โทรศัพท	์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
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี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	และค่านิยมที่พึงประสงค	์

	 3.	ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	รักเรียนรู้	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค	์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)











กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าหมาย เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณธรรม 

จริยธรรม อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีการดำาเนินงาน เพื่อบรรลุตามหลักการที่วางไว้ในปีการศึกษา 2561 

ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาบุคคลากร

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นการเรียน

การสอนทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงมีการดำาเนิน

การพัฒนาบุคคลากร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรม

คุณครูภายในกลุ่มสาระฯ ในหัวข้อเรื่อง PROMOTING 

THE  21st CENTURY SKILLS BROIDGING THE DIG-

ITAL GAP อบรมโดย ผ.ศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ และนาย

อนุชิต ทองหอม และอบรมครูในหัวข้อเรื่องการออกแบบ

และสร้างแผนการเรียนรู้ STEM Based Learning ตาม

ตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 อบรมโดยคณะครูอาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมครูเพื่อเตรียมวิทยากรในการจัด

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การเป็นศูนย์

พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อ

เตรียมครูในการใช้เทคนิคการใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นสนับสนุน 

ส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่าง

เต็มศักยภาพ ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาระแกนกลางตาม

โครงสร้างกระทรวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วม

กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมจัดทำาค่ายสำาหรับ

นักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนที่

มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ 

ได้แก่ เอแม็ท และคิดเลขเร็ว โดยมีผลการแข่งขันดังนี้



ว / ด / ป รายการแข่งขัน /

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูที่นำานักเรียน 

เข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

19 มี.ค.62 สอบแข่งขันรายการ

โครงการอัจฉริยภาพ

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ รอบ 2

ครูกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

 มิสปิ่นรักษ์ รุ่งเรือง ได้รับรางวัล จำานวน 3 คนได้แก่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- ด.ญ.สกุลทิพย์ เฉลิมลาภวรบูรณ์ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- ด.ช.จิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

- ด.ช. สิรวิชญ์ ยกย่อง

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

8- 9 ธ.ค.61 สอบแข่งขันความ

สามารถชิงถ้วยพระราช

ทานสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ครั้งที่16 ประจำาปีการ

ศึกษา 2561  

ครูกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

มาสเตอร์ ว่าที่ร้อยตรี

จิระพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์

ได้รับรางวัลในระดับชั้นประถม

ศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่

ด.ช.จิรัฏฐ์พล ตชาวุฒิชัย

2 มี.ค.62 สอบแข่งขันความ

สามารถทางคณิตศาสตร์

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพฯ 

ครั้งที่ 16 ระดับประเทศ

ครูกลุ่มสาระฯ

คณิตศาสตร์

มิสกตัญญู 

นันฑิวัฒนโภคิน

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

เด็กชายจิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย

4 พ.ย. 61 สอบแข่งขันเพชรยอด

มงกุฎระดับมัธยมศึกษา

ครูกลุ่มสาระฯ

คณิตศาสตร์

มิสภัสสร์นิตา ดวงแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่

นายสัณหวัจน์ สอนประหยัด

ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตร, เหรียญ

รางวัล และเงินรางวัลจำานวน 1,000 

บาท

19 พ.ย. 61 สอบแข่งขันวิชาการ

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ

มิสเสมอใจ หนองขนวด แข่งขันรายการ Kahoot โดย 

เด็กหญิงขวัญชนก  โซลประเสริฐ

สุขได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติ

บัตร และเงินรางวัล 500 บาท

สอบ O-NET มีคะแนนเต็มในรายวิชา

คณิตศาสตร์ 100 คะแนน ระดับชั้น 

ป.6 จำานวน 40 คน ระดับชั้นม.ต้น

จำานวน 3 คน

ระดับชั้น ม.ปลาย จำานวน 6 คน





กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำาเนินงานและโครงการต่าง ๆ 

สรุปได้ดังนี้

การพัฒนาคุณภาพครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

 เ พ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดมีความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ท่ีทันเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำาความรู้มา

พัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์มีการส่งคณะครูเข้าร่วมการอบรมกับองค์กร

ภายใน และภายนอกโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ

ศึกษาดูงานสถานศึกษาอื่น ๆ ตลอดปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 เม่ือวันท่ี 27-29 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้นำา

คุณครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ โดยสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

จังหวัด ปทุมธานี



2. ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำาหรับศูนย์

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประจำาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

 เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรง

เรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและนักเรียนจาก

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 13 โรงเรียน

 3. การอบรม สัมมนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรม สัมมนา ให้กับคุณครูใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรม

กับการสอนวิทยาศาสตร์” โดย รศ.ดร. พงษ์ประพันธ์ พงษ์

โสภณ ประธานการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



4. งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการได้จัด

พิธีมอบรางวัลครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 งานหลักสูตรและ

นิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการประกาศผลและมอบรางวัลการ

ประกวดครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560 โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ 

บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งได้รับรางวัล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น  รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ ได้แก่ มิสนงนุช เอกตระกูล และมิสดวงฤดี อาจ

หอม และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

มิสนงนุช  เอกตระกูล 

5.ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำาหรับศูนย์

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประจำาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

        เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาอัจฉริย

ภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดย

มีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร จำานวน 12 โรงเรียน



6. กิจกรรมในงานวันวิทยาศาสตร์ 

ประจำาปีการศึกษา 2561        

 เมื่อวันจันทร์ที่  20  สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่ง

ชาติ ข้ึน ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ เวลา 9.00-15.00 น. ภายใต้

แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 

เสริมสร้างชาติ ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในงานมี

กิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย เช่น SCI show เรื่องเล่าจากฟอสซิล 

เทคโนโลยีช่วยชีวิต 13 หมูป่า ของเล่นวิทยาศาสตร์ และการ

ตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีมาสเตอร์พสิษฐ์ สุมา เและมิส

แสงธิรา เจริญนาน เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม



7. การอบรม “Course Contents and Lesson Plan 

Template”

 มิสธนวรรณ  ธาราแดน ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  

และมิสฤดีมาศ โพธิ์ไพจิตร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้

เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น ระหว่าง

วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย จัดโดย ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.ลินจง โรจน์ประเสริฐ และทีม

งานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: โครงการรุ่นพี่ติว

รุ่นน้องระดับ ม.ปลาย ประจำาเดือนมิถุนายน 2561

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์: ภาพบรรยากาศโครงการ

รุ่นพี่ติวรุ่นน้องระดับ ม.ปลาย ประจำาเดือนมิถุนายน และ

กรกฎาคม 2561 จัดขึ้นทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี 

ช่วงเวลา 07.10-07.50 น. ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววิทยา ณ ห้องเรียน ม.4/3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมี

นักเรียนรุ่นพี่ในการติววิชาการรุ่นน้องมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเจษฎา ประทุมสูตร ชั้น ม.6/1  

2. นายดนิษฐ์  นิวัฒนนันท์ ชั้น ม.6/2 

3. นายธนภัทร เทียมถนอม ชั้น ม.6/2 

4. นายธีรภัทร  เรียงวิไลกุล ชั้น ม.6/3 

5. นายณภัทร  ชีถนอม ชั้น ม.6/3



9. บุคลากรได้รับทุนการศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย

 มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ รุ่นที่ 1/2561 ณ เมือง Hyder-

abad ประเทศอินเดีย จัดโดย ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะ            

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 6 ตุลาคม-9 

ธันวาคม 2561

10. บุคลากรเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  

ประจำาปีการศึกษา 2561

 ด้วยทางคุรุสภาได้ดำาเนินการคัดเลือกผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และ

เกียรติบัตรประจำาปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 

2562 โดยบุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ได้แก่  

มิสนงนุช เอกตระกูล ครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 ฝ่ายวิชาการ



11. บุคลากรได้รับรางวัลวิจัยระดับดี จากมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

 มิสนิตติยา ถวิลถึง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี 

จากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย ประจำาปีการศึกษา 2560 จากผลงานวิจัย

การพัฒนาแนวคิด เรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 

กิจกรรมจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1 และ 2 Plan Template”        

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คุณครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดการแข่งขัน “จรวดกระดาษ

ร่อนไกล” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราฟาแอล โดยมี  มิส

นารถลดา ชมภูศรี มิสวิรัญญา พลเย่ียม มิสวันเพ็ญ หอมจะบก 

มิสระพีพร ไชยกายุต  และมิสแสงธิรา  เจริญนาน เป็นผู้

ประสานงานจัดกิจกรรม

ผลการพัฒนา (Achievement) และรางวัลที่ได้รับ

 จากผลการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ 

ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ (Achievement) และรางวัลท่ีได้รับ

1. เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์

รายงานผลการแข่งขันในรายการเพชรยอดมงกุฎ

- ระดับประถมศึกษา ได้รับเหรียญเงิน พร้อมทุนการศึกษา 

9,000 บาท  

     1. เด็กชายธนดล   ง้าวหิรัญพิพัฒน์

     2. เด็กชายปรเมศวร์   รุ่งพิพัฒนพงศ์

     3. เด็กหญิงปุณิกา    บุญฑีย์กุล

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. สาขาชีววิทยา ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 

2,000 บาท  ได้แก่ นายธีรภัทร   เรียงวิไลกุล

2. สาขาฟิสิกส์   

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท  ได้แก่   

นายณภัทร ชีถนอม และรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

     1. นายเจษฎา  ประทุมสูตร ม.6/1

     2. นายธีรภัทร์  เรียงวิไลกุล     ม.6/3





2. การแข่งขันทางวิชาการ

 การแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำาปี 2562 วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  

ได้รับเหรียญทั้งสิ้น 20 เหรียญดังนี้ เหรียญทอง จำานวน 4 คน เหรียญเงิน จำานวน 5 คน เหรียญทองแดง จำานวน 11 คน

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เหรียญทอง

เด็กชายธนดล            ง้าวหิรัญพัฒน ์ ป.6/4

เด็กชายปรเมศวร์       รุ่งพิพัฒนพงศ ์ ป.6/2

เด็กชายปัณณทัต       ชลศักดิ์พิพัฒน์ ป.6/1

เด็กชายปัณณวิชญ์     ทองงาม    ป.6A

เหรียญเงิน

เด็กหญิงปัญชิกา       ก่อเกียรติพิทักษ์ ป.6/3

เด็กชายพิรวิชญ์         ภควัฒนะ  ป.6/6

เด็กชายภูวรา            วัชรารัตน ์  ป.6/2

เด็กชายศิลา              อนันตชาต ิ  ป.6/1

เด็กหญิงอุรชา            อัชชโคสิต  ป.6/4

เหรียญทองแดง

เด็กหญิงกวิสรา          สิริเฉลิมพงศ ์ ป.6/8

เด็กหญิงการิสตา        พัฒนจักร  ป.5/1

เด็กชายจารุกิตติ์         กรกมลวนิช ป.6/2

เด็กหญิงญาณิศา       ดำารงธรรมวัฒนา ป.5/6

เด็กชายธนดล            ขันทรัพย ์     ป.4/5

เด็กชายเธียรทรรศน์    วงกตวรินทร์ ป.6/2

เด็กชายนิติธร             สังข์เทพ  ป.5/6

เด็กชายบุรณัฐพงศ์      หงส์ประภัศร ป.6/1

เด็กหญิงปภาวรินต์      ภิญโญวัฒยากร ป.4/6

เด็กชายพีรภาส           รุ่งวัฒนไพบูลย ์ ป.6/3

เด็กชายศุภวิชญ์          ศรีบูรณะพิทักษ ์ ป.5/7



รอบสอง ระดับประเทศ ประจำาปี 2562 วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  ได้รับเหรียญทั้งสิ้น 8 เหรียญดังนี้

เหรียญทอง จำานวน 2 คน เหรียญเงิน จำานวน 5 คน เหรียญทองแดง จำานวน 1 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายธนดล ง้าวหิรัญพัฒน์ ป.6/4 และเด็กชายปรเมศวร์ รุ่งพิพัฒนพงศ์ ป.6/2

เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงปัญชิกา ก่อเกียรติพิทักษ์ ป.6/3 เด็กชายปัณณฑัต ชลศักดิ์พิพัฒน์ ป.6/1

เด็กชายปัณณวิชญ์ ทองงาม ป.6A เด็กชายพิรวิชญ์ ภควัฒนะ ป.6/6  เด็กหญิงอุรชา คัชชโคสิต ป.6/4

เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายศิลา อนันตชาติ ป.6/1

3. โครงการประเมินสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ TEDET
โครงการประเมินสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจำาปีการศึกษา 2561

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและทุนการศึกษา จำานวน 5,000 บาท จำานวน 2 คน

1. เด็กชายศิลา อนันตชาติ ป.6/1  2. เด็กหญิงมัททวิน ลีลาวรมณี ป.3/2    

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำาปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือก

รอบที่ 1) วิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. เด็กชายจิรพัฒน์  ดึงไตรย์ภพ 

2. เด็กชายณฐภัทร  ซ้ายงาม 

3. เด็กชายธณัช   เจนสุริยะกุล 

4. เด็กหญิงนัทธมน  โสภณ 

5. เด็กชายพิริยะพงศ์  ถกลธรรม 

6. เด็กชายพีทย์   ตั้งงามจิตต์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. เด็กชายธนดล  ง้าวหิรัญพัฒน์

2. เด็กชายปรเมศวร์ รุ่งพิพัฒนพงศ์

3. เด็กหญิงปัญญชิกา ก่อเกียรติพิทักษ์

4. เด็กชายปัณณวิชญ์ ยกย่อง

5. เด็กหญิงปุณิกา บุญฑีย์กุล

6. เด็กชายพิรวิชญ์          ภควัฒนะ

7. เด็กชายพีระภาส รุ่งวัฒนไพบูลย์

8. เด็กชายศรีธัญธร ลาพ้น

9. เด็กชายศิลา            อนันตชาติ

10. เด็กชายสิรวิชญ์ ยกย่อง

11. เด็กชายสุกิจ  ชินรุ่งเรือง

12. เด็กหญิงอุรชา  อัชชโคสิต



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1.กิจกรรม THE FRIDAY MORNING SHOWCASE

    ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศ ได้จัดกิจกรรม The Friday Morning Showcase   

เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะการ

สื่อสาร ภาษาอังกฤษ และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำาวัน พร้อมทั้งเป็นการเปิดเวทีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม The Friday Morning Showcase 

จะจัดขึ้น ในทุก ๆ วันศุกร์ และยังจะจัดขึ้นในทุกระดับชั้น

อีกด้วย เพื่อให้นักเรียนของเรา ได้แสดงศักยภาพทางภาษา

อังกฤษในทุก ๆ ด้านอย่างสร้างสรรค์  

 จากการจัดกิจกรรมทำาให้นักเรียนเกิดความกล้า

แสดงออกท่ีและเกิดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

พร้อมท้ังนักเรียนเกิดศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน

ตนเองโดยผ่านกระบวนการทางด้านภาษา



ระดับชั้นประถมศึกษา ชื่อชุดการแสดง วันที่ทำาการแสดง

ป.1 Flowers Bloom Meditation ศ. 3 ส.ค. 61

ป.2 Action Song ศ. 6 ก.ค. 61

ป.3 Me and My Best Friend ศ. 8 มิ.ย.61

ป.4 My School ศ. 22 มิ.ย.61

ป.5 English through music ศ. 22 มิ.ย. 61

ป.6 My Profile ศ. 6 ก.ค. 61

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชื่อชุดการแสดง วันที่ทำาการแสดง

ม.1 What’s your interest? 22  ก.พ.62

ม.2 Product Review Presentation 22  ก.พ.62

ม.3 School Learning Center Introduction 7   ธ.ค. 61

ม.4 M.4 Project Group Showcase 23 ม.ค. 62

ม.5 Morning Speech 11 ม.ค. 62

ม.6 Senior Talk Show 24 ม.ค. 62

ระดับชั้นประถมศึกษา ชื่อชุดการแสดง วันที่ทำาการแสดง

ป.1 My Toys 20 ก.พ.62

ป.2 Colorful popsicle 20 ก.พ.62

ป.3 Adjective song 20 ก.พ.62

ป.4 The show 30 พ.ย. 61

ป.5 Amazing kids 30 พ.ย. 61

ป.6 You can’t be that 22  ก.พ.62

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชื่อชุดการแสดง วันที่ทำาการแสดง

ม.1 Street fighter 22  ก.พ.62

ม.2 Magic trick 22  ก.พ.62

ม.3 Talent show 7   ธ.ค. 61

ม.4 Thailand 4.0 (speech) 23 ม.ค. 62

ม.5 Understand in difference 11 ม.ค. 62

ม.6 Miracle speech 24 ม.ค. 62

ตารางกิจกรรม The Friday Morning Showcase 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาคเรียนที่ 2 / 2561

ตารางกิจกรรม The Friday Morning Showcase 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาคเรียนที่ 1 / 2561



2.โครงการ Dream to be the champion

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจัดติวนักเรียนในโครงการ Dream to  be  the  champion เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การแข่งขันภายนอก ในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของรูปแบบการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวใน

การแข่งขันประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการฝึกฝนอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เกิดความชำานาญใน

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ และมีความสามารถที่โดดเด่นพร้อทั้งมีประสบการณ์ในการแข่งขัน 

และเป็นการเปิดโอกาสสู่เวทีภายนอก ซึ่งมีรายการการฝึกซ้อม ดังต่อไปนี้ 

1.1 Crossword 

1.2 Word  Up  /  Quiz  

1.3 Speech 

1.4 Story Telling 

1.5  Spelling Bee  

1.6 เพชรยอดมงกุฏ   



3.โครงการ World Class School 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 ใน

โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล (World class 

standard school) ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการส่ง

เสริมนักเรียนในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นการ

พัฒนาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

จากประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้

ภาษาและกล้าแสดงออกได้อย่างเต็มท่ีในสถานการณ์

จริงภายนอกห้องเรียน ทำาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ และ

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้ก้าวไปสู่เวทีภายนอก

พร้อมท้ังเก็บเก่ียวประสบการณ์และนำามาปรับใช้ในชีวิต

ประจำาวันได้และมีศักยภาพในตนเองที่เพิ่มมากขึ้น        

4.การส่งนักเรียนเข้าแข่งภายนอกในรายการต่างๆ ภาคเรียนที่ 1- 2 / 2561 ดังต่อไปนี้

ผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ

4.1 การแข่งขันแบรนด์คออสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย 2018

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ทำาการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแบรนด์คออสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์

ประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าเวสต์เกต  ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ผลการแข่งขัน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา

1. ด.ช. ธนภัทร อณิรักษ์กุล ชั้น ป.5 A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อม ถ้วยรางวัล)

ระดับมัธยมตอนต้น

2. ด.ญ. วาเนซา โทมิ ชั้น ม.3B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อม ถ้วยรางวัล)



4.2 การแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ทำาการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย 

ครั้งที่ 19 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ผลการแข่งขัน ดังนี้

ระดับมัธยมปลาย

1. นายนภัทร วัฒนาสุทธิวงศ์ ชั้น ม.6/3 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (ทุนการศึกษา 3,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

ระดับมัธยมต้น

2. ด.ญ. วาเนซา โทมิ ชั้น ม.3B รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ทุนการศึกษา 2,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

ระดับประถม

1. ด.ญ. ไอร์ศิดา ไอรมณีรัตน์ ชั้น ป.5/5 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (ทุนการศึกษา 3,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

2. ด.ช. อัครดิษฐ์ หาญสาธิต ชั้น ป.4/6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ทุนการศึกษา 2,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลชมเชย

1. ด.ญ. วริศรา เตย ์  ชั้น ป.2A

2. ด.ช. ชินกิจ จิตบุญทวีสุข ชั้น ป.4/5

3. ด.ญ. วลัยพรรณ สุขวัฒนศิร ิ ชั้น ม.1A

4. ด.ช. ภรรษชล เอี่ยมอิ่มภัค ชั้น ม.1/1

5. ด.ช. ตะวัน ไล้รักษา     ชั้น ม.2/3

6. ด.ชง เขมฑัต รุจิระพัฒน ์ ชั้น ม.2/8

7. ด.ช.ภูมิภัทร ประกายรุ่งรัศมี   ชั้น ม.3/3

8. ด.ญ. ศิรภัสสร บัณฑิตสกนธ์  ชั้น ม.3/8

9. นายเบญนาดิกร์ บอยส์แคล์ ชั้น ม.5A

10. น.ส. ธัณย์วดี เอกทรัพย์สิน   ชั้น ม.5/3

11. นายศิรณัฐ สิวะวรรณวงศ์   ชั้น ม.5/6

12. นายสิทธิโชค ปิ่นตะกุล ชั้น ม.6/3

(รางวัลชมเชยได้รับเหรียญรางวัล)

4.3 การแข่งขันในรายการ เซนหลุยส์ วิชาการ 70 ปี SLC Academic Day 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ทำาการส่งนักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันในรายการ เซนหลุยส์ วิชาการ 70 ปี SLC Academic Day 

วันพฤหัสบดีที่ 16   สิงหาคม 2561 ผลการแข่งขัน ดังนี้

1.ด.ญ.ศรัณย์ลดา วีร์วรงค์กุล ป.1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน 

   Story Telling ระดับประถมต้น

2. ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์  ม.2 A ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน 

Speech ระดับมัธยมต้น

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 ผลการแข่งขัน ดังนี้

1.ด.ช.ธนภัทร อณิรักษ์กุล ป.5 A และ ด.ช.ปัญญณัฐ บุญปวัน ป.5 A 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Crossword  ระดับประถมปลาย



2. ด.ช. ปิยะเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ป.5 A และ ด.ช. วีรภัทร แอนดริว วอง ป.5 A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

    จากการแข่งขัน Crossword ระดับประถมปลาย

3. ด.ช.ธิติพัทธ์ ศรีเบญจาวัตร ม.1A และ ด.ช.ธนกฤต เกษมสวัสดิ์ บุญปวัน ม.1B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

