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สารจากผู้อำานวยการ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เป็นสถาบันท่ีหล่อหลอม	

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการ	 สามารถ

ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นระบบ	

เพื่อให้เกิดความแตกฉานในทักษะวิชา	 มีการอบรมบ่ม

นิสัยและขัดเกลาเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม

จริยธรรม	ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์	มารี	กรี

ญอง	 เดอ	มงฟอร์ต	 ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล	

และปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า	 “จุดหมายของชีวิต คือ

การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกิดแห่ง

ชีวิต” 

	 ตลอดปีการศึกษา	 2562	 โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 มุ่งมั่นในการจัดการศึกษา	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานักเรียนซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ

ชาติในอนาคตให้มีทักษะวิชาการ	 และทักษะทางสังคม	

ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม	 โดยโรงเรียนได้พัฒนา

หลักสูตรที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	

จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการแสดงความ

สามารถของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล		

สนับสนุนให้นักเรียนได้ รับประสบการณ์กับสังคม

ภายนอกสถาบัน	 เช่น	 การแข่งขันด้านวิชาการ	 ดนตรี	

กีฬา	การทัศนศึกษา	การบำาเพ็ญประโยชน์	ฯลฯ	อีกทั้ง

ยังพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน	เพื่อให้นักเรียนได้

ใช้ประโยชน์สำาหรับการกีฬาและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ

นักเรียน	 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น	

เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน

และการใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข	 	 นอกจากน้ี	

ยังได้พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยการอบรมด้านการ

ใช้โปรแกรมต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างบทเรียนและการสอนรูป

แบบใหม่	 การบริหารงานงบประมาณ	 และการบริหาร

ทั่วไป	 รวมถึงการให้ความสำาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์

กับชุมชน	 การอภิบาล	 การประกันคุณภาพการศึกษา	

เทคโนโลยีสารสนเทศ	และปัจจัยอื่น	ๆ	ที่เอื้ออำานวยให้

เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	แม้ว่าโรงเรียน

จะเพียรพยายามในภารกิจต่าง	 ๆ	 มากเพียงใด	 แต่หาก

ปราศจากความช่วยเหลือร่วมมือจากบรรดาผู้ปกครอง

และผู้มีจิตศรัทธาช่วยสนับสนุน	ความก้าวหน้าต่าง	ๆ	ก็

มิอาจสัมฤทธ์ิผลได้	จึงขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสน้ี

	 ขอขอบคุณบรรดาบุคลากรทุกระดับ	 ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความความมุ่งมั่น	เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดี

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	 เพื่อความเจริญ

ก้าวหน้าของนักเรียนของเรา	 ขอขอบคุณในน้ำาใจดีของ

บรรดาท่านผู้ปกครอง	 ศิษย์เก่า	 ผู้มีจิตศรัทธา	 และ

กรรมการสมาคมต่าง	 ๆ	 สำาหรับการสนับสนุนกิจกรรม

ของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา		ขอแม่พระอัสสัมชัญ	

องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 ได้อวยพรทุกท่านให้มีความสุข	

ความเจริญตลอดไป

(ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล)

ผู้อำานวยการ
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สารบัญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

01	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายวิชาการ	 		 	 		

02	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายปกครอง	 		 	 		

03	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายกิจกรรม	 		 	 		 	

04	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป	 	 		

05	 ผลการดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที	่ 	 	

06	 ผลการดำาเนินงานสำานักผู้อำานวยการ	 	 	



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

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

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

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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คติพจน์/สีประจำาโรงเรียน/พันธกิจ/

เป้าหมายโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

คติพจน์

วิริยะ อุตสาหะ น�ามาซึ่งความส�าเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)

หมายถงึ การมุง่มัน่พัฒนานกัเรยีน ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

และสังคม เพ่ือให้นักเรยีนมคีวามขยนัหมัน่เพียร มคีวามพยายามไม่ย่อท้อต่อ

ความยากล�าบาก กล้าคิด กล้าท�า กล้าพูด การแสดงออก เพ่ือสามารถน�าส่ิงต่างๆ 

ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สีประจ�าโรงเรียน (แดง ขาว)

สีแดง หมายถึง ความเสียสละ ความเข้มแข็ง ความอดทน

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ



อัตลักษณ์ของ ACT : 
ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม	มีวิริยะอุตสาหะ	รับผิดชอบต่อสังคม	

เอกลักษณ์ของ ACT : 
ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ	(ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา)

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ผู้นำาองค์กรแห่งการเรียนรู้	เชิดชูคุณธรรม	จริยธรรม	นำาสู่ประชาคมอาเซียนด้วยมาตรฐานคุณภาพ

สากล

พันธกิจ
	 1.	ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

	 2.	ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติทั้งทางด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	จิตใจ	สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ	

																	สู่ความเป็นสากล	และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

	 3.	บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ	และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี

	 4.	โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานคุณภาพสากล	โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

	 5.	โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
	 1.	ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ	

	 2.	ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมที่พึงประสงค์	

	 3.	ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	รักเรียนรู้	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค์	ตัดสินใจ	แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล	

	 5.	ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร	

	 6.	ผู้เรียนมีทักษะในการทำางาน	รักการทำางาน	สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต	

	 7.	ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

	 8.	ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	

		 9.	คณะกรรมการสถานศึกษา	และผู้ปกครอง	ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	

																		และเกิดประสิทธิผล	

	 10.	สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร	กระบวนการเรียนรู้	และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

	 11.	สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ	

	 12.	สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง	

	 13.	สถานศึกษามีการสร้าง	ส่งเสริม	สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	

	 14.	การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ปรัชญา	และจุดเน้นที่กำาหนดขึ้น	

	 15.	การจัดกิจกรรมตามนโยบาย	จุดเน้น	แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ			

																				คุณภาพสูงขึ้น	
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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)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้มีการกำาหนดวิสัยทัศน์	พันธะกิจ	 เป้าหมาย	 เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์	 เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณธรรม	

จริยธรรม	อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข	โดยมีการดำาเนินงาน		เพื่อบรรลุตามหลักการที่วางไว้ในปีการศึกษา	2562	

ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาบุคคลากร

											กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	มุ่งเน้นการเรียนการสอนทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	จึงมีการดำาเนินการพัฒนา

บุคคลากร		ในวันที่	4,	5,	8,	11,	12	มิถุนายน	2563	คุณครูกลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์	อบรมเชิงปฏิบัติการ	“หลักสูตร	STEM	

Education	 ต้นแบบสื่อการสอน	 Agricultural	 Technology”	 ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ	 ร่วมกับ	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ	(MTEC)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย

และนวัตกรรม	 (อว.)	 อบรมครูเพื่อเตรียมวิทยากรในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์ร่วมกับ	 สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 การเป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมครูใน

การใช้เทคนิคการใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์	



วันที่ รายการแข่งขัน /

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูที่นำานักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

30	ส.ค.	62 การแข่งขันวันวิชาการ

“งานวิชาการ	

อัสสัมชัญศรีราชา	

อุทยานการศึกษา	

เพชรบูรพา	สร้างสรรค์

สังคม”

มาสเตอร์สันติ	

วงษ์พันธุ์

มาสเตอร์ณรงค์ชัย		

ครุฑมาณ

รายการแข่งขันหมากล้อม

1.ประเภท	Pre	low	Kyu		

ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่

นายชวินวิชญ์	โยธินอุปไมย	ม.6/7

2.	 ประเภท	 Friend	 Ship	 ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่

-	 นายภาณุวัฒน์	 วิทยประภารัตน์

ม.6/2

-	นายวุตตินันท์		ลางคุลเสน	ม.6/4
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2.	 	ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นสนับสนุน	ส่ง

เสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่าง

เต็มศักยภาพ	ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาระแกนกลางตาม

โครงสร้างกระทรวง	กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์ร่วมจัดทำาค่ายสำาหรับนักเรียนในโครงกา

รพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา	เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ทางคณิตศาสตร์	ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ	เกมกีฬาทางคณิตศาสตร์	ได้แก่		เอแม็ท		และ

คิดเลขเร็ว			โดยมีผลการแข่งขันดังนี้



วันที่ รายการแข่งขัน /

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูที่นำานักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

22	ส.ค.	62 งานวิชาการอัสสัมชัญ

ศรีราชา	อุทยานการ

ศึกษา	เพชรบูรพา	

สร้างสรรค์สังคม

“LEARNING		TO		

LOVE		ENVIRON-

MENT	:	ACS		GO	

GREEN”

ครูกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

มิสปัทมา	บัวบุญนาค

ม.สันชัย	สุขเสมา

Quiz	Math

1.	ระดับชั้น	ป.1	–	ป.3		ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		

ได้แก่

ด.ช.ณัฐธาดา	ซ้ายงาม	

และ	ด.ช.จีรัชญ์	รอดศรี

2.	ระดับชั้นป.4-ป.6	ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ได้แก่

ด.ช.ณัฏฐชัย	เกียรติวีรภัทร			

และ	ด.ช.ยศวร	ชัยเดชาภินันท์

A-MATH

ระดับชั้นมัธยมศึกษา	ม.1	–	ม.3

ได้รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่

ด.ช.ธนศิษย์	จรูญเลิสหิรัณย์		

และด.ช.ชิตพิสิษฐ์	พิชาญากิติสิน

19	ต.ค.	62 แข่งขันเพชรยอด

มงกุฎระดับประถม

ศึกษา

ครูกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

ม.สัจจะ	อ้อยใจ 1.	ด.ช.ยศวร	ชัยเดชาภินันท์		

ได้รับรางวัลชมเชย

2.ด.ช.ณัฏฐชัย	เกียรติวีรภัทร		

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

20	ต.ค.	62 แขง่ขันเพชรยอดมงกุฎ

ระดับมัธยมศึกษา

ครูกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

มิสปิยวรรณ		จันทลี 1.	ด.ช.ไชยภัทร	ตั้งโชติโรจน์

ได้รับรางวัลชมเชย

2.	ด.ช.ธิติวุฒิ	ธาราธรรมาธิกรณ์

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

18	ม.ค.	63 แข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางด้านคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์	รอบ

ที่2		(	ระดับประเทศ	)

ครูกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

ม.ธนพัต	สุลำานาจ 1.	เด็กชายยศวร	ชัยเดชาภินันท์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน



วันที่ รายการแข่งขัน /

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูที่นำานักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1	มี.ค.	63 แข่งขันวิชาการ

นานาชาติ	รอบที่	2	

ระดับเขตพื้นที่การ

ศึกษา

ครูกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี	จิรพันธุ์	

เหลืองประสิทธิ์

ระดับชั้นประถมศึกษา

เหรียญเงิน

1.	ด.ช.ณัฏฐชัย	เกียรติวีรภัทร

2.	ด.ช.ธนณัฏฐ์	สุวรรณรักษ์

3.	ด.ช.นิธิศ	จงประสิทธิผล

เหรียญทองแดง

1.ด.ญ.ปานภากร	กมลนันทิน

2.	ด.ช.ยศวร	ชัยเดชาภินันท์

3.	ด.ญ.ศิตา	ตันติศรีปรีชา

ชมเชย

1.	ด.ญ.ญาณิศา	ดำารงธรรม

วัฒนา

2.	ด.ช.นิติธร	สังข์เทพ

3.	ด.ช.อภิวิชญ์	รุ่งอภิญญา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เหรียญเงินได้แก่

ด.ช.ไชยภัทร	ตั้งโชติโรจน์

ชมเชย

ด.ช.ธิติวุฒิ	ธาราธรรมาธิกรณ์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ในปีการศึกษา	2562	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้ดำาเนินงานและ

โครงการต่าง	ๆ		สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาบุคลากร

	 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันเหตุการณ์ปัจจุบันและ

สามารถนำาความรู้มาพัฒนาผู้เรียน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการ

อบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ	 และศึกษาดูงานกับ

องค์กรต่าง	ๆ	ตลอดปีการศึกษา	2562	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.	การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์	สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์แลคณิตศาสตร์

	 วันที่	22-24	เมษายน	2562	ส่งครูประจำาศูนย์พัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ระดับประถม

ศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ

การครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 โดยสถาบันการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ณ	 โรงแรมเซนจูรี่	 พาร์ค		

กรุงเทพมหานคร

2.	การอบรมหุ่นยนต์	รายการ	First	Lego	League	

2019	/2020	

	 วันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2562	 ได้ส่งครู	 และนักเรียน

เข้าร่วมการอบรมหุ่นยนต์	 รายการ	 First	 Lego	 League	

2019	 จัดขึ้นโดยองค์การ	 FIRST	 ณ	 องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	จ.ปทุมธานี	
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3.	การอบรมหลักสูตร	“Intensive	English	Program	For	

Classroom	Teaching”

	 วันที่	 5-14	 ธันวาคม	 2562	 ได้ส่งครูเข้าร่วมอบรม

ภาษาอังกฤษ	 สำาหรับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกทุนการ

ศึกษามูลนิธิฯ	 โดยทีมวิทยากร	 ดร.ลินจง	 โรจน์ประเสริฐ	

และทีมงานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 ณ	 มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	กรุงเทพมหานคร

4.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“The	maker	and	IoT	STEM	for	

life	and	Career”

	 วันที่	 21	 ธันวาคม	 2562	 ได้ส่งครูเข้าร่วมการ

อบรมคอมพิวเตอร์	 ณ	 ห้องปฏิบัติ	 Imagineering	 Space	

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษา	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขตศาลายา	จ.นครปฐม

5.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาหลักสูตร	ROBOTICS	

AND	AI	“เครื่องยิงโปรเจคไทล์”		

	 วันที่	 	4-6	และ	9-10	มีนาคม	2563	ส่งครูในระดับ

มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย	 เข้าร่วมการอบรม	 เพื่อดำาเนิน

งานหลักสูตร	 ACT	 Creative	 and	 Innovation	 Leader									

ณ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTECH)	

จ.ปทุมธานี



6.	 การสัมมนาการออกแบบกิจกรรมห้องเรียนอนาคต	 ACT	

Future	Class

	 วันที่	 9-10	มีนาคม	 2563	 ได้ส่งครูระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 1	 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อวางแผนการสอนในปี

การศึกษา	 2563	 โดยเน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่	

21	ณ	บ้านอัมพวารีสอร์ท	จ.สมุทรสงคราม

7.	 	 ศึกษาดูงาน	 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ	

	 วันที่	 19	 สิงหาคม	 2562	 ได้นำาครูศึกษาดูงาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ภายใต้

แนวคิด	 “จุดประกายความคิด	พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์	

เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี	 สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”	 เพื่อ

นำาแนวคิดมาพัฒนาการจัดงานวันวิทยาศาสตร์	 เพิ ่ม

ประสบการณ์ให้ครูมีการพัฒนาตนเองและมีแนวคิดในการ

สอนพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ	 ณ	 ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพ็ค	(Hall	6-12)	เมืองทองธานี

ด้านพัฒนาผู้เรียน

	 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกมิติอย่างเต็ม

ศักยภาพ	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ได้ดำาเนินกิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	มีรายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น	2	ส่วน	ได้แก่

*	การทดลองวิทยาศาสตร์และเกมคณิตศาสตร์ทุกวันจันทร์-

ศุกร์	เวลา	7.00-7.40	น.	ณ	ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ชั้น	1	อาคารราฟาแอล	
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*	การสอนเพิ่มเติมความรู้สำาหรับนักเรียนที่แข่งขัน	วันอังคาร	

-ศุกร์	เวลา	7.00-8.00	ณ	ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/1	

และ	6/8	อาคารอัสสัมชัญ

2. กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์

	 จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในช่วงเช้า	เวลา	7.00-7.40	น.	ทุกวันจันทร์และวันศุกร์	ณ	ห้องคอมพิวเตอร์	5	อาคารอัสสัมชัญ	

โดยรูปแบบกิจกรรมมีดังนี้

*	 กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์	 สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 ในโปรแกรม	 Power	 Point	 และ	 Photo-

shop	ทุกวันศุกร์

*	กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์	สำาหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา	ในกิจกรรม	E-Sport	ทุกวันจันทร์



3. โครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 จัดโครงการพี่ติวน้องขึ้นในทุกวันจันทร์	อังคาร	พฤหัส	และศุกร์	เวลา	7.00-7.40	น.	เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน

สำาหรับการสอบ	และการแข่งขัน	ณ	ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	และ	4/2	

4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

	 วันที่	 2-3	 สิงหาคม	 2562	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ร่วมกับ	 ศูนย์พัฒนา										

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	

สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และนักเรียนจากโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร	จำานวน	12	โรงเรียน	เข้าร่วมกิจกรรม		
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5. โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

	 วันที่	20		สิงหาคม	2562	กลุ่มสาระฯ	ได้จัดกิจกรรม

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 ขึ้น	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	

มารีฯ	 ภายใต้แนวคิด	 “จุดประกายความคิด	 พัฒนาชีวิต

ด้วยวิทยาศาสตร์	 เสริมสร้างชาติ	 ด้วยเทคโนโลยี	 	 สู่วิถีแห่ง

นวัตกรรม”	 	 ในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย	 อาทิเช่น	 	 sci-

ence	 show	 การเคลื่อนที่แบบ	 “Projectile”	 	 การประยุกต์

ใช้สื่อเทคโนโลยี	“Application”	การแข่งขันตอบปัญหาและ

ทักษะทางคอมพิวเตอร์	 การแสดงนิทรรศการ	 เลี้ยงลูกบอล

บนหลอดกาแฟ	 สาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์	 และสิ่ง

ประดิษฐ์	

6. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี งานวันวิชาการ ประจำาปีการศึกษา 2562

	 กลุ่มสาระฯ	 ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการ	 ประจำา

ปีการศึกษา	 2562	 ในหัวข้อ	 “ACT	 EXTREME	 EDUCA-

TION	 2019”	 ในวันที่	 3	 ธันวาคม	 2562	 ณ	 ลานพลาซ่า	

ระหว่างตึกเซนต์ปีเตอร์กับอาคารรัตนบรรณาคาร	 ประกอบ

ด้วยกิจกรรม	Coding,	Everyone	can	create,	การแข่งขัน														

E	-Sport	Game,	ลูกโป่งน้ำาล้มโดมิโน,	เกมใบ้คำา,	Workshop	

การทำาเครื่องสำาอาง,	STEM	INNOVATION	&ROBOTICS,	

STEM	 IT	OUT,	การแข่งขันหุ่นยนต์	 “MBot”	ACT	MakeX	

Champpionship	 2019	 และนิทรรศการมัธยมศึกษาตอน

ปลาย



ด้านผลการพัฒนา (Achievement) และรางวัลที่ได้รับ

1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย ได้รับคัดเลือกเข้า

อบรม ได้แก่

1)	นางสาวกาญจนา	บวรวัฒนานนท์	ม.5/1	สอวน.เคมี	ค่าย	1	

2)	นางสาวเกษราพร	ทรงศรีวิทยา	ม.5/1	สอวน.เคมี	ค่าย	1

3)	นายพีรพล	ชวาลพัฒนพันธุ์	ม.5/1	สอวน.เคมี	ค่าย	1

4)	นางสาวพิมพ์รัตน์	ธีรวิชยางกูร	ม.5/1	สอวน.	ชีววิทยา	ค่าย	1และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่าย	2

2. การสอบแข่งขันวัดระดับความรู้ความสามารถ

วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับอาเซียน

	 รางวัลประเภทบุคคล	 วิชาคณิตศาสตร์	 และ

วิทยาศาสตร์	 ASMO	 THAI	 2019	 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย	ได้แก่	ด.ช.ธิติวุฒิ	ธาราธรรมาธิกรณ์	

ชั้น	ม.3/8
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3. งาน INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION 

THAILAND 2019"

	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	“การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล	ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น”	จัดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์	 วันที่	 17-18	สิงหาคม	

2562	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 โล่	 และเงินรางวัล	 10,000		

บาท		ได้แก่

1.	ด.ช.ธฤต	วิทย์วรสกุล	ม.3/8

2.	ด.ช.กรปภพ	สิทธิฤทธิ์	ม.2/8

3.	ด.ช.บุญฤทธิ์	สุขพณิชนันท์	ม2/8

4. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 

2562	ณ	โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี	กรุงเทพฯ	ผลการแข่งขัน	ทีม

ระดับประถมศึกษาปีที่	1-3	ได้รับรางวัลชมเชย	พร้อมทุนการ

ศึกษา	1,500	บาท	ได้แก่

1.	ด.ญ.ชนกานต์	สังข์แสง	ป.2/8

2.	ด.ญ.มัททวิน	 ลีลาวรมณี		ป.3/2

3.	ด.ญ.พลอยพิชชา	พิริยพูล	ป.3/6

ทีมระดับประถมศึกษาปีที่	4-6	ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์	

ได้แก่

1.	ด.ช.อาชวิน	ลีลาวรมณี	ป.5/3

2.	ด.ช.ธนดล	ขันทรัพย์	ป.5/5

3.	ด.ญ.ปภาวรินต์	ภิญโญวัฒนายากร	ป.5/6

5. โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

	 ด.ญ.มัททวิน	 ลีลาวรมณี	 ป.3/2	 ได้รับเหรียญ

ทองแดง	 และทุนการศึกษาจำานวน	 5,000	 บาท	 ในรายวิชา

วิทยาศาสตร์

6. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์

	 ด.ญ.มัททวิน	 ลีลาวรมณี	 ป.3/2	 ได้รับเหรียญ

ทองแดง	ในรายวิชาวิทยาศาสตร์



7. การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ MakeX Thailand Robotics Competition 2019 รอบภูมิภาค 

	 วันที่	9-10	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล		บางนา		ได้เป็นตัวแทนภาคกลาง	ในการเข้าร่วมแข่งขัน

รอบชิงแชมป์ประเทศจำานวน	2	ทีมและได้รับรางวัล	Best	Engineering	Book	ทีมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน	ได้แก่

ทีมที่	1	 	 	 	 	 	 	 	 ทีมที่	2

1)	ด.ช.ชยางกูร		จารุทัตธำารง	 ป.4/7		 	 	 	 1)	ด.ช.กรปภพ		สิทธิฤทธิ์		 ม.	2/8

2)	ด.ช.อภิวิทย์		รุ่งอภิญญา	 ป.5/4		 	 	 	 2)	ด.ช.กิตติธัช	จันทนรัตน์	 ม.	2/8

3)	ด.ช.ธนกร					รุ่งเรืองพร	 ม.1/7		 	 	 	 3)	ด.ช.กานตชาติ	ชัยวิชญชาติ				 ม.3A	

8. การแข่งขันงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2563 

	 การแข่งขันงานวันนักประดิษฐ์	 ประจำาปี	 2563	 จัดโดย	 สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 และนำาเสนอผล

งานในวันที่	 2-6	 กุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ	 ไบเทค	 กับผลงาน	 “เครื่องตรวจจับเห็ด”	 ผลการแข่งขัน	 ได้รับ