    จากการแข่งขัน Crossword  ระดับมัธยมต้น 

4.4 การแข่งขันในรายการพูนศาสตร์หกทศวรรษ สาธิต

จุฬาฯ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ทำาการ

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการพูนศาสตร์หก

ทศวรรษ สาธิตจุฬาฯ ในรายการการแข่งขันกล่าว

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (CUD Speech Contest) จัดโดย 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในวันที่ 

24 สิงหาคม 2561 ผลการแข่งขัน นายเบญนาดิกร์ บอยส์

แคล์ ม.5A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลทุน

การศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

4.5 การแข่งขันในรายการอักษราวิชาการ 5 ทศวรรษ 

อักษรศาสตร์ประจำาปีการศึกษา 2561

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ทำาการ

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการอักษราวิชาการ 

5 ทศวรรษ อักษรศาสตร์ จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ (CUD Speech Contest) ในหัวข้อ English  

as a device to expand your horizon จัดโดย คณะอักษร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561  

ผลการแข่งขัน นางสาวเกษราพร ทรงศรีวิทยา ม.4/1 ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 2,000 

บาท พร้อมเกียรติบัตร  



 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ทำาการ

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Super S Award 

Season 4 จากการแข่งขัน Story Telling  ในหัวข้อ English  

as a device to expand your horizon จัดโดยสถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์  ในวัน ที่ 31  สิงหาคม 2561  ผลการ

แข่งขัน ด.ญ. ณัฐฆวารินทร์  ณัฐรินทร์  ป.6 A ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 11,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร 

4.6 การแข่งขันในรายการการแข่งขันในรายการ Super S Award Season 4 ประจำาปีการศึกษา 2561

 การแข่งขันรายการ นิทรรศการวิชาการ ACSP Ac-

ademic  Show and Share  ณ โรงเรียนอัสสัมสมุทรปราการ  

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

1.ด.ญ.การิสตา พัฒนจักร ป.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 จากการแข่งขัน Spelling Bee 

2. ด.ช.พีรวิชญ์ ตีรพัฒนพันธุ์ ม.2/8 ได้รับรางวัลรองชนะ

เลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน Impromptu Speech (มัธยม

ต้น)

3. นางสาวลักษิกา จันทนะรัตน์ ม.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะ

เลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน Impromptu Speech (มัธยม

ปลาย)

4.7 การแข่งขันรายการ นิทรรศการวิชาการ ACSP Academic Show and Share



4.8 การแข่งขันรายการตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงาน 133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ ในวันที่ 

20 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

1. เด็กหญิงภาวินี โอ่งเพชร

2. เด็กหญิงวาเนซา โทมิ 

3. เด็กชายธีรเมศ ศิริลัทพร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Quiz and Heads up ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

และเงินรางวัล 2,000 บาท

4. เด็กหญิงปุณยนุช เดชศร

5. เด็กหญิงญาดา ปิยะวัฒน์กุล

6. เด็กชายธนิสร ก้าวงามพาณิชย์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Quiz and Heads up ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

และเงินรางวัล 1,000 บาท

7. เด็กหญิงณัฐนันท์ ชวะโนทัย

8. เด็กชายอภิชาต เอี่ยมอิ่มภัค

9. เด็กชายชนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์    

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Jeopardi Categories Quiz ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

และเงินรางวัล 1,000  บาท

4.9 การแข่งขัน Word Up ในรายการ ACSP Logic Game ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

1. ด.ช.อภิชาติ เอี่ยมอิ่มภัค ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Word Up ของระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ได้รับทุนการศึกษา 1,200 บาท ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

2. นายณภัทร วัฒนาสุทธิวงศ์ ม.6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Word Up ของระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ได้รับทุนการศึกษา 1,200บาท ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร



4.10 การแข่งขันในรายการครอสเวิร์ดเกมเยาวชน

นานาชาติ ครั้งที่ 30 ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

1. เด็กชายธนภัทร อณิรักษ์กุล ป. 5A 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน IQ word 

up รุ่นประถม ได้รับถ้วยรางวัล ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

2. เด็กหญิงไอร์ศิดา ไอราณีรัตน์ ป.5/5 

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน IQ Word Up 

รุ่นประถม ได้รับเหรียญรางวัล

4.11 การแข่งขัน Speech Contest ณ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา วันที่ 11 มกราคม 2562 ผลการแข่งขัน 

ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ม.2A ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1 การแข่งขัน Speech (มัธยมต้น)



4.12 การแข่งขันในรายการ สตรีวิทยาวิชาการ 61:120 

สตรีวิทยา 4.0 นวัตกรรมก้าวทันโลก ในวันจันทร์ที่ 14 

มกราคม 2562 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

1. ด.ช.วรวิทย์ วินเซนท์ ศรแผลง ป.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จากการแข่งขัน Speech ประถมปลาย (ได้รับเกียรติบัตร

พร้อมเงินรางวัล 700 บาท)

2. ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภสมบูรณ์ ม.2 A ได้รับรางวัลชนะ

เลิศ จากการแข่งขัน Speech มัธยมต้น (ได้รับเกียรติบัตร

พร้อมเงินรางวัล 700 บาท)

3. นายปวริศร์ ปั้นอุดม ม.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ1 จากการแข่งขัน Speech มัธยมปลาย (ได้รับเกียรติ

บัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท) 

4. ด.ช.ตะวัน ไล้รักษา และ ด.ญ.พิมพ์นิภา โอนพรสวัสดิ์ 

ม.2 A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน 

English Quiz มัธยมต้น (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 

600 บาท)

4.13 การแข่งขันในงานนิทรรศการ เปิดบ้านนวมินทร์ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา วันที่ 18 มกราคม 2562

ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

1. ด.ช.อนาวิล สมคะเน ป.2B ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Spelling bee ประถมต้น ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน

รางวัล 600 บาท

2. ด.ญ.การิสตา พัฒนจักร ป.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Spelling Bee ประถมปลาย ได้รับเกียรติบัตรพร้อม

เงินรางวัล 600 บาท

4.14 การแข่งขันงานวิชาการศึกษานารีนิทรรศ 

ณ โรงเรียนศึกษานารี วันที่ 21 มกราคม 2562 

ผลการแข่งขันมีดังนี้   

1. ด.ญ.ไอร์ศิดา ไอรมณีรัตน์ ป.5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จากการแข่งขัน story telling ได้รับรางวัลเงินสด 800 บาท

พร้อมเกียรติบัตร



4.15 การแข่งขันในรายการ RSU English Language 

Contest 2018 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพุธที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2562 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

1. นายสงกรานต์ แซ่ตั้ง ชั้นม.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

แข่งขัน Essay Contest 

2.นายธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ม.2A ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขัน Oral Presentation Contest

4.16 การแข่งขัน  SGLC English Competition 

ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการแข่งขัน นายธนโชติ เปี่ยมลาภธนสมบูรณ์ ชั้น ม.2B 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Speech Contest ระดับชั้น 

ม.ต้น

4.17 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ซูโดกุ ไอคิว 

เวิร์คอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทช่ัน คร้ังท่ี 4 

ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

1. ด.ญ.ไอร์ศิดา ไอรมณีรัตน์ ป.5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จากการแข่งขัน IQ Word Up รุ่นประถม ได้รับโล่ พร้อมทุน

การศึกษา 2,000 บาท

2. ด.ช.ธนภัทร อณิรัรักษ์กุล  ป.5 A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 จากการแข่งขัน IQ Word Up รุ่นประถม ได้รับโล่

พร้อมผลทุนการศึกษา 1,500 บาท



5. โครงการพัฒนาคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  

        เนื่องจากการศึกษาได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมี

การเข้าสู่ Thailand 4.0 ทำาให้คุณครูต้องมีการตื่นตัว เตรียม

ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และนำา

ความรู้ที่ได้รับ รวมถึงเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาถ่ายทอด

ให้กับนักเรียน จึงมีการอบรมคุณครูในกลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาต่างประเทศ ในหัวข้อ “Promoting the 21st Cen-

tury Skills: Bridging the Digital Gap” ให้กับคณะคุณครู

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน

ที่เป็น Digital ให้ทันสมัยในยุค Thailand  4.0  และสามารถ

นำาไปใช้ในด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

โดยวิทยากรในการอบรม คือ ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันพุธที่ 

22 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น.



6.โครงการ ACT English Challenge 2018

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ ACT  

English  Challenge  2018  เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา

อังกฤษของนักเรียนให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

พร้อมทั้งให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในด้านทักษะ

ต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เพื่อ

พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมท้ังยังเป็นการสร้างโอกาส

ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันในด้านทักษะ

ต่างๆ ของรายวิชาภษาอังกฤษ โดยมีรายการแข่งขัน ซึ่งแบ่ง

ตามช่วงชั้น ดังต่อไปนี้

6.1 Spelling Bee ช่วงชั้นที่ 1 วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 

6.2 Story Telling ช่วงชั้นที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561   

6.3 Speech Contest ช่วงชั้นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 6 

กันยายน  2561   

6.4 General  Quiz ช่วงชั้นที่ 4 วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ “นักเรียนเป็นผู้มี

คุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสำานึกรักความเป็นไทย  มีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย  และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ

สุข” ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการเรียนการสอน กิจกรรม งาน โครงการ การพัฒนาผู้เรียน 

และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งได้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

 ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทยได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระฯ ให้มีเทคนิค

และกระบวนการสอนที่น่าสนใจ มีความทันสมัย เหมาะ

สมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น และตอบโจทย์การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดการอบรมบุคลากรในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาการสอนภาษาไทยสู่

ศตวรรษที่ 21” โดยบุคลากรในระดับประถมศึกษา จัดการ

อบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 และระดับ

มัธยมศึกษา จัดการอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม  

2561 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 โดย 

อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำาสาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ

เป็นวิทยากรบรรยาย

 ทั้งนี้ ตลอดปีการศึกษา 2561 ได้มีการติดตามนิเทศ

การจัดการเรียนรู้ของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย ภายใต้แคมเปญติดแฮชแท็กในสื่อ Social Media 

#เรียนภาษาไทยใครว่าน่าเบื่อ โดยจัดทำาคลิปวีดิโอนำาเสนอ

การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิ้นปีการ

ศึกษา ประชาสัมพันธ์ลง Facebook Fanpage : ACT Aca-

demics เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบและเป็นการ

กระตุ้นบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและน่า

สนใจอย่างสม่ำาเสมอ



2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 -  โครงการอ่านเขียนสนุก มีสุข สร้างสรรค์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดำาเนินโครงการอ่าน

เขียนสนุก มีสุข สร้างสรรค์ ตลอดปีการศึกษา 2561 มีเป้า

หมายเพื่อพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่าน

และเขียนภาษาไทยไม่คล่องไปสู่การอ่านออกเขียนได้อย่าง

แม่นยำานำาไปสู่การเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ อีกแนวความคิดหนึ่งในการดำาเนินโครงการนี้ คือ 

นักเรียนต้องเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เสริมแรง

บวกให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่านและเขียนภาษาไทย 

จากการดำาเนินโครงการ “อ่านเขียนสนุก มีสุข สร้างสรรค์” 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 50 คนที่เข้าร่วม

โครงการมีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยท่ีดีขึ้น

อย่างเห็นได้ชัดและมีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่านและการเขียน

ภาษาไทย



 -  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการ

แข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่ อาทิ การแข่งขันเขียนบรรยาย

ภาพ การแข่งขันแต่งคำาประพันธ์ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 11-15 

มิถุนายน 2561 และมีการอ่านประวัติ-ความสำาคัญของวัน

สุนทรภู่ รวมทั้งมอบรางวัลการแข่งขัน ในเช้าวันอังคารที่ 26 

มิถุนายน 2561 หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยคุณครู

ภาษาไทยแต่ละระดับชั้นเป็นผู้ดำาเนินการจัดกิจกรรมและ

มอบรางวัล ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้

ทราบประวัติและรำาลึกถึงสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และ

เห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทย



 -  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษา

ไทยแห่งชาติ และพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ในวัน

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต หอ

ประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และจัดนิทรรศการวันภาษา

ไทยแห่งชาติและแสดงผลงานนักเรียน บริเวณลานด้านล่าง

หอประชุมหลุยส์ มารีฯ ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561



 - กิจกรรมค่ายภาษาไทย โครงการพัฒนา

ศักยภาพทางภาษาไทย

 มิสฮานาน  อีหมัน และทีมงานคุณครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย : ทศทักษ์

สู่ศตวรรษที่ 21 หลักสูตร “อบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการการ

เขียนสารคดีท่องเที่ยว” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2562 โดยอบรมภาคทฤษฎี 

ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และ

ปฏิบัติงานภาคสนาม ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยการจัดค่าย

ภาษาไทยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการฝึก

กระบวนการคิด  ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำา สื่อสารดี 

ใส่ใจนวัตกรรม รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันสื่ออย่าง

มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น รู้จักวางแผน เข้าใจสังคม 

และเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เหมาะ

สม อันเป็นการร่วมธำารงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดี

งาม อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และ

เป็นผู้นำาที่มีคุณภาพในอนาคต 



- การอบรมสาธิตการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำาคม” โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการอบรม “การสาธิตการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ คำาคม” ให้แก่นักเรียนท่ีมี

ความสามารถและมีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านเกมกีฬาทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดย อาจารย์พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์  อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ

ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย



3. ผลงานการแข่งขันของนักเรียน

1. การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2561 นางสาววรัญญา พนาภาส ม.5/6 ได้รับรางวัลชมเชย โดยมี มิสฮานาน อีหมัน เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

2. การแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 5 จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เด็กชายวิชยุตม์ มงคลมหาลาภ G.8A ได้รับรางวัลชมเชย โดยมี มิสฮานาน อีหมัน เป็นครูผู้

ฝึกซ้อม

3. การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 

นางสาวอนัญญา วงศ์วานศรีสุข  G.9A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก 

และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ โดยมี มิสฮานาน อีหมัน เป็นครูผู้ฝึกซ้อม



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Social Studies Genius 

 งาน Social Studies Genius  โดย มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา จัดกิจกรรมตอบปัญหาภายใน ในกิจกรรมชื่อ “เพชร

ยอดสังคม” โดยคัดเลือกนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจเข้าร่วมแข่งขัน

เกม เป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อวัดว่ารู้จริงในเรื่องนั้นเพียงใด กิจกรรมจัดในวันอังคาร และวันพฤหัสบดีหลังเลิกเรียน ณ 

ห้องปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ตั้งแต่เวลา 16.15 น. และรอบชิงชนะเลิศจะคัดเลือกผู้แข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 5 คนมาพบ

กัน จัดที่หอประชุมหลุยส์ฯ ในช่วงปลายปีการศึกษา                                



งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำาคัญ (ส่วนที่ 1 วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา)

กิจกรรมที่ 1 หล่อเทียนพรรษา ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารราฟาแอล

กิจกรรมที่ 2 ธรรมบรรยายหัวข้อ “ศาสนาสร้างคน สิทธิมนุษยชนสร้างวินัย” โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี 

       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่อาคารราฟาแอล

กิจกรรมที่ 3 แห่เทียนถวาย วัดพรหมสุวรรณสามัคคี โดยตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กิจกรรมที่ 4 ตัวแทนครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำาเทียนพรรษาถวายวัดในชุมชน



งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำาคัญ (ส่วนที่ 2 กิจกรรมระลึกพระคุณแม่) 

มีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อให้นักเรียนระลึกพระคุณและมีโอกาสแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่

2. สร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. เป็นโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม อันเป็นการเสริมความเข้าใจอันดีในครอบครัว

 ปีนี้จัดในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อ “มอนสเตอร์...ตัวน้อย”



งานอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน 

 ในสังคมปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันแย่งชิงสูง จนบางครั้งเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งเจตนา และไม่เจตนา  

เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน เข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และความยุติธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

จึงได้จัดโครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ความรู้แก่ครู บุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งทั้งเรียน โดยแบ่งกิจกรรม   

ออกเป็น

 1.จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู”   

       โดยมีคุณธีร์  ภวังคนันท์ ผู้อำานวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สถาบันสิทธิเด็กและเยาวชน  

        มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561   ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1

 2.อบรมให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้นิมนต์ พระราชธรรมนิเทศ หลวงพ่อพระพยอม 

       กลฺยาโณ  แสดงธรรมบรรยาย ในหัวข้อ “ สิทธิเบื้องต้น ของคนวัยเรียน ”ในวันที่ 10 มกราคม 2562

งานพัฒนาบุคลากร

 เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทันต่อการศึกษา

ยุคปัจจุบัน จึงนำาครูดูงาน อบรมสัมมนา รายละเอียดดังนี้

1. ประชุมวิชาการ สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย 

ในหัวข้อสอนอย่างไรให้ถึงแก่นมโนทัศน์ภูมิศาสตร์ ในวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2561 โดยมีครูกลุ่มสาระฯสังคมฯเข้าร่วม 4 ท่าน

2. มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตรใหม่สาระภูมิศาสตร์ ให้คุณครูในกลุ่มสาระฯ

การเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมจากแหล่งการเรียนรู้ใน

โรงเรียน

 มาสเตอร์เขมพาสน์  จาดก้อน เป็นวิทยากร ให้ความ

รู้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร การ

ใช้พลังงานทดแทน และใช้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เหลือ

จากการบริโภคด้วยการเติมจุลินทรีย์ แล้วหมักเป็นปุ๋ยหมัด

ชีวภาพ หนึ่งในกระบวนการศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม



งานบรรพชาสามเณร

 ปีพุทธศักราช 2562 เป็นปีมหามงคล ซึ่งจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมบรรพชาสามเณรเยาวชน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2562 ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง จ.นนทบุรี 



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี มุ่งส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการดำารง

ชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำาความรู้เกี่ยว

กับการดำารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้

ในการทำางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันในสังคม

ไทย และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ

ทำางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำางาน ดำารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างพอเพียง มีความสุข มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำางาน เห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกันดำาเนินงานและ

โครงการ การพัฒนาบุคลากร การนำานักเรียนเข้าร่วมการ

แข่งขัน และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   ทั้งภายใน และภายนอก

โรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้ดำาเนินการดังนี้

 1. การดำาเนินงาน และโครงการต่าง ๆ  ได้แก่ งานจัด

ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน งานจัดซื้อ และปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการ โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ประจำาห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์ งานธนาคารโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี โครงการพัฒนาแผนการเรียนสหศิลป์-คอมพิวเตอร์ 

และโครงการพัฒนาทักษะการทำาอาหาร และงานประดิษฐ์  

โดยการดำาเนินงาน และโครงการต่าง ๆ เป็นการดำาเนินงาน

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนให้แก่ผู้เรียนใน

การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ



 2.การพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมให้คุณครูในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้ารับการ

อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียน และการทำางานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และองค์กร 

ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้

สำาหรับครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรวิชา วิทยาการคำานวณด้วยการเรียนรู้ภาษา Swift 

กับแอพพลิเคชั่น Swift Playground และ Xcode การศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการความรู้ ณ สถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์" การประดิษฐ์พวงกุญแจ และ

ทบทวนการใช้จักรเย็บผ้า การอบรมโครงการ Young al Ro-

botic เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning เรื่อง กระบวนการคิด

เชิงคำานวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แนวใหม่ ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และการ

อบรม เรื่อง “การใช้งานบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ Kid bright 

เบื้องต้น” ซึ่งจัดโดยบริษัทกราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำากัด 

เป็นต้น



 3. การแข่งขันของนักเรียน โดยคุณครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความ

สามารถให้ได้รับประสบการณ์ตรงโดยการเข้าร่วมการ

แข่งขันทั้งภายใน และภายนอก  ได้แก่ การประกวดสารคดี

โครงการ Panasonic KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ได้รับรางวัล Best Documentary 

Award จากผลงานเรื่อง Living Together โดย มาสเตอร์

วันชัย จิรคุปการ เป็นครูที่ปรึกษาการแข่งขัน eSport (ROV) 

ม.4-6 วันวิชาการ ACT Extreme Education 2018 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ โดยมาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย เป็นครู

ที่ปรึกษา การแข่งขันการสร้าง Animation ด้วย Adobe 

Photoshop วันวิชาการ ACT Extreme Education 2018 

โดย มิสวิไลพร ศิลางาม เป็นครูที่ปรึกษา การประกวดการ

ผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์กับ สสส. และมูลนิธิสร้าง

เสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน ภายใต้โครงการสื่อ

เป็นโรงเรียนของสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of Clip 

จากผลงานคลิปสั้นเรื่อง "SPACE... พื้นที่คนเมือง" จัดทำา

โดยชมรม ACT Media และการประกวดคลิปวีดีโอสั้น 3 

นาที โครงการ"สอนเกรียนให้เซียนสื่อ" มหาวิทยาลัยรังสิต 

นักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1 พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 

บาท โดย มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นครูที่ปรึกษา  เป็นต้น



 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2560-2564  ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการ

พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ วัตถุประสงค์เพื่อยก

ระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่1.6 ให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 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 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ดำาเนินการจัดกิจกรรม 

มาตรฐานที่ 1 ตามตัวบ่งชี้ 1.6 ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้า

ร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

ตามจินตนาการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้นสุด

กิจกรรม/แผนงาน ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 นักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม

กิจกรรม จำานวน 5,000 คน จากจำานวนนักเรียนทั้งหมด 

5,133 คิดเป็นร้อยละ 97.40 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ ได้การจัดกิจกรรม

และการนำานักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันท้ังภายใน

และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากกระบวนการเรียนการ

สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน รวม 3 สาระ สาระทัศนศิลป์ สาระ

ดนตรี สาระนาฏศิลป์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกตาม

ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งการดำาเนิน

แผนงานเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาอัจฉริยภาพเต็ม

ตามศักยภาพ  เกิดสุนทรียภาพ ความรัก ความชื่นชอบ ตาม

ความสามารถและความถนัด เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม

กิจกรรม  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นำาความรู้ความสามารถ

ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ ในปีการศึกษา 2561 ได้ดำาเนินดังนี้

1. แผนงานการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศิลปะเพื่อให้นักเรียน

ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะที่หลากหลายสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะตามความถนัดและความสนใจ พัฒนาอัจฉริยภาพ

เต็มตามศักยภาพ

2.แผนงานซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองวิชาดนตรีฝ่ายวิชาการ 

ส่งเสริมท้ังภาคทฤษฎีและทักษะทางด้านดนตรีเต็มตาม

ศักยภาพ

3.แผนงานซ่อมวัสดุอุปกรณ์วิชาดนตรีฝ่ายวิชาการเพ่ือให้

นักเรียนได้ใช้เครื่องดนตรีที่มีความสมบูรณ์ เกิดความพร้อม

ในการพัฒนาทักษะเครื่องดนตรีในแต่ละประเภท

4.แผนงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้านทัศนศิลป์ การนำานักเรียนสู่แหล่งการเรียนรู้นอกห้อง

เรียน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์

จ ริงนำาความรู้ความสามารถไปใช้สร้างผลงานตาม

กระบวนการและการพัฒนาเป็นผลงานของตนเองสามารถ

นำาเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่เป็นท่ี

ประจักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ



5.แผนงานกิจกรรมนำานักเรียนแสดงทั้งภายในภายนอก 

การเตรียมความพร้อมด้านศิลปะการแสดงออกส่งเสริมให้ผู้

เรียนได้   แสดงออกในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสมเกิด

ความมั่นใจกล้าแสดงออกละการอนุรักษ์ความเป็นไทยร่วม

กับการแสดงร่วมสมัย

6.แผนงาน ACT ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2018 กิจกรรมเพื่อส่ง

เสริมภูมิปัญญาเกิดความสำานึกการอนุรักษ์ความเป็นไทย 

ส่งเสริมความ กล้าแสดงออกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จากการประกวดทั้งภายในและภายนอก

7.แผนงานศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้

เรียนรู้จักการแบ่งปันเป็นผู้ให้ท่ีสมบูรณ์ตามแนวคิดทางการ

ศึกษา ของนักบุญมงฟอร์ตผู้ก่อตั้งมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 

ผู้เรียนรู้จักพัฒนาการวางแผน  เป้าหมายเพื่อดำาเนินงาน

ร่วมกันร่วมกัน เป็นผู้มีจิตใจเสียสละต่อส่วนรวม กิจกรรม

ศิลป์อาสาเน้นการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะสามารถ

ดำาเนินชีวิตใน ชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป

8.แผนงานไหว้ครูดนตรีไทย ผู้เรียนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี

ไทยเพ่ือเป็นการบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอด

วิชาความรู้ทักษะด้านดนตรีไทย ผู้เรียนเกิดความรักความ

หวงแหนภูมิปัญญาด้านดนตรีไทยสืบต่อไป

9.แผนงานส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรม

ให้ ผู้ เ รียนได้ เรียน รู้ ท้ังภายในและนอกห้องเรียนจาก           

วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ

ผลงานนักเรียน ระดับโรงเรียน/มูลนิธิ/ทั่วไป ปีการศึกษา2561

 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวประภัสสร ค้ำาชู 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ผลการแข่งขันได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทอง โดยมิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์ ครูผู้ฝึกซ้อมและ

นำาเข่าวมการแข่งขัน

1. นางสาวประภัสสัร ค้ำาชู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

    กิจกรรมการแข่งขันวาดภพาลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

    ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

2. เด็กหญิงปริณดา มิ่งขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

    กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3

3. เด็กชายกฤติธี แซ่เอี้ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/A ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 

    กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 เป็นตัวแทน สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

    เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จังหวัดนครปฐม

4. เด็กหญิงสวิตตา กัณหะกาญจนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

    กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3



 ผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลป

หัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขต

พื้นที่การศึกษา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 68 ปีการ

ศึกษา 2561กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

หญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงเรียนวัดอินทาราม เด็กหญิงปริณดา มิ่งขวัญ ชั้น ม.

2/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้อง

เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3

 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การ

ศึกษา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 

2561 กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15  พฤศจิกายน 2561   

ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ผลการแข่งขัน เด็กหญิงสวิตตา  

กัณหะกาญจนะ ชั้น ม.1/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น 

ม.1-ม.3 

 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง

สากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 15  พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ผลการ

แข่งขัน เด็กชายกฤติธี แซ่เอี้ย ชั้น ม.1A ได้รับรางวัลชนะ

เลิศเหรียญทองอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล 

ประเภทชาย ระดับชั้นม.1-ม.3 เป็นตัวแทน สพม.เขต 1 

กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จังหวัด

นครปฐม 

 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ: ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 26  

ธันวาคม 2561 ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัด

นครปฐม กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย 

ระดับชั้นม.1-ม.3 ผลการแข่งขัน  เด็กชายกฤติธี  แซ่เอี้ย  ชั้น 

ม.1A ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 จากจำานวนผู้เข้า

แข่งขันทั้งสิ้น 45 คน 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย

วันท่ี 8-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์

ค รังสิต

ผลการแข่งขัน

1.ถ้วยชนะเลิศพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำานวน 2 รางวัล ได้แก่

   1.1 ประเภทคู่ Doubles Cycle

   1.2 ประเภท Team Haed-To-Haed Cycle Relay 

2. เหรียญรางวัล 17 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 19 

เหรียญทองแดง

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 2561 

ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือ

มูลนิธิฯ ครั้งที่ 16

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ผลงานการแข่งขัน ได้รับเหรียญรางวัล 4 เหรียญทอง 

3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

การแข่งขันรายการ Singapore Open Sport Stacking 

Championshiips 2018

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

ผลการแข่งขัน ด.ช.ภูริวัฒน์ ฟอเรส ชั้น ม.2/2

- เหรียญเงิน ท่า 3-3-3 - เหรียญเงิน ท่า3-6-3

- เหรียญเงิน ท่า Cycle - เหรียญทอง คู่ Doubles Cycle

- ถ้วย Overall อันดับที่ 5

การแข่งขันกีฬาสแต็ค กีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 40

วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง 

ประเภท Team Haed-To-Haed Cycle Relay



งานวัดผลและวิจัย

 งานวัดผลและวิจัย  ส่งเสริมและพัฒนาการด้าน

ต่างๆของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ

หลักสูตร เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค

ที่หลากหลาย นำาผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน กำากับติดตาม และมุ่งเน้นการนำาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการสอบต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาและกำาหนด

เป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนส่งเสริมการเตรียม

ความพร้อมในการสอบวัดคุณภาพของนักเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ระดับชั้น 

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

ม.3 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนใน

เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) อยู่

ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมูลนิธิ และมีจำานวน

นักเรียนที่ติดอันดับ TOP 100 ของมูลนิธิฯ เป็นจำานวนทั้งสิ้น 

41 คน และมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น 

ป.6 ม.3 และ ม.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ นอกจาก

นั้นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบได้

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และ

วิชาภาษาอังกฤษ จำานวน 49 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 จำานวน 4 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 

จำานวน 6 คน



และดำาเนินการจัดอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ให้กับคุณครูผู้สอนเพื่อนำาผล

การวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 



งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ

ใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับการดำารงชีวิตในสังคม  และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ในปีการศึกษา  2561 ได้มีการเปิดแผนการเรียน STEM Kids ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้จัดทำาหลักสูตรการ 

จัดการธุรกิจ และจะดำาเนินการเปิดเป็นแผนการเรียนอย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2562 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

             นอกจากนี้ ง านหลักสูตรและนิ เทศการสอน     

ดำาเนินการนิเทศตามแผนงาน และโครงการที่กำาหนด โดย

จัดทำาปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน เลือกใช้กิจกรรมการนิเทศ

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ

มีการสังเกตการสอน เพื่อทราบปัญหา และพฤติกรรมการ

เรียนการสอนของครูผู้สอนและนักเรียนโดยมีแบบบันทึก

การสังเกตการสอนมีการประเมินผลการนิเทศภายในตลอด

ภาคเรียน   

 เ พ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและ

พัฒนาการเรียนการสอน งานหลักสูตรและนิเทศการสอนได้

จัดอบรมการจัดทำาเอกสารหลักสูตรและการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การจัดการอบรมครูผู้สอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญการจัดอบรมครูเทคนิคการสอนในสู่

ศตวรรษที่21เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดเรียนการสอนท่ีเน้น

กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และการสร้างองค์ความ

รู้ด้วยตนเองและกิจกรรมน้ันต้องนำาไปสู่การบรรลุตามจุด

ประสงค์การเรียนรู้ มีการกำาหนดเกณฑ์การประเมินผลที่

ชัดเจน และคลอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงาน

ภายใน และภายนอก ทั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และอาจารย์จากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อนิเทศกำากับ 

ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูอีกด้วย  

 การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้       

โดยมีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลาก

หลาย ได้แก่ การสังเกตการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดย

คณะกรรมการครูเครือข่ายนิเทศและคณะกรรมการวิชาการ 

การนิเทศโดยครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนภาคเรียนละ 

1  ครั้ง การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้โดยคณะกรรมการ

ครูเครือข่ายนิเทศและงานหลักสูตรและนิเทศการสอน การ

ประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสรุปผลการนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้และนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง และสรุปผลภาพรวมในสิ้นภาคเรียนที่  2  เพื่อ

นำาผลมาพัฒนางานหลักสูตรและนิเทศการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด   

 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับครูผู้สอน    

ได้มีการจัดประกวดครูมืออาชีพ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น ด้านการใช้สื่อ

การสอนดีเด่น ด้านครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ (ด้านทักษะ)   ด้านครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ (ด้านวิชาการ) ด้านครูผู้สอนต่างชาติดีเด่น    

ด้านครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา ด้านครูผู้สอนดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา และด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น เพื่อ

ให้ครูได้มีศักยภาพและส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพอย่าง

สมบูรณ์แบบ



งานศูนย์วิทยบริการ

 ศูนย์วิทยบริการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน

การเรียนการสอนของครู และนักเรียน โดยจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศที่หลากหลาย และเพียงพอต่อความต้องการ มี

การจัดให้บริการสื่อ และเทคโนยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บทรัพยากรเป็น

หมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ ที่ง่ายต่อการค้นหา มีทรัพย

าการสารสนเทศ มากกว่า 82,271 รายการ โดยใช้โปรแกรม

ห้องสมุดอัตโนมัติ PMB ที่ได้มาตรฐานสากล  มีระบบสืบค้น

ข้อมูลหนังสือ การขยายเวลาคืนหนังสือผ่านหน้าเว็บไซต์ที่

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เปิดโลกเปิดเล่ม”

 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง และได้เลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ โดยงานศูนย์

วิทยบริการร่วมกับสำานักพิมพ์จัดจำาหน่ายหนังสือให้กับนักเรียนในราคาพิเศษ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร อาคารราฟาแอล 

และอาคารเซนต์คาเบรียล

ทันสมัย มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหนังสือ และ

ค้นคว้าทำารายงาน จำานวน 30 เครื่อง 

 นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และ

สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้หน่วยงานภายนอก และสำานักพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม

ค่ายรักการอ่าน กิจกรรมเปิดโลกเปิดเล่ม กิจกรรม Walk 

Rally กิจกรรมไปรษณีย์ไทยรัชกาลที่ 9 กิจกรรม Read 

Comics ตะลุยโรงเรียนผจญภัยไขปริศนาขุมทรัพย์แห่ง

ความรู้ กิจกรรมใบความรู้คู่การสะสม ฯลฯ



3. งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ใบความรู้คู่การสะสม“ 

 เชิญชวนนักเรียนยืมหนังสือระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3, 4, 5 กำาหนดส่งใบกำาหนดส่ง “ใบความรู้คู่การสะสม“ 

ส่งครบ 10 ใบ ส่งในกล่องที่ศูนย์วิทยบริการ เริ่มเดือน

กรกฎาคม-กันยายน 2561 ในภาคเรียนที่ 1 และในภาค

เรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2561–มกราคม 2562

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Walk Rally ระดับประถม

ศึกษาปีที่ 5-6 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าเพิ่ม

เติม



4. กิจกรรมค่ายรักการอ่าน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งสามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ในทางสร้างสรรค์ กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 8 มีนาคม 

2562 ณ ห้องสมุดระดับประถม ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ

5. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ งานศูนย์วิทยบริการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดแข่งขันประกวดคัดลายมือ 

ห้วข้อ “ดอกมะลิและแม่ของฉัน” ระดับประถมศึกษาปีที่ 2, 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนภาคปกติและ English 

Program เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการเขียน 



7. กิจกรรม Read Comics ตะลุยโรงเรียน ผจญภัยไขปริศนาขุมทรัพย์แห่งความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หน้าห้องสสวท. อาคารราฟาแอล

6. กิจกรรมให้ความรู้เกี ่ยวกับตราไปรษณียากร “ไปรษณีย์ไทยรัชกาลที่ 9” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1-6 เพื่อสร้างการรับรู้และเห็นคุณค่าการอนุรักษ์แสตมป์ไทย วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิทยบริการชั้น 3 อาคาร

รัตนบรรณาคาร 



ห้องสมุดมีชีวิต

 ห้องสมุดมีชีวิต อาคารราฟาแอล ชั้น 2 เป็นแหล่ง

การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายด้วยหนังสือ สื่อ และ

กิจกรรมช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทำา

กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเกื้อกูลส่งเสริม

การเรียนรู้ปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียน

รู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

และรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่ง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมส่ง

เสริมการอ่านและการเรียนรู้โดยผ่านการเล่นสื่อท่ีสร้างสรรค์

จินตนาการ 

 ในปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการได้พัฒนาห้อง

สมุดมีชีวิต โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นวัสดุ

ตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการและ

ความสนใจของนักเรียน เปิดให้บริการนักเรียนระดับประถม

ศึกษาปีที่ 1-ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันจันทร์-พฤหัสบดี 

ช่วงเวลาเช้า 07.00-07.40 น. ช่วงเย็นเวลา 16.00-16.40 น. 

 มีชั่วโมงการเรียนรักการอ่านในระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1 ครูบรรณารักษ์ได้จัดกิจกรรมแบ่งการเรียนการ

สอนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกอยู่ที่ห้องเรียนเพื่อทำากิจกรรม

การอ่าน การเขียน  กลุ่มที่สองนำาเข้าห้องสมุดมีชีวิต  เพื่อ

ฝึกทักษะพัฒนาสมองและกล้ามเน้ือมือด้วยการเรียนรู้ด้วย

ผ่านการเล่นส่ือท่ีสร้างสรรค์จินตนาการให้นักเรียนมีพัฒนา

ได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ มีการจัดกิจกรรมตามวันสำาคัญและ

กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศสร้างบรรยากาศ กระตุ้น

ความสนใจให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน  โดยตระหนัก

ถึงความสำาคัญปลูกฝั่งให้นักเรียนอ่าน เขียน และใช้ห้อง

สมุดอย่างมีคุณค่า





งานแนะแนว

1. แนะแนวผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนการเรียนเข้าแนะแนว



2. งานแนะแนวจัดสอบ Pre- O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีนักเรียนเข้ารับการทดสอบ จำานวน 

271 คน

3. งานแนะแนวประสานการรับมอบหุ่นยนต์ (AI) กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการ Young Al Robotic เพื่อนำากลับมา

ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนโรงเรียน และมี

มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย และมิสธนวรรณ ธาราแดน เป็นคุณครูร่วมอบรม



4. งานแนะแนว ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และเข้าร่วม

ประชุมเพื่อรับทุน และโควตาโรงเรียนจากมหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ ได้แก่ 

 4.1 มิสเกตน์นิภา สุขพรมา เข้าร่วมงานแนะแนวกับ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อรับมอบทุนการศึกษา

ให้กับนักเรียน จำานวน 3 ล้านกว่าบาท

 4.2 มิสเกตน์นิภา สุขพรมา และมิสมาลัยภรณ์ 

บุตรดี เข้าร่วมงานประชุมครูแนะแนวสัญจร เพื่อรับโควตา

โรงเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ จังหวัด กำาแพงเพชร 

โดยโควตาโรงเรียนนี้มีระยะเวลา 3 ปี

 4.3  มิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม เข้าอบรมกับโรงเรียน

เพลินพัฒนา ในหัวข้อ Music Therapy และ เข้าร่วมศึกษา

ดูงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา



6. งานแนะแนวนำานักเรียนเข้าร่วมงาน Open House กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ 

 6.1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 6.2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 6.3 มหาวิทยาลัยนานาชาติ Stamford

5. งานแนะแนวประสานการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับ

ทุนการศึกษา และโควตาโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ได้แก่

 5.1 ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 5.2 ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 5.3 ทุนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 5.4 โควตาโรงเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์    

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 5.5 โควตาโรงเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

                   พระนครเหนือ

 5.6 โควตาโรงเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 5.7 โควตาโรงเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



10.  ตะกร้าคณะได้นำานักเรียนออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้แก่

 10.1 ตะกร้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนำานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช 

 10.2 ตะกร้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยรุ่ง

 10.3 ตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / วิทยาลัยนานาชาติ StamFord

  10.4 ตะกร้าคณะศิลปะศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

  10.5 ตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์ เข้าWork Shop ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  10.6 ตะกร้าคณะกลุ่มสังคม เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง / และรัฐสภา

9. สัมมนาคณะกรรมการโครงการตะกร้าคณะ เพื่อวางแผนในการทำากิจกรรม และร่างหลักสูตรการเรียนการสอน

8. งานแนะแนวเชิญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าแนะแนว

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งจำาหน่ายใบสมัครให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

และจัดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

7. งานแนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

    (TCAS รอบที่ 1) ประมาณ 70 คน ผ่านทางเว็ปไซต์โรงเรียน และ Fanpage ต่าง ๆ



11. งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งทางบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องแนะแนว และทาง Fan page งาน

แนะแนว ACT เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษาต่อ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

12. งานแนะแนวให้บริการให้คำาปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ ได้แก่

 12.1 ด้านการศึกษา การวางแผนการเรียน การเลือกแผนการเรียนต่าง ๆ เป็นต้น

 12.2 ด้านพฤติกรรมนักเรียน (Case Study) การปรับพฤติกรรมนักเรียน การแนะนำาแนวทางการดูแลนักเรียน

                     ให้กับคุณครู และผู้ปกครอง



งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 Interactive English Program (IEP) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและยกระดับ

การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษเน้นในด้าน 

การสื่อสาร เป็นสำาคัญ ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีการดำาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ให้แก่นักเรียน IEP ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

 งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้เริ่ม

ดำาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้

แก่นักเรียน IEP ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โดยโครงการนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนท่ียังอ่านภาษา

อังกฤษไม่ค่อยคล่อง ให้มาฝึกฝนการอ่านภาษาอังกฤษ 

ทุกวันจันทร์ และวันพุธ ในช่วงเวลาคาบ 8 (15.10-16.00 

น.) เพื่อให้สามารถเพิ่มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และ

การอ่านจับใจความได้ดียิ่งขึ้น โดยการเรียนการสอนนั้น 

นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ

จากสื่อที่หลากหลายโดยมีคุณครูต่างชาติคอยดูแลอย่าง

ใกล้ชิด

2. การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Observation) 

ภาคเรียนที่ 1-2 /2018

 เป็นการเปิดโอกาสให้ครูต่างชาติได้ถ่ายทอดวิธี

การสอน และให้คำาแนะนำา รวมทั้งแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับ

วิธีการสอนให้แก่เพ่ือนร่วมงานเพ่ือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อีกท้ังเป็นการสร้างเจตนารมณ์ร่วมกันของการทำางานเป็น

ทีมอีกด้วย



3. การอบรมคุณครูต่างชาติ ในหัวข้อ 'Promoting the 

21st Century Skills: Bridging the Digital Gap' โดย Asst. 