รางวัลระดับเหรียญทอง	

ทีมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน	ได้แก่							

1)	ด.ช.ธฤต	วิทย์วรสกุล	ม.3/8	

2)	ด.ช.พีรวิชญ์	ตีรพัฒนาพันธุ์	ม.3/8
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9. การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพงานอายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชน ปี 2563 

	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	และได้รับทุนการศึกษาจำานวน	5,000	บาท	ทีมแข่งขันประกอบด้วย		

1)	นางสาวณิชกมล	ลาพ้น	ม.5/1	 	

2)	นางสาวพิมพ์รัตน์	ธีรวิชยางกูร	ม.5/1

10. การแข่งขันการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในงานสาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม 2562

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภททีมระดับประถมศึกษา	 โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	และเงินรางวัล	 จำานวน	6,000	

บาท	ประกอบด้วย

1)	ด.ช.อาชวิน	ลีลาวรมณี

2)	ด.ช.ธนดล	ขันทรัพย์

3)	ด.ญ.ปภาวรินต์	ภิญโญวัฒยากร

11. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับ

ประเทศ ประจำาปี พ.ศ.2563

	 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์	นักเรียนได้รับเหรียญ

รางวัล	ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง:	ด.ช.ธนดล	ขันทรัพย์	ป.5/5

รางวัลเหรียญเงิน:	ด.ช.ณดล	เสริมสวัสด์		ป.6/2

	 	 			ด.ช.ศุภวิชญ์	ศรีบูรณะพิทักษ์	ป.6/7

รางวัลเหรียญทองแดง:	 ด.ช.พชรพล	สาตสิน	ป.5/3

	 	 	 ด.ช.สุกิจ	ชินรุ่งเรือง		ป.6/8



12. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ต้น รุ่นที่ 23 ประจำาปี 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/8	จำานวน	6	คน	ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม	ได้แก่

1)	ด.ช.ชยพัฒน์	โอสนานนท์

2)	ด.ช.ปัณณวิชญ์	เฉลิมเลิศปัญญา

3)	ด.ช.กรปภพ	สิทธิฤทธิ์

4)	ด.ช.บุญฤทธิ์	สุขพณิชนันท์

5)	ด.ช.กิตติธัช	จันทนะรัตน์

6)	ด.ญ.ไอลดา	รุ่งประถม

13. การประกวดสื่อและนวัตกรรม ของโรงเรียนในมูลนิธิคณะเซนต์คาร์เบรียลแห่งประเทศไทย “Education re-

sources and Innovation award 2019”

	 มิสนงนุช		เอกตระกูล	ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่	5	ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง	ในผลงาน	“ชุดกิจกรรม

ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	โดยใช้	PCAS	MODE”	สำาหรับนักเรียน	STEM	Kids
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โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

	 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ตามแนวทาง	 สสวท.	 และสอวน.	 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้

พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ตลอดจนทักษะและกระบวนการคิดโดยใช้วิทยาศาสตร์

เป็นฐาน	เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองในทุกมิติ	ผ่านการดำาเนินโครงการ	ตลอดปีการศึกษา	2562	ดังนี้

1. การส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน

	 เพื ่อเป็นการส่งเสริม	 และพัฒนาศักยภาพด้าน

วิชาการให้กับนักเรียน	 ทางคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ				

วิทยาศาสตร์ฯ	ระดับ	ม.ต้น	ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา	

ด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และคอมพิวเตอร์ให้กับ

นักเรียน	 และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้าน

วิชาการ	ดังนี้

	 1.1	 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์	

คณิตศาสตร์	 และคอมพิวเตอร์เพิ่มพูนประสบการณ์	 เป็น

รายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้กับ

นักเรียน	 ผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง	 เช่น	 การนำาชุดหุ่น

ยนต์	 Robotic	 มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต

ประจำาวัน	 และการเรียนรู้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์	 เพื่อ

ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ประจำาวัน	

	 1.2	 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์	

และคณิตศาสตร์ศึกษาล่วงหน้า	 ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้น

พัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	

โดยศึกษาองค์ความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่ กับการปฏิบัติ 	

เช่น	 การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์	 ฟิสิกส์	 เคมี	 และ

ชีววิทยา	 ควบคู่กับการทำาปฏิบัติการ	 ณ	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

	 1.3	การส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ

1)	 การแข่งขันทางวิชาการ	 ระดับนานาชาติ	 สาขาคณิตศาสตร์	

จัดโดย	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(สพฐ)	 ซึ่งนักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	

ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่	 เหรียญเงิน	 จำานวน	 2	 คน	 และ

เหรียญทองแดง	 จำานวน	 4	 คน	 และได้รับรางวัลระดับ

ประเทศ	 	 เหรียญทองแดง	จำานวน	2	คน	 รางวัลเหรียญเงิน	

คือ	 เด็กชายไชยภัทร	ตั้งโชติโรจน์	 ม.2/8	 รางวัลชมเชย	 เด็ก

ชายธิติวุฒิ	ธาราธรรมาธิกรณ์	ม.3	/8	



2)	 การสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา		

อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็ก

และเยาวชน	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	(JSTP)	ครั้งที่	23					

จัดโดย	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.)	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

ซึ่งนักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ	

ม.ต้น	ได้ผ่านเข้ารอบแรก	จำานวน	27	คน	ได้รับคัดเลือก

เข้าร่วม	 โครงการจำานวน	 6	 คน	 ดังน้ี	 เด็กชายกรปภพ	 สิทธิฤทธ์ิ				

ม.2/8	 เด็กชายกิตติธัช	จันทนะรัตน์	ม.2/8	 เด็กชายชยพัฒน์	

โอสนานนท์	 ม.2/8	 เด็กชายบุญฤทธิ์	 สุขพณิชนันท์	 ม.2/8		

เด็กชายปัณณวิชญ์	เฉลิมเลิศปัญญา	ม.2/8	เด็กหญิงไอลดา	

รุ่งประถม	 ม.2/8	 และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์	 และได้รับทุนวิจัย	 เพื่อใช้ในการทำาโครงงาน

วิทยาศาสตร์	โดยมีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษา

3)	การเข้าร่วมการแข่งขันงานวันนักประดิษฐ์	2563	จัดโดย

สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 และนำาเสนอผลงาน	

ในวันที่	2-6	กุมภาพันธ์	2563	ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค	

กับผลงาน	 “เครื่องตรวจจับเห็ด”	 ผลการแข่งขันได้รับรางวัล

เหรียญทอง	 ประกอบด้วย	 เด็กชายธฤต	 วิทย์วรสกุล	 ชั้น						

ม.	3/8	และเด็กชายพีรวิชญ์	ตีรพัฒนาพันธุ์	ชั้น	ม.	3/8	โดย

มิสฤดีมาศ	โพธิ์ไพจิตร	เป็นครูที่ปรึกษา

4)	นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ	ม.ต้น	ได้

รับคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ	สอวน.	ค่าย	1	

ปีการศึกษา	 2562	 ได้แก่	 ด.ช.ไชยภัทร	 ตั้งโชติโรจน์	 ม.2/8	

สอวน.คณิตศาสตร์	ค่าย	1

5)	 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ระดับ	

ม.ต้น	 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการสอบแข่งขัน	 ASMO	

THAI	2019	จำานวน	3	คน

2. การพัฒนานักเรียนด้านทักษะและกระบวนการ 

	 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและกระบวนการของนักเรียน

ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ	 จึงได้จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน	ดังนี้

	 2.1	 กิจกรรม	 STEM	 Mindset	 เป็นคาบเรียนพิเศษ

ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิด	

การแก้ปัญหาและการนำาเสนอ	 โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติ
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2.2	 กิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้	 เป็นการเปิดโลก

ทัศน์การเรียนรู้		โดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานที่จริง	

ณ	 ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ	 เเละความ

ยั่งยืน	 “ชีวพนาเวศ”	 (Toyota	 Biodiversity	 and	 Sustain-

ability	 Learning	 Center)	 จ.ฉะเชิงเทรา	 เพื่อพัฒนาองค์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	

และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน

และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์	 พัฒนา

ทักษะกระบวนการและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	 จัดขึ้น

ในวันพุธที่	2	ตุลาคม	2562			

2.3	กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์	และคณิต

ศาสตร์	 สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในปีการ

ศึกษา	2562	ได้จัดค่ายแยกระดับชั้น	เพื่อพัฒนานักเรียนใน

แต่ละระดับอย่างเต็มศักยภาพ

	 -ระดับชั้น	 ม.1	 ณ	 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน

และสิ่งแวดล้อมศึกษา	วังดุมเมาท์แทนแคมป์	และ	โรงเรียน

บ้านหนองน้ำาขุ่น	อำาเภอท่าม่วง	จังหวัดกาญจนบุรี	วันที่	2-4	

สิงหาคม	2562

	 -ระดับชั้น	 ม.2	 ณ	 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน

และสิ่งแวดล้อมศึกษาวังดุมเมาท์แทนแคมป์	และ	วันที่	 25	

-27	ตุลาคม	2562	ในหัวข้อ	“ธรณีวิทยา”

	 -	 ระดับชั้น	ม.3	ณ	ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน

และสิ่งแวดล้อมศึกษาวังดุมเมาท์แทนแคมป์	 และโรงเรียน

บ้านใหม่	 อำาเภอท่าม่วง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 วันที่	 8-10	

พฤศจิกายน	 2562	 ในหัวข้อ	 “ดาราศาสตร์และพลังงาน

ทดแทน”

2.4		กิจกรรม	STEM	Math	&	Science	Day	CAMP	

เป็นกิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	ณ	ห้องปฏิบัติ

การวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย	 ในแต่ละระดับชั้น

รายละเอียดดังนี้

	 -ระดับชั้น	 ม.1	 จัดกิจกรรม	 ณ	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	

คณิตศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ที่สอดคล้อง

กับกิจกรรมการเรียนการสอน	 พัฒนาทักษะกระบวนการ

และอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	และสร้างแรงบันดาลใจ

ในการเรียนวิทยาศาสตร์	 ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่	 10	

พฤศจิกายน	2562



	 -ระดับชั้น	 ม.2	 จัดกิจกรรม	 ณ	 คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 เพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	

และเทคโนโลยี	 ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน

และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์	 พัฒนา

ทักษะกระบวนการและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	 	ซึ่งจัด

ขึ้นใน	วันอาทิตย์ที่	10		พฤศจิกายน	2562		

	 -ระดับช้ัน	ม.3	 จัดกิจกรรมในวันเสาร์ท่ี	30	พฤศจิกายน	

2562	 ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

ในหัวข้อ	“การเขียนโปรแกรมสำาหรับบอร์ด	Arduino”

3. กิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์	 (กิจกรรม	 STEM	

ร่วมใจปันน้ำาใจสู่ชุมชน)

	 กิจกรรม	 STEM	 ร่วมใจปันน้ำาใจสู่ชุมชน	 เป็นกิจกรรม

ที่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 ระดับม.ต้น	 ได้ทำา

กิจกรรมแบ่งปันความรู้ที่นักเรียนได้เรียนจากในห้องเรียนสู่

น้อง	ๆ	ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส	และแบ่งปันสิ่งของเพื่อมอบ

ความสุขให้กับน้อง	ๆ	ด้วย
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	 เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 คือ	 “นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม		

จริยธรรม	มีจิตสำานึกรักความเป็นไทย		มีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย		และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”	ในปี

การศึกษา	2562	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ได้จัดการเรียนการสอน	กิจกรรม	งาน	โครงการ	การพัฒนาผู้เรียน	และการ

พัฒนาบุคลากร	รวมทั้งได้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มุ่งเน้นพัฒนา

บุคลากรในกลุ่มสาระฯ	 ให้มีเทคนิค	 และกระบวนการสอนที่

น่าสนใจ	 มีความทันสมัย	 เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับ

ชั้น	 และตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 อย่างต่อ

เนื่อง	 โดยในปีการศึกษา	 2561	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทยได้จัดการอบรมบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย	 ในหัวข้อ	 “การพัฒนาการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่	

21”	 โดย	 อาจารย์พงษ์กรณ์	 	 วีรพิพรรธน์	 	 อาจารย์ประจำา

สาขาวิชาภาษาไทย	คณะศิลปศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย	 	 ซึ่งในปีการศึกษา	 2562	 นี้	

อาจารย์พงษ์กรณ์	 วีรพิพรรธน์	 ได้มีการติดตามนิเทศการ

จัดการเรียนรู้ของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ระหว่างวันที่	 7-25	 มิถุนายน	 2562	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะใน

เรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้	 ที่พัฒนาทักษะด้านต่าง	 ๆ	

ของนักเรียน	 และการบูรณาการเนื้อหาในวิชาภาษาไทย

อย่างสร้างสรรค์	 ผลจากการนิเทศคุณครูกลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาไทย	 พบว่าคุณครูสามารถจัดกระบวนการการเรียน

รู้ได้อย่างเหมาะสม	 มีเทคนิค	 และกระบวนการสอนที่น่า

สนใจ	 สรรค์สร้างกิจกรรมที่ทันสมัย	 ตอบโจทย์การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21	ได้มากขึ้น

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เข้ารับการ

อบรมพัฒนาความรู้ภายนอกโรงเรียน	อาทิ

	 -	มิสฮานาน		อีหมัน	เข้าร่วม	“การประชุมเชิงปฏิบัติ

การ	 (workshop)	 เรื่อง	 School	 Management	 Monthly	

Meeting	 :	Deep	Listening	จัดโดย	TED	Club	by	TEDx-

Bangkok	ร่วมกับ	Teach	for	Thailand”		ณ	โรงเรียนเพี้ยนพิ

นอนุสรณ์	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2562

	 -	 มิสชมพูนุช	 	 พิพัฒน์ชยานนท์	 เข้าร่วมการอบรม	

“เทคนิคการนิเทศแบบ	 PLC	 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	

(Professional	 Learning	 Community)”	 ณ	 มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	22	–	23	กรกฎาคม	

2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

-  โครงการอ่านเขียนสนุก มีสุข สร้างสรรค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดำาเนินโครงการอ่านเขียน

สนุก	มีสุข	 สร้างสรรค์	 ตลอดปีการศึกษา	 2562	มีเป้าหมาย

เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีอ่านและเขียน

ภาษาไทยไม่คล่องไปสู่การอ่านออกเขียนได้อย่างแม่นยำา

นำาสู่การเรียนรู้ในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่มีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 อีก

แนวความคิดหนึ่งในการดำาเนินโครงการนี้	 คือ	 นักเรียนต้อง

เรียนรู้อย่างมีความสุข	 สนุกสนาน	 เสริมแรงบวกให้นักเรียน

มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านและเขียนภาษาไทย	จากการดำาเนิน

โครงการ	 “อ่านเขียนสนุก	 มีสุข	 สร้างสรรค์”	 นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่	1	จำานวน	78	คน	และนักเรียนระดับประถม

ศึกษาปีที่	2-5	จำานวน	21	คน	ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการ

อ่านและการเขียนภาษาไทยที่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัดและมี

ทัศนคติที่ดีต่อการอ่านและการเขียนภาษาไทย
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-  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่	อาทิ	การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ	การแข่งขันแต่ง

คำาประพันธ์		การประกวดจัดป้ายนิเทศ	ฯลฯ	ระหว่างวันที่	10-14	มิถุนายน	2562	และมีการอ่านประวัติ-ความสำาคัญของวัน

สุนทรภู่	รวมทั้งมอบรางวัลการแข่งขัน	ในเช้าวันพุธที่	26	มิถุนายน	2562	หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ	ทั้งนี้	การจัดกิจกรรม

ดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติและรำาลึกถึงสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก	และเห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทย
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- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ่านออกเสียง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ	 “การอ่านออกเสียง”	 ในวันพุธที่	 26	 มิถุนายน	 2562																			

ณ	 ห้องรัตนบรรณาคาร	 1	 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านออก

เสียงของนักเรียนและเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การ

แข่งขันภายนอก



- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด

เปิดให้มีเวทีในการแข่งขันด้านการพูดตลอดปีการศึกษา	ได้แก่	การโต้วาที	การพูดสร้างสรรค์	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี

เวทีแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านการพูดของตนเอง
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- การจัดการแข่งขัน “เขียนเรื่องจากภาพ” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการแข่งขัน	“เขียนเรื่องจากภาพ”	สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	4	–	6	เพื่อพัฒนา

ความสามารถด้านการเขียนของนักเรียน



ว/ด/ป รายการแข่งขัน/รายชื่อนักเรียน/

คุณครูผู้ฝึกซ้อมและประสานงาน

ผลการแข่งขัน

17	สิงหาคม	2562 การแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก	ครั้งที่	6	

จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล	ณ	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ด.ญ.ณพัชญา	เสรีประทีป	ป.6/5

คุณครูผู้ฝึกซ้อม:		มิสฮานาน	อีหมัน

รางวัลชมเชย

6	กันยายน	2562 การประกวดคัดลายมือ	รายการ	SLC	Academic	Day:	Save	

Energy,	Save	The	Earth,	Save	Lives	

ณ	โรงเรียนเซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทรา

1.	ด.ญ.ธัญวรัตน์	กิตติสารยางกูร	ป.6/1	

2.	ด.ญ.เกล้าลฎา	กิจจาบัญชา	ป.3/1

คุณครูผู้ฝึกซ้อม:		มิสปัทมา	วิสุขอนุกูล

																										มิสจินตนา		ชี้แจง

รางวัลชนะเลิศรางวัลชมเชย

7	พฤศจิกายน	2562 การแข่งขันคำาคม	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69		

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	1	

นายจีรายุส		อังศุกรานต์	ม.6/5

คุณครูผู้ฝึกซ้อม:		มาสเตอร์กำาธร	พิพัฒน์ชยานนท์

เหรียญทอง	ประเภทเดี่ยว	

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(รองชนะเลิศอันดับ	2	

ของเขตพื้นที่ฯ)

3	ธันวาคม	2562 การประกวดพูดสร้างสรรค์	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-6

ACT	EXTREME	EDUCATION	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ด.ช.วิชยุตม์		มงคลมหาลาภ		ม.3A

คุณครูผู้ฝึกซ้อม:		มิสฮานาน	อีหมัน

รางวัลชนะเลิศ

3. ผลงานการแข่งขันของนักเรียน
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	 เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ประสบผลสำาเร็จ	ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.2560-

2564		ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ยุทธศาสตร์ที่	6	ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ		ตามมาตรฐาน

ที่	1	ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ		ตัวบ่งชี้ที่1.6	ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ	ดนตรี/นาฏศิลป์	

กีฬานันทนาการ	 ตามจินตนาการ	 ในปีการศึกษา	 2562	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้จัดการเรียนการสอน	 กิจกรรม	 งาน/

โครงการ	การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาบุคลากร	รวมทั้งได้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	ทั้งภายใน	และภายนอก

โรงเรียน	ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

	 ในปีการศึกษา	 2562	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร	 โดยการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้ศึกษาดูงาน	 เข้า

ร่วมการอบรม	พัฒนาความรู้และหาประสบการณ์	 ทางด้าน

ศิลปะใหม่	 ๆ	 นำามาต่อยอด	 กระบวนการเรียนการสอนต่าง	 ๆ	

พร้อมท้ังนำามาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนร่วมงานในกลุ่มสาระ

และนักเรียน

-	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	4	กรกฎาคม	2562	มิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์		

ครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่	 4	 เข้า

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	หัวข้อ	“สื่อการสอนศิลปะ	เทคนิคสี

โปสเตอร์	กิจกรรมเพ้นท์แก้ว	และ	D.I.Y.ต่าง	ๆ	ในชั้นเรียน”	

ณ	อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	แห่งประเทศไทย	(ซอย

ทองหล่อ	25)

-	 เมื่อวันที่	 12-19	 พฤษภาคม	 2562	 มาสเตอร์ศุภโชติ										

ศิระพุฒิภัทร	 ครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน	 ระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 5	 ได้รับคัดเลือกจากชมรมศิลปินภาพเหมือนแห่ง

สยาม	 ร่วมศึกษาดูงานด้านศิลปะ	 ณ	 ประเทศเนเธอแลนด์	

และฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ



2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้ดำาเนินการประชุมแผนการดำาเนินงานในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 ส่งเสริม

สุนทรียภาพด้านศิลปะ	การดำาเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เพ่ือยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน	

ได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	 นำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมด้านศิลปะ	 ดนตรี	 และ

นาฏศิลป์	 การแข่งขันรายการต่าง	 ๆ	 ในทุกระดับชั้นประกอบกับการดำาเนินงานตามแผนงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เพื่อให้นักเรียนเกิดความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่หลากหลาย	

สามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

-	กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก		2562									

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมการแข่งขัน

วาดภาพระบายสีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก		2562		

ณ	 บริเวณชั้นล่าง	 อาคารเซนต์ปีเตอร์	 เมื่อวันพุธที่	 19		

มิถุนายน	2562			และจัดแสดงผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ในรูปแบบนิทรรศการ	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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-	กิจกรรมวันนักบุญหลุยส์	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับหน่วยงานอภิบาล	 จัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี	 เนื่องในวันนักบุญ

หลุยส์	 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น	 โดยมีครูผู้สอนในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน	 สาระทัศนศิลป์	 ดำาเนินการจัดแข่งขันในแต่ละชั้น

เรียนที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำาเนินการ	โดยเมื่อวันศุกร์ที่	19	กรกฎาคม	2562	ภราดา	ดร.	ชำานาญ	เหล่ารักผล	ท่านผู้อำานวยการ	

ให้เกียรติชมผลงานของนักเรียน	ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการ	ณ	บริเวณชั้นล่าง	อาคารอัสสัมชัญ	
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-	กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย	ครั้งที่	17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย		ครั้งที่	17		ณ	บริเวณชั้น	2	อาคารเซนต์แมรี่	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	1	สิงหาคม		

2562	 ทั้งนี้	 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธ์ประสาทวิชาทางด้านดนตรีไทย	 ทั้ง

จรรยา	 มารยาท	 ถือเป็นพิธีสำาคัญ	 และปฏิบัติสืบต่อกันมา	 เป็นการระลึกถึงครูที่อบรมประสิทธิประสาทวิชาให้ทั้งครูใน

ปัจจุบันและครูที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

-	กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	และวันเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ของนักเรียน	 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	 และ

วันเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ	 บริเวณชั้น	 2	 อาคารเซนต์แมรี่	 เมื่อวันอังคารที่	 6	 สิงหาคม	 2562	 โดยผลงานที่ได้รับรางวัล

ทั้งหมดจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ	โดยท่านผู้อำานวยการ	ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการ	ณ	บริเวณ	ชั้นล่าง	อาคารรัตนบรรณาคาร
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-	นำานักเรียนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	นำานักเรียนชมรม	Muse-

um	of	 	 inspiration	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	จำานวน	25	

คน	 ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	ณ	 พิพิธภัณฑ์	 Woodland	

(เมืองไม้)	อำาเภอนครชัยศรี		จังหวัดนครปฐม	เมื่อวันอาทิตย์

ที่		25		สิงหาคม	2562

-	กิจกรรมค่ายศิลปะ	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ	

Act	 	 Art	 camp	 2019	 ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านทัศนศิลป์		ดนตรีและ