Prof. Dr Atipat Boonmoh 

 ในวันศุกร์ที 24 สิงหาคม 2561 คุณครูต่างชาติ 

IEP จำานวน 34 ท่าน ได้ฝึกทักษะกระบวนการสอนที่ใช้

เทคโนโลยี สมัยใหม่ โดยคุณครูได้ฝึกปฏิบัติจริงในโปรแกรม

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจมากยิ่งขึ้น 

และเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ  กับการ

เรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ให้มี

ความสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



4. กิจกรรม Outdoor Activities 

 เป็นการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน (Outdoor Activities) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้สัมผัสสิ่งแวดล้อม

ภายนอกห้องเรียน ไม่จำาเจอยู่แต่ในห้องเรียน โดยครูต่างชาติได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียน และให้นักเรียนมี

ความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

5. การนิเทศการสอนคุณครูต่างชาติทั้ง 5 รายวิชา 

ประจำาภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561

 การจัดการนิเทศการสอน คุณครูต่างชาติทั้ง 5 

รายวิชา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ

คุณครูโดยให้หัวหน้างานการเรียนการสอนภาษาต่าง

ประเทศ ผู้ช่วยหัวหน้างานการเรียนการสอนภาษาต่าง

ประเทศ และ Subject Coordinators เป็นผู้นิเทศการสอน 

และให้คำาแนะนำา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป



6. การนิเทศการสอนครูต่างชาติ ทั้ง 5 รายวิชา 

โดยผู้เชี่ยวชาญจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน 

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 และ 14-15 พฤศจิกายน 2561  

ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ประธานสาขานิเทศการศึกษาและ

พัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และอาจารย์ปัญญา อัครพุทธพงศ์ อาจารย์สาขานิเทศการ

ศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อาจารย์ทั้งสองท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ คำา

แนะนำา เพื่อช่วยให้คุณครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมี

คุณภาพ และมีวิธีการสอนรูปแบบที่หลากหลาย



7. จัดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปฟินส์

 วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะดูงานจากประเทศ

ฟิลิปปินส์ จำานวน 45 ท่าน มาศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติ

จาก ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง กล่าว

เปิดงานต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้คณะศึกษาดูงาน  

โดยคณะศึกษาดูงานได้เดินชม ตึกเรียน EP ศูนย์ดนตรี 

และ ศูนย์กีฬา และแลกเปลี่ยนทัศนคติ พูดคุย เกี่ยวกับการ

บริหารโรงเรียน หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน



8.กิจกรรม IEP Clash of Talents 2019

 กิจกรรม IEP CLASH  OF TALENTS 2019 เพื่อ

ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ และทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ เป็นการเปิดเวทีในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

หลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว  เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และฝึกความกล้าแสดงออกของ

นักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม

หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 

ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรม

9. การทดสอบ Oxford Young Learner Placement Test

 เพ่ือวัดความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษตามหลัก

ของ CEFR ตามมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความ

เชี่ยวชาญทางภาษา ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน

ทวีปยุโรป ทางงานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จึง

จัดสอบ Oxford Young Learner Placement Test ในวันที่ 

15 กุมภาพันธ์ 2562   



10. โครงการ ACT Study tour in October 2018 

@Oregon & Los Angeles วันที่ 6-22 ตุลาคม 2561  

  นักเรียนจำานวน 12 คน เข้าร่วมโครงการเรียนภาษา

อังกฤษกับคุณครูชาวอเมริกัน ณ University of Oregon 

โดยมุ่งเน้นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำาวันและการออกเสียง

ที่ชัดขึ้นตามแบบฉบับของอเมริกันและให้นำาไปใช้ในการ

ใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นการสั่งอาหาร, การซื้อ

ของกินของใช้ประจำาวันและนอกจากน้ีนักเรียนยังได้เรียนรู้

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนจาก Host family โดย

การทำากิจกรรมร่วมกันในวันหยุดและการสรุปเรื่องราวใน

แต่ละวันให้แก่ทางโฮสได้รับฟังเพ่ือฝึกทักษะการฟังและพูด 

นอกจากการเรียนภาษาแล้วนักเรียนยังได้รับประสบการณ์

จริงจากการทำากิจกรรมต่างๆผ่านการเย่ียมชมสถานที่

สำาคัญต่าง ๆ เช่น Crater Lake ปล่องภูเขาไฟที่กลายเป็น

ทะเลสาบ, Hiking water fall ชื่นชมความร่มรื่นของธรรมชาติ

และรวมถึงการทำากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขี่ม้า C&M Sta-

ble ,กิจกรรมชมพระอาทิตย์ตกดินที่ Spencer Butte ในจุด

ท่ีสวยท่ีสุดซึ่งจะได้เห็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ในเวลา

เดียวกัน, กิจกรรมทักษะการยิงปืนในหลากหลายชนิด และ

การแข่งขันยิงธนู และสุดท้ายเดินทางสู่มหานครแห่งความ

ฝัน Los Angeles เพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นระดับตำานานของ

ดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

11. โครงการ Study Tour October Course 2018 

ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 

 นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.4 จำานวน 36 คน ไป

ศึกษา และทัศนศึกษา ณ สถาบัน Union Institute Of Lan-

guage เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 

29 กันยายน-21 ตุลาคม 2561 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริงกับเจ้าของ

ภาษาโดยตรง อีกทั้งได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยว

ต่าง ๆ ในรัฐควีนส์แลนด์ เช่น City tour Brisbane, Mt.Coot-

tha for City Views, Lone Pine Koala Sanctuary, Gold 

Coast, Movie World , Queensland Museum  โดยมี 

มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ มาสเตอร์อัครัช ขันธ

ปรีชา และมิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล เป็นผู้ดูแล



12. โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรม 

ณ โรงเรียน Kamimura เมือง Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น   

 นักเรียนในแผนการเรียน สหศิลป์-ญี่ปุ่น ระดับชั้น 

ม.5 จำานวน 10 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหว่างวันที่ 6-17 พ.ค. 62 โดยมี Miss Midori 

Otake และมิสอัจฉรา จันหา เป็นผู้ดูแล นักเรียนได้เรียนรู้

วัฒนธรรมการชงชา, การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นโบราณ โดย

นักเรียนได้มีพักอาศัยอยู่กับ Host Families ชาวญี่ปุ่น ซึ่ง

จะได้ประสบการณ์ และสัมผัสชีวิตจริงของชาวญี่ปุ่น และ

ได้ทัศนศึกษาชม City Tour รอบเมือง Kagoshima, Mu-

seum of the Meiji Restoration, วัด Terukuni Jinja, สวน

สาธารณะ Shiroyama Koen, Kagoshima

13. FSG Textbook Orientation and Workshop 2019

 คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษาฯ, 

คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม FSG 

Textbook Orientation and Workshop 2019 ในวันที่ 4-6 

พ.ค. 2562 และ วันที่ 7-9 พ.ค. 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยคุณครูได้รับเทคนิคกระบวนการสอน

แบบใหม่ สาธิตการสอนร่วมแสดงความคิดเห็นกับรูปแบบ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การสอนระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย



14. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในช่วง Summer Course 2019 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 

 นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

กับครูเจ้าของภาษา ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 

มีนาคม-26 เมษายน 2562 ณ เมือง Auckland ประเทศ 

New Zealand โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะชีวิต และเรียน

ภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น รวม 45 

ชั่วโมง ในแบบ Intensive ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้

นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในชีวิตประจำา

วัน  พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อ

สร้างความกล้าในการใช้ภาษา และส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง

เต็มที่ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะไปทัศนศึกษายังสถานที่

ต่าง ๆ เช่น Hobbiton , Kiwi Valley, Trampoline World , 

Rainbow’s End Theme Park , Deventport , Sky Tower, 

Auckland Museum , Maritime Museum , Maori Concert



15. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในช่วง Summer Course 2019 ณ ประเทศอังกฤษ 

 นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

กับครูเจ้าของภาษา ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 

มีนาคม-27 เมษายน 2562 ณ เมือง Bury St Edmunds 

ประเทศอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน เพื่อเสริมสร้าง

ความมั่นใจในการนำาภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในชีวิตประจำา

วัน รวมถึงเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำา และความสามัคคี

ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบในครั้งนี้ นักเรียนไปทัศนศึกษายัง

สถานที่ต่าง ๆ เช่น นาฬิกา Big Ben, ตึกอาคารรัฐสภา, มหา

วิหารเวสมินเตอร์, พระราชวัง Buckingham, จัตุรัส Trafal-

gar, สวน St.Jame’s, Oxford Street, Christchurch Col-

lege, Ely Cathedral, Cadbury Chocolate Factory, สนาม

ฟุตบอล Anfield, Liverpool และสนามฟุตบอล Old Traf-

ford, Manchester



งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

 งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และนำานักเรียนเข้าร่วมการประ

กวดแข่งขันภาษาจีน ในปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

 * การประกวดร้องเพลงจีน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต บางนา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 * การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 * การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีน ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นางสาวชไมพร เฉิน

               ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 * กิจกรรมในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

 * งานการเรียนการสอนภาษาจีน จัดการอบรมการสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาจีน (HSK) โดยสถาบันไอเก็ด

 * การแข่งขันวันวิชาการภาษาจีน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี น.ส.วิภาพร งามวิไลสมศักดิ์นายสุขเกษม 

   เพียรกิจสกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 * การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี





โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.

 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง 

สสวท. และสอวน. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ตลอดจนทักษะ และกระบวนการคิดโดยใช้

วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง

ในทุกมิติ ผ่านการดำาเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2561 

ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือทางวิชาการ

มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เชิงวิชาการที่มีคุณภาพ จึงมีการดำาเนินการด้านการพัฒนา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
บุคลากร โดยการส่งครูเข้าร่วมอบรม และศึกษาดูงาน เช่น 

 1.1 การศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมศักยภาพด้าน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 - ในวันที่ 11 กันยายน 2561 งานห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น ได้นำาคณะกรรมการเข้าศึกษาดู

งานท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่ออกแบบ และสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้  

 1.2 การจัดอบรมพัฒนาคุณครู 

 - คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ

ม.ต้น ได้รับการอบรมในหัวข้อ วิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ

ของ STEM เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างหลาก

หลายเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความถนัดและความสนใจ 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมี รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียม

โพธิ์ รองคณะบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยาการในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นวัน

ที่ 14 มีนาคม 2562 



2. การส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อ

เป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้กับ

นักเรียน ทางคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ขั้นสูงให้กับนักเรียน และส่ง

เสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ ดังนี้

 2.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เพิ่มพูนประสบการณ์ เป็น

รายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดให้กับ

นักเรียน ผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เช่น การนำาชุดหุ่น

ยนต์ Robotic มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต

ประวันและการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เพ่ือวัดความสูง

ของตึก

 2.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ศึกษาล่วงหน้า ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้น

พัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

โดยศึกษาองค์ความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่ กับการปฏิบัติ  

เช่น การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววิทยา ควบคู่กับการทำาปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

 2.3 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

สาขาคณิตศาสตร์ จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ซ่ึงนักเรียนในหลักสูตรห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่ เหรียญเงิน 

จำานวน 1 คน และเหรียญทองแดง จำานวน 1 คน และได้

รับรางวัลระดับประเทศ  เหรียญทองแดง จำานวน 1 คน คือ 

ด.ช.ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์ ม.1/8
 2.4 การเข้าสมัครรับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงกา

รพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับ

เด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP) ครั้งที่ 

22 จัดโดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี ซึ่งนักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ได้ผ่านเข้ารอบแรก จำานวน 17 คน และได้รับคัดเลือกรอบ

รอบสองได้เข้าร่วมโครงการจำานวน 1 คน คือ ด.ช.ธนโชติ 

อ่อนละมูล ม.3/8 และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ และได้รับทุนวิจัยเพื่อใช้ในการทำาโครง

งานวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นที่

ปรึกษา



3. การพัฒนานักเรียนด้านทักษะและกระบวนการคิด

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ และกระบวนการของนักเรียนควบคู่กับ

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้กับผู้เรียน ดังนี้

 3.1 กิจกรรม STEM MEETING เป็นคาบเรียน

พิเศษที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ และกระบวนการ 

จากหัวข้อที่สนใจ โดยเรียนรู้ในทุกกระบวนการทั้งภายใน

ห้องเรียน และสถานที่จริง ดังเช่นในปีการศึกษาที่ผ่านมาครู

และนักเรียนได้นำาเสนอเร่ืองของ “ข้าวกับการเกษตรอินทรีย์” 

มาเป็นหัวข้อในการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมให้

ความรู้ด้านพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ให้กับนักเรียน

ในรูปแบบของกิจกรรมและการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เช่น นักเรียนได้ลงมือคิดสูตรในการทำายาฆ่าแมลงอินทรีย์

และปุ๋ยหมักอินทรีย์และลงมือทำาด้วยตนเอง

 3.2 กิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้ เป็นการ

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานที่

จริง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาใน STEM 

MEETING ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้นำานักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้เกษตร

อินทรีย์ชุมชนบ้านหัวอ่าว อำาเภอสามพราน จ.นครปฐม และ

ตลาดสุขใจ ซึ่งเป็นตลาดค้าขายสินค้าจากโครงการเกษตร

อินทรีย์ของชาวบ้านในชุมชน จ.นครปฐม 

 3.3 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ ส ำาหร ับนักเร ียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม

เลิศธานี จ.สุพรรณบุรี และแหล่งเรียนรู้แปลงนาอินทรีย์ นา

เฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการ

เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหัวข้อ ข้าวกับการเกษตรอินทรีย์

 3.4 กิจกรรม STEM ร่วมใจปันน้ำาใจสู่ชุมชน ใน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 คณะกรรมการห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ นำานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิ

ทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำานวน 111 คน 

ไปทำากิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำาใจ ปันความรู้ โรงเรียน



วัดไผ่ขวาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนักเรียนร่วมทาสีสนาม

เด็กเล่น ทาสีผนังห้องน้ำา บริจาคและจัดหนังสือในห้องสมุด 

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ บริจาค

ของเล่นและเครื่องเขียน รวมถึงกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษและเกมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี

แนวคิดในการแบ่งปันทั้งความรู้ สิ่งของ และประสบการณ์ที่

ดีแก่ผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่า

 3.5 กิจกรรม STEM 1 DAY CAMP งาน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำานักเรียนห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วม

กิจกรรม STEM 1 DAY CAMP เพื่อฝึกปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในระดับ

มหาวิทยาลัย ดังนี้

 - มัธยมศึกษาปีที่ 1  เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการทาง

เคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2562

 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการทาง

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2562

 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ

ทางฟิสิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2562



โครงการห้องเรียน STEM Kids ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 ในปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี ได้พัฒนาหลักสูตร STEM Kids ขึ้น สำาหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา โดยหลักสูตร STEM Kids นี้ เป็นหลัก

สูตรบูรณาการที่นำาแนวการจัดการเรียนรู้ “สะเต็มศึกษา” 

STEM  Education  ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

ให้เกิดการบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

(Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ 

(Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) มาผสม

ผสานกันอย่างลงตัว เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำาเป็น

ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้

ของตนไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาโดยมีกระบวนการคิด

อย่างเป็นระบบ มาปรับใช้ให้เหมาะกับหลักสูตรสถานศึกษา

และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งผลจากการดำาเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมง STEM meeting จะแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่

1. ช่วง Summer course เป็นการปูพื้นฐาน ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 วิชาวิทยาศาสตร์  เน้นในด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเช่นการสังเกตการใช้เครื่องมือ

    ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

 วิชาคณิตศาสตร์  เน้นในเรื่องการนับลด นับเพิ่ม การบวก

 วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เน้นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่าย โดยผ่านโปรแกรมเกมส์ ต่าง ๆ

2. ช่วงภาคเรียนที่ 1 เป็นการปูพื้นฐาน ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยเริ่มใช้หน่วยการเรียนแบบบูรณาการ

 วิชาวิทยาศาสตร์  เน้นในด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่นการวัด การใช้เครื่องมือ

    ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

 วิชาคณิตศาสตร์ เน้นในเรื่องการนับลด นับเพิ่ม การบวก การลบ 

 วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เน้นทักษะการ CODING อย่างง่าย ๆ



3. ช่วงภาคเรียนที่ 2 เป็นการใช้หน่วยการเรียนรู้แบบ STEM ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ

เพื่อเพิ่มทักษะการทำางานเป็นทีม 

 กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่จะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 2 ครั้ง และกิจกรรม One Day 

Camp





English Program

 แผนการเรียน English Program จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และมุ่งเน้น

พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถอย่างโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสอน ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดอย่าง

เป็นระบบ สร้างสรรค์ สนุกสนานต่อการเรียนรู้ และกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ทีมงานคุณครูไทย และคุณครูชาวต่าง

ชาติ มีความเชี่ยวชาญในการสอน การดูแลนักเรียน โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมของนักเรียนใน

ทุก ๆ ด้าน เพื่อให้นักเรียน English Program มุ่งสู่ความเป็นสากล สามารถพัฒนาตนเอง และแข่งกับนานาชาติได้ในอนาคต 

ในปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. Crossword Class  

 แผนการเรียน EP ได้จัดการเรียนการสอนวิชา 

Crossword Game เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ของ

นักเรียนโดยพบว่า การที่นักเรียนแข่งขันกันทำาคะแนน บน

กระดาษจากคำาศัพท์ มีผลทำาให้ความสนใจในการเรียนรู้

ภาษามากขึ้น และทำาให้ผลการเรียนด้านภาษาอังกฤษของ

นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น ด้วยความสนุกสนานประกอบการ

ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาการเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษ ทำาให้มรการพัฒนา ครอสเวิร์ดจากการเป็น

เกมในห้องเรียนไปสู่การแข่งขันในระบบต่าง ๆ ในประเทศ 

และระบบสากลตามต่อไป     

       ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางหน่วยงาน EP 

ร่วมกับ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำาคม และซูโดกุ  

แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน ACTEP G.1-9 Crossword 

Competition 2018 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น    

จูบิลี่  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี



2. Red Letter Days Project

 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของครูผู้สอนชาวต่างชาติ มีความ

คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การทำางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำา และผู้ตามที่ดี โดยใช้ช่วงวันสำาคัญต่าง ๆ ของ

คนไทย และชาวต่างชาติ ในการจัดกิจกรรม

- Red Letter Days: Patriot’s  Day

- Red Letter Days: Tanabata Festival

- Red Letter Days: Mother’s Day

- Red Letter Days: Halloween Day



- Red Letter Days: Father Fun Festival celebrates Real-life Heroes

-Red Letter Days: Valentine’s Day

3. EP Experience Project

 โครงการนี้จัดทำาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกห้องเรียน รู้จักการแบ่งบันผู้อื่น มีทักษะ

ชีวิตที่ดี ร่วมทั้งสามารถ ทำางานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการจัดกิจกรรมในทุก ๆ ขั้นตอน นักเรียนได้ใช้

ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูผู้สอนชาวต่างชาติ ในการดำาเนินงาน เป็น

การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 

- EP Experience G.1-3: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

- EP Experience G.4: โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก จังหวัดนครปฐม



- EP Experience G.5: ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ

- EP Experience G.6: หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม

- EP Experience G.7-9: โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  จังหวัดนครปฐม

4. EP Step up Project 

 งาน EP จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 

สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นละ 2 วัน/สัปดาห์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนให้แก่นักเรียน ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังส่งเสริม

ให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวันมากยิ่งขึ้น



5. EP Camp 2019

 งาน EP จัดค่ายให้กับนักเรียน G.7-9 ในวันที่ 27-29 

มีนาคม 2562 ณ แก่งกระจาน พาราไดซ์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการทำางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นนำา

และผู้ตามที่ดี มีน้ำาใจ เสียสละ และมีความเป็นรุ่นพี่ รุ่นน้อง 

โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการทำากิจกรรมต่าง ๆ

6. EP Academic Competition 

 คณะคุณครูผู้สอนวิชา Mathematics Science 

และ English จัดการแข่งขันภายในขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ และศักยภาพของนักเรียน โดยใช้การแข่งขัน ใน

วิชาต่างๆ เป็นสิ่งเร้า และสร้างบรรยากาศ ช่วยให้นักเรียนมี

ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากยิ่งขึ้น

7. English Inspiration Project

 โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน 

EP G.1-6 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งใน และนอก

ห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมที่เร้าต่อการฝึก การพัฒนาเสริม

ทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อพัฒนาผลการเรียน

ของนักเรียน EP ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น



8. Cambridge Exam 

 Cambridge Exam เป็นการจัดสอบวัดมาตรฐาน

ด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยใช้ข้อสอบจาก

มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ซึงเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนภาษา

อังกฤษ ข้อสอบนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการ

สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย การย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ประเทศ

ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้กับนักเรียนระดับชั้น G.2, 

G.4, G.6 G.8 และ G.9

9. จัด EP October Course และ Summer Course

 ให้กับนักเรียนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในช่วงเวลาปิดภาคเรียน โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียน

นั้นได้กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เพิ่มพูนทักษะในด้าน ๆ ต่าง การทำางานกลุ่ม และเตรียมตัวในการเรียนในภาค

เรียนต่อไป

- EP October Course 2018: Halloween Themed



- EP Summer Course 2019: Magical Summer Themed

การพัฒนาบุคลากร 

 งาน EP และ IEP ร่วมกันจัดสัมมนาคุณครูต่างชาติ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนสอน พัฒนาเทคนิค

การสอนให้หลาหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และการออก

ข้อสอบที่สามารถวัดทักษะกระบวนการวัดความเข้าใจ ได้

ตรงตามตัวชี้วัด โดยจัดกิจกรรมให้มีการระดมสมองแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น ในแนวคิดใหม่ ๆ ในทันสมัยต่อการ

เปลี่ยนของสังคมโลก มีหัวข้อในการสัมมนาคือ “Raising 

the Standard” ในวันที 6-7 ตุลาคม 2561 ณ Z through by 

the Zign Hotel จ. ชลบุรี

 วันที่ เมษายน 2562 Mr. Daniel  Tuttle หัวหน้า

งาน EP และ Mr. Vitaliy Pozhdaev คุณครูผู้สอนวิชา Eng-

lish Writing G.10-12 ร่วมกันพัฒนาออกแบบ Webpage 

สำาหรับการทำาแผนการสอนออนไลน์ ภายในหน่วยงาน โดย

มีวัตถุประสงค์ คือลดการใช้กระดาษ มีการจัดกระทำาข้อมูล

ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค

ในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดสัมมนาในหัวข้อ “Pro-

fessional Development Tools for Lesson Planning” ณ 

ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี





02 ผลการดำาเนินงานฝ่ายปกครอง
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มุ่งหวังที่จะดูแลนักเรียนทุกคนให้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัย ได้

รับการดูแลอย่างทั่วถึง ได้รับการปลูกฝังให้มีค่านิยม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 

สามารถดำารงชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข ฝ่ายปกครองมีกลุ่มงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

 1. งานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 

เป็นหลักในการดำาเนินงาน ทำาให้นักเรียนทุกคนได้รับการ

ดูแลจากครูประจำาชั้น ครูคู่ชั้น และครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ 

เช่น การเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล การให้คำาปรึกษา 

การแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี  และ

การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น 

 2. งานส่งเสริมระเบียบวินัย เป็นกลุ่มงานที่มุ่งส่ง

เสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านความประพฤติ เป็นผู้

มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน สังคม 

สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ เช่น กิจกรรมแต่งกายดีมีวินัย 

กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบแถว และ

กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด เป็นต้น

 3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นกลุ่มงาน

ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยจัด

กิจกรรมทั้งทางด้านการอบรม สัมมนา และสาธิต เช่น การ

อบรมของคณะภราดา คณะครู การอบรมของพระสงฆ์และ

วิทยากรจากภายนอก การนำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้

ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน  



 นอกจากนี้ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนช่วย

เหลือเด็กยากไร้ และด้อยโอกาสทางการศึกษาของมูลนิธิ

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และได้รับโล่เกียรติคุณ  โครงการ 