นาฏศิลป์	 	 โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	 	 ฝึกกระบวนการ

คิด	ริเริ่มสร้างสรรค์	รู้จักแก้ปัญหา	กล้าแสดงออก	ฝึกความ

เป็นผู้นำา	และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โดยกิจกรรมดัง

กล่าวจัดขึ้น	ณ	ภูผาผึ้งรีสอร์ท	จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันศุกร์ที่	4-

วันอาทิตย์ที่	6	ตุลาคม	2562		



-	กิจกรรมเสริมทักษะด้านศิลปกรรมศาสตร์

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐาน

ด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ์	(อาคาร	58)	เมื่อวันเสาร์ที่	23	และ	

วันอาทิตย์ที่		24	พฤศจิกายน	2562	

-	กิจกรรมเนื่องในเทศกาลพระคริสตสมภพ

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ	

ด้านทัศนศิลป์	 เนื่องในเทศกาลพระคริสตสมภพ	ณ	 บริเวณ

ชั้น	 2	 อาคารเซนต์แมรี่	 เมื่อวันอังคารที่	 26	 	 พฤศจิกายน	

2562	 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจัดแสดงในรูปแบบ

นิทรรศการ	 ในพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ	 ณ	 บริเวณ	

ชั้นล่างด้านหน้าอาคารหอประชุมหลุยส์	 มารีฯ	 และมีพิธี

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน	 เมื่อวันจันทร์ที่		

9	ธันวาคม	2562	 	โดยท่านอธิการภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	

ให้เกียรติมอบรางวัล
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-	กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง	ACT	ลูกทุ่งคอนเทสต์	2019	

	 วันอังคารที่		3		ธันวาคม		2562			กลุ่มสาระการเรียน

รู้ศิลปะจัดกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง	ACT	ลูกทุ่งคอนเทสต์

2019	ณ	ชั้น	2	อาคารเซนต์แมรี่	 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม	

สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง

ไทยได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านดนตรีและ

ร้องเพลง	 เกิดความกล้าแสดงออก	สามารถพัฒนา	ฝึกฝนสู่

ความเป็นเลิศได้	



-	งานวันวิชาการ	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 จัดกิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะด้านทัศนศิลป์	งานวันวิชาการ	ACT	Extreme	Educa-

tion	2019	เมื่อวันอังคารที่	3	ธันวาคม	2562	4	ช่วงชั้นดังนี้

-	การแข่งขันปั้นนูนสูง	หัวข้อ	“อาหาร”	เทคนิค	ดินน้ำามัน		 

ช่วงชั้นที่	1	(ป.1-3)	ทีมละ	2	คน/โรงเรียน	

-	การแข่งขันวาดภาพระบายสี		หัวข้อ	“อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”	

เทคนิคสีชอล์คน้ำามัน	ช่วงชั้นที่	2	(ป.4-6)	ประเภทเดี่ยว

-	การแข่งขันวาดภาพระบายสี	หุ่นนิ่ง	หัวข้อ	“ผลไม้”	เทคนิค

สีโปสเตอร์	ช่วงชั้นที่	3	(ม.1-3)	ประเภทเดี่ยว

-	 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น	 Portrait	 หัวข้อ	 “โมนาลิซ่า”		

ช่วงชั้นที่	4	(ม.4-6)	ประเภทเดี่ยว
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-นิทรรศการวันวิชาการ	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	จัดกิจกรรมศิลปะและนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน	ณ	บริเวณชั้นล่าง	อาคาร

เซนต์แมรี่	



-	กิจกรรมต้อนรับนักเรียนจีน																																																																																																																																															

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 จัดกิจกรรมดนตรีอังกะลุงให้กับคณะครู	 และนักเรียนที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 จาก

โรงเรียนมัธยมว่านต๋า	มณฑลเสฉวน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	จำานวน	32	คน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	30	พฤษภาคม	2562

-	กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 จัดกิจกรรมการบรรเลง

ดนตรีพื้นเมืองอังกะลุง	 และกิจกรรมศิลปะลายไทยให้กับ

คณะครู	 นักเรียนและผู้ปกครองจากประเทศจีนจำานวน	 120	

คน	ณ	บริเวณชั้น	2	อาคารเซนต์แมรี่	เมื่อวันที่		17	กรกฎาคม	

2562
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-	กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

	 เมื่อวันพุธที่	7	สิงหาคม	2562	กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ	จัดกิจกรรมนาฏศิลป์การแสดงชุดระบำาดอกบัว

ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากเมืองฟุกุโอกะ	ประเทศญี่ปุ่น	

3. ผลงานแข่งขันของนักเรียน

1.	การแข่งขันทักษะทางด้านทัศนศิลป์	 งานวิชาการสัมพันธ์	

75	ปี	อัสสัมชัญศรีราชา	อุทยานการศึกษา	เพชรบูรพา

สร้างสรรค์สังคม	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 ณ	 โรงเรียนอัส

สัมชัญศรีราชา	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	29		สิงหาคม		

ผลการแข่งขัน:	นางสาวสุภัสสร	ค้ำาชู	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	6/3	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	วาดภาพลายเส้น	(Drawing)	

ประเภทบุคคล	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	หัวข้อ	 “หุ่น

นิ่ง	(ผลไม้)”	ฝึกซ้อมโดย	มิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์



การแข่งขันทักษะทางด้านทัศนศิลป์	 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน	 ครั้งที่	 69	 ปีการศึกษา	 2562	 ระดับเขตพื้นที่การ

ศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 มัธยมศึกษาเขต	

1	ณ	โรงเรียนวัดบวรมงคล	จำานวน	6	รายการ

	 1.	 	การแข่งขันประติมากรรม	ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	4	–	6	ได้แก่	1.	นายชยุตพล	จิรจตุรพักตร์	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	4A	2.	นายวงศ์ปกรณ์	เจตสิกทัตภักดี	ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	4/2	3.	นายวันชัย	เรืองราช	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	4/2	ผลการ

แข่งขัน:	 ได้รับเกียรติบัตร	 ระดับเหรียญเงิน	ฝึกซ้อมโดย	มิส

ขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์	และมาสเตอร์ศุภโชติ	ศิระพุฒิภัทร

	 2.	 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น	 (Drawing)	 ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 ได้แก่	 นางสาวสุภัสสร	 คำา้ชู	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที	6/3	ผลการแข่งขัน:	ได้รับเกียรติบัตร	ระดับ

เหรียญเงิน	ฝึกซ้อมโดย	มิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์

	 3.	การแข่งขันวาดภาพระบายสี	ระดับชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่	4-6	นางสาวปนัดดา	เรืองวงษ์งาม	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 5/8	 ผลการแข่งขัน:	 ได้รับเกียรติบัตร	 ระดับเหรียญเงิน	

ฝึกซ้อมโดย	มิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์

														4.	การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์		ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	4-6	นายสิรวสิษฐ์	จินตภัทรกุล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/8

ผลการแข่งขัน:	 ได้รับเกียรติบัตร	 ระดับเหรียญทองแดง	 ฝึก

ซ้อมโดย	มิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์

	 5.	 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี	 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 4-6	นายภคิน	อนันตวัชกร	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 4/4	 ผลการแข่งขัน:	 ได้รับเกียรติบัตร	 ระดับเหรียญ

ทองแดง	ฝึกซ้อมโดย	มิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์

	 6.	 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค	์	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 ได้แก่	 นายดนัย	 สุวรรณธานี		

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/4	 ผลการแข่งขัน:	 ได้รับเกียรติบัตร	

ระดับเหรียญทองแดง	ฝึกซ้อมโดย	มิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์



งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจีน)
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	 งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจีน)	ฝ่ายวิชาการ	ดำาเนินงาน	และกิจกรรมตลอดปีการศึกษา	2562	

ได้แก่	

	 1.	กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

	 2.	ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

	 3.	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาจีน

	 4.	ทัศนศึกษา	และศึกษาดูงาน

	 5.	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน

	 6.	ส่งบุคลากรเข้าร่วมการศึกษาดูงาน

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

1.1 โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมไทย-จีน

	 สมาคมเสฉวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 โรงเรียน

มัธยมว่านต๋า	นำาคณะครู	และนักเรียนในโครงการสานสัมพันธ์	

มิตรภาพแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน	จำานวน	32	คน	เข้า

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน	 กับ	 โรงเรียน				

อัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันที่	 29-30	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้อง

ประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

1.2 พิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนประถมอู๋ถง

	 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจาก

โรงเรียนประถมอู๋ถง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 จำานวน	 21	 คน	

เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพร้อมร่วมพิธีลงนาม

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมอู๋ถง	 กับ	 โรงเรียน				

อัสสัมชัญธนบุรี	 โดยมีภราดาพีรพงศ์	 ดาราไทย	 อธิการ				

ให้เกียรติเป็นประธาน	 เมื่อวันจันทร์ที่	 8	 กรกฎาคม	 2562		

ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

1.3 โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One Belt One 

Road  

	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน	 โดยมีคณะ

ผู้บริหาร	 ครู	 และนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	

จำานวน	 838	 คน	 เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม	 ตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 One	 Belt	

One	Road	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 18	กรกฎาคม	2562	ณ	หอ

ประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต



2. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

2.1 นักศึกษาชาวจีน และไต้หวันศึกษาดูงาน

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	นำานักศึกษา	

จาก	 Minzu	 University	 of	 China,	 Beijing	 และ	 Nation	

Cheng	Kung	University,	Taiwan	พร้อมคณาจารย์	จำานวน	

20	คน	เข้าศึกษาดูงานในด้านหลักสูตร	การจัดการเรียนการ

สอนภาษาจีน	 รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันพุธที่	 24	 กรกฎาคม	
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3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาจีน

3.1	ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	 	และนักเรียนแผนการ

เรียนอังกฤษ-ภาษาจีน	เข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์			

วาดภาพจีน	 	 และตอบคำาถามทั่วไปเป็นภาษาจีน	 	 ในงาน

วันวิชาการ	 SLC	 Academic	 Day	 ณโรงเรียนเซนต์หลุยส์	

ฉะเชิงเทรา	ผลการแข่งขัน	มีดังนี้

1.	ด.ช.สรวิชญ์	วงษ์ทองนาค	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การพูด

สุนทรพจน์ภาษาจีน	(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)	

2.	น.ส.นภาลาภ	ฉัตรพิริยกุล	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การพูด

สุนทรพจน์ภาษาจีน	(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3.	น.ส.ชนาพร	จิรชูพันธ์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		

การวาดภาพวัฒนธรรมจีน	

4.	น.ส.อติกานต์	จิวิศิษฏ์กระจ่าง	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	1	การตีความอักษรจีนโบราณ

5.	น.ส.อรชพร	ลาภนิมิตรอนันต์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	1	เขียนเรียงความจีน

3.2	 ส่งนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน	 เข้าร่วมการ

แข่งขันการตอบคำาถามทั่วไปเป็นภาษาจีน	Friendship	Cup	

ครั้งที่	11	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ผลการแข่งขัน	มีดังนี้

1.	นายสุขเกษม	เพียรกิจสกุล	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	1

2.	น.ส.วิภาพร	งามวิไลสมศักดิ์		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	2

3.3	 ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น	 มัธยมศึกษา	 และนักเรียน

แผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน	 เข้าร่วมการแข่งขันการร้อง

เพลงจีน	ณ	สถาบันขงจื่อ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลการแข่งขัน

1.	ด.ญ.	กันยาวีร์	ชุติพันธ์เจริญ	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2.	นายรัชพล	กิตตินลินโชติ	ได้รับรางวัล	ชมเชย

3.4	 ส่งตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน	 เข้า

ร่วมการแข่งขันการร้องเพลงจีน	ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลการแข่งขัน

1.นายรัชพล		กิตตินลินโชติ	ได้รับรางวัลชมเชย

4. ทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน

4.1	 จัดทัศนศึกษาคอร์สระยะสั้น	 ณ	 เมืองเทียนจีน	 ของ

นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน	 ณ	 มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เมืองเทียนจิน	 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	

4.2	จัดคอร์สเรียนภาษาจีนระยะสั้น	และค่ายภาษาจีน		ณ	

โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่	รีสอร์ท
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4.3	ประสานงานนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน	และเยี่ยมชม		

คณะศิลปะศาสตร์นิเทศศาสตร์	 ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		

สุวรรณภูมิ

4.4	 จัดติวPAT7.4	 และแนะแนวการสอบวัดความถนัดทาง

ด้านภาษาจีนวิทยากร	อ.สุกัญญา	วศินานนท์	ให้กับนักเรียน

แผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน

4.5	 นำานักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน	 และภาษา

ญี่ปุ่น	 ระดับชั้น	 ม.4	 -ม.6	 เข้าศึกษาดูงาน	 ณ	 คณะศึกษา

ศาสตร์	และคณะอักษรศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปกร	

5. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน

5.1	งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

	 กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่จีน	ปี	 2563	 เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่	23	มกราคม	2563	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์

ปีเตอร์	ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงออก	และนิทรรศการ	

อาหารจีนโดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4-6

6. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการศึกษาดูงาน

	 ประสานงานในการส่งผู้บริหารของโรงเรียนเข้า

ร่วมการศึกษาดูงาน	 ณ	 สถาบันขงจื่อสำานักงานใหญ่	 และ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีเทียนจิน	 เมือง

เทียนจิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อวันที่	19-27	กันยายน	
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งานวัดผลและวิจัย

	 งานวัดผลและวิจัย	 	 ส่งเสริมและพัฒนาการด้าน

ต่าง	 ๆ	 ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้	 และตัวชี้วัดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เน้นกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย	 กำากับ	 ติดตาม	

และมุ่งเน้นการนำาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการสอบต่าง	

ๆ	 ไปใช้ในการพัฒนา	 ปรับปรุง	 และกำาหนดเป็นเป้าหมาย

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง	 สนับสนุนส่งเสริมการเตรียมความพร้อม

ในการสอบวัดคุณภาพของนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	(FSG)	ระดับช้ัน	ป.3	ป.6	และ	

ม.3	และการสอบ	O-NET	ระดับช้ัน	ป.6	และ	ม.3	ซึ่งส่งผล

ให้นักเรียนมีผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 (FSG)	 อยู่ในระดับดี

มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมูลนิธิ	 และมีผลการทดสอบ

ระดับชาติ	(O-NET)	ระดับชั้น	ป.6	ม.3	และ	ม.6	สูงกว่าค่า

เฉลี่ยระดับประเทศ	 นอกจากนั้นนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 สามารถสอบได้คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 ใน

รายวิชาคณิตศาสตร์	10	คน	และวิชาภาษาอังกฤษ	จำานวน	

16	 คน	 รวม	 26	 คน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 รายวิชา

คณิตศาสตร์	 จำานวน	 3	 คน	 และมัธยมศึกษาปีที่	 6	 วิชา

คณิตศาสตร์	จำานวน	1	คน	รวมทั้งหมด	30	คน
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งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

	 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน	 	 	 	 	 	 ดำาเนินการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพด้าน

วิชาการ			ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับการ

ดำารงชีวิตในสังคม	 และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

	 ในปีการศึกษา		2562				งานหลักสูตรและนิเทศการ

สอน	 ดำาเนินการนิเทศตามแผนงาน	 และโครงการที่กำาหนด	

โดยจัดจัดทำาปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน									เลือกใช้กิจกรรม

การนิเทศท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การนิเทศมีการสังเกตการสอนเพื่อทราบปัญหา	 และ

พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนและนักเรียนโดย

มีแบบบันทึกการสังเกตการสอนมีการประเมินผลการนิเทศ

ภายในตลอดภาคเรียน			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและ

พัฒนาการเรียนการสอน	งานหลักสูตรและนิเทศการสอนได้

จัดอบรมการจัดทำาเอกสารหลักสูตรและการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 การจัดการอบรมครูผู้สอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญการจัดอบรมครูเทคนิคการสอนใน

สู่ศตวรรษที่	 21	 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดเรียนการสอน

ที่เน้นกระบวนการคิด	 การลงมือปฏิบัติ	 และการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองและกิจกรรมน้ันต้องนำาไปสู่การบรรลุตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้	 มีการกำาหนดเกณฑ์การประเมินผล

ที่ชัดเจน	 และคลอบคลุมด้านความรู้	 ทักษะ/กระบวนการ		

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน	

รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเน่ืองจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก	

	 ทั้งนี้	 	 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน	 ได้เชิญ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์จากภายนอกมาเป็นท่ี

ปรึกษา	 เพื่อนิเทศกำากับ	 ติดตาม	 การจัดการเรียนการสอน

ของครูอีกด้วย		

	 การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้	 โดย

มีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย	

ได้แก่	 การสังเกตการสอนภาคเรียนละ	 1	 ครั้ง	 	 โดยคณะ

กรรมการครูเครือข่ายนิเทศและคณะกรรมการวิชาการ	 การ

นิเทศโดยครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนภาคเรียนละ	 1	 คร้ัง	

การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้	 โดยคณะกรรมการครูเครือ

ข่ายนิเทศและงานหลักสูตรและนิเทศการสอน	 การประชุม

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้	 มีการสรุปผลการนิเทศแผนการ

จัดการเรียนรู้และนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ	 1	 คร้ัง	

และสรุปผลภาพรวมในสิ้นภาคเรียนที่	 2	 เพื่อนำาผลมา

พัฒนางานหลักสูตรและนิเทศการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด			

	 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับครูผู้สอน				

งานหลักสูตรและนิเทศการสอนได้มีการจัดประกวดครูมือ

อาชีพ	 ซึ่งมีทั้งหมด	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการจัดกิจกรรมส่ง

เสริมการเรียนรู้ดีเด่น	 	 ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ดีเด่น	 ด้านครู	 ผู้สอนต่างชาติดีเด่นระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา	 ด้านครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา	 ด้านครู

ผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา	 และด้านกลุ่มสาระการเรียน

รู้ดีเด่น	 เพื่อให้ครูได้มีศักยภาพ	 และส่งเสริมความเป็นครู					

มืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ



ห้องสมุดมีชีวิต

	 ห้องสมุดมีชีวิต	 อาคารราฟาแอล	 ชั้น	 2	 เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายด้วยหนังสือ	 สื่อ	 และกิจกรรม

ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย	 ทำากิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 เพื่อเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกฝัง				

และส่งเสริมการอ่าน	 การเขียน	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 และรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้			

โดยผ่านการเล่นสื่อที่สร้างสรรค์จินตนาการ	

	 ในปีการศึกษา	2562	ฝ่ายวิชาการได้พัฒนาห้องสมุด

มีชีวิต	 โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์	

และไม่ตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการและความ

สนใจของนักเรียน	เปิดให้บริการนักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีที่	 1-ประถมศึกษาปีที่	 4	 ในวันจันทร์-พฤหัสบดี	 ช่วงเช้า

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

	 มีชั่วโมงการเรียนรักการอ่านในระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 1	 ครูบรรณารักษ์ได้จัดกิจกรรมแบ่งการเรียนการ

สอนออกเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มแรกอยู่ที่ห้องเรียนเพื่อทำากิจกรรม

การอ่าน	 การเขียน	 กลุ่มที่สองนำาเข้าห้องสมุดมีชีวิต	 	 เพื่อ

ฝึกทักษะพัฒนาสมองและกล้ามเนื้อมือด้วยการเรียนรู้ด้วย

ผ่านการเล่นสื่อที่สร้างสรรค์จินตนาการให้นักเรียนมีพัฒนา

ได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ	 มีการจัดกิจกรรมตามวันสำาคัญและ

กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศสร้างบรรยากาศ	 กระตุ้น

ความสนใจให้นักเรียนมีความสุข	 สนุกสนาน	 โดยตระหนัก

ถึงความสำาคัญปลูกฝั่งให้นักเรียนอ่าน	 เขียน	 และใช้ห้อง

สมุดอย่างมีคุณค่า
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งานแนะแนว

	 ในปีการศึกษา	2562	งานแนะแนว	ฝ่ายวิชาการ	ได้ดำาเนินงาน	และกิจกรรมต่าง	ๆ	อาทิ	งานแนะแนวการศึกษาต่อ	

กิจกรรมตะกร้าคณะ	จัดสัมมนาฟังการบรรยาย	และจัดสอบวัดความรู้	Pre	ประถม	4-6	โดยมีรายละเอียดงานและกิจกรรม	

ดังต่อไปนี้

2.	 ประชุมคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 และคุณครู

เครือข่ายแนะแนว	(ตะกร้าคณะ)	เพื่อ	"ศึกษา	และวิเคราะห์

ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ศึกษาต่อใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1"	เพื่อนำาข้อมูลที่ได้รับมาวางแผน

การปรับ	 และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	 ในวันจันทร์ที่	

2	มี.ค.	2563	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2

3.	 คุณครูเครือข่ายแนะแนว	 และคุณครูระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 จัดการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 ในวันที่	 4	มี.ค.	2563	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ	

เพื่อศึกษา	 และวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่อง"ปัจจัยการศึกษาต่อ

ของนักเรียน"	เพื่อนำาข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนต่อไป

4.	 ส่งคุณครูแนะแนวเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ	 "สื่อสาร

อย่างไรพิชิตใจ	 วัยรุ่น	Generation	Z"	 ในวันที่	 15-16	ก.พ.	

2563	 ณ	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 และ	 โรงแรม	

CENTRA	BY	CENTARA	MARIS	RESORT	JOMTIEN

1.	 งานแนะแนว	 ร่วมกับ	 COACH	 EDUCATION	 จัดงาน

แนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ให้กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-5	 ที่สนใจ	 เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมนักเรียนในการวางแผนการศึกษาต่อ	 ในวัน

พฤหัสบดีที่	 20	 ก.พ.	 2563	 เวลา	 08.10-10.40	น.	ณ	ห้อง

ประชุมรัตนบรรณาคาร	1

5.	 เชิญวิทยากร	 จาก	 Dek-d	 ในโครงการ	 Dek-d	 on	 tour	

โดยพี่ลาเต้	 นักข่าวการศึกษามาบรรยาย	 เรื่อง	 ระบบการ

สอบเข้า	 มหาวิทยาลัย	 (TCAS)	 ให้กับนักเรียน	 ม.5-6	 วันที่	

27	พฤศจิกายน	2563	เวลา	10.50	-	12.30	น.	ณ	หอประชุม

หลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต



6.	 คณะกรรมการพิจารณาทุน	 ตะกร้าคณะวิศวกรรม	 โดย

มิสสุพัตรา	 และมาสเตอร์ณรงค์ชัย	 นำานักเรียนตะกร้าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	 ม.4-5	 เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรม

อากาศยาน	ณ	กองบินตำารวจ	ในวันที่	2	ธันวาคม	2562	และ

โควตาประจำาปีการศึกษา	 2562	 พิจารณา"ทุนการศึกษา

เพชรในชัยพฤกษ์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 และทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ให้กับนักเรียนระดับชั้น	 ม.6	 ในวันที่	 16	

ธ.ค.	 2562	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 2	 โดยในปีนี้มี

นักเรียนขอรับทุนจำานวนทั้งสิ้น	11	คน

7.	 จัดสอบวัดความรู้	 Pre	 ประถม	 4-6	 ในวันเสาร์ที่	 14	

ธันวาคม	2562	เวลา	08.00-16.00	น.	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์	

ชั้น	2	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

8.	ตะกร้าคณะแพทย์	โดยมิสนิตติยา	และมิสภัณฑิลา	และ

ตะกร้าคณะวิศวกรรม	 โดยมาสเตอร์ณรงค์ชัย	 และมิสสุพัต

รา	 ได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวช	 มาให้ความรู้

และฝึกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับนักเรียนตะกร้า

คณะ	ในวันที่	13	พฤศจิกายน	2562

9.	 ตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์	 โดย	 มาสเตอร์กิตติพันธ์	 และ	

ม.ปิยะชาติ	 นำานักเรียนฝึกถ่ายภาพ	 ณ	 ศูนย์การเรียนรู้โรง

เรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันที่	 13	พฤศจิกายน	2562	 เวลา	

10.50-12.30	น.

10.	 ตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ	 โดย	 มิสมาลัยภรณ์	 บุตรดี	

จัดกิจกรรมแนะแนว	 นักเรียนตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ	

จาก	 รุ่นพี่สาขาโลกคดีศึกษา	 และประกอบการเพื่อสังคม	

ม.ธรรมศาสตร์	 และสำานักวิชาการการจัดการ	 สาขาการ

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	 ม.แม่ฟ้าหลวง	 แนะแนว

นักเรียนตะกร้าคณะ	 ในวันที่	 13	 พฤศจิกายน	 2562	 เวลา	

10.50-12.30	น.	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต

11.	 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน	 และญี่ปุ่น	 นำานักเรียน

แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน	 และญี่ปุ่น	 ม.4-5	 จำานวน	 90	

คน	 เข้าร่วมงาน	 Mini	 Open	 House	 คณะศิลปะศาสตร์										

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2562
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12.	 จัดบรรยายให้กับผู้ปกครอง	 หัวข้อ	 “แนะนำาแผนการ

เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย”	 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผน	

การเรียนต่าง	 ๆ	 สามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะ

ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา	 และวางแผนการเรียนได้อย่าง

เหมาะสม	 เมื่อวันเสาร์	 ที่	 21	 กันยายน	 2562	 เวลา	 08.30	

-12.00	 น.	ณ	หอประชุมหลุยส์มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี

13.	จัดกิจกรรม	แนะแนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดย

หัวหน้าแผนการเรียน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	12	กันยายน	2562		

เวลา	12.30	–	14.10	น.	ณ		อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	กรี

ญอง	เดอมงฟอร์ต

14.	 งานแนะแนว	 ร่วมกับ	 สถาบันทางการศึกษาภายนอก	

จัดกิจกรรมตลาดนัดแนะแนว	 “Higher	 Education	 Fair	

2019”	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	เมื่อวันศุกร์ที่	

14	สิงหาคม	2562	เวลา	10.50-12.30	น.



02	ผลการดำาเนินงานฝ่ายปกครอง
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 มุ่งหวังที่จะดูแลนักเรียนทุกคนให้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอย่างมีความสุข	 ปลอดภัย	 ได้

รับการดูแลอย่างทั่วถึง	ได้รับการปลูกฝังให้มีค่านิยม	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 เป็นผู้มีระเบียบวินัย	มีคุณธรรมจริยธรรม	

สามารถดำารงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข	ฝ่ายปกครองมีกลุ่มงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ	ประกอบด้วย

1. งานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล	 เป็นหลัก

ในการดำาเนินงาน	 ทำาให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจาก

ครูประจำาชั้น	ครูคู่ชั้น	และครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ	เช่น	การ

เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล	การให้คำาปรึกษา	การแก้ไข

ปัญหาและให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี	 	 และการเยี่ยม

บ้านนักเรียน	เป็นต้น	

2. งานส่งเสริมระเบียบวินัย เป็นกลุ่มงานที่มุ่งส่งเสริม

ให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านความประพฤติ	 เป็นผู้มี

ระเบียบวินัย	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 โรงเรียน	 สังคม	

สิ่งแวดล้อม	และประเทศชาติ	เช่น	กิจกรรมแต่งกายดีมีวินัย	

กิจกรรมส่งเสริมการไหว้	 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบแถว	 และ

กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด	เป็นต้น

3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 เป็นกลุ่มงานที่มุ่งส่ง

เสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	 โดยจัดกิจกรรม

ทั้งทางด้านการอบรม	สัมมนา	และสาธิต	เช่น	การอบรมของ

คณะภราดา	 คณะครู	 การอบรมของพระสงฆ์และวิทยากร

จากภายนอก	 การนำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	

การเข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์	 ช่วยเหลือผู้ยากไร้

และผู้ด้อยโอกาสบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน	 นอกจากนี้	

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อย

โอกาสทางการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	

และได้รับโล่เกียรติคุณ		โครงการ	“The		Heart		of		Giving”	

เพ่ือแสดงความขอบคุณแก่โรงเรียนท่ีสนับสนุนอย่างต่อ

เนื่องเป็นปีที่	12
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4. งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย	 ฝ่ายปกครอง

ตระหนักถึงความสำาคัญด้านสวัสดิภาพของนักเรียนทุก

คน	 จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแล	 เช่น	 การติดตั้ง

กล้องวงจรปิด	 การใช้ระบบการบันทึกเวลาเข้า-ออกของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้แก่ผู้ปกครองเรื่องการมาเรียนของนักเรียน	 การจัดเวร

ประจำาวันให้แก่ครู	 บุคลากรโดยดูแลนักเรียนตามจุดต่าง	 ๆ	

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	 เพื่อดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย	 การจัดเจ้าหน้าที่ตำารวจและอาสาสมัครชุมชนมา

ช่วยอำานวยความสะดวกด้านสวัสดิภาพตลอดปีการศึกษา	

การจัดนักเรียนจิตอาสา	 เช่น	ลูกเสือกองร้อยพิเศษ	สารวัตร

นักเรียน	นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา	และสภานักเรียน	เพื่อ

อำานวยความสะดวกแก่นักเรียนในการลงจากรถ	 การข้าม

ถนนพื้นที่ภายในโรงเรียน	 	 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริม

สวัสดิภาพนักเรียน	 เช่น	 การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย	

การฝึกซ้อมหนีไฟจากอาคารสูง	 การจัดสัปดาห์ป้องกันสิ่ง

เสพติดให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง	เป็น

ประจำาทุกปี

5. งานลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิต

อาสา 	ฝ่ายปกครองได้รวบรวมกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จะส่งเสริม

และพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมีลักษณะอันพึงประสงค์มา

ไว้ด้วยกัน	 โดยมุ่งปลูกฝังความเป็นผู้นำา	 ผู้ตาม	 ความเป็น

ประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และ

เป็นผู้มีจิตอาสาทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ช่วย

เหลือโรงเรียน	และชุมชนเป็นต้น



03	ผลการดำาเนินงานฝ่ายกิจกรรม
	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้	 เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่				

ผู้เรียน	รวมถึงสนับสนุน	ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะศักยภาพเพื่อนำาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	อาทิ

	 -	จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ดนตรี	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	หัวข้อ	“จิตวิทยาการสอนดนตรี”	

	 			โดย	ดร.ภัทรภร	ผลิตากุล	

	 -	มาสเตอร์ธนกร	บุญจรัส	และมาสเตอร์ระพีพัฒน์	ทองพรหม	เข้าร่วมการอบรมกีฬาว่ายน้ำา	ระดับ	1	

	 		ระหว่างวันที่	8-13	กรกฎาคม	2562	จัดโดยสมาคมว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย

	 -	มิสจิราพัชร	เลิศศิวาพร	เข้าร่วมอบรม	Teacher	Development	Courses	Excellence	from	the	Start		

	 		สอนโดย		Kerstin	Wartberg	และ	Margherita	Biederbick	ระหว่างวันที่	23-26กรกฎาคม	2562	

	 -	มาสเตอร์อภินันณ์	โชคทวิภัทร	เข้าร่วมอบรมรายการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำานานาชาติ	ระดับสูง	

	 		ระหว่างวันที่	9-13	พฤศจิกายน	2562	

งานกิจกรรมนักเรียน และงานสัมพันธ์ชุมชน

	 งานกิจกรรมนักเรียน	ได้จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ตลอด

ปีการศึกษาท้ังกิจกรรมด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	

กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพกีฬา	 และนันทนาการ	 กิจกรรม

การถวายความจงรักภักดี	 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน	 และ

กิจกรรมอื่น	ๆ	ดังต่อไปนี้

					-	กิจกรรมงานไหว้ครู	ประจำาปีการศึกษา	2562	

							จัดขึ้นวันที่	6,	13	มิถุนายน	2562	

					-	กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์		วันที่	31				

							พฤษภาคม,	26	กรกฎาคมและ	9	สิงหาคม	

					-	กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น	วันที่	29		

							มิถุนายน	2562

					-	กิจกรรมโบว์ลิ่ง	ระหว่างวันที่	14-15	กันยายน	2562

					-	กิจกรรมคริสต์มาส	วันที่	24	ธันวาคม	2562

					-	กิจกรรมงานแสดงออกของนักเรียน	วันที่	22-25			

							มกราคม,	วันที่	29	และ	31	มกราคม-1	กุมภาพันธ์	

							2562

					-	กิจกรรมกรีฑาสีนักเรียน	วันที่	30-31	สิงหาคม	2562
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ศูนย์ดนตรี

	 ศูนย์ดนตรียังคงพัฒนากระบวนการ	การจัดการเรียนการสอน	ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาสุนทรียภาพ	เพื่อเข้าร่วมการ

ประกวด	 รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านสุนทรียภาพให้กับนักเรียนที่มีความถนัด	 ความสนใจ	 และความสามารถทางด้าน

ดนตรี	ตลอดปีการศึกษา	อาทิ	กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน	สหศิลป์ดนตรี	และการแสดง	

	 ในปีการศึกษา	2562	ศูนย์ดนตรี	ร่วมกับ	คณะ	ดุริยางคศาสตร์	ม.ศิลปากร	พัฒนาหลักสูตร	Silpakorn	Music	Teach-

er	Training	Series	3	 ระหว่างวันที่	 12-13	กรกฎาคม	2562	และนำานักเรียนร่วมแสดงผลงานวิชาการด้านดนตรี	 “ดุริยางค

วิชาการ	สร้างสรรค์ดนตรี	วิถีศิลปากร”	Muzika	Academy	:	Silpakorn	Music	Creation’s	Way	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	

2562	รวมถึง	จัดการแสดงดนตรีระหว่างวันที่	25,	27-28	กุมภาพันธ์	2563

กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรี 

Trinity

	 ศูนย์ดนตรี	 ส่งเสริมให้นักเรียนได้สอบวัดระดับ

ความสามารถทางด้านดนตรีกับสถาบัน	 Trinity	 College	

London	 โดยดำาเนินการจัดการสอบที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	วันที่	5	พฤศจิกายน	2562	มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ

ทั้งสิ้น	 38	 คน	 โดยมีนักเรียนได้คะแนนการสอบอันดับหนึ่ง

ของประเทศ	จำานวน	3	คน	ดังนี้	

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี HMP 

(Higher Music Program)

	 ศูนย์ดนตรี	จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี	และฝึกให้นักเรียน

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	โดยจัดกิจกรรม	ACT	Music	

Show	เป็นการแสดงของนักเรียนที่เรียนคอร์สต่าง	ๆ	อาทิ	

คอร์สนอกเวลา	คอร์สเรียนดนตรีวันเสาร์,	October	Course	

และ	 Summer	 Course	 รวมถึงการจัดกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมสุนทรียภาพ	อาทิ

โครงการ ACT Music Festival 2018

	 กิจกรรมท่ีส่ง เสริมให้ นักเรียนทั้ งภายในและ

ภายนอกท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรีได้แสดงออก

อย่างสร้างสรรค์	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 28,	 30	 พฤศจิกายน	

และ	3	ธันวาคม	2562	โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดกว่า	300	

คน

โครงการ ACT Music Awards 2018

	 กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกความ

สามารถทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์	 โดยแบ่งการ

ประกวดเป็น	2	ประเภท	คือ	ประเภทวงดนตรีสากล	และ

ขับร้องเดี่ยว	มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น	66	คน	แบ่งเป็น

ขับร้องเดี่ยว	16	คนและวงดนตรีสากล	50	วง	จัดขึ้นเมื่อวัน

ที่	21	ธันวาคม	2561



โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนทุนการศึกษา

ด้านดนตรีแก่เด็กในชุมชน  

	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือมอบโอกาสพัฒนาทักษะ

ทางด้านดนตรีแก่นักเรียนในโรงเรียนชุมชนโดยรอบ	

	 ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนจาก	 6	 โรงเรียน	

ระหว่างวันที่	3	–	11	กันยายน	2562		โดยมีนักเรียนผ่านการ

คัดเลือกจำานวน	7	คน	และได้รับทุนการศึกษาเต็มจำานวนเพื่อ

เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2563	

เป็นการส่งเสริมและมอบโอกาสทั้งด้านดนตรีและด้านการ

ศึกษาแก่เด็ก	ๆ	จากชุมชนรอบโรงเรียนตามเจตนารมณ์แห่ง

การศึกษามงฟอร์ต		มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	ฯ

วงขับร้องประสานเสียง 

	 เข้าร่วมการประกวดรายการ	 Sing’n’	 Pray	 Kobe		

International	 Choir	 festival	 and	 competition	 2020	

ระหว่างวันที่	 16-20	มกราคม	 2563	ณ	 เมืองโกเบ	ประเทศ

ญี่ปุ่น	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	

วงโยธวาทิต 

	 เข้าร่วมบรรเลงรับเสด็จสมเด็จพระสันตปาปา											

ฟรังซิส	 ซึ ่งคณะครู	 และนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียน														

อัสสัมชัญธนบุรีได้รับหน้าท่ีบรรเลงดนตรีต้อนรับ	ณ	วัดนักบุญ	

เปโตร	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2562

ศูนย์กีฬา และนันทนาการ 

	 ศูนย์กีฬา	 และนันทนาการ	 ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร	 HSP	 (Higher	 Sport	 Program)	 ตลอดปีการ

ศึกษา	 และดำาเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 จัดการแข่งขันกีฬาและนำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง	 ๆ	 เพื่อ

พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	 และนันทนาการ	 ผลดำาเนินการที่สำาคัญ	 อาทิ	 รางวัล	 “นักเทนนิสดีเด่นฝ่ายหญิง”	 งานประกาศ

เกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น	ประจำาปี	2562	จาก	ด.ญ.สลักทิพย์	อุ่นเมือง	ชั้น	ม.2/7
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รางวัลระดับประเทศ 

	 -	 ชนะเลิศ	 รายการ	 SCG	 Junior	 Badminton		

Championship	2019

	 -	 ชนะเลิศ	 รายการกีฬาระหว่างโรงเรียน	 ปี	 2562	

กรมพลศึกษา

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	SET	ALL	THAILAND	TABLE	

TENNIS	CHAMPIONSHIPS	2019	CIRCUIT	2

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	GH	Bank	เทควันโดชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย	2562

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	TOYOTA	Youth	Super	Series	

2019	Final	Badminton	Association	of	Thailand	

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	Singha-ISF	Junior	Golf	Open	

2020

	 -	 ชนะเลิศ	 รายการกีฬานักเรียน	 นักศึกษาแห่งชาติ	

ครั้งที่	41	(อุดรธานีเกมส์)

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	BBG	Princess	Cup	2020	ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	

นเรนาทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสารินี	สิริพัชร	มหาวัชรราช

ธิดา



งานสระว่ายน้ำา 

	 งานสระว่ายน้ำา	 	 ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน

คอร์สนอกเวลา	 วันเสาร์	 October	 Course	 และ	 Summer	

Course	 และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 จัดการแข่งขันกีฬา	

และนำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง	ๆ 	เพื่อพัฒนา

ทักษะทางด้านกีฬาว่ายน้ำา	อาทิ

	 -	 ด.ญ.ชญาภา	 ป้านสุวรรณ์	 ม.2/1	 ติดทีมเยาวชน

ทีมชาติไทย	

	 -	ชนะเลิศ	รายการโรงเรียนเตรียมทหาร	แชมป์เปียนชิพ	

ครั้งที่	18

	 -	 ได้รับรางวัล	 16	 เหรียญทอง	 17	 เหรียญเงิน	 15		

เหรียญทองแดง	จากการแข่งขันรายการ	1st	GPP	Thailand	

Swimming	Championships	2019

	 -	 จัดการแข่งขัน	 Assumption	 Thonburi	 Swim-

ming	Championship	BY	TYR	2019

รางวัลระดับนานาชาติ

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	DAIHATSU	Astec	Open	2019	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	Pumpfest	2019	ณ	ประเทศสิงค์โปร์

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	Pilot	Pen	Badminton	Championships	2019	ณ	ประเทศสิงค์โปร์

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	Transend	Beyond	Limits	2019	ณ	ประเทศสิงค์โปร์	

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	Japan	Badminton	Junior	Omachi	2019	ณ	ประเทศญี่ปุ่น

	 -	ชนะเลิศ	รายการเทนนิส	ยุโรป	จูเนียร์	ทัวร์/ดูโนแอร์	วินด์มิลล์	คัพ	ณ	ประเทศเนเธอร์แลนด์

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	3rd	Asin	Cadet	Poomsae	Taekwondo	Championship	ณ	ประเทศจอร์แดน

	 -	ชนะเลิศ	รายการ	PTT	Thailand	ITF	World	Tennis	Tour	Junior	2019	J2	ณ	ประเทศไทย
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ศูนย์ฟิตเนส

	 ศูนย์ฟิตเนสฯดำาเนินการเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-

เสาร์	เวลา	07.30-19.00	น.	ให้บริการการออกกำาลังกายเพื่อ

สุขภาพ	 ให้แก่สมาชิกทั้งนักเรียน	 บุคลากร	 ผู้ปกครอง	 และ

ชุมชน	โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่สมาชิก	ดังนี้

	 -	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัล	 “องค์กร

ต้นแบบและบุคคลต้นแบบในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ในโครงการวิจัยภายใต้	สสส.”

	 -	 ศูนย์ฟิตเนส	 ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดโครงการส่งเสริมสุข

ภาพบุคลากร	 หัวข้อ	 “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่

การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาค

รัฐและเอกชน”	โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำานวน	68	คน	

	 -	 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสมาชิก	 ACT	 Super	

Strong	 Challenge	 2019	 เพื่อทดสอบความแข็งแรงของ

ร่างกาย	 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน	 121	 คน	 ผ่านการ

ทดสอบจำานวน	93	คน

	 -	กิจกรรม	ACT	Healthy	Boy	&	Girl	2018	เพื่อเฟ้น

หานักเรียนที่รักการออกกำาลังกายและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง

สมบูรณ์	โดยรอบชิงชนะเลิศ	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2561	

มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก



04	ผลการดำาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป

งานโภชนาการ   
	 งานโภชนาการ	 มีสถานที่ทำาการ	 อยู่ชั้นล่างของ

อาคาร	Golden	Jubilee	ครัวต้นสน	อาคารยอห์นแมรี่	และ

มีซุ้มขายอาหารจำานวน	5	ซุ้ม	งานโภชนาการ	มีพนักงานใน

ความดูแลจำานวนทั้งหมด	 50	 คน	 มีหน้าที่ในการให้บริการ

จัดจำาหน่ายอาหาร	และเครื่องดื่มให้กับบุคลากร	นักเรียน	ผู้

ปกครอง	 และให้บริการกับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนฯ	 เปิดให้

บริการตั้งแต่วันจันทร์-	 ศุกร์	 เวลา	 06.00-17.00	 น.	 และวัน

เสาร์	เวลา	06.30-16.00	น.	

	 ในการดำาเนินงานเน้นกระบวนการในการกำากับ	

และติดตามการดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ	 อาทิ	 งานครัวกลาง	 ครัวเด็ก	 (งานเด็ก

นักเรียนทานประจำา)	 ครัวต้นสน	 งานครัวครู	 งานรับรอง

บุคลากรทั้งภายใน-ภายนอก	 งานครัวนักกีฬาโครงการ

พิเศษ	งานล้างภาชนะและงานทำาความสะอาด

	 จากผลการดำาเนินงานของงานโภชนาการตลอดปี		

การศึกษา	ส่งผลให้โรงอาหารของโรงเรียนได้รับประกาศนียบัตร	

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 ต่อเน่ือง

เป็นปีที่	11		และประกาศนียบัตรกรุงเทพอาหารปลอดภัย		

ของสำานักงานเขตบางแค	 โดยสำานักงานเขตบางแค	 จัดส่ง

เจ้าหน้าท่ีมาสุ่มตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลเป็นประจำาทุกปี	

จะเห็นได้ว่าโรงเรียนให้ความสำาคัญกับงานโภชนาการ	 และ

จัดสรรงบประมาณประจำาปีอย่างเพียงพอและเหมาะสม		

ซึ่งจะต้องมีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	 			

ร้าน Stationery (Big A.)              

	 ร้าน	Stationery	ตั้งอยู่ชั้น	1	อาคารเซนต์แมรี่		เปิด

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	07.00-17.00	น.	และวันเสาร์

เปิดให้บริการเวลา	07.30-15.30	น.

	 ร้าน	Stationery	เป็นร้านที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับ

การจำาหน่ายอุปกรณ์ประกอบการเรียนต่าง	ๆ	เช่น

•	อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง	ๆ

•	หนังสือแบบเรียน-สมุดแบบเรียน	(บางรายวิชา)	เช่น	หนังสือ

แบบเรียนคณิตศาสตร์,	 หนังสือแบบคัดไทย-คัดอังกฤษ,	

สมุดคัดจีน,	 สมุดรายงานตราโรงเรียน,	 สมุดวาดเขียนเล่ม

เล็ก,	เล่มใหญ่,	สมุดจดการบ้าน,	สมุดใบลา	เป็นต้น

•	กระเป๋านักเรียนต่าง	ๆ

•	ชุดพละนักเรียน	(ทุกระดับชั้น)	

•	อุปกรณ์ประกอบการแต่งกายชุดลูกเสือ,	เนตรนารี	(เช่น	

หมวก,	ถุงเท้า,	ป้ายวิชาพิเศษต่าง	ๆ	เป็นต้น)

•	รองเท้านักเรียน,	รองเท้าพละ	,รองเท้าลูกเสือ	และถุงเท้า

นักเรียน

•	อุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาต่าง	ๆ

	 นอกจากน้ีทางร้านยังมีสินค้าประเภทฝากขายซึ่ง

เป็นสินค้านอกเหนือจากท่ีทางโรงเรียนจำาหน่ายมากมาย	

เช่น

•	สินค้าฝากขายประเภทสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค

ต่าง	ๆ

•	สินค้าประเภทหนังสืออ่านเล่น,	กิ๊พช็อฟ,	สินค้าตาม

เทศกาลงานประดิษฐ์ต่าง	ๆ	และเบ็ดเตล็ดอีกมากมาย
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	 ร้าน	Stationery	เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป	ซึ่งควบคุมดูแลโดยคุณครูและบุคลากรของทางโรงเรียน

นโยบายของร้านมุ่งเน้นสู่ความเป็นมาตรฐานสากล			สินค้าที่ดี	,มีคุณภาพ	และราคาย่อมเยาว์ตรงต่อความต้องการของ

ลูกค้า	

																		 การบริการทุกระดับด้วยความประทับใจ	เพราะหัวใจของเรา	คือ	“	การบริการ”

	 งานร้านค้า	 	ฝ่ายบริหารทั่วไป	 	สถานที่ทำาการ	 	อยู่

ชั้นล่างของอาคาร	 Golden	 Jubilee	 มีหน้าที่ในการให้

บริการจัด-จำาหน่ายอาหารให้กับบุคลากร	 คุณครู	 เจ้าหน้าที่	

พนักงาน	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ทั้งภายในและภายนอกที่เข้า

มาใช้บริการ	 เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์	 เวลา	

06.30-17.00	น.	