“The  Heart  of  Giving” เพ่ือแสดงความขอบคุณแก่โรงเรียน

ที่สนับสนุน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

 4. งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่าย

ปกครองตระหนักถึงความสำาคัญด้านสวัสดิภาพของ

นักเรียนทุกคน จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแล เช่น 

การติดตั้งกล้องวงจรปิด การใช้ระบบการบันทึกเวลาเข้า-

ออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู้ปกครองเรื่องการมาเรียนของนักเรียน การจัด

เวรประจำาวันให้แก่ครู บุคลากรโดยดูแลนักเรียนตามจุด

ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อดูแลความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย  การจัดเจ้าหน้าที่ตำารวจและอาสาสมัคร

ชุมชนมาช่วยอำานวย ความสะดวกด้านสวัสดิภาพตลอด

ปีการศึกษา การจัดนักเรียนจิตอาสา เช่น ลูกเสือกองร้อย

พิเศษ สารวัตรนักเรียน นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา และ

สภานักเรียน เพื่ออำานวยความสะดวกแก่นักเรียนในการลง

จากรถ การข้ามถนนพื้นที่ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังจัด

กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน เช่น การฝึกอบรมการ

ป้องกันอัคคีภัย การฝึกซ้อมหนีไฟจากอาคารสูง การจัด

สัปดาห์ป้องกันสิ่งเสพติดให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

 5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายปกครองได้

รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ให้เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึงประสงค์มาไว้ด้วยกัน กิจกรรม

นักเรียนจิตอาสา ประกอบด้วย สภานักเรียน สารวัตร

นักเรียน กองร้อยพิเศษ และนักศึกษาวิชาทหาร โดยมุ่งปลูก

ฝังความเป็นผู้นำา ผู้ตาม ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ 





03 ผลการดำาเนินงานฝ่ายกิจกรรม
 ฝ่ายกิจกรรมดำาเนินการส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ อาทิ

- ม.สันติ ศรีเครือแก้ว เข้าร่วมการอบรม “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำาปี 2561” 3 หลักสูตร ดังนี้

   TQA Criteria รุ่น 6, TQA Internal Organization Assessment รุ่น 1 และTQA Application Report Writing รุ่น 2 

- ม.นที กลิ่นสุคนธ์ เข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา ระดับชาติ (NTO) ประจำาปี 2561 วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561

- ม.อภินันณ์ โชคทวิภัทร เข้าร่วมการอบรมว่ายน้ำา FINA Development Programme 2018

- ม.ธนกร บุญจรัส เข้าร่วมการอบรมว่ายน้ำา FINA Open Water Clinic 2018

- จัดกิจกรรมสัมมนาฝ่ายกิจกรรม ประจำาปีการศึกษา 2561 วันที่ 11-13  มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฮาโมนี่ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

แผนกกิจกรรมนักเรียน และงานสัมพันธ์ชุมชน

 แผนกกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด

ปีการศึกษาท้ังกิจกรรมด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพกีฬา และนันทนาการ กิจกรรม

การถวายความจงรักภักดี กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน และ

กิจกรรมอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

- กิจกรรมงานไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7 

  มิถุนายน 2561

- กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

   2561

- กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

  ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน เมื่อวันที่ 16 

  สิงหาคม 22561

- กิจกรรมกรีฑาสี ประจำาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 

  สิงหาคม-1 กันยายน 2561

- กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 

  ณ Blu o bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

  คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่าง

  วันที่ 17-20 ตุลาคม 2561

- กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

- กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันเด็กเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 11 

  มกราคม 2562

- กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ระหว่างวันที่ 18-19, 

  21-26 มกราคม 2562 

- กิจกรรมมอบมอบทุน “ลวสุต” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

  2561



กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนสหศิลป์ดนตรี และการ

แสดง

 นำานักเรียนหลักสูตรสหศิลป์ดนตรี และการแสดง 

เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ จากภายนอก โดยมีราย

ละเอียด ดังนี้

- เข้าชมการแสดงโครงการเครือข่ายศิลปกรรม มหาวิทยาลัย   

  ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  

  2561

- เข้าชมการแสดงละครเวที เรื่อง “บ้านเรือน เคียงกัน 

  สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

- กิจกรรม ACT Senior Recital 2018 เมื่อวันที่ 21 

  กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์ดนตรี

 ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมนักเรียนเข้า

ร่วมการประกวดและจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ

ให้กับนักเรียนที่มีความถนัด ความสนใจ และความสามารถ

ทางด้านดนตรี ตลอดปีการศึกษา อาทิ

- ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ (ม.2/1, 29314) ได้รับรางวัล

  เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2561

- วงขับร้องประสานเสียง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการ

  ประกวดวงขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำา

  ปี 2561

- รางวัลชนะเลิศ รายการ “ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจาก

  ดวงใจ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรี 

Trinity

 ศูนย์ดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนได้สอบวัดระดับ

ความสามารถทางด้านดนตรีกับสถาบัน Trinity College 

London ซึ่งในปี 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัล 

Excellence in Music Teaching Award ในฐานะสถาบัน

ที่มีผลการทดสอบมาตรฐานดนตรีได้คะแนนอับดับหน่ึง

ของประเทศ 3 ปีซ้อน ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้ง

สิ้น 36คน โดยมีนักเรียนได้คะแนนการสอบอันดับหนึ่งของ

ประเทศ จำานวน 6 คน ดังนี้

- เด็กชายชยพัฒน์ โอสนานนท์ (ม.1/8, 24610)  

  วิชากีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 93 คะแนน 

- เด็กชายอินทัช  อรุณจริยาวาณิช (ป.4/4, 27314) 

  วิชากีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 87 คะแนน

- เด็กชายธีรภัทธ์ สายแวว (ม.1/3, 25057)

  วิชากีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 93 คะแนน

- เด็กชายวรรธนันท์  จุ้ยประเสริฐ (ป.5/2, 26375)

  วิชากีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 87 คะแนน

- เด็กชายรัตนวิทย์  ศิวะนาวินทร์ (ป.4/5, 28628) 

  วิชา กีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 87 คะแนน

- เด็กชายภคิน  ผดุงคุณธรรม (ม.1/2, 24715)

  วิชา กีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 87 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

 ศูนย์ดนตรี ดำาเนินการจัดให้มีการทดสอบความ

สามารถทางด้านดนตรี เพื่อความเป็นเลิศด้านดนตรีของ

นักเรียน โดยนักเรียนที่ผ่านการสอบตามเกณฑ์ จะได้รับใบ

ประกาศนียบัตรด้านดนตรี (Certificate Grade Exam) ซึ่ง

ในปี 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจำานวน 260 คน จัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก 

คณาจารย์คณะดุริยางศิลป์ ม. ศิลปากร เป็นคณะกรรมการ

สอบ

กิจกรรม ACT Music Festival 2018

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทั้งภายใน และ

ภายนอก ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้แสดงออก

อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-1 

ธันวาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดกว่า 600 คน

กิจกรรม ACT Music Awards 2018

 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก

ความสามารถทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งการ

ประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวงดนตรีสากล และ

ขับร้องเดี่ยว มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 122 คน จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

กิจกรรม ACT Music Gifted 2018

 ศูนย์ดนตรีจัดกิจกรรม ACT Music Gifted 2018  

เป็นกิจกรรมท่ีคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้าน

ดนตรีและมีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี

อย่างเข้มข้น โดยมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจนถึงปัจจุบัน

ทั้งสิ้น 31 คน และมีการแสดงเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ศูนย์กีฬา และนันทนาการ 

 ศูนย์กีฬา และนันทนาการ ดำาเนินการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตร HSP (Higher Sport Program) ตลอดปี

การศึกษา และดำาเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดการ

แข่งขันกีฬาและนำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ 

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และนันทนาการ  อาทิ

- กิจกรรม 100 Plus Tennis Clinic by Tamarine Season 2

- กิจกรรม SET TABLE TENNIS FOR EVERYONE

- กิจกรรม ACT Dancing Contest 2018

- การแข่งขัน Futsul Theophane Junior Cup 2018

- การแข่งขัน ACT Golf Junior Open 

- การแข่งขัน ACT Junior Chip & Putt  Championship 

  2018

- จัดการสอบวัดระดับพัฒนาการทักษะด้านกีฬาเทนนิส 

  ACT Tennis Test Exam 2018

กีฬาเทควันโด

- 9 เหรียญทอง รายการ “ Bangkok Taekwondo Invitation 

  Champions”

- 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รายการ 

  “THAITAE OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 

  2018 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

  สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3”

- 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รายการ “GH Bank 

  เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

  ประจำาปี 2562”



กีฬากอล์ฟ

- ชนะเลิศ รายการ Thailand Kids Golf (TKG) Tour 2018 

  -2019 Match #1-4

- ชนะเลิศ รายการ SINGHA – ISF Junior Golf Open 2019

กีฬาปีนหน้าผา

- รางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

  รายการ Pumpfest 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์

- รางวัลชนะเลิศ รายการ Boulder Fest 2018 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการชิงชนะเลิศแห่ง

  ประเทศไทย ประจำาปี 2561

- รางวัลชนะเลิศ รายการ The North Face Cup 2019

- รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

  รายการ Deep Climbing Fun Competition 2018

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Hong Kong 

  Bouldering Championships 2019 ณ ประเทศฮ่องกง

กีฬาเทนนิส

- ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง (ม.1/7, 27141) ได้รับเลือกเป็น

  ตัวแทนทีมชาติไทย รุ่น 14 ปีหญิงและได้รับโล่รางวัล

  เยาวชนที่สร้างชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ

- ชนะเลิศ รายการ ITF ASIAN 14 & UNDER CLOSE 

  CHAMPIONSHIPS 2018 

- ชนะเลิศและรองชนะเลิศ รายการเทนนิสเยาวชนไอทีเอฟ 

  จูเนียร์ เกรด 4 "สปีกเกอร์คัพ อินเตอร์เนชั่นแนลจูเนียร์ 

  ทัวร์นาเมนต์ 2018" ณ ประเทศไต้หวัน

- ชนะเลิศ เทนนิสเยาวชนไอทีเอฟ ไชน่า จูเนียร์ 14 เกรด 1 

  ณ ประเทศจีน 

- ชนะเลิศ  เทนนิสเยาวชนไอทีเอฟ เกรด 3 รายการ "ไชน่า 

  จูเนียร์ 15" ณ ประเทศจีน

- ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสเยาวชน เกรด 2“ฮ่องกง โอเพ่น 

  ไอทีเอฟ จูเนียร์ เทนนิส แชมเปี้ยนชิพ 2018” ณ ประเทศ

  ฮ่องกง

- ชนะเลิศ รายการ พีทีที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด 5 

- ชนะเลิศ รายการ อินเดีย ไอทีเอฟ จูเนียร์ 1 ณ ประเทศ

  อินเดีย

- ชนะเลิศ รายการ 6th Guangdong International Junior 

  Tennis Championships ณ เมือง Guangzhou ณ ประเทศ

  จีน



กีฬาแบดมินตัน

- ชนะเลิศ รายการ CSC Age Group Badminton 2018 

  ณ ประเทศสิงคโปร์

- ชนะเลิศ รายการ Chinese Swimming Club Age Group 

  Badminton 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์

- ชนะเลิศ รายการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทย 

  SCG Badminton Championships 2018 

งานสระว่ายน้ำา 

 งานสระว่ายน้ำา  ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน 

คอร์สนอกเวลา วันเสาร์ October Course และ Sum-

mer Course และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดการแข่งขัน

กีฬา และนำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ เพื่อ

พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาว่ายน้ำา อาทิ

- จัดกิจกรรม ACT Swimming Championship 2018

- รางวัลชนะเลิศ รายการ SINGHA SWIMMING 2018

- 2 เหรียญทอง รายการ SINGHA Sprinter Swimming 

  Thailand 2018

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมบุคคล รายการ

  แข่งขันว่ายน้ำา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกทม.2561

- 5 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง รายการ

  เยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1/2562

- 17 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง รายการ 

  Martin’s cup Swimming Championship ครั้งที่ 17 

ศูนย์ฟิตเนส

 ศูนย์ฟิตเนสฯดำาเนินการเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-

เสาร์ เวลา 07.30-19.00 น. ให้บริการการออกกำาลังกายเพื่อ

สุขภาพ ให้แก่สมาชิกทั้งนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และ

ชุมชน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่สมาชิก ดังนี้

- ศูนย์ฟิตเนส ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ และ

  มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่ง

  เสริมสุขภาพบุคลากร หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  เนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทาง

  กายของภาครัฐและเอกชน” โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำานวน 

  68 คน 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสมาชิก ACT Super Strong 

  Challenge 2019 เพื่อทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย 

  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 121 คน ผ่านการทดสอบ

  จำานวน 93 คน

- กิจกรรม ACT Healthy Boy & Girl 2018 เพื่อเฟ้นหา

  นักเรียนที่รักการออกกำาลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง

  สมบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจำานวน 30 คน ผ่าน

  การคัดเลือก 14 คนและแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 

  27 พฤศจิกายน 2561 





04 ผลการดำาเนินงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย  ผู้แทน

ผู้รับใบอนุญาต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ผู้ปกครอง และผู้แทน

ครู จำานวน 8 ท่าน ในปีการศึกษา 2561  จัดประชุมคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน จำานวน 4 ครั้ง โดยภาคเรียนที่ 1 จัด

ประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561  และวันที่ 20 กันยายน 

2561  ในภาคเรียนที่ 2 จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2561  และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมดังกล่าว 

จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้รับทราบผล

การดำาเนินงานของโรงเรียน และได้พิจารณาให้ความเห็น

ชอบในประเด็นสำาคัญ ๆ ต่าง ๆ  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะใน

การดำาเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

2. งานรับนักเรียนใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการรับสมัครนักเรียน

ใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561 เพ่ือเข้าเรียนในระดับช้ันต่าง ๆ 

ดังนี้

2.1 กิจกรรม Open House

 กิจกรรม Open House จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง

นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลราย

ละเอียดของแต่ละแผนการเรียน รวมถึงแนวทางในการรับ

นักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำาปี

การศึกษา 2562  ปิดท้ายกิจกรรมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่

นำาเยี่ยมชมห้องเรียน ซึ่งในปีนี้มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้า

ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำานวนมาก

2.2 การรับนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการรับสมัครและสอบ

คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2561 และประกาศผลสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 31 

พฤษภาคม 2561 และดำาเนินการรักษาสิทธิ์เข้าเรียน เมื่อวัน

ที่ 7-8 มิถุนายน 2561

2.3 การรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายนอก)

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  เมื่อวัน

ที่ 5 มกราคม 2562 และสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 

2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 9 มกราคม 2562 

ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.act.ac.th และรับรักษาสิทธิ์

เข้าเรียน วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562

2.4 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนแทรก

ชั้นทุกระดับชั้น เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน เมื่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2562

2.5 จัดถ่ายรูปนักเรียน

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการจัดถ่ายรูปนักเรียน

เพื่อจัดทำาบัตรประจำาตัวนักเรียน ในระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.

1 ม.4 และนักเรียนเข้าแทรกชั้นทุกคน ระหว่างวันที่ 15-17 

และ 28 พฤษภาคม 2562



ระดับ สามัญ English Program รวม

ประถมศึกษา 2,268 344 2,612

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,057 171 1,228

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,190 103 1,293

รวมทั้งสิ้น 4,515 618 5,133

แผนกธุรการ

งานทะเบียน / งานสารบรรณ

1. จำานวนนักเรียน

 ปีการศึกษา 2561 มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 5,133 คน เป็นนักเรียนชาย 3,197 คน นักเรียนหญิง 1,936 คน

จำานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561



ประเภทของบุคลากร ชาย หญิง รวม

ผู้อำานวยการ 1 0 1

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 5 2 7

หัวหน้าแผนก 2 5 7

หัวหน้างาน 14 21 35

ครูผู้สอน 70 141 211

ครูสนับสนุนการสอน 4 16 20

บุคลากรทางการศึกษา 0 0 0

รวมครูไทย 96 185 281

ครูต่างชาติ 47 41 88

เจ้าหน้าที่ 28 39 67

พนักงาน 37 85 122

รวมต่างชาติ เจ้าหน้าที พนักงาน 112 165 277

รวมทั้งสิ้น 208 350 558

3. ปริมาณเอกสารเข้า-ออก ของแผนกธุรการ                                              

 ปีการศึกษา 2561 มีปริมาณเอกสารเข้า-ออก ดังนี้

- เอกสารงานทะเบียน เฉลี่ยต่อวัน 40.00 ฉบับ

- เอกสารงานสารบัญ เฉลี่ยต่อวัน 11.46 ฉบับ

2. จำานวนบุคลากร

 จำานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ

 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ดำาเนินการ

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมโรงเรียนผ่านช่องทาง

สื่อสิ่งพิมพ์ และ Social Media ของโรงเรียน ตลอดปีการ

ศึกษา 2561 โดยมีสถิติยอด View Social Media ณ วันที่ 

22/04/2562 ดังนี้

- Youtube ACT Media จำานวน 1,136 subscribers 

  และ 242,182 views

- Facebook ACT Media&Studio 5,857 คน ถูกใจเพจ 

  และ 5,963 คนติดตามเพจ

- Facebook Assumption College Thonburi 

  4,583 คนถูกใจเพจ และ 4,609 คนติดตามเพจ

- Line Official งานประชาสัมพันธ์ ACT มี friends 

  จำานวน 1,322 คน



ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี

1. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

นำาโดย คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและ

ครูฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ซึ ่งได้มีการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย การจัดการจัดการจัดการ

แข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เส้นทาง กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพัก ณ โรงแรมสวน

สนประดิพัทธ์ เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 การจัดการ

แข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 “ACT CHARITY MINI 

MARATHON 2019” 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

เส้นทางสวนพุทธมณฑล พุทธมณฑลสาย 4 ศาลา จังหวัด

นครปฐม  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี เมื่อวันที่ 23 

มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมพบปะตัวแทนผู้ปกครอง โดย

มีกิจกรรมวางพวงมาลาและดอกไม้ บริเวณอนุสรณ์แห่ง

ความจงรักภักดี หน้าสวนกาญจนาภิเษก จัดการแข่งขัน

บาสเกตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้ปกครองและสมา

คมฯ  สนับสนุนการสร้างสนาม STREET BASKETBALL 

และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดปี

การศึกษา



2. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี

 คุณเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมครูเกษียณอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวัน

อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ สนาม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ต คลับ และในนามของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ

ธนบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนกองทุนชมรมครูเกษียณ จำานวน 320,000 บาท 



แผนกการเงิน

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำาเนินการตามแผนงานและโครงการซึ่งผ่านการพิจารณาความเห็นชอบและอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย    

โดยจัดทำาแผนงานและโครงการของโรงเรียนที่คำานึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับสูงสุดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยงบ

ประมาณที่ใช้ในปีการศึกษา 2561 แบ่งสัดส่วนดังนี้

ทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประเภทต่าง ๆ รวม 285 ทุน คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของ

นักเรียนทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 17,573,204.75 บาท จำานวนทุนการศึกษา 285 ทุน แบ่งเป็นประเภทดังนี้

 ทุนการศึกษาเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทุนราฟาแอล) จำานวน 14 ทุน

 ทุนการศึกษาเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนยอห์นแมรี) จำานวน 26 ทุน

 ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา จำานวน 175 ทุน

 ทุนการศึกษาอื่น ๆ จำานวน 70 ทุน

เงนิเดอืนบุคลากร

25%

ค่าใชจ่้ายดาํเนนิการ

27%
ค่าสาธารณูปโภค

4%

ทุนการศกึษา

4%

ค่าใชจ่้ายจัดการเรยีนการสอน

21%

ค่าดูแลรักษา

และซ่อมบํารุง

4%

งบประมาณฝ่ายต่าง ๆ

13%

แสดงสัดส่วนรายจ่าย ประจาํปีการศึกษา 2561





05 ผลการดำาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
งานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน 
เป็นหน่วยงานที่อำานวยความสะดวกด้านยานพาหนะดูแลการบริการรถตู้รับส่งนักเรียน ปัจจุบันมีรถตู้ให้บริการจำานวน 42 

คัน มีการจัดการการบริการให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียน ดังนี้

1. มีการอบรม/ประชุมพนักงานขับรถประจำาเดือน เป็นการ

แจ้งข่าวสารต่าง ๆ  และย้ำาเตือนถึงเรื่องความปลอดภัยใน

การขับขี่รถ และการให้บริการ

2. มีการเชิญตำารวจ มาให้ความรู้แก่พนักงานขับรถให้ความ

รู้เกี่ยวกับกฎจราจร และการขับขี่รถอย่างไรให้เกิดความ

ปลอดภัย ปีละ 2 ครั้ง 

3. มีการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถทุกคน ปีละ 2 ครั้ง

4. ตรวจสภาพรถโดยบริษัทตัวแทนตรวจสภาพรถเอกชน 

ยูพีดี (ตรอ.)



5. สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ

งานโภชนาการ   
 งานโภชนาการ มีสถานที่ทำาการ อยู่ชั้นล่างของ

อาคาร Golden Jubilee, ครัวต้นสน อาคารยอห์นแมรี่ และ

ซุ้มขายอาหารจำานวน 5 ซุ้ม งานโภชนาการมีพนักงานใน

ความดูแลจำานวนทั้งหมด 50 คน มีหน้าที่ในการให้บริการ

จัด-จำาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้กับบุคลากร นักเรียน  

ผู้ปกครอง และให้บริการกับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนฯ เปิดให้

บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-17.00 น. และ วัน

เสาร์ เวลา 06.30-15.30 น. ในการดำาเนินงานเน้นกระบวน 

การในการกำากับ และติดตามการดำาเนินงานของหน่วย

งานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิ ครัวกลาง (งาน

รับรองบุคลากรทั้งภายใน-ภายนอก และอาหารกลางวัน

พนักงาน) ครัวเด็กทานประจำา (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1-3 ) ครัวต้นสน (ขายนักเรียนและผู้ปกครอง) ครัวครูเลี้ยง

อาหารครู (กลางวัน) งานครัวเด็กนักเรียนทำาอาหารให้กับ

นักกีฬาโครงการพิเศษฟุตบอล-บาสเกตบอล พนักงานงาน

ล้างภาชนะ พนักงานงานทำาความสะอาด นักเรียนทาน

ประจำาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  (งานครัวเด็ก)

เลี้ยงรับรอง จัดอาหารว่าง เตรียมอาหารมื้อกลางวัน มื้อเย็น 

หรือมื้อค่ำา ตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน (งานรับรอง) 

จัดทำาจัดเตรียม เลี้ยงอาหารนักกีฬาโครงการพิเศษฟุตบอล 

-บาสเกตบอล จำานวน 3 มื้อ (ครัวช้างเผือก)



จากผลการดำาเนินงานของงานโภชนาการตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้โรงอาหารของโรงเรียนฯได้รับประกาศนียบัตร จากกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และประกาศนียบัตรกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยของ

สำานักงานเขตบางแค ส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเป็นประจำาทุก 6 เดือนของทุกปี จะเห็น

ได้ว่าโรงเรียนฯ ให้ความสำาคัญกับงานโภชนาการ และจัดสรรงบประมาณประจำาปีอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะต้องมี

การพัฒนางานให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา         

งานร้านค้า
งานร้านค้า  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สถานที่ทำาการ  อยู่ชั้นล่าง

ของอาคาร Golden Jubilee  มีหน้าที่ในการให้บริการจัด-

จำาหน่ายอาหารให้กับบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้

ปกครอง  ทั้งภายในและภายนอก ที่เข้ามาใช้บริการ  เปิดให้

บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.30-17.00 น. 

 ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน ในความรับผิดชอบ

มีร้านค้าจำาหน่ายอาหารอยู่จำานวน 11 ร้านค้าภายในโรง

อาหาร GOLDEN JUBILEE 9 ร้าน ใต้อัฒจันทร์ สนาม

ว่องประชานุกูล 1 ร้าน และร้านขายกาแฟ ด้านข้าง ACT 

SPORT ARENA อีก 1 ร้าน ซึ่งมีคณะกรรมการงานร้านค้า 

และมีหน่วยงานจากภายนอกท่ีเข้ามาตรวจอาหารให้ถูก

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

และลูกมือภายในร้านทุกคน ทุกปี เป็นประจำาก่อนเปิด

ภาคเรียน โดยแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัมผัส

อาหารและใส่ใจแก่ผู้บริโภคทุกท่านท่ีเข้ามาใช้บริการ

อาหารที่โรงอาหารของโรงเรียน



งานอนามัยโรงเรียน
 งานอนามัยโรงเรียน มีห้องพยาบาลตั้งอยู่ 2 ที่ คืออาคารเทิดเทพรัตน์ และอาคารราฟาแอล เปิดให้บริการด้าน

สุขภาพแก่นักเรียน และบุคลากร ตั้งแต่เวลาวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-17.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.00-15.30 น.                                                                                      

มีการให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากร ดังนี้

 1. บริการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำาส่ง

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม กรณีท่ี

ประสบอุบัติเหตุโดยใช้ประกันอุบัติเหตุท่ีโรงเรียนจัดทำาให้

 2. บริการป้องกันโรค 

 - จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ได้แก่ วัคซีนป้องกัน

โรคตามเกณฑ์ (dT) นักเรียน ป.6 และ ป.1, วัคซีนป้องกัน

มะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง ป.5 วันที่ 22 พฤศจิกายน 

2561 และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 21-22 

มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 - จัดป้องกันโรคระบาด ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ

โรคระบาด และตรวจคัดกรองป้องกันโรค

 3.บริการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 

 - ตรวจสุขภาพบุคลากร วันที่ 9,16 มิถุนายน 2561

 - ตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2561 

 -ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์นัก

เรียน ป.1-ป.2 วันที่ 5-6 กันยายน 2561, ป.3-ป.6 วันที่ 3-4 

กันยายน 2561 และวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562  

 -จัดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (ฟรี) ให้กับชุมชนปีละ 2 

ครั้ง วันที่ 25 สิงหาคม 2561 และวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

 4. ประสานงานกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ 

เนชั่นแนล หนองแขม จัดรถพยาบาลไว้บริการนักเรียน 

บุคลากร และผู้ปกครองในงานกิจกรรมของโรงเรียน                                                                                                                                    



ร้าน Stationery ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารเทิดเทพรัตน์ (ใต้อาคาร

สระว่ายน้ำา) 

 เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 7.00 -17.00 น.)

 วันเสาร์เปิดให้บริการ (เวลา 7.30-15.30 น.)

ร้าน Stationery เป็นร้านที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับการ

จำาหน่ายอุปกรณ์ประกอบการเรียนต่าง ๆ เช่น

• อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ

ร้าน Stationery

• หนังสือแบบเรียน-สมุดแบบเรียน (บางรายวิชา) เช่น 

หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์, หนังสือแบบคัดไทย-คัด

อังกฤษ, สมุดคัดจีน, สมุดรายงานตราโรงเรียน, สมุดวาด

เขียนเล่มเล็ก, เล่มใหญ่, สมุดจดการบ้าน, สมุดใบลา 

เป็นต้น



• กระเป๋านักเรียนต่าง ๆ    

• ชุดพละนักเรียน (ทุกระดับชั้น)

• อุปกรณ์ประกอบการแต่งกายชุดลูกเสือ,เนตรนารี (เช่น หมวก,ถุงเท้า,ป้ายวิชาพิเศษต่างๆ เป็นต้น)

• รองเท้านักเรียน, รองเท้าพละ, รองเท้าลูกเสือ และถุงเท้านักเรียน

• อุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาต่าง ๆ

 นอกจากนี้ทางร้านยังมีสินค้าประเภทฝากขายซึ่งเป็นสินค้านอกเหนือจากที่ทางโรงเรียนจำาหน่ายมากมาย เช่น

• สินค้าฝากขายประเภทสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคต่าง ๆ

• สินค้าประเภทหนังสืออ่านเล่น, กิ๊พช็อฟ,สินค้าตามเทศกาลงานประดิษฐ์ต่าง ๆ และเบ็ดเตล็ดอีกมากมาย

 ร้าน Stationery เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งควบคุมดูแลโดยคุณครู และบุคลากรของทางโรงเรียน

นโยบายของร้านมุ่งเน้นสู่ความเป็นมาตรฐานสากล สินค้าที่ดี, มีคุณภาพ และราคาย่อมเยาว์ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 

การบริการทุกระดับด้วยความประทับใจ เพราะหัวใจของเรา คือ “ การบริการ”



งานสนามฟุตบอล และ อัฒจันทร์
 งานสนามฟุตบอล และอัฒจันทร์ บริการสถานที่

ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

กิจกรรม นักเรียน คณะครู ศิษย์เก่า และชุมชน พร้อมรองรับ

กิจกรรมฟุตบอลภายนอก อาทิเช่น ฟุตบอลลีกเยาวชนแห่ง

ชาติ ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี และฟุตบอลระดับอาชีพไทย

ลีก 4 เปิดทำาการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 

 สนามฟุตบอลว่องประชานุกูลได้รับใบอนุญาตสโมสร (Club Licensing) จาก AFC และ สมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทย ใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยในระดับไทยลีก 4 ฤดูกาล 2561-2562 โดยปีการ

ศึกษา2561ได้ให้บริการจัดกิจกรรมท่ีสำาคัญ ๆ อาทิเช่น

 • กิจกรรมกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561

 • กิจกรรมฟุตบอลนักเรียน

 • กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรคณะครูและศิษย์เก่า

 • กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลภายนอก ฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ

 • ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2018

 • กิจกรรมให้บริการชุมชน



งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ซึ่งผลการแข่งขันตลอดปีการศึกษา 2561 

มีดังนี้

รายการ Chang  Junior Cup 2018

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าร่วมโครงการ ‘’ช้าง จูเนียร์ คัพ 2018 ทริป ทู อิงแลนด์’’ เดินทางไปฝึกศาสตร์ลูก

หนังกับสโมสรเอฟเวอร์ตัน ฟินส์ฟาร์ม อะคาเดมี่ ประเทศอังกฤษ ชมเกมลูกหนังระดับโลก) รางวัลพิเศษนักเตะที่ทำาผลงาน

ยอดเยี่ยม ประจำา ทัวร์นาเมนต์ รางวัลพิเศษนักเตะที่ทำาผลงานยอดเยี่ยมประจำาทัวร์นาเมนต์ ได้แก่

1. ด.ช.อัษฎา หอมหวน ได้รับรางวัลกองหน้ายอดเยี่ยม

2. ด.ช.กฤตภัค แสงสวัสดิ์ ได้รับรางวัลกองกลางยอดเยี่ยม

3. ด.ช.กันตพณ สีลารัตน์ ได้รับรางวัลกองหลังยอดเยี่ยม

4. ด.ช.ธรภัทร์ นันทโกวัฒน์ ได้รับรางวัล (MPV) ผู้เล่นยอดเยี่ยม

รายการกีฬาโรงเรียนธนาคารออมสิน 

รุ่น 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือกตัวแทน

กรุงเทพมหานคร รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 รุ่น 17 

ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกตัวแทน 

กรุงเทพมหานคร     



รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รายการกรมพลศึกษา รุ่น 12 ปี ประเภททั่วไป 

รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รายการกรมพลศึกษา รุ่น 14 ปี ประเภท ก. 

รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รายการ มวก. นนทบุรีคัพ 2018 รุ่น 12 ปี 

รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รายการ กองทัพอากาศ 2018 รุ่น 13 ปี 

รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รายการ NONTHABURI U14 YOUTH CUP 2018 ด.ช.โอลุวะ เฟมี อนพัช โยเซฟ อาเซ่ ได้รับรางวัล

นักเตะยอดเยี่ยม รุ่น 14 ปี  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 2561 รุ่นอายุ 18 ปี

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ SINGHA 3x3 Thailand Championship 2018





06 ผลการดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
 โรงเร ียนอัสสัมชัญธนบุร ี  ต ั ้งอยู ่ เลขที ่  92 

ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มี

พื้นที่รวม 80 ไร่ 27 ตารางวา จำาแนกเป็นอาคารเรียน จำานวน 

7 อาคาร อาคารประกอบ จำานวน 13 อาคาร และอาคารอื่นๆ 

จำานวน 3 อาคาร  รวมทั้งสิ้น  23  อาคาร จำานวนห้องเรียน

หลักสูตรสามัญ  53  ห้อง ห้องเรียนหลักสูตร Bell   43  ห้อง 

และห้องเรียนหลักสูตร English Program 24 ห้อง รวม

ทั้งหมด  120  ห้อง   

 ทั้งนี้ ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน่วยงานในสังกัดที่

ต้องดูแลรับผิดชอบจำานวน จำานวน 8 งาน ประกอบด้วย  

งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ งานสิ่ง

แวดล้อม งานซ่อมบำารุง งานสาธารณูปโภค งานจราจร

และรักษาความปลอดภัย งานศิลป์ และงานหอพัก โดยใน

งานต่าง ๆ มีหน้าที่ให้บริการและอำานวยความสะดวก ดูแล

บำารุงรักษาอาคารสถานที่ พร้อมทั้งซ่อมแซมแก้ไข บำารุง

รักษาวัสดุอุปกรณ์  ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน มีความ

ปลอดภัยกับนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และบุคคล

ภายนอกที่เข้ามาติดต่องานภายในโรงเรียน 

งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

 ดำาเนินการบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ใน

สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม ตามงบประมาณประจำาปีที่กำาหนดไว้ อีกทั้ง

ประสานงานหน่วยงานหรือฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ

ดำาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย 

และตัวบ่งชี้ ของฝ่ายอาคารสถานที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามขั้นตอนการทำางาน P D C A เพื่อให้มีความรวดเร็ว 

ชัดเจน สามารถติดตามและตรวจสอบได้  มีการส่งเสริม

อบรมพัฒนาบุคลากรโดยให้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ศึกษา

ดูงานภายนอกสถานที่ ให้มีวิสัยทัศน์ด้านการทำางานอย่าง

กว้างไกล จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใน และส่ง

เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือ

เพิ่มศักยภาพในการปฏบัติงาน  ดำาเนินการตามนโยบาย 

เป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ให้ใช้ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่ามี

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  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 เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง

   โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 4 

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

   ระดับดีเด่นพิเศษ  จากการไฟฟ้านครหลวง  เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ  เป็นอาคารประหยัดพลังงานของการ

   ไฟฟ้านครหลวง  โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

 - ปีการศึกษา 2560 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเพชรน้ำาเอก รับมอบโล่พระราชทาน

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กลุ่มสถาบันการศึกษา ประเภทโรงเรียน ตามโครงการเครือข่าย

   กรุงเทพฯ สีเขียว จัดโดย กรุงเทพมหานคร

 - ปีการศึกษา 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN Energy Awards 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภท

   อาคารควบคุม  Large  Building Category โดยมีเลขาธิการอาเซียน  Lim Jock Hoi เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ 

   ประเทศสิงคโปร์  จากกระทรวงพลังงาน

 - ปีการศึกษา 2561 รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

   และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



งานอาคารสถานที่

 ฝ่ายอาคารสถานท่ี ดำาเนินการดูแลตรวจเช็คมาตรฐาน 

ความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร จัดเตรียมตรวจเช็ค

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การตรวจสมรรถภาพของ

อุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือนภัย เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร 

การบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารตามหลักเกณฑ์

การตรวจสอบอาคาร ดำาเนินการจัดทำารายงานการจัดการ

พลังงานตามแนวทางการปฏิบัติอาคารควบคุม ดำาเนินการ

ฉีดพ่นยุงรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดลูกน้ำายุง

ลายและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ดูแลตรวจเช็คการ

กำาจัดปลวกและแมลง ตกแต่งภูมิทัศน์ ปรับปรุงพื้นที่ให้

สะอาดเรียบร้อย อำานวยความสะดวกในด้านวัสดุอุปกรณ์ 

สื่อการเรียน-การสอน ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน จัดหา

พนักงานทำาความสะอาดเสริมจากภายนอกเพ่ือประจำา

จุดพื้นที่ดูแลให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ อีกทั้ง ได้

ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีตามแผนงานงบประมาณ

โครงการประจำาปีการศึกษา เพื่อให้อาคารสถานที่ให้มีความ

มั่นคงแข็งแรงสวยงาม สะดวกสบายและช่วยเสริมสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  ดังนี้

ดำาเนินจัดหาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ซ่อม

บำารุงเพื่อรองรับการใช้งาน ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนอาคาร

ประกอบให้อยู่ในสภาพที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ

โรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม ดูแลทำาความสะอาด

และลอกท่อระบายน้ำา  ซ่อมแซมพื้นตัวหนอนและพื้นมาร์

เบล็กซ์ ดำาเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาคาร

เรียน อาคารประกอบ  จัดทำารั้วรอบสนามฟุตบอล แทนการ

ก่อสร้างอัฒจันทร์ ปรับปรุงห้องน้ำา สระว่ายน้ำา อาคารเทิด

เทพรัตน์ ก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น  ก่อสร้าง Sky Walk 

Way ปรับปรุงห้องน้ำาฟิตเนส ห้องซาวน่า อาคารโกลเด้นจูบิ

ลี่  จัดทำาป้ายชื่อชั้นอาคารและห้องเรียน อาคารเซนต์ปีเตอร์ 

ปรับปรุงห้องน้ำาชาย-หญิง อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1-2   

จัดทำาบอร์ดใส่จอ LED ขนาด 80 นิ้ว ปรับปรุงหลังคา รางน้ำา 

ฝ้าเพดาน บ้านพักภราดา  อีกทั้งได้ดำาเนินการตามนโยบาย 

เป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้

ใช้ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยการตรวจเช็คความเรียบร้อยของการใช้วัสดุอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเรียน 

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 





งานซ่อมบำารุง

 ดำาเนินการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำารุงรักษาอาคารและวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำานักงาน รวมถึงอุปกรณ์

ที่ใช้ในการเรียน การสอนของนักเรียน ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำานวยความสะดวกด้าน

การจัดการเรียนการสอนและให้บริการต่าง ๆ  ต่อหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



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 ที่มีความ

เชี่ยวชาญ ชำานาญการเฉพาะทางจากหน่วยงานบริษัท

ภายนอกเข้ามาช่วยดูแล ตรวจเช็ค ระบบเครื่องปรับอากาศ 

WATER COOLED CHILLER SYSTEM โดยบริษัท แอร์

โค จำากัด ดูแลตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE 

โดยบริษัททีมเทคโนโลยี จำากัด ดูแลตรวจเช็คงานระบบ

ลิฟต์ โดย บริษัท มิตซูบิชิ จำากัด และ บริษัท สยาม ฮิตาชิ 

เอลลิเวเตอร์ จำากัด  ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงาน การใช้งาน

มีความเรียบร้อย ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ มีการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีการตรวจ

สอบและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำาประปา น้ำาเสียใน

อาคารเรียนอาคารประกอบ ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ

ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า ดูแลซ่อมแซมระบบเสียง ดูแล

ซ่อมแซมระบบลิฟต์ ดูแลซ่อมแซมระบบตู้คอนโทรลระบบ

ไฟฟ้า ระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าของโรงเรียนทั้งหมด อีกทั้งได้

ดำาเนินการตามนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ทรัพยากรพลังงาน และสิ่ง

แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดทำาโครงการติดตั้ง

แผงโซล่าเซลล์เพิ่มเติมอาคารเซนต์ปีเตอร์  ดำาเนินการตรวจ

สอบคุณภาพน้ำาดื่ม น้ำาใช้ และคุณภาพน้ำาเสีย ดำาเนินการ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารโกลเด้นจูบิลี่ อาคารราฟาแอล 

ห้องจำาหน่ายอุปกรณ์การเรียน(Big A) อาคารเทิดเทพรัตน์  

ดำาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ประตูทางเข้า-ออก สนาม

ฟุตบอลว่องประชานุกูล ดำาเนินการเปลี่ยนจอ ProJector 

พร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม ดำาเนินการจัดซื้อมิกเซอร์พร้อม

แอมป์และไมค์ลอย  ปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุมรัตน

บรรณาคาร 1 ตรวจเช็คตู้เมนไฟฟ้า และเปลี่ยนแคปแบงค์  

ตรวจเช็คและซ่อมไฟฉุกเฉิน อาคารโกลเด้นจูบิลี่  เพื่อความ

ปลอดภัยภายในอาคาร เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED อาคารหอ

ประชุมหลุยส์ฯ มารีเดอ มงฟอร์ต   เปลี่ยนก๊อกน้ำาเป็นแบบ

หัวกด  เปลี่ยนเครื่องปั๊มน้ำาอาคารโกลเด้นจูบิลี่ เปลี่ยนเครื่อง

ปรับอากาศระบบ SPILT TYPE ห้องศิลปะ ห้องพยาบาล 

ห้องสแต๊ค ห้องพักครู Bell ห้องเรียน Bell เพื่อทดแทนของ

เก่าที่เสื่อมคุณภาพและสิ้นเปลืองพลังงาน  





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

 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดหาพนักงานจากบริษัท

ภายนอก เข้ามาช่วยดูแลการจราจรและรักษาความ

ปลอดภัย ช่วงเวลากลางวัน  เพื่อให้การดูแลสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากร

ของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ



งานศิลป์

 ดำาเนินการจัดเขียนป้ายผ้าตัวหนังสือ ตัดสติกเกอร์ 

ประสานงานตามรายการขอให้ดำาเนินการจัดทำาป้าย

ประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความและสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ติดตาม แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายใน-

ภายนอก   ให้การดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  เกิดความ

ชัดเจน สามารถรับรู้เรื่องราวในการใช้สถานที่ได้อย่าง

ถูกต้อง  เหมาะสม



งานหอพัก

 ดำาเนินการดูแลตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำารุงรักษา

ห้องพักในอาคารทั้ง 2 อาคาร พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ อำานวยความสะดวก ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อน

เข้าพัก และประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนและครูต่าง

ชาติ ที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพัก จัดเตรียม

ห้องพักรับรองคณะภราดาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดูแลความสะอาด และ

ความเรียบร้อยภายในบริเวณหอพัก ตรวจเช็คการใช้ไฟฟ้า-

น้ำาประปา ตามห้องพักต่าง ๆ เพื่อทำาบิลเรียกเก็บค่าเช่า

พัก-ค่าไฟฟ้า-ประปา ในแต่ละเดือน  นอกจากนี้มีการดูแล

วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ  

เครื่องทำาน้ำาอุ่น กระติกน้ำาร้อน และ ชุดเครื่องนอน ฯลฯ ตาม

ห้องพักต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ดำาเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหอพักโดยการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 

เพื่อให้มีความร่มรื่น  ดำาเนินการติดตั้งมาตรวัดมิเตอร์น้ำา

ภายในห้องพัก เพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงานน้ำา  จัด

ซื้อผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม และราวตากผ้า เพื่อรองรับผู้

มาขอใช้บริการภายในโรงเรียนจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ดำาเนินการจัดซื้อเครื่องซัก

ผ้าพร้อมติดตั้งระบบหยอดเหรียญ สำาหรับให้บริการกับผู้

เช่าพักอาศัยภายในหอพัก



 มีการดูแลบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้พลังงาน

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานในศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย  สถานีบดกิ่งไม้และปุ๋ย

หมัก  สถานีไบโอดีเซล   สถานีผลิตก๊าซหุงต้ม  สถานีผลิตปุ๋ย

อัดเม็ด  สถานีผลิตปุ๋ยน้ำาหมัก EM สถานีระบบชลประทาน   

สถานีพลังงานจากแสงอาทิตย์   สถานีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  

สถานีเพาะชำากล้วยไม้   สถานีแปลงนาสาธิต   สถานีแปลง

ผักปลอดสารพิษ  สถานีเพาะเห็ด   สถานีเลี้ยงไก่   สถานี

เลี้ยงเป็ด   สถานีเลี้ยงปลา   สถานีสวนสุขภาพ   สถานีสวน

สมุนไพร   สถานีสัตว์เลี้ยง   สถานีสวนพฤกษศาสตร์   สถานี

เรือนเพาะชำา  รวมทั้งสิ้น 22 ศูนย์การเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียน 

บุคลากร และชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  มีสภาพ

แวดล้อมที่ดี  มีความร่มรื่น  อีกทั้งได้ดำาเนินการตามนโยบาย 

เป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้

ใช้ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยได้จัดทำาโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำา

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำาเนินการปรับปรุงเรือน

ปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ และเรือนเพาะเห็ด เพื่อให้นักเรียน

มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ ในการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและนำาความรู้ท่ีได้มาถ่ายทอดให้

รุ่นน้องและผู้ท่ีศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

และแม่นยำา

งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง





07 ผลการดำาเนินงานสำานักผู้อำานวยการ
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ได้ดำาเนินงานตามแผน

พัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2560-2564  ซึ่งได้กำาหนด

วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต พัฒนา

อัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล 

สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้วยมาตรฐานคุณภาพสากล 

” ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของผู้อำานวยการ 

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ที่ใช้หลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้ในด้านวิชาการ ควบคู่คุณธรรม  มีความสามารถด้าน

สุนทรียภาพ  มีอาคารสถานที่ บรรยากาศร่มรื่น สวยงามเอื้อ

ต่อการเรียนรู ้  และเป็นแหล่งวิทยบริการ   เพื ่อนักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน  ซึ่งในปีการศึกษา 2561  ได้ดำาเนิน

การปรับแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง  

มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

โดยในปีการศึกษา 2561   ผู้อำานวยการมีนโยบาย

พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ครอบคลุมการ

บริหารจัดการในด้านต่าง 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 มีวิริยะ

อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : ผู้เรียนมีความ

สามารถด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)

 นอกจากนี้ ยังได้มีการนำาระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศบนเว็บไซต์ “School  Web-based  Informa-

tion  System [SWIS]” มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

และพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม และการทำางานเป็นทีม พัฒนาบุคคลากรให้

มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ พัฒนาบุคลากร

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

และคอมพิวเตอร์

สำาหรับปีการศึกษา 2561 งานนโยบายและแผนได้ดำาเนิน

งานตามภาระงานต่าง ๆ ดังนี้

1. ดำาเนินงานประสานงานในการบริหารจัดการตามแผน

พัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ.2560-2564 

2. กำากับ และติดตามการสรุปประเมินผลตามแผนงาน/

โครงการ และผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความสำาเร็จ ตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ.