	 ในการดำาเนินงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

มีร้านค้าจำาหน่ายอาหารอยู่	 จำานวน	 15	 ร้านค้าภายในโรง

อาหาร	GOLDEN	JUBILEE	9	ร้าน	อาคารจอดรถ	6	ร้าน	ซึ่ง

มีคณะกรรมการงานร้านค้า	 และมีหน่วยงานจากภายนอก

ที่เข้ามาตรวจอาหารให้ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ		

มาตรฐานสากล	 	จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวง

สาธารณสุขและกรุ ง เทพเมืองอาหารปลอดภัยจาก

สำานักงานเขตบางแค	 นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังการ

ระบาดของโรคติดต่อต่าง	 ๆ	 โดยการฉีดพ่นยา	 ทำาความ

สะอาดร้านทุกวันและวันศุกร์จะมีการทำาความสะอาดร้าน

ค้าครั้งใหญ่ของวันสุดสัปดาห์	 เช่น	ล้างตัวดูดอากาศ	บ่อดัด

ไขมัน	ฉีดยากำาจัดแมลงต่าง	ๆ	ทุกล็อคของร้านค้า

	 ในด้านการให้บริการ	 มีการนำาเทคโนโลยีการจัด

ทำาบัตรอาหาร	 (food	 court	 card)	 มาใช้ในการให้บริการ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	 ทันสมัย	 และควบคุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 ในด้านบุคลากร	 	 มีการตรวจสุขภาพเจ้าของร้าน

และลูกมือภายในร้านทุกคนทุกปีเป็นประจำาก่อนเปิดภาค

เรียน	 โดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช	

อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัมผัส

อาหารและใส่ใจแก่ผู้บริโภคทุกท่านท่ีเข้ามาใช้บริการ

อาหารที่โรงอาหารของโรงเรียน

งานร้านค้า 



งานอนามัยโรงเรียน
	 งานอนามัยโรงเรียน			มีห้องพยาบาลตั้งอยู่	2	ที่	คือ	

อาคารเทิดเทพรัตน์	และอาคารราฟาแอล	เปิดให้บริการด้าน

สุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากร	 ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์	

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

โดยมีการให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากร	ดังนี้	

	 1.	 บริการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 และนำาส่ง

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม	 กรณีที่

ประสบอุบัติเหตุ	 โดยใช้ประกันอุบัติเหตุที ่โรงเรียนจัด

ทำาให้																																																																																																																																																																																														

	 2.	บริการป้องกันโรค	

	 -	จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง	ๆ	ได้แก่	วัคซีนป้องกัน

โรคตามเกณฑ์	(กระทรวงสาธารณสุข)	นักเรียน	ป.1	และ	ป.

6	วันที่	8	สิงหาคม	2562	และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	

วันที่	20-21	มิถุนายน	2562	และวันที่	30	กรกฎาคม	2562	

	 -	จัดการป้องกันโรคติดต่อ	ดำาเนินการตามมาตรการ

ป้องกันโรคติดต่อของโรงเรียน	 ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ

โรคระบาด	และตรวจคัดกรองป้องกันโรค

	 3.	บริการส่งเสริมสุขภาพ	ได้แก่	

	 -ตรวจสุขภาพบุคลากร	วันที่	17,	24	สิงหาคม	2562

	 -ตรวจสุขภาพนักเรียน	วันที่	1-5	และ	8	กรกฎาคม	

2562	

	 -ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์

นักเรียน	ป.1-ป.2	วันที่	3-4	กันยายน	2562	,	ป.3-ป.6	วันที่	

3-4	กันยายน	2562	และวันที่	13-14	กุมภาพันธ์	2563		

	 -จัดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	 (ฟรี)	 ให้กับชุมชนวันที่	 7	

ธันวาคม	2562	

	 4.	 ประสานงานกับโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์	

เนชั่นแนล	 หนอแขม	 จัดรถพยาบาลไว้บริการนักเรียน	

บุคลากรและผู้ปกครองในงานกิจกรรมของโรงเรียน																																																																																																																																									
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รายการ ลีกเยาวชนแห่งชาติ 2019 

รุ่น	13	ปี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รอบชิงแชมป์ประเทศไทย		จังหวัดเชียงราย

เด็กชายธีติวุฒิ	ขวัญมีชัยชนะ	ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

งานนักกีฬาโครงการพิเศษ



รายการ ลีกเยาวชนแห่งชาติ 2019

รุ่น	15	ปี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รอบชิงแชมป์ประเทศไทย	จังหวัดภูเก็ต

เด็กชายสิทธา	บุญหล้า	ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

รายการ Chang  Junior Cup 2019

รุ่น	13	ปี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าร่วมโครงการ	''ช้าง	จูเนียร์	คัพ	2019	ทริป	ทู	อิงแลนด์''	

เดินทางไปฝึกศาสตร์ลูกหนังกับสโมสรเอฟเวอร์ตัน	ฟินส์ฟาร์ม	อะคาเดมี่	ประเทศอังกฤษ	ชมเกมลูกหนังระดับโลก

รางวัลพิเศษนักเตะที่ทำาผลงานยอดเยี่ยมประจำาทัวร์นาเมนต์	

	 	 1.	เด็กชายอัษฎา	 หอมหวน									 	 ได้รับรางวัลกองหน้ายอดเยี่ยม

	 	 2.	เด็กชายธเนศ		 ทองรุ่ง																	 ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม

	 	 3.	เด็กชายชนสรณ์		 โชคลาภ		 	 ได้รับรางวัลกองหลังยอดเยี่ยม

	 	 4.	เด็กชายกฤตกานต์		 รุ่งโรจน์เบญจพล		 ได้รับรางวัล(	MPV)	ผู้เล่นยอดเยี่ยม

รายการ COKE CUP 2019 U.19 

THAILAND CHAMPIONSHIP 

ครั้งที่	21	รอบคัดเลือก	กลุ่ม	3	

ภาคตะวันตก	จังหวัดกาญจนบุรี
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รายการ ACS Cup 2019 ครั้งที่ 17 

รุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

รางวัลพิเศษนักเตะที่ทำาผลงานยอดเยี่ยมประจำาทัวร์นาเมนต์

	 	 	 1.	นายณัฐสันต์	 ปักการะโณ	 ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม		 	 	

	 	 	 2.	นายศุภพล	 สุทธิศักดิ์										 ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม

รายการกรมพลศึกษา 

รุ่น	14	ปี	ประเภท	ก.	ได้รับรางวัลชนะเลิศ		



รายการกรมพลศึกษา 

รุ่น	16	ปี	ประเภท	ก.	ได้รับรางวัลชนะเลิศ		

รายการ มวก.นนทบุรี คัพ 2019 ครั้งที่ 26  

วันที่	4	มกราคม-19	กุมภาพันธ์	2563

รุ่น	12	ปี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

	 	 	 1.	นายอมร															อัครชาญเกียรติ	 ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม	

	 	 	 2.	เด็กชายศิรสิทธิ์						ทรัพย์สิน	 	 ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
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05	ผลการดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่

การดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ 

 ปัจจุบัน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 มีอาคารเรียน

อาคารประกอบ	จำานวน	24	อาคาร	แบ่งออกเป็นอาคารเรียน	

5		หลัง		ประกอบด้วย		อาคารเซนต์คาเบรียล	อาคารอิลเดอ

ฟองโซ	 อาคารอัสสัมชัญ	 อาคารราฟาแอล	 อาคารเซนต์ปี

เตอร์	 และมีอาคารประกอบ	 19	 หลัง	 มีห้องเรียน	 จำานวน	

131	ห้อง	ห้องประกอบ	จำานวน	135	 	ห้อง	 โดยฝ่ายอาคาร

สถานที่	เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ	ตามแผนภูมิโครงสร้างการ

บริหารโรงเรียน	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 มีหน่วยงานใน

สังกัด		จำานวน	10		งาน	ประกอบด้วย		งานบริหารฝ่ายอาคาร

สถานท่ี	 งานอาคารสถานที่	 งานสิ่งแวดล้อม	 งานซ่อมบำารุง				

งานสาธารณูปโภค	 งานจราจรและรักษาความปลอดภัย			

งานศิลป์	 งานหอพัก	 งานศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่ง

แวดล้อม	 และงานอาคารจอดรถ	 ซึ่งในงานต่าง	 ๆ	 มีหน้า

ที่ดูแลบำารุงรักษาอาคารสถานที่	 ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

ปลอดภัย	มีสิ่งอำานวยความสะดวกพอเพียง	 	อยู่ในสภาพใช้

การได้ดี	 	 มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น	 	 เอื้ออำานวยความสะดวก

รวดเร็วในการใช้บริการอาคารสถานที่ทั้งภายใน	 ภายนอก		

ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพัฒนาโรงเรียน	 	 มีการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนการอยู่ในสังคม

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและให้การดำาเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมาย		วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
	 งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่	 	 ดำาเนินการจัดทำา

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	 งบประมาณประจำาปี	 และคู่มือ

การปฏิบัติงานเพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้	 	 โดยมีความสอดคล้อง

ตามมาตรฐานการส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม

ของโรงเรียนตามแนวนักบุญมงฟรอ์ต	 ดำาเนินการจัดทำา

ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการเพื่อนำาเสนอพิจารณา

อนุมัติ	 พร้อมติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสำาเร็จ

ของงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีได้ดำาเนินการทั้งหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก	 	 จัดให้มีการบริการและเอื้อ

อำานวยความสะดวกการใช้อาคารสถานที่	 เพื่อการประชุม		

อบรมสัมมนา	 ตลอดจนการใช้อาคารสถานที่เพื่อการถ่าย

ทำาละคร	ภาพยนตร์	โฆษณา	และงานมงคลต่าง	ๆ		ส่งเสริม

สนับสนุนครู	 บุคลากร	 พนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ให้ได้

รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและ

ศักยภาพในการดำาเนินงานตามสายงาน	 ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างพนักงานในเครือมูลนิธีคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 	 การตั้งงบประมาณรองรับ

ทำางานล่วงเวลาของพนักงาน



ผลงานด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม 

-	ปีการศึกษา		2556		รางวัลชมเชย	ประเภทโรงเรียนสะอาด

ร่มรื่น	โครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น	จากกรุงเทพมหานคร

-	ปีการศึกษา	 	2557	 	 รางวัล	Energy	Mind	Award	2014	

ระดับ	5	ดาว	พร้อมเงินรางวัลจำานวน	100,000	 	บาท	จาก

การไฟฟ้านครหลวง		

-	ปีการศึกษา		2558		รางวัลดีเด่น		ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและพลังงานทดแทน	 ประเภทสถาบันการศึกษา	

ระดับมัธยมศึกษา	 โครงการ	 Thailand	 Energy	 Awards	

2015	จากกรระทรวงพลังงาน

-	ปีการศึกษา		2558		ตราสัญลักษณ์	กฟน.	อาคารประหยัด

พลังงาน	 MEA	 Energy	 Saving	 Building	 2016	 จากการ

ไฟฟ้านครหลวง

-	ปีการศึกษา		2558		รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	ถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 โครงการลดเมืองร้อนด้วย

มือเรา	 ปีที่	 11	 	 โดยความร่วมมือระหว่าง	 บริษัทโตโยต้า	

มอเตอร์	ประเทศไทย	จำากัด	และ	มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทย

-	ปีการศึกษา		2559		ตราสัญลักษณ์	กฟน.อาคารประหยัด

พลังงาน	 ระดับที่	 1	MEA	Energy	Saving	Building	2016	

เพ่ือส่งเสริมและเชิดชูเกียรติอาคารอนุรักษ์พลังงานท่ีผ่าน

เกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้านครหลวงโครงการ

ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร	

ปีที่	4	

-	ปีการศึกษา		2559		ตราสัญลักษณ์		MEA		Energy		Sav-

ing		Building	2016	กฟน.	อาคารประหยัดพลังงาน		ระดับ

ดีเด่นพิเศษ		จากการไฟฟ้านครหลวง		เพื่อส่งเสริมและเชิดชู

เกียรติ		เป็นอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง		

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในอาคาร

-	ปีการศึกษา	2560	รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	ระดับเพชรนำา้เอก	

รับมอบโล่พระราชทาน				สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 กลุ่มสถาบันการศึกษา	 ประเภท

โรงเรียน	 ตามโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ	 สีเขียว	 จัดโดย	

กรุงเทพมหานคร

-	ปีการศึกษา	2561	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ASEAN	En-

ergy	 Awards	 2018	 ด้านพลังงานทดแทน	 ประเภทอาคาร

ควบคุม	 Lage	 Building	 Category	 โดยเลขาธิกาอาเซียน	

Lim	Jock	Hoi	เป็นผู้มอบโล่รางวัล	ณ	ประเทศสิงคโปร์		จาก

กระทรวงพลังงาน

-	ปีการศึกษา	2561		รางวัลดีเด่น		ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	

ประเภทอาคารควบคุม	 	 จัดโดย	 กรมพัฒนาพลังงาน	 กระทรวง

พลังงาน

-	ปีการศึกษา	2562		รับรางวัล	5	รายการ	โครงการนวัตกรรม

พลังงานและส่ิงแวดล้อมในศถานศึกษา	 ENnovation	 School	

จัดโดย	การไฟฟ้านครหลวง	จากผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง		ดังน้ี

1.	รางวัลต้นแบบยอดเยี่ยมสาขาการจัดการพลังงาน

				และสิ่งแวดล้อม

2.	รางวัลที่	1	สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.	รางวัลที่	1	สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.	รางวัลที่	1	สาขานวัตกรรม

5.	รางวัลที่	2	สาขานโยบายและแผนงาน

-	 ปีการศึกษา	 2562	 รับโล่รางวัลพิเศษ	 ด้านนวัตกรรม	 4.0	

Thailand	 Energy	 of	 innovation	 and	 technology	 2019	

สาขานวัตกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ	 จาก	 นายโกมล	 บัวเกตุ		

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	และอนุรักษ์พลังงาน	
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งานอาคารสถานที่
	 การดำาเนินงานอาคารสถานที่	 มีงานที่ต้องดูแลรับ

ผิดชอบตรวจสอบ	 	 ตรวจเช็ค	 และซ่อมบำารุงรักษา	 อาคาร

เรียน	 อาคารประกอบ	 จำานวน	 24	 อาคารและสถานที่ต่าง	

ๆ	ภายในโรงเรียน	 ในพื้นที่รวม	 80	 ไร่	 27	ตารางวา	ดำาเนิน

การจัดพนักงานประจำาโรงเรียนและพนักงานบริษัท	 OUT-

SOURCE		เข้าไปดูแลรักษาทำาความสะอาดพื้นที่		จัดเตรียม

สถานท่ีเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มีสิ่งอำานวย

ความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี	 	 มีสภาพ

แวดล้อมที่ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน	 	 จัดทำา

เอกสารข้อมูลใบรับรองการตรวจสอบอาคารประจำาปี	 	 เพื่อ

รับรองความมั่งคงแข็งแรง	 ปลอดภัย	 โดยกรุงเทพมหานคร	

ให้การบริการจัดเตรียมสถานที่	 เพื่อการประชุม	 อบรม/

สัมมนาและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ภายในโรงเรียน	 ดำาเนินการฉีด

พ่นหมอกควันเพ่ือกำาจัดลูกนำา้ยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ุ	

ดำาเนินการฉีดพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อโรค	 ไวรัส	 ภายในห้องเรียน	

ห้องประกอบ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด		

งานสิ่งแวดล้อม
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ดำาเนินการจัดทำาสถานที่

ต่างๆ	ภายในโรงเรียนให้มีความสวยงาม	สะอาด	 ร่มรื่น	 เอื้อ

ต่อบรรยากาศในการเรียนรู้	 ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ	 ปลูกต้นไม้เป็นกรอบอาคารเพื่อป้องกันความร้อน

เข้าสู่อาคาร	 มีการจัดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ	

และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่		แยกสีถังขยะตามประเภทของ

ขยะตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ	 	 มีการตัดแต่ง

ต้นไม้ภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย	 และสวยงาม	 โดย

นำากิ่งไม้มาบดย่อยแล้วผลิตเป็นปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้	 ใช้

ใส่ต้นไม้ภายในโรงเรียน	 ด้านพลังงาน	 ทางโรงเรียนมีการ

คำานึงถึงการใช้พลังงานทดแทนภายในโรงเรียน	 มีการใช้

แผงโซล่าเซล	 จำานวน	 356	 แผง	 และติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง

จากพลังงานแสงอาทิตย์	 ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐ	

สามารผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนได้	 188,451.69	 kWh	 /	 ปี		

ด้านพลังงานเชื้อเพลิงทางโรงเรียนได้นำาน้ำามันที่ผ่านการ

ทอดจากโรงอาหารมานำามาผลิตเป็นน้ำามันไบโอดีเซล	 ใช้



กับรถบรรทุกของโรงเรียน	 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำามันดีเซล		

และนำาเศษอาหารจากโรงอาหารมาหมักเพ่ือผลิตเป็นแก๊ส

ชีวภาพ	ใช้ทดแทนแก๊ส	LPG	ในการหุงต้มน้ำามันไบโอดีเซล		

มีการจัดตั้งคณะกรรมการครู	 และนักเรียนด้านการดำาเนิน

กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อมขึ้น	 เพื่อ

ดำาเนินงานจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ทั้งภายใน	และภายนอกโรงเรียน

งานซ่อมบำารุง
	 การดำาเนินงานซ่อมบำารุงดูแล	 ตรวจเช็ค	 ซ่อมแซม	

รักษาวัสดุ	 ครุภัณฑ์	 อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	และเครื่องใช้สำานักงาน

ภายในโรงเรียน	 รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน	 การสอน

ของนักเรียน	เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี	มีประสิทธิภาพ	พร้อมใช้

งานด้วยความมั่นคง	แข็งแรง	 และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	 อีก

ทั้งยังอำานวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนต่อ

ครู	 บุคลากร	 และนักเรียน	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

โรงเรียน	
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งานสาธารณูปโภค   
	 การดำาเนินงานสาธารณูปโภค	 มีงานที่ต้องดูแลรับ

ผิดชอบตรวจสอบ	 	 ตรวจเช็คและซ่อมบำารุงรักษา	 พร้อมทั้ง

ติดตามการปฏิบัติหน้าที่งานมีดังต่อไปนี้	 งานระบบไฟฟ้า	

ระบบน้ำาประปา	ระบบเครื่องปรับอากาศ	ระบบโทรศัพท์	ทีวี	

เครื่องเสียง	กล้องวงจรปิด	ลิฟต์	โสตทัศนูปกรณ์ทั้งภายนใน

และภายนอก	 	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของ

ครู	 บุคลากร	 นักเรียน	 	 อีกทั้งการว่าจ้างบริษัทบริษัท	OUT-

SOURCE	ประกอบด้วย	 งานระบบปรับอากาศ	 	COOLED	

CHILLER	 SYSTEM	 โดยบริษัท	 แอร์โค	 จำากัด	 ระบบปรับ

อากาศ	SPLIT	TYPE	โดย	บริษัท	ทีมเทคโนโลยี	จำากัด		ระบบ

ลิฟต์	โดย	บริษัท	มิตซูบิชิ	จำากัด	และ	บริษัท	สยาม	ฮิตาชิ	เอลลิ

เวเตอร์	 จำากัด	 พร้อมทั้งได้เชิญที่ปรึกษา	 และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	 	 โดยวิศวกร

สถาบันวิจัยพลังงาน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 ดูแลกำากับ		

ตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนให้เป็นไปตาม			

พ.ร.บ.	 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 2535	 (บพผ.

1)	 เพื่อให้การดำาเนินงานต่าง	 ๆ	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้



งานจราจรและรักษาความปลอดภัย
	 การดำาเนินงานจราจรและรักษาความปลอดภัย

ภายในโรงเรียน	 ได้มีการบริหารจัดการพนักงาน	 ดูแลเก่ียวกับ

การจราจรและรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน	 ตลอด	

24	ชั่วโมง	 โดยมีพนักงานของโรงเรียน	จำานวน	6	นาย	และ

พนักงานของบริษัทภายนอก	จำานวน	13	นาย	รวมทั้งสิ้น	19	

นาย	โดยแบ่งออกเป็น	2	ช่วงเวลา	ช่วงกลางวัน	จำานวน	15	

คน	เวลาตั้งแต่	06.00-18.00	น.	ช่วงเวลากลางคืน	จำานวน	4	

คน	เวลาตั้งแต่	18.00-06.00	น.	ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจร	

สถานที่จอดรถ	 ตรวจเช็คบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน

ภายในโรงเรียน				พร้อมทั้งยังทำาหน้าที่ประสานงานกับ

เจ้าหน้าท่ีตำารวจจราจร	สถานีตำารวจนครบาลหลักสอง	เพ่ือแก้ไข	

ปัญหาการจราจรรอบนอกโรงเรียน	 และการดูแล	 สวัสดิภาพ

ความปลอดภัยให้แก่ครู			นักเรียน			และผู้ปกครองของ

โรงเรียน	 ซึ่งทำาให้เกิดความคล้องตัว	 และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน	

งานศิลป์
	 ดำาเนินการจัดเขียนป้ายผ้าตัวหนังสือ	ตัดสติกเกอร์

ประสานงานตามรายการขอให้ดำาเนินการจัดทำาป้าย

ประชาสัมพันธ์	 	 	 	 ป้ายข้อความและสื่อต่าง	 ๆ	 	 	 เพื่อใช้ใน

การประชาสัมพันธ์ติดตาม			แจ้งข้อมูลข่าวสาร		ทั้งภายใน-

ภายนอก			ให้การดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง	ๆ 		เกิดความ

ชัดเจน			สามารถรับรู้เร่ืองราวในการใช้สถานท่ีได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม
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งานหอพัก
	 ดำาเนินการบริหารจัดการหอพัก	 โดยมีการดูแล

ทั้งหมด	 3	 อาคาร	 ประกอบด้วย	 อาคารเซนต์แอนดรูว์	 1	 มี

ห้องพักรับรองจำานวน	25	ห้อง	รองรับการเข้าพักได้	50	คน,	

อาคารเซนต์แอนดรูว์	 2	 มีห้องพักรับรองจำานวน	 28	 ห้อง	

รองรับการเข้าพักได้	 56	 คน	 และอาคารมาร์ติน	 มีห้องพัก

รับรอง	 ห้องใหญ่	 3	 ห้อง	 รองรับการเข้าพักได้ห้องละ	 30	

คน	ห้องเล็ก	 3	ห้อง	ห้องละ	 3	คน	 รวมจำานวนทั้งสิ้น	 	 205		

คน	 พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 	 เพื่ออำานวยความ

สะดวกภายในห้องพัก	อาทิเช่น	ตู้เย็น	ทีวี	เครื่องปรับอากาศ	

เครื่องทำาน้ำาอุ่น	 และชุดเครื่องนอน	 ฯ	 	 มีการตรวจเช็คความ

เรียบร้อยก่อนเข้าพัก	 และดำาเนินการติดต่อประสานงานกับ

บุคลากรในโรงเรียนและครูต่างชาติท่ีมีความประสงค์จะ

เข้าพักอาศัยในหอพัก	 จัดเตรียมห้องพักรับรองคณะภราดา

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย		

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในบริเวณหอพัก	

ตรวจเช็คการใช้ไฟฟ้า	น้ำาประปา	ตามห้องพักต่าง	ๆ	เพื่อทำา

บิลเรียบเก็บค่าเช่าพัก	 นอกจากนี้มีการดูแลวัสดุ	 อุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักอย่างครบครัน	 อีกทั้งยังได้

ดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหอพัก	 โดยการปลูก

ต้นไม้เพิ่มเติม	 เพื่อให้มีความร่มรื่น	 น่าอยู่	 และสร้างสิ่ง

แวดล้อมที่ดีภายในหอพัก



งานศูนย์การเรียนรู้
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดทำาศูนย์การเรียนรู้

ด้านพลังงาน	และสิ่งแวดล้อมขึ้น	โดยได้ดำาเนินการเผยแพร่

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม	

อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการให้กับครู	บุคลากร	นักเรียน	

ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และองค์กรภายนอก	 โดยบูรณาการองค์

ความรู้ร่วมกับกลุ่มสาระทั้ง	 8	 กลุ่มสาระ	 ในการนำานักเรียน

ลงมาเรียนรู้ตามสถานีต่าง	ๆ	24	สถานีการเรียนรู้	มีวิทยากร

ให้ความรู้ตามสถานีการเรียนรู้และบรรยายให้ความรู้ด้าน

การอนุรักษ์พลังงาน	และสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ						

ทั้งภายในและภายนอก	จัดทำาสื่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์

พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคลิปวีดีโอเผยแพร่

ผ่าน	 YOUTUBE	 มีการคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงาน	 และ

สิ่งแวดล้อมใหม่	 ๆ	 เพื่อใช้แก้ปัญหาด้านพลังงาน	 และสิ่ง

แวดล้อมในโรงเรียน	 เผยแพร่แก่ชุมชน	 โดยได้ประดิษฐ์

นวัตกรรมระบบรดนำา้ต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงานแสง

อาทิตย์	 และระบบตรวจจับความชื้นในดิน	 เพื่อแก้ปัญหา

ด้านพลังงาน	และการรดนำา้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ	
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งานอาคารจอดรถ
	 การดำาเนินงานของอาคารจอดรถ	 ได้มีการบริหารจัดการสถานที่จอดรถ	 ในอาคารจอดรถมีอยู่	 2	 อาคาร	 ดังนี้	 1.	

อาคารจอดรถ	 7	 ชั้น	 สามารถรองรับรถผู้ปกครองได้จำานวน	 350	 คัน	 2.	 อาคารโกลเด้นจูบิลี่	 จำานวน	 150	 คัน	 สามารถลด

ปัญหาการจราจรและที่จอดรถได้ในระดับหนึ่ง	แต่ก็ยังไม่เพียงพอ	เนื่องจากรถของผู้ปกครองมีจำานวนมาก	จึงต้องอาศัยการ

หมุนเวียนรถ	สลับการเข้าจอด	เพื่อมารอรับนักเรียน



06	ผลการดำาเนินงานสำานักผู้อำานวยการ
งานนโยบายและแผน
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ดำาเนินงานตามแผน

พัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน	พ.ศ.	2560-2564		ซึ่งได้กำาหนด

วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา	“โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดการ

ศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต	 พัฒนาอัจฉริยภาพ

ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ	 สื่อสารภาษาสากล	 สร้างสรรค์

นวัตกรรมการศึกษาด้วยมาตรฐานคุณภาพสากล”			ภายใต้

นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของผู้อำานวยการ	 ภราดา	

ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	มุ่งเน้นพัฒนา	ผู้เรียนให้มีความรู้ใน

ด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม	 มีความสามารถด้านสุนทรียภาพ	

มีอาคารสถานท่ี	บรรยากาศร่มร่ืน	สวยงาม	เอ้ือต่อการเรียนรู้											

1.	นำาแผนยุทธศาสตร์	6	ปี	ของมูลนิธิฯ	มาปฏิบัติให้บรรลุ

				ผลสำาเร็จอย่างครบถ้วน

2.	มุ่งเน้นการบริหารจัดการตาม	“หลักธรรมาภิบาล”	

				ตามคู่มือ

3.	วางแผน	“พัฒนาบุคลากร”	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

				อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	โรงเรียนมีเป้าหมายไปสู่	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”

5.	การศึกษาแบบสะเต็ม	(STEM)	และหุ่นยนต์	(Robotics)	

				ต้องนำามาใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

6.	ดำาเนินงานตามงบประมาณประจำาปีที่อนุมัติแล้วอย่าง

				เคร่งครัด

7.	ครูและบุคลากรทุกคนต้องรู้และเข้าใจกฎระเบียบของ

				โรงเรียน	(คู่มือครู)

จุดเน้นการบริหารจัดการศึกษา

1.	เน้นคุณภาพ	 (คุณภาพทั่วทั้งองค์กร	:	TQM)

2.	รู้ใช้	รู้เก็บ	 (ระเบียบ	วินัย)

3.	ลดพลาสติก	 (รักษ์โลก)

4.	จิตอาสา	 (รักผู้อื่น)	

และเป็นแหล่งวิทยบริการเพื่อนักเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน

ซึ่งในปีการศึกษา	2562	ได้ดำาเนินการปรับแผนภูมิโครงสร้าง

การบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 (ฝ่ายปกครอง	 งาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเปลี่ยนชื่อเป็นงานลูกเสือ	 เนตรนารี/

นักศึกษาวิชาทหาร/นักเรียนจิตอาสา,	 ฝ่ายกิจกรรม	 มี

เพิ่มงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร)	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง	 	 มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการ

ประจำาปีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 โดยในปีการศึกษา	 2562	

ผู้อำานวยการมีนโยบายบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน									

ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการในด้านต่าง	ๆ		ดังนี้	

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :			ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม	มีวิริยะอุตสาหะ	รับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 		ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ	(ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา)

	 นอกจากน้ียังได้มีการนำาระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศบนเว็บไซต์	 “School	 Web-based	 Information		

System	 [SWIS]”	 มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและ

พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ	 	 เน้นการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม	และการทำางานเป็นทีม		พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้	ทักษะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ	และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 	 พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษา

อังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์		

วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	สังคมศึกษา	และคอมพิวเตอร์

กราฟแสดงงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	แยกตามฝ่าย	ปีการศึกษา	2563



ฝ่าย
จำานวน

คิดเป็นร้อยละ
งาน โครงการ รวม

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 11 3 14 8.48

ฝ่ายปกครอง 6 2 8 4.85

ฝ่ายวิชาการ 15 33 48 29.09

สำานักผู้อำานวยการ 8 14 22 13.33

ฝ่ายบริหารทั่วไป 8 8 16 9.70

ฝ่ายอาคารสถานที่ 10 24 34 20.61

ฝ่ายกิจกรรม 6 17 23 13.94

รวม 64 101 165 100.00
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	 สำาหรับปีการศึกษา	2562	งานนโยบายและแผนได้ดำาเนินงานตามภาระงานต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	ดำาเนินงานประสานงานฝ่ายต่าง	ๆ	ในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	พ.ศ.2560-2564	

2.	กำากับและติดตามการสรุปประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ		และผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความ

				สำาเร็จ	ตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	พ.ศ.2560-2564	ปีการศึกษา	2562	เพื่อเป็นข้อมูลในการดำาเนินงาน

				ต่าง	ๆ	ต่อไป

3.	ดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี	2563	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา	เพื่อพัฒนาผู้เรียน	พัฒนา

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

				งาน/โครงการ	กิจกรรมและงบประมาณต่าง	ๆ	เพื่อรองรับเป้าหมายตามแผนพัฒนา	ฯ	ซึ่งผลการดำาเนินงานบรรลุตาม

				เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามที่กำาหนดไว้		โดยมีการจัดทำาแผนงาน/โครงการ	แยกตามฝ่าย	ดังนี้

แผนงาน / โครงการ ปีการศึกษา 2563

งานประกันคุณภาพภายใน
วัตถุประสงค์

1.	เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

2.	เพื่อผดุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน

3.	กำาหนดเกณฑ์การประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา

				ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน

4.	ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้และความตระหนัก

				ในการประกันคุณภาพการศึกษา

5.	เพื่อรายงานการพัฒนา	และความก้าวหน้าของโรงเรียน

				ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน

6.	เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ

				ของ	FSG	และสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

				คุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	



ภาระหน้าที่ตามกฎกระทรวง 

	 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษา	 เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาซ่ึงเป็นกระบวน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 7	 รายการ	

ประกอบด้วย		

1.	การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ

				ประกาศค่าเป้าหมาย		

2.	การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3.	การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

				สถานศึกษา			

4.	การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

				ของสถานศึกษา		

5.	การติดตามผลการดำาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้

				มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา		

6.	การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

7.	การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง		

การดำาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 2562

1.	แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน	

(พฤษภาคม	2562	)

	 ในปีการศึกษา	2562	โรงเรียนฯได้มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการประกันคุณภาพภายในที่มีประกอบด้วย	 บุคลากร

จากหน่วยต่าง	 ๆ	 ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนฯ	 ที่มี

ภาระหน้าที่	 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	

โดยมี	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการเป็น								

ที่ปรึกษา	และ	มิสอัจฉรา	จันหา	หัวหน้างานประกันคุณภาพ

การศึกษา	 เป็นประธานกรรมการ	 ซึ่งคณะกรรมการฯ	 ได้มี

การประชุมร่วมกันเป็นประจำาทุก	 ๆ	 2	 เดือน	 เพื่อกำาหนดค่า

เป้าหมาย,	 วิเคราะห์ผู้รับผิดชอบ	 และกำาหนดแนวทางใน

การดำาเนินงานรวมท้ังติดตามผลการดำาเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	

2.	 การประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการ

ศึกษาและอบรมประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ	ครั้งที่	1/2562	

	 งานประกันคุณภาพภายใน	 ได้ส่งตัวแทนบุคลากร

จากฝ่ายวิชาการ,	 ฝ่ายปกครองและสำานักผู้อำานวยการ	

จำานวน	 8	 คน	 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการงาน

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและอบรมประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน	 ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ	 ครั้งที่	

1/2562		เมื่อวันที่	24-26	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุมโรง

เรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	 เพื่อให้การดำาเนินการวางแผน

และดำาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้

พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)		รอบสี่

3.	 การรับการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาจากคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการ

ศึกษา	ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

	 ในปีการศึกษา	 2562	 งานประกันคุณภาพ	 ได้

ประสานงานกับฝ่ายต่าง	 ๆ	 ในการเตรียมความพร้อมและ

ให้การต้อนรับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการ

ศึกษา	 ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ	 ที่ได้มา

ตรวจเย่ียมความพร้อมการดำาเนินงานและการจัดทำาหลัก

ฐานร่องรอยประกอบการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาที่โรงเรียน	 ระหว่างวันที่	 7-10	 มกราคม	 2563	

เพ่ือเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินจากทางสำานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	

รอบสี่	 ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้ให้ความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในการดำาเนิน

งานให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
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4.	การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อม

ตามมาตรฐานคุณภาพ	สมศ.รอบสี่

	 ในปีการศึกษา	 2562	 บุคลากรของงานประกัน

คุณภาพภายใน	 ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยม

ความพร้อมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	 ตามมาตรฐาน

คุณภาพ	 สมศ.รอบสี่	 ร่วมกับ	 งานมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา	 ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย	ดังนี้

	 ระหว่างวันที่	4-7	กุมภาพันธ์	2563	ภราดาพันธนันท์		

ไชยรา,	 มิสอัจฉรา	 จันหา	 และมิสรัตนา	 แพรทรายสงค์	 ได้

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมตรวจเย่ียมโรงเรียนเซนต์หลุยส์	

ฉะเชิงเทรา	ระหว่างวันที่	11-14	กุมภาพันธ์	2563	ภราดา

พันธนันท์		ไชยรา	และมิสดุลยปณิธิ์		กรณฑ์แสง	ได้เข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

5.	การอบรมระบบประกันคุณภาพและการเขียนรายงาน

ประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่

	 งานประกันคุณภาพภายใน	 ได้จัดการอบรมระบบ

ประกันคุณภาพและการเขียนรายงานประเมินตนเองตาม

มาตรฐานใหม่	 สำาหรับคณะผู้ร่วมบริหาร	 และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง	 โดยมีผู้เข้าร่วมจำานวน	 72	 คน	 เมื่อวันที่	 25-26	

กุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 โดยมี

อาจารย์อรรถพล	 จันทร์ชีวะ	 อาจารย์อ้อยทิพย์	 ศรศึก	 และ

อาจารย์อังสณา	ศิรภูวดล	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	



ลำาดับ หัวข้อ ว/ด/ป วิทยากร

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)”

22-24	เม.ย.	62 สถาบันส่งเสริมการสอน	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)

2 การสัมมนาบุคลากร	ปีการศึกษา	2562

2.1	เรื่อง	“การศึกษาเซนต์คาเบรียล	ในศตวรรษที่	21”

2.2	เรื่อง	“การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก”	

2.3			เรื่อง	“โลกเปลี่ยน	การศึกษาเปลี่ยน”	

10-11	พ.ค.	62

10	พ.ค.	62

10	พ.ค.	62

10	พ.ค.	62

ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	

ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	

แห่งประเทศไทย

อาจารย์วรนันท์	ประเสริฐเมธ

นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น	/

ผู้พิพากษาสมทบ

ผศ.ดร.ลักคณา	วรศิลป์ชัย	

รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
	 การศึกษาถือเป็นรากฐานสำาคัญประการหน่ึงใน

การสร้างประชาคมอาเซียน	 เนื่องจากการศึกษาเป็นกระ

บวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง	 ในด้านต่าง	 ๆ	 ตลอด

จนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด	 การ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง	 ๆ	ที่จะดำารง

ชีวิต	 และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข	 รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืนได้	 ดังนั้น	 การพัฒนาครูจึงมีความสำาคัญเป็น

อย่างยิ่ง	 ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ	 มีความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ	 มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา	 จิตใจ	 ร่างกาย	

และสังคม	 ทั้งนี้	 คุณครูจะเป็นผู้เสริมสร้างการพัฒนา	 และ

ความเจริญเติบโตของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม	 สัมมนา	 และให้

ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนในทุกมิติ	 นอกเหนือจากส่ง

เสริมบุคลากรให้ไปอบรมในสถาบันต่าง	 ๆ	 ภายนอก	 โดย

ตลอดปีการศึกษา	2562	มีรายละเดียดการจัดอบรม	สัมมนา	

ของบุคลากรดังนี้



ลำาดับ หัวข้อ ว/ด/ป วิทยากร

2.4	เรื่อง	“การจราจรภายในโรงเรียน		ปีการศึกษา	

						2562”	

2.5	เรื่อง	“แนวทางการดูแลนักเรียน	ปีการศึกษา	

						2562”	

2.6	เรื่อง	“นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ

						ธนบุรี	ปี	2562”	

2.7	เรื่อง	“แนวทางการจัดการเรียนการสอน	ปีการ

						ศึกษา	2562”	แยกอบรมตามกลุ่มสาระฯ

2.8	เรื่อง	“แนวทางการดูแลนักเรียน	

ปีการศึกษา	2562”	แยกอบรมตามระดับชั้น

11	พ.ค.	62

11	พ.ค.	62

11	พ.ค.	62

11	พ.ค.	62

11	พ.ค.	62

ม.	วิศิษฐ์	ใจมั่น	

ผช.	ผอ.	ฝ่ายอาคารสถานที่

ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	

ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	

ผู้อำานวยการโรงเรียน

มิสจันทร์เพ็ญ		จงพิพัฒน์มงคล

มิสอุดมลักษณ์		นกพึ่งพุ่ม

มิสชมพูนุช		พิพัฒน์ชยานนท์

ม.ณัฎฐวุฒิ		ทองคำา

มิสปิยะฉัตร์		จันทร์สุวรรณ์

ม.ยุทธพงษ์			วงศ์เมืองสรรค์

มิสมรกต		ณ		ตะกั่วทุ่ง

ม.มาโนช		บุญผ่องใส

มิสนารถลดา		ชมภูศรี

มิสวันเพ็ญ			หอมจะบก

มิสฐิติรัตน์		อยู่สวัสดิ์

ม.ธนพัต	สุลำานาจ

ม.ประเทือง	โปร่งมะณี

มิสประภัสสร		วิเวก

มิสสมพิศ		จีนสุข

มิสสกุลณา		จูฑะพุทธิ

ม.ชยันต์		ศรีอยู่ยงค์

มิสขนิษฐา		สิงหเพ็ชร์

ม.ศุภกร		ศรีอยุธย์

ม.สราวุธ		เกื้อกูล

3 การสัมมนา	หัวข้อ	“FSG	Textbook	Orientation	

2019	โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	ปีการศึกษา	2562”

4-11	พ.ค.62 คณะวิทยากรจากฝ่ายการศึกษามูล

นิธิฯ	ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาษา

อังกฤษ	

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	ปีการศึกษา	2562

4.1	เรื่อง	“ข้อคิดจากอธิการ”

4.2	เรื่อง	“คนคุณภาพ	สร้างองค์กรคุณภาพ”	

4.3	เรื่อง	“ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูใน

						ยุคปัจจุบัน”		

4.4	เรื่อง	“การดูแลช่วยนักเรียน”		

25	พ.ค.62

25	พ.ค.62

25	พ.ค.62

25	พ.ค.62

25	พ.ค.62

ภราดาพีรพงศ์					ดาราไทย						

ม.	สันติ		ศรีเครือแก้ว		

ม.	ยุทธพงษ์			วงศ์เมืองสรรค์		

ม.	สมบัติ		บุญสาพิพัฒน์		
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ลำาดับ หัวข้อ ว/ด/ป วิทยากร

5 การอบรม	เรื่อง	“กีฬาสแต็คเบื้องต้นสำาหรับผู้

ฝึกสอน”

28-29	พ.ค.	62 สมาคมกีฬาสแต็ค	(ประเทศไทย)

6 การสัมมนา	เรื่อง		“ตำารากลางภาษาอังกฤษ	

textbook”

24-26	พ.ค.62 ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ	ร่วมกับ

สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ	

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

7 การอบรม	เรื่อง	“ครูผู้นำานันทนาการ	และการจัด

กิจกรรมในห้องเรียน”

31	พ.ค.-1	มิ.ย.	62 แผนกเยาวชน	ฝ่ายงานอภิบาล	อัคร

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

8 การประชุมสัมมนาเรื่อง	“เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน	ก่อนตรวจ	นิเทศ	ติดตาม	

และกำากับการให้เงินอุดหนุนในส่วนกลาง”

1	มิ.ย.62 สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน	สำานักปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

9 เรื่อง	“การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน	

(SWIS)”

14	มิ.ย.62 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์			แสงสวงค์

มิสอารญา			พุทธสาร

10 การประชุมอบรม	เรื่อง	"การดำาเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียน"

24-26	มิ.ย.	62 วิทยากรจาก	งานมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา	ฝ่ายการศึกษา	มูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลฯ

11 การอบรม	เรื่อง	"รู้ทัน	ป้องกัน	เฝ้าระวังโรคระบาด	

2019"

25	มิ.ย.	62 โรงพยาบาลมหาชัย	2

12 การอบรม	เรื่อง	“หลักสูตร	Mathematics	Teaching	

Using	the	Singapore	Mathematics	Approach”

29	มิ.ย.	62 Aksorn	Charoen	Tat	ACT	Co.	

Ltd.

13 การอบรม	เรื่อง	"การช่วยฟื้นคืนชีพ	(CPR)	และการ

ใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า	(AED)"

24	ก.ค.	62 บริษัทรักษาความปลอดภัย	แอล

โซคไทย	เซอร์วิสเซส	จำากัด		

14 การสัมมนาอบรม	เรื่อง	“Silpakorn	Music	Teacher	

Training	Series	III”

12-13	ก.ค.	62 คณะดุริยางคศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ศิลปากร			

15 การอบรม	เรื่อง	“การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิค

การนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(Profes-

sional	Learning	Community)	และการติดตามแนว

ใหม่”

22-23	ก.ค.	62 รศ.ดร.มนตรี		แย้มกสิกร	และคณะ

วิทยากร



ลำาดับ หัวข้อ ว/ด/ป วิทยากร

16 การอบรม	เรื่อง	“สื่อการสอนศิลปะ	เทคนิคสี

โปสเตอร์	กิจกรรมเพ้นท์แก้วและ	D.I.Y.	ต่างในชั้น

เรียน”

4	ก.ค.	62 อาจารย์สาโรจน์			อนันตอวยพร

17 การอบรม	เรื่อง	“การดาวน์โหลดวิดีโอจาก	Youtube	

และเว็บไซต์ต่างๆ”

3	ส.ค.	62 งานศูนย์คอมพิวเตอร์

ม.กิตติ					โฆษะธรรมกูล

18 การอบรม	เรื่อง	“การเก็บไฟล์บน	Cloud	Storage	

ด้วย	Google	Drive”

27	ส.ค.	62 	ม.ฐิติวัชร์			เชื้อสาย

มิสอารญา			พุทธสาร

19 การสัมมนา	เรื่อง	“โรงเรียนจะต้องเตรียมการอย่างไร

เมื่อระบบการเงินเปลี่ยนไปสู่ระบบออนไลน์”

31	ส.ค.	62 คุณรชานนท์		เอี่ยมลออ

20 เรื่อง	“การจัดทำาข้อมูลผู้สำาเร็จการศึกษาและระบบ

บันทึกข้อมูลผลการเรียน	(GPA/GPAX)”

24-25	ก.ย.	62 สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน

21 การอบรม	เรื่อง	“เพศตามแนวพระวรสาร” 17	ก.ย.	62 คุณพ่อชูชาติ		ศรีวิชัยรัตน์		

คณะพระมหาไถ่		จังหวัดเชียงใหม่

22 การอบรม	เรื่อง	“ฟื้นฟูจิตใจเรื่องเลียบแบบความรัก

ของพระเยซูเจ้าตามหัวข้อพระวรสาร“ถ้าท่านมีความ

รักต่อกัน	ทุกคนจะรู้ว่า	ท่านเป็นศิษย์ของเรา”	ยน.	