2560-2564  ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำาเนิน

งานต่าง ๆ ต่อไป



ฝ่าย งาน โครงการ จำานวนรวม คิดเป็นร้อยละ

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 10 2 12 7.27

ฝ่ายปกครอง 6 1 7 4.24

ฝ่ายวิชาการ 15 48 63 38.18

สำานักผู้อำานวยการ 8 11 19 11.52

ฝ่ายบริหารทั่วไป 8 8 16 9.70

ฝ่ายอาคารสถานที่ 9 22 31 18.79

ฝ่ายกิจกรรม 7 10 17 10.30

รวม 63 102 165 100

3. ดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนา

ครู พัฒนาระบบบริหาร/จัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2560-2564 โดยมีการจัดทำาแผนงาน/

โครงการ กิจกรรมและงบประมาณต่าง ๆ เพ่ือรองรับเป้าหมายตามแผนพัฒนา ฯ ซ่ึงผลการดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามที่กำาหนดไว้  โดยมีการจัดทำาแผนงาน/โครงการ แยกตามฝ่าย ดังนี้

แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2562

กราฟแสดงงบประมาณ แผนงาน/โครงการ แยกตามฝ่าย ปีการศึกษา 2562



งานประกันคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

2. เพื่อผดุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน

3. กำาหนดเกณฑ์การประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน

4. ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้และความตระหนัก

ในการประกันคุณภาพการศึกษา

5. เพื่อรายงานการพัฒนา และความก้าวหน้าของโรงเรียน

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน

6. เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ

ของ FSG 

ภาระหน้าที่ตามกฎกระทรวง 

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษา   เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ซึ ่งเป็น

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 8 รายการ 

ประกอบด้วยการ 1) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดทำาแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 4) การดำาเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 5) การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงาน

คุณภาพการศึกษาประจำาปี 8) การผดุงระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

(พฤษภาคม 2561)

 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนฯ มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการประกันคุณภาพภายในที่มีคณะครูจากหน่วยต่าง 

ๆ ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนฯ ที่มีภาระหน้าที่ ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมี ภราดา 

ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการเป็นที่ปรึกษา และ 

มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ

การศึกษา เป็นประธานกรรมการ ซึ่งจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการเพ่ือกำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานตาม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดย

มีการประชุมเป็นประจำา 

2. ดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำารายงาน

ประเมินตนเอง (SAR)

 ก่อนปิดปีการศึกษาจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลผล

การดำาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำา

รายงานประเมินตนเอง ประจำาปีการศึกษา 2561 จากผู้รับ

ผิดชอบตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน โดยนำาข้อมูลจากการดำาเนิน

งานตลอดปีการศึกษา มาสรุปวิเคราะห์ในการเขียน 3A ใน

แต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้  พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารและ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน สำาหรับ

ยืนยันและเป็นหลักฐานสำาหรับการตรวจประเมินมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาทั้งในส่วนของต้นสังกัด และของ

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) ในโอกาสต่อไป 

การดำาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2561



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

1. การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือ 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 

7-9 เมษายน 2561 วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

แห่งประเทศไทย

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

27-29 เมษายน 2561 วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การอบรมหัวข้อ “หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน 

(10 วัน)”

2-13 พฤษภาคม  2561 วิทยากรจากมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนา

กรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์

4. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร

มาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษาและหลักสูตรการอบรมครู

เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

การอบรมครูด้วยระบบ

ออนไลน์

วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

5. สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2561

5.1 หัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA”

5.2 หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำางาน”

5.3 หัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch 

Screen Sharp”

5.4 หัวข้อ “การนำาแผนสู่การปฏิบัติฯ”

5.5 หัวข้อ “แนวการทำางานเชิงคุณภาพ”

5.6 หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน               

ปีการศึกษา 2561”

12-15 พฤษภาคม 2561

12 พฤษภาคม 2561

14 พฤษภาคม 2561

14 พฤษภาคม 2561

15 พฤษภาคม 2561

15 พฤษภาคม 2561

15 พฤษภาคม 2561

มาสเตอร์สันติ  ศรีเครือแก้ว 

อาจารย์เสริมพรรณ   สุทธิธานี

บุคลากรงานศูนย์คอมพิวเตอร์

มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน์

มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์

มาสเตอร์สันติ  ศรีเครือแก้ว

มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงค์เมืองสรรค์

ภราดา ดร.วีรยุทธ   บุญพราหมณ์

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 การศึกษาถือเป็นรากฐานสำาคัญประการหนึ่งในการสร้างประชาคมอาเซียน เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่

ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพ

และขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดำารงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมเป็น

พลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น การพัฒนาครูจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ                  

มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม ทั้งนี้ คุณครูจะเป็นผู้เสริมสร้าง    

การพัฒนา และความเจริญเติบโตของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม สัมมนา และ

ให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนในทุกมิติ นอกเหนือจากส่งเสริมบุคลากรให้ไปอบรมในสถาบันต่าง ๆ ภายนอก โดยตลอด

ปีการศึกษา 2561 มีรายละเดียดการจัดอบรม สัมมนา ของบุคลากรดังนี้



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

6. แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

14 พฤษภาคม 2561 มิสนารถลดา   ชมภูศรี

มิสวันเพ็ญ      หอมจะบก

มิสฐิติรัตน์       อยู่สวัสดิ์

ม.ธนพัต          สุลำานาจ

ม.ประเทือง      โปร่งมะณี

มิสประภัสสร    วิเวก

มิสสมพิศ         จีนสุข

มิสสกุลณา       จูฑะพุทธิ

ม.ชยันต์           ศรีอยู่ยงค์

มิสอภิญญา      บุญมูสิก

ม.ศุภกร            ศรีอยุธย์

ม.สราวุธ           เกื้อกูล

7. “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

(SWIS) แก่บุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2561” 

19 พฤษภาคม 2561 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  แสงสวงค์ 

มิสอารญา         พุทธสาร

8. การอบรม เทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ 

“คำาคม” 

24 พฤษภาคม 2561 อาจารย์พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์       

อาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทย คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561                 

มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

9.1 หัวข้อ “ประวัติคณะเซนต์คาเบรียลและจิตตา

รมณ์นักบุญหลุยส์ฯ”

9.2 หัวข้อ “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ”

9.3 หัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครู

ในยุคปัจจุบัน”

9.4 หัวข้อ “การดูแลช่วยนักเรียน”

9.5 หัวข้อ “การจัดทำาเอกสารงานวัดผล”

26 พฤษภาคม 2561

26 พฤษภาคม 2561

26 พฤษภาคม 2561

26 พฤษภาคม 2561

26 พฤษภาคม 2561

26 พฤษภาคม 2561

ภราดาอรุณ        เมธเศรษฐ  

ม.สันติ               ศรีเครือแก้ว  

ม.ยุทธพงษ์        วงศ์เมืองสรรค์  

ม.สมบัติ            บุญสาพิพัฒน์ 

มิสศมานันท์       รัฐธนะรัชต์ 

10. “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัด

ใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย)”  

31 พฤษภาคม 2561 วิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวช

อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

11. “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” 12 มิถุนายน 2561 อาจารย์วรนันท์   ประเสริฐเมธ  

12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การปฐมพยาบาลคนจมน้ำา และการใช้เครื่อง

กระตุกหัวใจ”

16 มิถุนายน 2561 ทีมงานหน่วยกู้ชีพ จากโรงพยาบาล

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 

นายยันต์ มากสุข และทีมงานผู้ช่วย 

นายอนุชิต สิทธิคุณ 

นายสุวิทย์ ศิริโฉม 

นายทรงทรัพย์ ฉลองโชคภิญโญ



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

13. การอบรม “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่

ศตวรรษที่ 21”

21 มิถุนายน 2561 อาจารย์พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์      

อาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทย     

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14. การอบรมสัมมนา เรื่อง “ความรู้ด้านทฤษฎี

ศิลป์สำาหรับอาจารย์ผู้สอนทัศนศิลป์ในระดับ

ภูมิภาคและระดับชาติ”

21-22 มิถุนายน 2561 คณะวิทยากรจากภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 

คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

15. การอบรม “การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น” 

 

26 มิถุนายน 2561 มาสเตอร์นิรันดร์     ใจมั่น       

16. การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียล”  

30 มิถุนายน 2561 ผศ.ศิริวรรณ           วณิชวัฒนวรชัย

17. การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be 

implemented in all school of saint Gabriel’s 

Foundation

3 กรกฎาคม 2561 ภราดาสุรสิทธิ์        สุขชัย    

ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

แห่งประเทศไทย

18. การอบรมสัมมนา เรื่อง “HP Reimvent 

Learning 2018”

4 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยากรจากบริษัท เอชพี อิงค์ 

(ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ บริษัท 

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด

19. การอบรม “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่

ศตวรรษที่ 21”

5 กรกฎาคม 2561 อาจารย์พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์      

อาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทย 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20. การอบรมสัมมนา “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร

มืออาชีพ”  

12 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ชาญ        ตระการศิลป์

21. การอบรม “พัฒนาหลักสูตร และแผนการ

จัดการเรียนรู้สำาหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงาน

อาชีพ”  

17 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข 

อาจารย์ประจำาภาควิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร

22. การอบรม “การถ่ายภาพเบื้องต้น”   17 กรกฎาคม 2561 มาสเตอร์รณชัย    เมฆบริสุทธิ์     

23. การประชุมสัมมนา เรื่อง “การประชุมวิชาการ 

สอนอย่างไรให้ได้ถึงแก่น มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์” 

21 กรกฎาคม 2561 ผศ.กวี   วรกวิน

24. การอบรมสัมมนา เรื่อง “ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กระบวนทำางานคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับเขต”  

23 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยากรจากสำานักอนามัย  

กรุงเทพมหานคร



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

25. การประชุมสัมมนา เรื่อง “การประชาพิจารณ์

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS 62”  

26 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ชูศักดิ์        ลิ่มสกุล

26. การอบรม เรื่อง “Sharp Touch Viewer 

และ Sharp Pen Software”  

1 สิงหาคม 2561 Pentinum Computer And Accessory 

Co., Ltd และศูนย์คอมพิวเตอร์

27. การอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้

สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร” 

4-5 สิงหาคม 2561 คณะวิทยากรจากสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

28. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ 

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” 

14 สิงหาคม 2561 คุณศรินภัทร        ขันธะจำานง 

และอาจารย์ภวัต  พรหมพนิต

29. การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 48 เรื่อง “การศึกษาคาทอลิก

เสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0” 

19-22 สิงหาคม 2561 คณะวทิยากรจากสภาการศกึษาคาทอลิก

แห่งประเทศไทย

30. การอบรม เรื่อง “การประดิษฐ์พวงกุญแจ 

 

21 สิงหาคม 2561 มิสวิไลพร   ศิลางาม

31. การสัมมนา BU OPEN HOUSE 2018 เปิด

บ้าน ม.กรุงเทพ “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” 

30 สิงหาคม 2561 คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

32. การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google 

Drive   

12 กันยายน 2561 งานศูนย์คอมพิวเตอร์

33. การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google 

Drive 

21 กันยายน 2561 งานศูนย์คอมพิวเตอร์

34. สัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร

โรงเรียนในเครือฯ ประจำาปีการศึกษา 2561 

ในหัวข้อ “Moving Towards Sustainable 

Development Goals in Montfort Education” 

      - การเตรียมพร้อม HRM 4.0 (Human 

Resource Management 4.0) สำาหรับบุคลากร

ในโรงเรียน    

      - การพัฒนาทีมระบบโค้ชฟาและเมนเทอร์ 

และ “Experiential and Transformative 

Learning”   

1-3 ตุลาคม 2561

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ปรึกษาการพัฒนา

บุคลากร การจัดการวัฒนธรรมองค์กร

อาจารย์ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ 

ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาองค์กร 

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

35. การอบรมหลักสูตร “ผู้กำากับลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป–ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)” 

1-3 ตุลาคม 2561 คณะวิทยากรจากสำานักงานลูกเสือ

แห่งชาติ

36. การอบรม “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 

แบ่ง 3 ระดับ คือ Beginner, Elementary, Pre-In-

termediate”

การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Inten-

sive English”

การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Inten-

sive English”

การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Inten-

sive English”

การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Inten-

sive English”

การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Inten-

sive English”

ช่วงที่ 1  

1-5 ตุลาคม 2561  

ช่วงที่ 2 

8-12 ตุลาคม 2561

1-5 ตุลาคม 2561

1-5 ตุลาคม 2561

1-5 ตุลาคม 2561

1-5 ตุลาคม 2561

8-12 ตุลาคม 2561

Ms. Rachael O’Gorman

Ms. Elri Kriel

Ms. Olena Krasnikova

Ms. Clare Leitch

Mr. Patrick Erdmann

37. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย 

3 ตุลาคม 2561

 

อาจารย์ชัยยุทธ  เหมริด 

และอาจารย์ปรางนรินทร์   เหมริด

38. กิจกรรมค่ายอบรม “เยาวชนรู้ทันสื่อ และผลิต

สื่อสร้างสรรค์” 

5-7 ตุลาคม 2561 คณะวิทยากรจากกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยเ เละสร้างสรรค์

39. การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ

จรรยาบรรณของครู”  

6 ตุลาคม 2561 คุณธีร์   ภวังค์คนันท์ ผู้อำานวยการศูนย์

เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน

40. การอบรม เรื่อง “การเป็นประจักษ์พยานใน

ฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก 

6-7 ตุลาคม 2561 ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย และภราดาภูวริ

นทร์   เขมรัชต์อนนต์

41. “โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธี

พิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำาหรับครูอาจารย์ และ

ผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  รุ่นที่ 2”   

10 ตุลาคม 2561 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

42. การอบรม ทบทวนการใช้งาน และการใช้ 

Touch Viewer & Pen Software สำาหรับจอ LED 

Touch Screen Sharp  

10 ตุลาคม 2561 วิทยากรจาก Pentinum Computer And 

Accessory Co.,Ltd และบุคลากร

งานศูนย์คอมพิวเตอร์



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

43. การอบรม “การปฐมนิเทศครูประจำาการใหม่

ประจำาปี 2561”  

10-12 ต.ค. 2561 คณะวิทยากร จากงานพัฒนาการศึกษา 

ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

44. การประชุมสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการจัดทำา

แผนปฏิบัติการ ประจำาปีการศึกษา 2562 ที่ตอบ

สนองต่อมาตรฐานการศึกษาคุณภาพการศึกษา

ของมูลนิธิฯ” 

12-13 พฤศจิกายน 

2561

วิทยากรจาก ทีมงานวิเคราะห์

การจัดทำารายงาน

45. การประชุมสัมมนา หัวข้อ “ครูแนะแนวสัญจร 

ครั้งที่ 4  ณ จังหวัดกำาแพงเพชร”  

12 พฤศจิกายน 2561 วิทยากรจาก ทีมส่วนทะเบียน

และประมวนผล  มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

46. การอบรม Introduction Swift Playground 

and Xcode Workshop  

21 พฤศจิกายน 2561 วิทยากรจาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด 

(มหาชน) และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ 

เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด

47. การอบรม เรื่อง “การหยอกล้อ หรือ กลั่นแกล้ง

ของนักเรียน”  

11 ธันวาคม 2561 อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา  

โรงพยาบาลพระรามเก้า

48. การอบรม เรื่อง “Couse contents and lesson 

plan template”  

6-15 ธันวาคม 2561 วิทยากรจาก ทีมงานมหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ

49. การอบรม เรื่อง “PROMOTING  THE  21st 

CENTURY  SKILLS : BRIDING  THE  DIGITAL  

GAP”  

9 มกราคม 2562 ผศ.ดร.อธิปัตย์  บุญเหมาะ  

และนายอนุชิต  หอมทอง

50. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning 

เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำานวณเพื่อสนับสนุน

การสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่

ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับ

ประถมศึกษา  

19-20 มกราคม 2562 ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ และคณะ

วิทยากร

51. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ACTIVE LEARNING 

เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำานวณเพื่อสนับสนุน

การสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่ฯ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษา 

 

26-27 มกราคม 2562 ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และคณะ

วิทยากร



หัวข้อ วัน/เดือน/ปี วิทยากร

52. การอบรม “การใช้งานบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ 

Kid bright เบื้องต้น” 

6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยากรจาก บริษัทกราวิเทคไทย   

(ไทยแลนด์)

53. การอบรม “Music Therapy ดนตรีบำาบัดกับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ”  

12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี 

เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล

54. การประชุมสัมมนา “โครงการ 6 สัปดาห์

ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.ในโรงเรียน

เอกชน”  

13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยากร จากคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.)  