13:	35”

5-6	ต.ค.	62 บาทหลวง	ปฏิญญา	สิริธารารัตน์

23 การอบรม	เรื่อง	“การสร้างแบบสอบถามออนไลน์

ด้วย	Google	Form”

29	ต.ค.	62 มิสน้ำาผึ้ง	แช่มช้อย

ม.ฐิติวัชร์	เชื้อสาย			

ม.กิตติ	โฆษะธรรมกูล

มิสนฤมล	ไทยถาวร

24 การอบรม	เรื่อง	“เปลี่ยนการสอนในยุค	Disruption	

สร้างนักเรียนยุคใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21”

4	พ.ย.	62 ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล	ผู้

อำานวยการโรงเรียน

ม.	ยุทธพงษ์			วงศ์เมืองสรรค์	

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

25 การอบรม	เรื่อง	“การจัดทำาแผนปฏิบัติการ	ประจำาปี” 5	พ.ย.	62 ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล	

ผู้อำานวยการโรงเรียน

มิสวรนุช			รัตนจรัสโรจน์		

ผช.	ผอ.	ฝ่ายธุรการ-การเงิน

มิสอัจฉรา			จันหา

หัวหน้างานนโยบายและแผน/

หัวหน้างานประกันฯ
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26 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ปีการศึกษา	2562

26.1	เรื่อง	“สร้างคุณธรรมครู	สู่การสอนในศตวรรษ

								ที่	21”

26.2	การเสวนาประกอบสื่อออนไลน์	“วางตัว

								อย่างไร	ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียนใน

								ศตวรรษที่	21”

26.3	การฟังบรรยายธรรม	“การพัฒนาจิตเจริญ

								ปัญญาให้ทันกับความล้ำาหน้าของเทคโนโลยี”

26.4	เรื่อง	“เปลี่ยนการสอนในยุค	Disruption	

								สร้างนักเรียนยุคใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษ

								ที่	21”

	5	พ.ย.	62

ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	

มาสเตอร์เทิดพล	วงษ์รักษา

มิสจุฑามาศ	ครุฑแก้ว

พระครู	ดร.เมตตามงคลวิศิษฎ์

ม.ยุทธพงษ์	วงศ์เมืองสรรค์

ผช.	ผอ.	ฝ่ายวิชาการ

27 การอบรม	เรื่อง	“การสร้างเกมคำาถาม-คำาตอบด้วย	

Apps	Kahoot”

13	พ.ย.	62 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์		แสงสวงค์

ม.ฐิติวัชร์	เชื้อสาย																

ม.กิตติ	โฆษะธรรมกูล

28 การอบรม	เรื่อง	“Sport	Sign	กำาหนดทิศทางพัฒนา

นักกีฬาไทย”

17	พ.ย.	62 ดร.พิชิต	เมืองนาโพธิ์	

รศ.ดร.นิรอมลี	มะกาเจ

ดร.อาริสร์	กาญจนศิลานนท์	

ดร.ไพลิน	เผือกประคอง		

29 การอบรม	เรื่อง	“เทคนิคการใช้	Google	Chrome	

อย่างมืออาชีพ”

22	พ.ย.	62 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์		แสงสวงค์	

ม.ฐิติวัชร์	เชื้อสาย																

ม.กิตติ	โฆษะธรรมกูล

30	 การอบรมเรื่อง	“การใช้สูตรคำานวณ	เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำางานด้วย	MS-Excel”

27	พ.ย.	62 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์		แสงสวงค์	

ม.ฐิติวัชร์	เชื้อสาย																

ม.กิตติ	โฆษะธรรมกูล

	31 การอบรมเรื่อง	“การวาดภาพลายเส้นเพื่อใช้ในการ

เรียนการสอนด้วย	Adobe	Illustrator	เบื้องต้น”

11	ธ.ค.	62 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์		แสงสวงค์	

ม.ฐิติวัชร์	เชื้อสาย																

ม.กิตติ	โฆษะธรรมกูล

32 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	"The	Maker	and	IoT	Stem	

for	Life	and	Career"

21	ธ.ค.	62 อิมเมจิเนียริ่ง	เอ็ดดูเคชั่น	ร่วมกับ	

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษา	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหิดล	ศาลายา



ลำาดับ หัวข้อ ว/ด/ป วิทยากร

33 การอบรมสัมมนา	"การเผยแพร่และขับเคลื่อนสิทธิ

มุนษยชนศึกษา	(Human	Rights	Education)	ใน

สังคมไทย"

13	ม.ค.	63 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมุนษย

ชนแห่งชาติ

34 การอบรมเรื่อง	"การตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ทโฟน	และ

แท็บเล็ต	ด้วยแอพพลิเคชั่น	KineMaster"

15	ม.ค.	63 ม.วันชัย			จิรคุปการ

35 การสัมมนา	เรื่อง	“แนะแนวการศึกษาต่อมหา

วิทยาลัยออสเตรเลีย”

23	ม.ค.	63 คุณภัทรินทร์	วิโรจน์ชูฉัตรผู้จัดการ

ฝ่ายการศึกษา	สถานทูตออสเตรเลีย		

และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

ออสเตรเลีย	12	แห่ง

36 การอบรม	เรื่อง	"ระบบประกันคุณภาพและรายงาน

ประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่"

25-26	ม.ค.	63 คณะวิทยากรจากแพลน	เทรนนิ่ง	

แอนด์	คอนซัลแทนท์	จำากัด

37 การอบรม	"การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน" 11	ก.พ.	63 อาจารย์วรนันท์	ประเสริฐเมธ	

นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น	/

ผู้พิพากษาสมทบ

38 การอบรม	เรื่อง	"การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม	

Adobe	Photoshop	เบื้องต้น"

12	ก.พ.	63 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์			แสงสวงค์

39 การสัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน

39.1	การอบรม	เรื่อง	“การนำา	Google	Form	

								ไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน”

39.2	การอบรม	เรื่อง	“การสรุปงานประจำาปีการ

								ศึกษา	2562”

9	มี.ค.	63

9	มี.ค.	63

มิสน้ำาผึ้ง			แช่มช้อย

มิสวรนุช			รัตนจรัสโรจน์	ผู้ช่วยผู้

อำานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

40 การสัมมนาบุคลากรสำานักผู้อำานวยการ

40.1	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การเพิ่ม		

								ประสิทธิภาพในการทำางานด้วย	MS	Excel”

40.2	การอบรม	เรื่อง	“การกำาหนดเป้าหมายในการ

								ทำางาน”

40.3	การอบรม	เรื่อง	“เทคนิคในการทำางานให้มี

								ประสิทธิภาพ”

10	มีนาคม	2563

11	มีนาคม	2563

11	มีนาคม	2563

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์			แสงสวงค์	และ

ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์

มิสอัจฉรา		จันหา	หัวหน้างาน

นโยบายฯ/หัวหน้างานประกันฯ

มิสรื่นจิต	ใจมั่น	

ผช.	ผอ.	ผู้อำานวยการ
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สรุปกิจกรรมพัฒนาบุคลากร จำานวน (ครั้ง)

1.	การจัดอบรมภายในโรงเรียน 23

2.	การจัดอบรมและเข้ารับการอบรมภายนอกโรงเรียน 11

3.	การจัดอบรมโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 6

4.	การศึกษาดูงานต่างประเทศ 8

การส่งเสริมบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ

1. มาสเตอร์นิวัติ แซ่ลี้ ผู้ดูแลนักเรียนในโครงการเสริม

ทักษะภาษาต่างประเทศ	วันที่	11-25	ตุลาคม	2562	

สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. มาสเตอร์นที   กลิ่นสุคนธ์  	ผู้ฝึกสอนนักกีฬาปีนหน้าผา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	Asian	K	Cham-

pionship	 2019	 วันที่	 13-19	 สิงหาคม	 2562	 เมืองปักกิ่ง		

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และผู้ฝึกสอนนักกีฬาปีนหน้าผา	

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	 Asian	 Youth	

Championship		วันที่	10-17	ธันวาคม	2562	เมืองบังกาลอร์

สาธารณรัฐอินเดีย

3. ภราดา ดร.ชำานาญ เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการและคณะ	

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2561	 จำานวน	 5	 คน	

ดังนี้	มิสจิราพร	คุณาบุตร,	มิสชลธิชา	ทรัพย์รังสี,	ม.นที	กลิ่น-

สุคนธ์,	ม.ศิริ	กังวลทรัพย์,	มิสฮานาน	อีหมัน	เข้าร่วมศึกษาดู

งานร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ	วันที่	6-15	ตุลาคม	

2562ประเทศฟินแลนด์

4. มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์, มาสเตอร์อังกูล   

เพลิดโฉม, มาสเตอร์ณัฏฐวุฒิ ทองคำา	เข้าร่วมการศึกษา

ดูงานคณะผู้บริหาร	 ณ	 สถาบันขงจือ	 สำานักงานใหญ่เทียน

จิน	วันที่	19-27	กันยายน	2562	สาธารณรัฐประชาชนจีน

5. มิสกนกวรรณ คลอวุฒิวัฒน์ ผู้ดูแลนักเรียนในโครงการ

Study	Tour	in	October	2019	วันที่	28	กันยายน-18	ตุลาคม	

2562	เมือง	Brisbane	ประเทศออสเตรเลีย

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง	 และนำาความรู้มาพัฒนางานที่รับผิด

ชอบอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยให้ทุนการศึกษาต่อ

แก่บุคลากรทั้งในระดับปริญญาตรี	 และปริญญาโท	 ปีการ

ศึกษา	2562	มีจำานวน	1	ทุน		ได้แก่	มิสสิริพร   คงประชา          

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

ครูเกษียณอายุราชการ

1. มิสสุทธิรา ปลั่งแสงมาศ

				ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

2. มิสปทิตตา รุ่งโรจน์

				ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์	Grade	2

3. มิสเพ็ญพิชชา เอื้อสัจจผล

				ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

6. มิสปรัศนี เกิดภักดี ผู้ดูแลนักเรียนในโครงการ	 Study	

Tour	in	October	2019	วันที่	28	กันยายน-18	ตุลาคม	2562			

เมือง	Brisbane	ประเทศออสเตรเลีย

7. มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์, ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ, 

มิสสิวาลัย ศิลลา	 ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์					

คาเบรียลฯ	เรียนภาษาอังกฤษ	เมือง	Hyderabad	รุ่นที่	2	ปี

การศึกษา	2562		(8	สัปดาห์)	ประเทศอินเดีย	วันที่	6	ตุลาคม	

2561	ถึง	วันที่	9	ธันวาคม	2562

8. ม.สันติ ศรีเครือแก้ว, มิสณัฐกฤตา ทองใจ, ม.กรกช 

สกุล-ฐิติธนานนท์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน		วันที่	11-15	ตุลาคม	

2562		เมืองเซียงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีน



ลำาดับ ชื่อ-สกุล รางวัล สถาบัน / องค์กร / 

หน่วยงาน

ระดับผลงาน

1 มิสจิราพร	คุณาบุตร รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ

2 มิสธนพร	กิจสุทธิ	 รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ

3 มาสเตอร์กฤษดา	ปั้นเอี่ยม รางวัลเหรียญทองยอด

เย่ียมสือ่และนวตักรรม

ทางการศึกษา

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

4 มิสฮานาน	อีหมัน -	รางวัลเหรียญทอง

สื่อ	และนวนัตกรรม	

ทางการศึกษา

-	รางวัลงานวิจัยระดับ

ดี

-	สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

-	มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

5 มิสนงนุช	เอกตระกูล รางวัลเหรียญทอง

สื่อและนวัตกรรรม

ทางการศึกษา

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือฯ

มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย
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ผลงานครูที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก

4. มาสเตอร์คชภัค กุลกวีวุฒิ

				ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

5. มิสชุติมา ขาวโอภาส

				ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4

6. มิสอัจฉรา จันหา

				หัวหน้างานนโยบายและแผน	หัวหน้างานประกัน

				คุณภาพการศึกษา

7. มิสธนพร กิจสุทธิ

				ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

8. มิสสุขทิพย์ เหรียญเกษมสกุล

				ครูสนับสนุน	สังกัดงานศูนย์วิทยบริการ	ฝ่ายวิชาการ

9. มิสจินตนา ชี้แจง

				ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3

10. มิสเยาวลักษณ์ กุลดำารง

						ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพฯ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6



ลำาดับ ชื่อ-สกุล รางวัล สถาบัน / องค์กร / 

หน่วยงาน

ระดับผลงาน

6 มิสพิชชาพร	ประยูรอนุเทพ รางวัลเหรียญเงิน		สื่อ

และนวัตกรรมทางการ

ศึกษา

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือฯ

มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

7 มิสปรียานุช	ชัยวุฒิธร รางวัลเหรียญเงิน	สื่อ

และนวัตกรรมทางการ

ศึกษา

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือฯ

มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

8 มิสปัทมา	วิสุขอนุกูล รางวัลเหรียญทองแดง		

สื่อและนวัตกรรม

ทางการศึกษา

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือฯ

มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

9 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์	แสงสวงค์ รางวัลเหรียญทองแดง		

สื่อและนวัตกรรม

ทางการศึกษา

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือฯ

มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย
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งานอภิบาลโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1.	เพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิตกลุ่ม	จิตตารมณ์แห่งความ

				รักและการเอื้ออาทรต่อกันและกันภายในสถาบัน	

				สำาหรับครูนักเรียนและ	บุคลากรทุกระดับ	

2.	เพื่อนักเรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ	ร่างกาย	

				อารมณ์	สติปัญญาและจิตวิญญาณ	

3.	เพื่อส่งเสริมบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียนตาม

				กระบวนการอบรมแบบคาทอลิก	

4.	เพื่อครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม

				หลักศาสนาของตน

5.	เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในและ

				องค์กรภายนอกในการจัดอบรม	สัมมนา	เพื่อปลูก

				ฝังคุณค่าที่เหมาะสมสำาหรับ	นักเรียน

	 งานอภิบาลโรงเรียน	 สนับสนุนส่งเสริม	 นักเรียน	

ครู	 เจ้าหน้าที่	 ผสมผสานความเชื่อในเชิงวิชาการและสภาพ

แวดล้อมของสังคมในโรงเรียนให้เห็นคุณค่าความเชื่อของ

บุคคลในการแสดงออกเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่กันและกัน	

เปิดโอกาสให้ทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตามหลักศาสนาของ

ตนเอง	 ในปีการศึกษา	 2562	 งานอภิบาลโรงเรียนได้จัด

กิจกรรมดังต่อไปนี้

-	 จัดให้มีมิสซาบูชามิสซาขอบพระคุณเปิด-ปิดปีการศึกษา	

และเปิดโอกาสให้ครูคาทอลิกและนักเรียนได้เข้าร่วมมิสซา

ทุกวันศุกร์ต้นเดือน	 เพื่อขอพรและขอบคุณพระเจ้าในความ

ช่วยเหลือในชีวิต	 มิสซาเป็นหัวใจของคริสตศาสนา	 เพื่อให้

ผู้ที่เข้าร่วมได้เพิ่มพูนความเชื่อ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของ

มิสซา		นำาหลักคำาสอนไปปฏิบัติและถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้

-	 จัดให้มีการเรียนคำาสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่	 1	

ถึง	 มัธยมศึกษาปีที่	 6	 ทุกวันศุกร์คาบจริยะ	 เพื่อให้นักเรียน

คาทอลิกได้เรียนรู้เข้าใจหลักคำาสอนของคริสตศาสนและนำา

ไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

-	 จัดให้มีมิสซาศุกร์ต้นเดือน	 มีการเชิญชวนให้ครูคาทอลิก

และนักเรียนตามระดับชั้นต่าง	 ๆ	 เข้าร่วมด้วย	 เพื่อนักเรียน

ที่เรียนในโรงเรียนคาทอลิกจะได้เข้าใจและรู้จักความหมาย

ของพิธีบูชามิสซาของศาสนาคริสต์	อย่างน้อยนักเรียนแต่ละ

คนได้เข้าร่วมบูชามิสซาปีละครั้ง

-	 จัดให้มีการภาวนาและประชุมร่วมกันระหว่างคณะภราดา

และครูคาทอลิกทุกวันศุกร์ต้นเดือน	เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ

ความศรัทธาให้ครูคาทอลิกมากข้ึนและเพ่ือคณะภราดาจะ

ได้พบปะครูคาทอลิกแบ่งปันความเชื่อให้ซึ่งกันและกัน

-	 จัดให้มีวจนพิธีกรรมตามวันสำาคัญต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องทาง

ศาสนา	และมีความสำาคัญต่อโรงเรียน	เช่น	วันฉลองนักบุญ

หลุยส์	ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลซึ่งเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน	 วันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและ

วิญญาณ์	 ซึ่งมีความสำาคัญคือเป็นชื่อของโรงเรียน	 วันพระ

คริสตสมภพ	 วันที่พระกุมารเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนา

คริสต์บังเกิด	เพื่อสร้างบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก	



-	 จัดให้มีการฟื้นฟูอบรมเข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกโดยแบ่ง

เป็นระดับประถมและมัธยม	 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้

ทบทวนชีวิตการเป็นคริสตชน	 เรียนรู้ชีวิตของพระเยซูเจ้าใน

ความเงียบและปฏิบัติตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

และปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

-	 จัดให้มีการฟื้นฟูอบรมเข้าเงียบคุณครูคาทอลิก	 เพื่อให้

คุณครูตระหนักถึงการเป็นคริสตชน	 เลียนแบบอย่างคำาสอน

ของพระเยซู	 เป็นตัวอย่างให้ทุกคนที่พบเห็นในการวางตัว	

คำาพูด	และกิจการที่ทำา

-	จัดให้มีการสอบพระคัมภีร์คือพระวรสารทั้งสีเล่ม	คือ	มัทธิว	

มาระโก	ลูกา	และยอห์น	ปี	2562	นักเรียนได้มีโอกาสทดสอบ

พระคัมภีร์พระวรสารนักบุญมาระโก	 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก

พระเยซูเจ้ามากขึ้นโดยผ่านทางท่านนักบุญมาระโก

-	จัดให้มีการร่วมขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ในมิสซาและพิธีกรรม

ต่าง	 ๆ	 ทางคริสต์ศาสนา	 เพื่อสร้างบรรยากาศความศรัทธา

ต่อพระเจ้าผ่านทางมิสซาและพิธีกรรม

-	 จัดให้มีการเข้าร่วมในค่ายที่เกี่ยวกับศาสนา	 เช่น	 ค่าย

กระแสเรียกนักบุญหลุยส์	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระแส

เรียกในการเป็นนักบวชมากขึ้น	ค่ายเพื่อนนักบุญหลุยส์	 เพื่อ

ให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์

และเรียนแบบอย่างของท่านนักบุญหลุยส์ในชีวิตประวัน	

ค่าย	 วาย	 ซี	 เอส	 เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมในการเป็น

ผู้นำาโดยยึดแบบอย่างคำาสอนของพระเยซูเจ้าคือ	 ผู้ที่เป็น

ใหญ่ต้องเป็นผู้รับใช้คนอื่น	 ค่ายคำาสอนของสังฆมณฑล	

เพ่ือให้นักเรียนและครูคำาสอนได้เพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับคำา

สอนของพระเยซูเจ้าจากการพบปะแบ่งปันจากคณะครูและ

นักเรียนจากโรงเรียนและวัดต่าง	ๆ	ที่เข้าร่วม

-	 จัดให้มีการรู้จักแบ่งปัน	 เสริมสร้างจิตเมตตาโดยการเยี่ยม

คนชรา	 คนยากจนและคนป่วยตามหมู่บ้านและศูนย์ที่ใกล้

เคียงในโรงเรียน	 เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีจิตใจที่เสียสละ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เพื่อสร้างครอบครัว	 สังคม	 ประเทศชาติและ

โลกให้น่าอยู่

-	 จัดให้นักเรียนรับศีลศักดิ์สิทธิ์	 คือ	 ศีลอภัยบาป	 ศีลมหา

สนิท	 และศีลกำาลัง	 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายของ

ศีลศักดิ์สิทธิ์และรับพระพรผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์	 เพิ่มพูน

ความเชื่อ	ความศรัทธา	จะได้ดำาเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี
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-	กิจกรรมเผยแพร่จิตตารมย์นักบุญหลุยส์	Activities	to	

extend	St.	Louse	de	Montfort’s	Charism

1.	เสียงตามสายเกี่ยวกับจิตตารมย์นักบุญหลุยส์	

				ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี	ตลอดปีการศึกษา

2.	เปิดเพลงนักบุญหลุยส์ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี	ตลอด

				ปีการศึกษา

3.	ทุกเดือนที่มีการประชุมของครูและเจ้าหน้าที่พนักงานจัด

				ให้มีการแบ่งปันจิตตารมย์ของนักบุญหลุยส์ก่อนการ

				ประชุม

4.	อบรมเกี่ยวกับจิตตารมย์นักบุญหลุยส์กับครูที่มีอายุงาน

				ครบ	5	ปี	อย่างต่อเนื่อง	โดยเชิญวิทยากรจาก	ศูนย์กลาง

				มาแบ่งปัน

5.	โฆษณาเกี่ยวกับ	Web	“montfortstudies.com”	ให้กับ

				ทุกคนได้อ่าน

6.	การฟื้นฟูจิตใจครูทั้งพุทธและคาทอลิกจะต้องมีการแทรก

				จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ในการอบรมฟื้นฟูจิตใจด้วย

7.	ลงภาพข้อความนักบุญหลุยส์โฆษณาใน	sign	net	

8.	แทรกจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ

				นักเรียน	ที่มีการจัดขึ้นในโรงเรียน



งานศูนย์คอมพิวเตอร์

	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล	ซ่อมแซม	บำารุงรักษา	และให้บริการ

ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จัดทำาระบบ	บัญชีการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	 บริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดูแล	 และซ่อมบำารุง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามห้องเรียนและสำานักงานภายในโรงเรียน	ส่งเสริมและ	พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร	

ให้บริการ	ยืม-คืน	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำาหรับใช้ในห้องเรียน	ได้แก่	ไมโครโฟน	รีโมทควบคุมต่าง	ๆ	รวมถึงควบคุม	ดูแล	

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

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

	 ในปีการศึกษา	2562	ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดหลักสูตร

อบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่

บุคลากรในด้านต่างๆ	ทั้งด้านการเรียนการสอน	การประยุกต์

ใช้งานต่าง	 ๆ	 โดยวิทยากรจากหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์

และวิทยากรจากบริษัทภายนอก	 โดยในปีการศึกษา	 2562	

หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ	

ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ดังนี้

หลักสูตรอบรมภายใน

1)	 จัดอบรมเรื่อง	 “การใช้งานระบบ	 SWIS	 สำาหรับบุคลากร

ใหม่	ปีการศึกษา	2561”	โดย				วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์	

(ม.ผดุงศักดิ์	 แสงสวงค์)	 จัดขึ้นวันที่	 14	 พฤษภาคม	 2562	

จำานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม	15	คน

2)	 จัดอบรมหลักสูตร	 “การดาวน์โหลดวิดีโอจาก	 Youtube	

และเว็บไซต์ต่างๆ”	 	 โดยเป็นการสอนดาวน์โหลดวิดีโอจาก	

Youtube	 ด้วยโปรแกรม	 GtPlayer	 และการดาวน์โหลด

วิดีโอจากเว็บต่างๆ	 ดังกล่าว	 โดยสามารถนำาความรู้ที่ได้

ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเช่น	 เพื่อนำาเสนองาน	 หรือเพื่อ

ประกอบการประชุมในหน่วยงานฯ	 อีกทั้งยังสามารถนำามา

เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน	 ต่างๆ	 ของครูได้อีกด้วย	

เมื่อวันเสาร์	 ที่	 3	 สิงหาคม	 2562	 จำานวนผู้เข้าอบรมรวม

ทั้งหมด	23	คน	
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3)	จัดอบรมหลักสูตร	“การเก็บไฟล์บน	Cloud	Storage	ด้วย	

Google			Drive”	ขึ้น		เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ประโยชน์ของ

การเก็บไฟล์งานบนระบบคลาวด์	อีกทั้งเป็นทางเลือกในการ

เก็บหรือสำารองไฟล์	 และยังนำามาประยุกต์ใช้กับการทำางาน

ในหน่วยงานต่างๆของตนเองได้อีกด้วย	 	 จัดอบรมเมื่อวัน

อังคาร	ที่	 27	สิงหาคม	2562	 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม	จำานวน	

27	คน

4)	จัดอบรมหลักสูตร	“การจัดการรูปภาพด้วยโปรแกรม	Pho-

toscape”	 ขึ้น	 เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ประโยชน์ของการ

จัดการรูปภาพ	 โดยสามารถปรับแสง	 ปรับโทนสีภาพ	 แก้ไข

ตำาหนิภาพ	 ได้อย่างครบครัน	 และยังนำามาประยุกต์ใช้กับ

การทำางานในหน่วยงานต่าง	ๆ	ของตนเองได้อีกด้วย		จัดอบรม

เมื่อวันเสาร์	 ที่	 21	 กันยายน	 	 2562	 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม	

จำานวน	13	คน

5)	จัดอบรมหลักสูตร	“การสร้างแบบสอบถามด้วย	Google

Forms”	 ขึ้น	 เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ประโยชน์ของสร้าง

แบบสอบถาม	 หรือแบบทดสอบ	 	 เพื่อนำามาประยุกต์ใช้กับ

การทำางานในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของตนเองได้โดยการอบรม

ครั้งได้รับความร่วมมือจากมิสน้ำาผึ้ง	 	แช่มช้อย	ตัวแทนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาเป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม	

โดยจัดอบรมเมื่อวันอังคาร	ที่	29	ตุลาคม		2562	โดยมีผู้เข้า

ร่วมอบรม	จำานวน	10	คน

6)	จัดอบรมหลักสูตร			“การสร้างเกมคำาถาม-คำาตอบด้วย

Apps	 Kahoot”	 เรียนรู้วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น	 Kahoot	

ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำาหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอน

ที่จะทำาให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น	 โดยการอบรมจัด

ขึ้นเมื่อ	วันพุธ	ที่	13	พฤศจิกายน	2562	เวลา	โดยมีจำานวนผู้

เข้าอบรมทั้งสิ้น	9	คน

7)	 จัดอบรมหลักสูตร	 “เทคนิคการใช้	 Google	 Chrome	

อย่างมืออาชีพ”	 เรียนรู้วิธีการต้ังค่าและการใช้งาน	 Browser	

Chrome	 รวมไปถึงการใช้เทคนิค	 Google	 Search	 ในการ

ค้นหาข้อมูลต่าง	 ๆ	 เพื่อนำาไปใช้ในการหาข้อมูลประกอบ

การเรียนการสอน	 โดยการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	 22	

พฤศจิกายน	2562	โดยมีจำานวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	15	คน

    



8)	จัดอบรมหลักสูตร		“การใช้สูตรคำานวณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทำางานด้วย	MS-Excel”	เพื่อเป็นการแนะนำาฟังก์ชั่นที่

สำาคัญและสามารถนำาไปใช้งานได้จริงกับงานทั่วไป	เช่น	ฟัง

ก์ชั่นเกี่ยวกับตัวเลขและการกำาหนดเงื่อนไข,	 ฟังก์ชั่นเกี่ยว

กับข้อความ,	 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา	 โดยการอบรม

จัดขึ้นใน	วันพุธ	ที่	27	พฤศจิกายน	2562	โดยมีบุคลากรเข้า

ร่วมอบรมในครั้งนี้	13	คน

9)	 จัดอบรมหลักสูตร	 “การหาและเลือกใช้ไฟล์รูปภาพจาก

อินเตอร์เน็ต”	ซึ่งเป็นวิธีในการเลือกใช้ไฟล์ภาพ	ให้เหมาะสม

กับงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานด้านเอกสารหรือ

นำามาใช้ประกอบในการทำาสื่อการเรียนการสอน	 โดยการ

อบรมจัดขึ้นใน	 วันศุกร์ที่	 6	 ธันวาคม	 2562	 โดยมีจำานวนผู้

เข้าอบรมทั้งสิ้น	15	คน

10)	 จัดอบรมหลักสูตร	 "การวาดภาพลายเส้นเพื่อใช้ในการ

เรียนการสอน	 ด้วย	 Adobe	 Illustrator	 เบื้องต้น"	 โดยเน้น

การสร้างผลงานท่ีสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพ่ือนำา

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน	 สื่อ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ได้อย่าง

หลากหลาย	วันพุธ	ที่	11	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	เวลา	13.00	–	

17.00	น.	โดยมีจำานวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	17	คน

11)	 จัดอบรมหลักสูตร	 “การตัดต่อวิดีโอบนระบบปฏิบัติการ	

ios	 และ	 android	 ด้วยมือถือและแท็บเล็ต	 ด้วยแอพพลิ

เคชั่น	 KineMaster-Video	 Editor”	 เพื่อให้บุคลากรสามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพ่ือนำาเสนอผลงานและ

กิจกรรมในหน่วยงาน	หรือในการเรียนการสอนของตนเองได้

อย่างง่าย	ๆ	ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อ	วันที่	15	มกราคม	2563	โดยมี

บุคลากรสนใจเข้าร่วมจำานวน	24	คน

12)	จัดอบรมหลักสูตร	"การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม	Ado-

be	 Photoshop	 เบื้องต้น”	 เพื่อให้นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้

ด้านการผลิตภาพประกอบการเรียนการสอน	 ผลิตงานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 หรือจัดทำาการ์ดอวยพรในช่วงเทศกาล

วันสำาคัญ	ฯลฯ	ได้อย่างหลากหลาย	โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่

12	 กุมภาพันธ์	 63	 โดยมีบุคลากรสนใจเข้าร่วมอบรมใน				

ครั้งนี้จำานวน	5	คน
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หลักสูตรอบรมภายนอก 

(ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก)

	 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์	 แสงสวงค์	 ร่วมศึกษาดูงานกับ	

ทางผู้อำานวยการและตัวแทนจากทางฝ่ายวิชาการ	 2	 คน	

เมื่อวันที่	 27	 กันยายน	 2562	 ที่	 True	Digital	 Park	 ซึ่งเป็น

สถานที่แห่งแรกของเอเซียและใหญ่ท่ีสุดในเอเซียตะวันออก

เฉียงใต้	 มีเนื้อที่มากกว่า	 200,000	ตารางเมตร	 เป็นอุทยาย

แห่งการลงทุนของนักลงทุนที่เน้นความทันสมัย	 เป็นแหล่ง

รวมนวัตกรรมของบริษัททางเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 โดยมีพื้นที่

สำาหรับการทำากิจกรรม	และพ้ืนท่ีการทำางานในรูปแบบต่าง	ๆ

 
ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

	 ดำาเนินการขยายระบบเครือข่ายไร้สายไปยังสถานที่

ต่าง	ๆ		เพื่อเป็นการให้บริการด้านระบบเครือข่ายให้ครอบ	

คลุมต่อความต้องการ	และการดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ

ทางโรงเรียน	ได้แก่

-	ห้องศูนย์พัฒนา	STEM	(ประถม)	ชั้น	1	อาคารราฟาแอล

-	ห้องงานโภชนาการ	ชั้น	1	อาคาร	Golden	Jubilee

-	ห้องประชุมผู้อำานวยการ	ชั้น	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

-	อาคาร		ACT	Sprot	Arena

-	ห้องพักครูต่างชาติ	ชั้น	3	อาคารอิลเดอฟองโซ

-	ศูนย์การเรียน	บริเวณสวนกาญจนาภิเษก	เพื่อใช้สำาหรับ

		ควบคุมอุปกรณ์ต่าง	ๆ	จากระยะไกล

ด้านการบริการ

-	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ได้รับการประสานจากฝ่ายบริหารทั่วไป

ให้เป็นวิทยากรอบรม	 “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน

ด้วย	 MS-Excel”	 เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป

สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานได้	 เมื่อวัน

อังคาร	ที่	10	มีนาคม	2563	เวลา	9.00	–	12.00	น.	ณ	ห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 5	 ชั้น	 1	 อาคารอัสสัมชัญ	 โดยมี	

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์	แสงสวงค์	เป็นวิทยากรให้การอบรม	

-	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 ได้รับการประสานจากฝ่ายวิชาการ	 ให้

จัดตั้งระบบ	 E-Learning	 ขึ้น	 เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานะ

การณ์ที่มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ	 COVID-19	 ซึ่ง

ทำาให้ต้องมีการประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่	 1	

กรกฎาคม	2563	ซึ่งระหว่างทางโรงเรียนโดยการนำาของฝ่าย

วิชาการ	 จึงอยากให้มีการจัดระบบการศึกษาออนไลน์ข้ึน	

โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์โดยมาสเตอร์ผดุงศักด์ิ	แสงสวงค์	ได้

จัดทำาระบบ	ACT	E-Learning	ภายใต้แพลตฟอร์ม	Moodle	

ขึ้น	 และได้มีการอบรมให้กับคุณครูแกนนำา	 ซึ่งเป็นตัวแทน

จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง	8	กลุ่ม



ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 

	 ในปีการศึกษา	 2562	 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

1.	ในวันศุกร์ที่	29	พฤศจิกายน	2562	เวลา	8.00	-	15.30	น.	

Mr.	Frank	Pinner	ตำาแหน่ง	Head	of	Education	Project	

และ	Mr.	Thomas	Beakes	ตำาแหน่ง		Academic	Manager	

–	Education	Projects	ประเทศอังกฤษ		เดินทางมาตรวจ

2.	 ในวันจันทร์ที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2563	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	

ACT-Bell	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 3	 ที่สำาเร็จการศึกษาแผนการเรียน	 Bell	 ประจำาปีการ

ศึกษา	2562	เวลา	9.00	น.-10.10	น.	ณ	ห้องรัตนบรรณาคาร		

โดยมี	Mr.	Thomas	Beakes	ตำาแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

ของโปรแกรมการศึกษาของศูนย์	 Bell	 ตัวแทนจากศูนย์

ภาษาอังกฤษ	Bell	ณ	เมือง	Cambridge	เป็นประธานในพิธี	

Mr.	 Robert	 Jordan	 หัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	

และมีผู้อำานวยการภราดาชำานาญ	เหล่ารักผล	ภราดาสุนันท์	

โยธารักษ์	 ผู้ร่วมบริหาร	 และคณะครู	 เข้าร่วมเป็นเกียรติใน

พิธี

สอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	(Quality	Assurance	

and	Development:	QAD)	ของศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-

Bell	และเข้าพบผู้อำานวยการภราดาชำานาญ	เหล่ารักผล
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โดย	 ด.ช.ภูริวัฒน์	 ฟลอเรส	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 3/2	 เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณครูผู้สอน	 และ

ผู้ร่วมพิธี	 และ	 ด.ญ.ธัญญ่า	 เพชรพิเชฐเชียร	 นักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/3	ด.ญ.นฏกร	ปัจฉิมศิริ	นักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/1	 และ	 ด.ญ.ณัฏฐ์ณิชชา	 สิริปภัสสรา	

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/2	เป็นพิธีกรในพิธี

3.	ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT	-	Bell	ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน	

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยแบ่ง

ออกเป็น	2	ชนิดรางวัลคือ	First	Prize	สำาหรับนักเรียนที่เรียน

ดี	ได้คะแนนสูงสุดของของเรียน	Bell	และ	Teacher’s	Prize	

สำาหรับนักเรียนที่มีความวิริยอุตสาหะ	ตั้งใจเรียน



4.	ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	ได้จัดให้มีการสอบวัดทักษะ

ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคม

บริดจ์หรือ	Cambridge	English	 Language	Assessment	

ซึ่งข้อสอบประกอบด้วย	การสอบ	Reading	&	Writing	การ

สอบ	 Listening	 และ	 การสอบ	 Speaking	 สำาหรับนักเรียน

แผนการเรียน	 Bell	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3,	 6	 และ

มัธยมศึกษาปีที่	3	โดยมีรายละเอียดดังนี้

•	ในวันจันทร์ที่	3	กุมภาพันธ์	2563			จัดสอบระดับชั้นประถม

			ศึกษาปีที่	3	เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ	Cambridge:	

			YLE	Starters	จำานวน	268	คน	มีนักเรียนจำานวน	38	คนได้

			คะแนนเต็ม

•	ในวันจันทร์ที่	24	กุมภาพันธ์	2563	ระดับชั้นประถมศึกษา

			ปีที่	6	เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ	Cambridge:	YLE	

			Movers	จำานวน		111	คน	มีนักเรียนจำานวน	5	คนได้คะแนน

			เต็ม	และข้อสอบระดับ	Cambridge:	YLE	Flyers	จำานวน	

			199		คน	มีนักเรียนจำานวน	50	คนได้คะแนนเต็ม		รวม

			นักเรียนเข้าสอบ		310		คน		

•	ในวันเสาร์ที่	15		กุมภาพันธ์		2563		ระดับชั้นมัธยมศึกษา

			ปีที่	3	เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ	KET	จำานวน		119	

			คน	และข้อสอบระดับ	PET	จำานวน	25		คน	รวม			144	คน	

5.	 ศูนย์ภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ	Bell	

Extra	 และ	 October	 Course	 โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียน

ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมท่ีหลาก

หลาย	เช่น	กีฬา	ดนตรี	และงานประดิษฐ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น



คอร์ส

ระดับชั้น

Bell Extra

1/2562

October 

Course

Bell Extra

2/2562

ป.	1 23 12 24

ป.	2 29 14 25

ป.	3 32 10 32

ป.	4 16 5 18

ป.	5 16 0 12

ป.	6 17 1 13

รวม 133 42 124
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รายละเอียดจำานวนนักเรียนเข้าร่วมคอร์สต่าง ๆ ของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปีการศึกษา 2562



6.	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	 ได้จัดโครงการ	 Bell	 Extra	

Reading	 Class	 สำาหรับนักเรียนที่จำาเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเวลา	 โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย	 มีการจัดการเรียนการสอน	 1	 คาบต่อสัปดาห์	 ใน

คาบเรียนที่	8	เวลา	15.10	-16.00	น.	สำาหรับนักเรียนระดับ

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	2	ประถมศึกษาปีท่ี	5	ประถมศึกษาปีท่ี			6			

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีการจัดการเรียนการสอน	2	

แบบ	 คือ	 นักเรียนหัดอ่านหนังสือ	 แบบกลุ่มย่อย	 กับครูต่าง

ชาติ	 และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียน	

ดูแลโดยครูต่างชาติประจำาศูนย์	 ACT-Bell	 ในห้องเรียน

คอมพิวเตอร์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น	 อนึ่งนักเรียนสามารถ

นำาข้อมูลไปเข้าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ต่อเน่ืองโดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย		โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.	ในวันอังคารที่	3	ธันวาคม	2562		เนื่องในโอกาสวันวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		ทางศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT	-	Bell	

ได้จัดซุ้มกิจกรรมในหัวข้อ	 “Bell	 Creativity	 Corner”	 โดยมี

กิจกรรม	Fly	me	to	the	moon,	Lego	word	building	และ	

Bell	 Karaoke	 เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทางภาษา

อังกฤษ	 ผ่านการทำากิจกรรมที่สนุกสนานภายนอกห้องเรียน	

ณ	ใต้อาคารเซนปีเตอร์	เวลา	8.00-15.00	น.

ในวันเดียวกันนี้	 ศูนย์ฯ	 ได้จัดกิจกรรม	 Creative	 Writing	

Competition	 มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันท้ังหมดจำานวน	21	คน		

ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น	 2	 รายการคือระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 4-6	 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 จัดขึ้น							

ณ	อาคารเซนต์โยเซฟ
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8.	การอบรมครูต่างชาติในหัวข้อต่าง	ๆ

8.1	ในวันศุกร์ที่	12	กรกฎาคม	2562	เวลา	8.00-9.00	น.	ศูนย์

ภาษาอังกฤษ	ACT	–	Bell	จัดอบรมครูต่างชาติ	ณ	ห้องเรียน	

Bell	หมายเลข	6	อาคารเซนต์โยเซฟ	ในหัวข้อ:	การสร้างจุด

ประสงค์ของบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ	 (Creating	 effective	

lesson	aims)

การอบรมภายในนี้มีจุดประสงค์ เ พ่ือช่วยให้ครู ผู้สอน

สามารถเขียนจุดประสงค์ของบทเรียนเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี	 -	

เบลล์	 	 และเพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจผลกระทบที่จุดประสงค์

ของบทเรียนมีต่อผู้เรียน

8.2	 มีการอบรมครูต่างชาติในหัวข้อ	 “Critically	 Evalu-

ating	 Lesson	 Plans	 (การวิเคราะห์แผนการสอนแบบมี

วิจารณญาณ)”	 เวลา	 8.10	 -	 10.00	 น.	 วันพฤหัสบดีที่	 25	

กรกฎาคม	 2562	 โดยมี	 Mr.	 Robert	 Jordan	 เป็นผู้อบรม

หลัก	และ	Mr.	Hal	Rabey	เป็นผู้ช่วย



9.	ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	จัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษ	 (General	 English)	 ให้กับบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	ระหว่างวันที่	16	-	20	มีนาคม	2563	เวลา	9.00	-	11.00	

น.	 โดยมีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดระดับทักษะภาษา

อังกฤษของผู้เรียนในวันศุกร์ที่	 13	 มีนาคม	 2563	 เปิดการ

เรียนการสอน	2	ห้องเรียน	ระดับ	Elementary	สอนโดย	Mr.	

Colin	McKelvie	มีนักเรียน	18	คน	และ	ระดับ	Pre-Interme-

diate	สอนโดย	Mr.	Karl	John	Gibbs	มีนักเรียน	13	คน
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10.	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	 จัดกิจกรรมชมรม	 โดย

นักเรียนสามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

10.1	Mr.	Robert	Jordan	ซึ่งเป็น	Director	of	Studies	ของ

ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT	 -	Bell	 ได้จัดกิจกรรมชมรมเกมการ

วางแผน	 โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษไปพร้อม	

ๆ	 กับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และการคิด

เชิงกลยุทธ์ผ่านการเรียนการสอนกฎการเล่นเกม	 Warham-

mer	 ซึ่งเป็นเกมกลยุทธ์ที่ซับซ้อน	 ตัวเกมจะมีส่วนช่วยใน

การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนผ่านการเล่นเกม

บนโต๊ะโดยมีคู่แข่งที่มีชีวิตจริงอยู่ภายในห้องเดียวกัน	 ซึ่ง

แตกต่างจากการเล่นเกมออนไลน์ในมือถือ	 แท็บเล็ต	 และ

คอมพิวเตอร์	ยิ่งไปกว่านั้น	ตัวเกมได้ถูกออกแบบและอธิบาย

ด้วยภาษาอังกฤษ	หนังสือกฎการเล่น	หนังสือของแต่ละฝ่าย	

หนังสือเล่มเสริม	 และการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด

นั้นเป็นภาษาอังกฤษ	 กิจกรรมนี้จะมอบสภาพแวดล้อมแห่ง

การการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงให้แก่นักเรียน	 เป็นแรง

จูงใจและแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางภาษา	Mr.	Rob-

ert	 Jordan	 จะเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมชมรมเกมการ

วางแผน	และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการส่งเสริม

ให้สื่อสารกับครูผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษเก่ียวกับตัวเกมและ

กฎการเล่น

โดยมีการจัดกิจกรรมชมรม	ทุกวันศุกร์	เวลา	16.00	-	17.30	

น.	 ที่ห้องเรียนเบลล์	 6	 อาคารเซนต์ยอแซฟ	 กิจกรรมนี้จัด

สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3

10.2	 Mr.	 Christopher	 Scallon	 ซึ่งเป็นหัวหน้าครูมัธยม

ประจำาศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	 ได้จัดกิจกรรมชมรม

ตอบคำาถามภาษาอังกฤษ	 ในแต่ละสัปดาห์ครูผู้ดูแลชมรม

จะเลือกหัวข้อที่นักเรียนสนใจ		หรือเป็นหัวข้อ	หรือ	เนื้อหาที่

เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเป็นเนื้อหาที่ผู้คนสนใจหรือกล่าว

ถึงมากในขณะนั้นมาตั้งเป็นคำาถาม	 	 	 	 นักเรียนที่สนใจเข้า

ร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถมาลงชื่อในหัวข้อที่ต้องการ

ตอบคำาถามเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม	 โดยนักเรียนจะ

ต้องจับคู่กันเพื่อช่วยกันตอบคำาถาม	 ในการเข้าร่วมชมรม

ตอบคำาถามภาษาอังกฤษ	 	 ชมรมจะนำาอุปกรณ์ปุ่มกด	

(Buzzer)	 และนาฬิกา	 LED	 (Galaxy	 LED)	 มาใช้เพื่อให้

นักเรียนเกิดความสนุกสนาน		ตื่นเต้น		และสร้างสถานการณ์

เสมือนการแข่งขันตอบปัญหาจริงให้นักเรียน	นักเรียนที่ชนะ

ในการแข่งขันที่ได้รับรางวัลลำาดับที่	 1	 -	 3	 	 	 จะได้รับของ

รางวัลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น	 ๆ	 โดยครูผู้ดูแลชมรมซึ่งจัด

เตรียมให้ชมรมตอบคำาถามภาษาอังกฤษ	 จัดวันศุกร์	 เว้น

ศุกร์	 เวลา	 16.30	 น.	 ที่ห้องเรียนเบลล์	 10	 อาคารเซนต์ยอ

แซฟ	รับนักเรียนระดับชั้น	ป.	4	-	ม.	3	จำานวนจำากัด	โดยเปิด

ให้นักเรียนลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ครั้งละไม่เกิน			

20	คน	