55. การอบรม หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริม

กิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” 

9 มิถุนายน 2561 ถึง 

8 เมษายน 2562 

คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา

สรุปกิจกรรมพัฒนาบุคลากร จำานวน (ครั้ง)

1. การจัดอบรมภายในโรงเรียน 28

2. การจัดอบรมและเข้ารับการอบรมภายนอกโรงเรียน 22

3. การจัดอบรมโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 5

4. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 15

การส่งเสริมบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ

1. มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี เข้าร่วมเป็นวิทยากร และผู้เผย

แพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้านสาขาดนตรีไทย ระหว่างวัน

ที่ 27-31 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

2. มาสเตอร์ธนกฤต ด้วงคงมนศรี เข้าร่วมแสดงใน

เทศกาล Clarinet Festival 2018 เมืองออสเทนด์ (Ostend) 

ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2561

3. มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ ผู้ดูแลนักเรียน ACT Me-

dia เข้าร่วมงาน Panasonic KWN Global Summit 2018 

ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

4. มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์ ผู้ดูแลนักกีฬาปีนหน้าผาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ 2018 IFSC CLIMB-

ING YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS ระหว่างวันที่ 

7-18 สิงหาคม 2561 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย และเป็นผู้ฝึกสอน

นำานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ 

“Hong Kong Bouldering Championships 2019” ระหว่าง

วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ ประเทศฮ่องกง 

5. มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ, มิสอมรรัตน์ 

เกษตรธนานุกูล และมาสเตอร์อัครัช ขันธปรีชา ผู้ดูแล

นักเรียนโครงการ Study Tour in October 2018 ระหว่างวัน

ที่ 29 กันยายน-31ตุลาคม 2561 ณ ประเทศออสเตรเลีย

6. มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร ผู้ดูแลนักเรียนโครงการ Study 

Tour in October 2018 ระหว่างวันที่ 10-26 ตุลาคม 2561 

ณ เมือง Eugene ประเทศสหรัฐอเมริกา

7. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมาสเตอร์

นิวัติ แซ่ลี้  เข้าร่วมการประชุม และเยี่ยมชมเทียนจิน และ

กรุงปักก่ิง ระหว่างวันท่ี 17-23 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน



8. มิสเรือนทรัพย์ ไชยสุวรรณพร ผู้ดูแลนักเรียนโครงการ

เสริมทักษะภาษาต่างประเทศ Tianjin University of Tradi-

tional Chinese medicine เมืองเทียนจิน ระหว่างวันที่ 12-

22 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

9. มิสจิราพร คุณาบุตร, มิสจุฑารัตน์ โตแทน และ

มาสเตอร์กรกช รัตนกรีฑากุล ผู้ดูแลนักเรียนโครงการเสริม 

ทักษะภาษาต่างประเทศ โรงเรียนประถมถางหู นครเฉิงตู 

ระหว่างวันท่ี 9-14 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน     

10. มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์ ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ เรียน

ภาษาอังกฤษ เมือง Hyderabad รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (8 

สัปดาห์) ณ ประเทศอินเดีย

11. มาสเตอร์สาธิต วิโรจนะ ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20 

กันยายน-2 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศอังกฤษ

12. มาสเตอร์วิศิษฐ์  ใจมั่น, มาสเตอร์บัณดิษ คุณาบุตร 

และมาสเตอร์เขมพาสน์ จาดก้อน เข้าร่วมการประกวด 

ASEAN ENERGY BUSINESS FORUM 2018 Sands 

Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands Sin-

gapore ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศ

สิงคโปร์ 

13. มิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์ และมิสวิลาวรรณ 

ผลสุทธิ์ ผู้ดูแลนักเรียน โครงการ Study tour in Summer 

2019 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 27 เมษายน 2562 

ณ ประเทศอังกฤษ

14. มิสอัจฉรา จันหา และ Ms. Midori Otake ผู้ดูแล

นักเรียน โครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ ระหว่าง

วันที่ 6-17 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

15. มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล และมาสเตอร์นิวัติ 

แซ่ลี้ ผู้ดูแลนักเรียน โครงการเสริมทักษะทางภาษาต่าง 

ประเทศ ระหว่างวันที่ 5-19 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง และนำาความรู้มาพัฒนางานที่รับ

ผิดชอบอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ทุนการศึกษา

ต่อแก่บุคลากรท้ังในระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  ปีการ

ศึกษา 2561 มีจำานวน 1 ทุน ได้แก่ มิสสิริพร คงประชา   

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครูเกษียณอายุราชการ

1. มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานนโยบาย

และแผน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

2. มิสรัชนี วงศ์เสวต ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพฯ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3. มาสเตอร์กฤษฏ์ รุ่งโรจน์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

Grade 3

4. มิสพิชญ์สินี ศรีเอี่ยมกุล เลขาฯ ผู้อำานวยการ ครูสังกัด

สำานักผู้อำานวยการ

5. มิสกาญจนา ศรีวิชัยรัตน์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6. มิสบุปผา วิเศษศิริ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ Grade10

7. มาสเตอร์สมชาย โสรัจจาภินันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา

8. มิสสุภา ปานรักษา ครูผู้สอนวิชาว่ายน้ำา สังกัดฝ่าย

กิจกรรม



ลำาดับ ชื่อ-สกุล รางวัล สถาบัน / องค์กร / หน่วยงาน ระดับผลงาน

1 ภราดา ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์

ภราดาพีรพงศ์         ดาราไทย

มาสเตอร์ณัฏฐวุฒิ   ทองคำา

มาสเตอร์ปลวัชร      รอดดารา

มาสเตอร์ยุทธพงษ์  วงศ์เมืองสรรค์

มาสเตอร์ชยันต์       ศรีอยู่ยงค์

มาสเตอร์ณัฏฐวุฒิ   ทองคำา

มิสเกื้อกูล               บริรักษ์

มิสธัญยธรณ์        มณีเจริญโชติวัต

มิสพีรญา             ศรีอนันต์

มิสพูนศรี              ลิมปนะพฤกษ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชั้นที่ 4 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

(จ.ภ.)

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ

2 ภราดาสุนันท์        โยธารักษ์

มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์

มิสธัญญภัทร์        ปุณยมนัสโรจน์

มิสปรารถนา         เบ้าทองจันทร์

มิสสายสุนีย์          จันทร์พงษ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชั้นที่ 5 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

(บ.ภ.)

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ

3 มาสเตอร์วิศิษฐ ์    ใจมั่น  

มิสอัจฉรา    จันหา   

มิสนงนุช               เอกตระกูล

รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ

4 มิสนิตติยา     ถวิลถึง 

 

รางวัลวิจัยระดับดี มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย 

โรงเรียน

ในเครือฯ

5 มาสเตอร์นท ี     กลิ่นสุคนธ์ 

   

รางวัลครูดีเด่น 

ประเภทครูผู้สอน ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ 

โรงเรียนใน

เครือฯ

6 มิสชลธิชา      ทรัพย์รังสี รางวัลครูดีเด่น 

ประเภทครูผู้สอน ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ 

โรงเรียนใน

เครือฯ

7 มิสฮานาน              อีหมัน 

     

รางวัลครูดีเด่น 

ประเภทครูผู้สอน ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ

โรงเรียนใน

เครือฯ

รางวัลครูดีเด่นจากหน่วยงานต่าง ๆ



ลำาดับ ชื่อ-สกุล รางวัล สถาบัน / องค์กร / หน่วยงาน ระดับผลงาน

8 มิสจิราพร  คุณาบุตร  รางวัลครูดีเด่น 

ประเภทครูนิเทศ

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ

โรงเรียนใน

เครือฯ

9 มาสเตอร์ศิริ   กังวลทรัพย์ รางวัลครูดีเด่น 

ประเภทบุคลากร

ทางการศึกษา  

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ

โรงเรียนใน

เครือฯ

10 มิสพรพิมล  ปวงนิยม โล่ประกาศเกียรติคุณ 

ครูผู้ประสานงานด้านการ

จัดกิจกรรมดีเด่น สสวท. 

และ สอวน.

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เขต

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม บำารุงรักษา และ

ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย จัดทำา

ระบบบัญชีการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียน

และบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี บริหารจัดการ

ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดูแล และซ่อมบำารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม

ห้องเรียน และสำานักงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ส่งเสริมและ 

พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร ให้บริการ ยืม-คืน

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำาหรับใช้ในห้องเรียนต่าง ๆ ได้แก่ 

ไมโครโฟน รีโมทควบคุม รวมถึงควบคุม ดูแล และบริหาร

จัดการข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 

ของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.act.ac.th



ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้าน

คอมพิวเตอร์

 ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดหลักสูตร

อบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่ 

บุคลากร ท้ังด้านการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้งานต่างๆ 

โดยวิทยากรจากหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์และวิทยากร

จากบริษัทภายนอก โดยในปีการศึกษา 2561 หน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่

บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดังนี้

หลักสูตรอบรมภายใน

1) จัดอบรมเรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen 

Sharp” โดยวิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And 

Accessory Co.,Ltd. จัดขึ้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

จำานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 81 คน     

2) จัดอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบ SWIS สำาหรับบุคลากร

ใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ 

(ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์) จัดขึ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 

จำานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 8 คน   

 

3) จัดอบรมหลักสูตร “Sharp Touch Viewer และ Sharp 

Pen Software สำาหรับจอ LED Touch Screen Sharp  ขึ้น

เพ่ือให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้ความสามารถของอุปกรณ์อย่าง

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และนำามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ

สอนในรายวิชาของตนเองได้ โดยวิทยากรจากบริษัท Penti-

num Computer And Accessory Co.,Ltd.” ซึ่งการอบรม

แบ่งออกเป็น 2 รอบ (ภาคเช้า และภาคบ่าย) เมื่อวันพุธที่ 1 

สิงหาคม 2561 จำานวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งหมด 14 คน



4) จัดอบรมหลักสูตร “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย 

Google Drive” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ประโยชน์ของ

การเก็บไฟล์งานบนระบบคลาวด์ อีกทั้งเป็นทางเลือกในการ

เก็บหรือสำารองไฟล์ และยังนำามาประยุกต์ใช้กับการทำางาน

ในหน่วยงานต่าง ๆ  ของตนเองได้อีกด้วย จัดอบรมเมื่อวันพุธ

ที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 

2 อาคารเซนต์คาเบรียล เวลา 09.00 – 10.00 น. โดยมีผู้เข้า

ร่วมอบรม จำานวน 20 คน

หลักสูตรอบรมภายนอก (ส่งบุคลากรไปอบรม

ภายนอก)

- มาสเตอร์ผดุงศักด์ิ แสงสวงค์, มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เช้ือสาย และ

มิสอารญา พุทธสาร เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “HP Reinvent 

Learning 2018” ที่จัดโดย บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) 

จำากัด ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ณ ห้องบอลรูม ชั้น L ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล

พลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดย

ภาพรวมเป็นการนำาเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ในปี 2561 ที่จะมาสนับสนุนภาคการศึกษาในด้านต่าง ๆ

- มิสอารญา พุทธสาร และมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย เข้าร่วม

หลักสูตรอบรม “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ที่จัด

โดย สถานฝึกอบรม Wintory Training Center ณ สถาบัน

ฝึกอบรม Wintory Training Center เลขที่ 324/15 ชั้น 1 

อาคารบางนาเรสซิเดนซ์ ทาวเวอร์บี ถ.สรรพาวุธ เมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการพัฒนา

ทักษะด้านการสื่อสาร การลำาดับความคิดในการถ่ายทอด

ความรู้ต่าง ๆ การหาทักษะความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูด 

และนำามาประยุกต์ใช้ในการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้

ด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของโรงเรียน

- หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) และ บริษัท แอปเปิ้ล      

เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร วิชาวิทยาการคำานวณ ด้วยการเรียนรู้ภาษา Swift 

ด้วยแอพพลิเคชั่น Swift Playground และ Xcode ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในการพัฒนาโปรแกรมใช้งานด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์

ใช้ในด้านการเรียนการสอน โดยมีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ จำานวน 6 โรงเรียนรวม 24 คนเข้าร่วมเข้าร่วม

การอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 

(Mac) ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร ซึ่งรายชื่อโรงเรียนที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมมีรายละเอียดดังนี้

     1. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    จำานวน  7 คน

     2. โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ   จำานวน 3 คน

     3. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา    จำานวน 5 คน



     4. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม   จำานวน 4 คน

     5. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  จำานวน  3 คน

     6. โรงเรียนอัสสัมชัญเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  จำานวน 2 คน

ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

 ดำาเนินการและประสานงานพัฒนาอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือสำาหรับการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2561 

ได้มีการติดตั้งจอ LED Touch Screen ยี่ห้อ Sharp ขนาด 

80 นิ้ว  พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์  Dell Optiplex AIO 5250 

ในห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 อาคารอัสสัมชัญ จำานวน 32 ห้อง

 ดำาเนินการขยายระบบเครือข่ายไปยังอาคารซ่อม

บำารุงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการดำาเนินการกิจกรรม

และการสื่อสารของงานบริการฝ่ายอาคารสถานที่



ด้านการบริการสังคม 

 มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน

การกิจกรรมต่าง ๆ  แก่โรงเรียนบ้านนิวไลฟ์ ตำาบลหินดาด จังหวัด

กาญจนบุรี จำานวน 10 ชุด ซึ่งทางงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้

ทำาการตรวจสอบให้พร้อมต่อการใช้งานพ้ืนฐาน โดยมีมิสร่ืนจิต 

ใจมั่น หัวหน้าสำานักผู้อำานวยการและมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น 

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนมอบในครั้งนี้ 

 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการสอน และ

การดำาเนินการต่าง ๆ แก่แผนกวิชาทหารม้า โรงเรียนรักษา

ดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จำานวน 2 ชุด ซึ่งทาง

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำาการตรวจสอบให้พร้อมต่อการใช้

งานพื้นฐาน โดยมีตัวแทนฝ่ายปกครอง เป็นตัวแทนมอบใน

ครั้งนี้ ณ หน้าอาคารรัตนบรรณาคาร

งานอภิบาลโรงเรียน (Campus Ministry) สนับสนุนส่งเสริม นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ ผสมผสานความเชื่อของบุคคลในเชิง

วิชาการและสภาพแวดล้อมของสังคมในโรงเรียน ให้เห็นคุณค่าความเชื่อของบุคคลในการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

กันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนเอง ในปีการศึกษา 2562 งานอภิบาลโรงเรียนได้

จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

 การจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิด – ปิด ปีการ

ศึกษา และเปิดโอกาสให้ครูคาทอลิกและนักเรียนได้เข้าร่วม

มิสซาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเพ่ือขอพรและขอบคุณพระเจ้าใน

ความช่วยเหลือในชีวิต มิสซาเป็นหัวใจของคริสตศาสนา 

เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้เพิ่มพูนความเชื่อ ตระหนักถึงความ

สำาคัญของมิสซา นำาหลักคำาสอนไปปฏิบัติและถ่ายทอดไปสู่

ผู้อื่นได้ การจัดวจนพิธีกรรมตามวันสำาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางศาสนา และมีความสำาคัญต่อโรงเรียน เช่น วันฉลองนัก

บุญหลุยส์ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลซึ่งเป็นผู้

บริหารโรงเรียน วันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้ง

กายและวิญญาณ ซึ่งมีความสำาคัญคือเป็นชื่อของโรงเรียน 

วันพระคริสตสมภพ วันที่พระกุมารเยซูผู ้เป็นศาสดาของ

ศาสนาคริสต์บังเกิด เพ่ือสร้างบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก 



 การจัดการเรียนคำาสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

ปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวันศุกร์คาบจริยะ เพื่อให้

นักเรียนคาทอลิกได้เรียนรู้เข้าใจหลักคำาสอนของคริสต

ศาสนและนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน การฟื้นฟูอบรม

เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกโดยแบ่งเป็นระดับประถมและ

มัธยม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทบทวนชีวิตการเป็นค

ริสตชน เรียนรู้ชีวิตของพระเยซูเจ้าในความเงียบและปฏิบัติ

ตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและปฏิบัติเป็นแบบ

อย่าง การฟื้นฟูอบรมเข้าเงียบคุณครูคาทอลิก เพื่อให้คุณครู

ตระหนักถึงการเป็นคริสตชน เลียนแบบอย่างคำาสอนของ

พระเยซู เป็นตัวอย่างให้ทุกคนที่พบเห็นในการวางตัว คำาพูด 

และกิจการที่ทำา นักเรียนรับศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ ศีลอภัยบาป 

ศีลมหาสนิท และ ศีลกำาลัง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความ

หมายของศีลศักดิ์สิทธ์ิและรับพระพรผ่านทางศีลศักดิ์สิทธ์ิ 

เพ่ิมพูนความเช่ือ ความศรัทธา จะได้ดำาเนินชีวิตเป็นคริสตชน

ท่ีดี

 การสอบพระคัมภีร์คือพระวรสารทั้งสีเล่ม คือ มัทธิว 

มาระโก ลูกา และ ยอห์น ปี 2562 นักเรียนได้มีโอกาส

ทดสอบพระคัมภีร์พระวรสารนักบุญมาระโก เพื่อให้นักเรียน

ได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นโดยผ่านทางท่านนักบุญมาระโก

 นอกจากน้ีงานอภิบาลโรงเรียน ได้จัดนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมในค่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ค่ายกระแส

เรียกนักบุญหลุยส์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระแสเรียกใน

การเป็นนักบวชมากขึ้น ค่ายเพื่อนนักบุญหลุยส์ เพ่ือให้

นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์

และเรียนแบบอย่างของท่านนักบุญหลุยส์ในชีวิตประวัน 

ค่าย วาย ซี เอส เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมในการเป็น

ผู้นำาโดยยึดแบบอย่างคำาสอนของพระเยซูเจ้าคือ ผู้ที่เป็น

ใหญ่ต้องเป็นผู้รับใช้คนอื่น ค่ายคำาสอนของสังฆมณฑล 

เพ่ือให้นักเรียนและครูคำาสอนได้เพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับ

คำาสอนของพระเยซูเจ้าจากการพบปะแบ่งปันจากคณะครู

และนักเรียนจากโรงเรียนและวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วม และการ

รู้จักแบ่งปัน เสริมสร้างจิตเมตตาโดยการเยี่ยมคนชรา คน

ยากจนและคนป่วยตามหมู่บ้านและศูนย์ท่ีใกล้เคียงใน

โรงเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีจิตใจที่เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่ เพื่อสร้างครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลกให้น่าอยู่





ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี-เบลล์
 ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี-เบลล์ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในตารางเรียน โดยมีครูต่างชาติจำานวน 23 คน ทั้งนี้ ยังมีการจัดการ

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

Course และ Summer Course สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ภาษา

อังกฤษ ACT-Bell จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำาเร็จการศึกษาแผนการเรียน Bell 

ประจำาปีการศึกษา 2559 เวลา 9.00 น.-10.10 น. ณ ห้อง

รัตนบรรณาคาร โดยมี Ms. Monika Runowska ตำาแหน่ง 

ผู้จัดการศูนย์การเรียนภาคฤดูร้อนที่โรงเรียนเลย์ส เมืองเคม

บริดจ์ ตัวแทนจากศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell ณ เมือง Cam-

bridge เป็นประธานในพิธี Mr. Robert Jordan หัวหน้าศูนย์

ภาษาอังกฤษ ACT-Bell และมีผู้อำานวยการภราดาพีรพงศ์ 

ดาราไทย และคณะครูเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี 



First Prize และ Teacher’s Prize

 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ชนิดรางวัลคือ First Prize สำาหรับนักเรียนที่เรียนดี ได้คะแนนสูงสุดของการเรียน Bell และ Teacher’s Prize 

สำาหรับนักเรียนที่มีความวิริยอุตสาหะ ตั้งใจเรียน

สอบวัดทักษะภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ์

 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้จัดให้มีการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคม

บริดจ์ หรือ Cambridge English Language Assessment ซึ่งข้อสอบประกอบด้วย การสอบ Reading & Writing การสอบ 

Listening และ การสอบ Speaking สำาหรับนักเรียนแผนการเรียน Bell ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 

3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม  2562   จัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ 

    Cambridge: YLE Starters จำานวน 256 คน 

 • ในวันพุธที่ 30  มกราคม  2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ Cambridge: 

    YLE Movers จำานวน 68 คน และข้อสอบระดับ Cambridge: YLE Flyers จำานวน 146  คน รวม 214 คน 

 • ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ KET จำานวน 

    115 คน และข้อสอบระดับ PET จำานวน 27 คน รวม 142 คน 





ระดับชั้น/คอร์ส Bell Extra

1/2560

October Course Bell Extra

2/2560

Bell 

Summer School

ACT-Bell 

Summer Course

ป.1 24 14 24 23

ป.2 16 19 37 15 38

ป.3 32 8 13 7 29

ป.4 23 1 17 9 5

ป.5 18 2 19 5 11

ป.6 3 0 9 4 5

รวม 123 44 119 63 88

จัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ

 ศูนย์ภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ Bell Extra, October Course และ Summer School โดยมี

จุดประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กีฬา ดนตรี และงานประดิษฐ์ต่าง ๆ 

เป็นต้น

 รายละเอียดจำานวนนักเรียนเข้าร่วมคอร์สต่าง ๆ ของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ปีการศึกษา 2560



โครงการ Bell Extra Reading Class 

 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้จัดโครงการ Bell 

Extra Reading Class สำาหรับนักเรียนที่จำาเป็นต้องได้รับ

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเวลา โดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย มีการจัดการเรียนการสอน 1 คาบต่อสัปดาห์ 

ในคาบเรียนที่ 8 เวลา 15.10-16.00 น. สำาหรับนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปี

ที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการจัดการเรียนการ

สอน 2 แบบ คือ นักเรียนหัดอ่านหนังสือ แบบกลุ่มย่อย 

กับครูต่างชาติ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบ

การเรียน ดูแลโดยครูต่างชาติประจำาศูนย์ ACT-Bell ใน

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ

การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น อนึ่ง นักเรียน

สามารถนำาข้อมูลไปเข้าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ต่อเนื่อง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนทุกวันอังคาร

   และวันพฤหัสบดี  เวลา 15.10-16.00 น

• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เรียนทุกวันพุธ  

   เวลา 15.10 – 16.00 น.

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนทุกวันพุธ

   และวันพฤหัสบดี   เวลา 15.10-16.00 น.



กิจกรรมวันวิชาการ 

 ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เนื่องในโอกาส

วันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ทางศูนย์ภาษาอังกฤษ 

ACT-Bell มีจัดการแสดงในพิธีเปิด และได้จัดซุ้มกิจกรรม

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทาง

ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำากิจกรรมที่สนุกสนานภายนอก

ห้องเรียน ณ ใต้อาคารเซนปีเตอร์ เวลา 8.00-15.00 น.



จัดอบรมครูต่างชาติ 

 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell จัดอบรมครูต่างชาติ

ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ดังนี้

 7.1 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 จัดการอบรม 

เรื่อง ความแตกต่างภายในห้องเรียน (Differentiation) เพื่อ

ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนห้องเรียนท่ี

นักเรียนมีความสามารถคละกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น โดย Mr. Robert Jordan เป็นผู้นำาการอบรม และ Mr. 

Nicholas Skirrow เป็นผู้ช่วยในการอบรม

 7.2 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรม

เรื่องการทำาฝึกฝน และการออกเสียงในห้องเรียน (Drilling 

and Pronunciation in the classroom) เพื่อให้ครูผู้สอนมี

วิธีการที่ทันสมัยในการสอนนักเรียนให้ออกเสียงอย่างถูก

ต้อง จัดอบรมโดย Mr. Robert Jordan



 7.3 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 จัดอบรม 

เรื่อง การสอนโฟนิคส์ในเด็กเล็ก โฟนิคส์ (Phonics) คือ วิธี

การเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลัก

การถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร เพื่อให้ครูผู้

สอนสามารถสอนนักเรียนโดยใช้หลักการโฟนิคส์ให้นักเรียน

สามารถอ่านสะกดคำาภาษาอังกฤษได้ จัดอบรม โดย Mr. Si-

mon Wintersgill



คอร์สภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรไทย 

 ในช่วง October Course ศูนย์ฯ จัดคอร์สภาษา

อังกฤษให้บุคลากรไทย โดย 1 คอร์ส มีระยะเวลา 5 วัน 

เรียนวันละ 2 ช.ม. รวมเรียน 10 ช.ม. และได้มีประกาศ

ให้บุคลากรลงชื่อเรียนตามระดับ และเวลาที่ตนสะดวก มี

บุคลากรที่สนใจ และมาเข้าเรียน โดยเปิดระดับ Beginner, 

Elementary และ Intermediate มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 41 

คน


