
Annual Report 2020

1



สารจากผู้อำานวยการ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เป็นสถาบันท่ีหล่อหลอม	

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 มีแนวคิด	

และทักษะกระบวนการ	 สามารถศึกษาค้นคว้าจาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 เพื่อให้เกิดความ

แตกฉานในสรรพวิชา		อบรมบ่มนิสัยและขัดเกลา	เพ่ือให้	

นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม	ตาม			จิตตารมณ์

ของท่านนักบุญหลุยส	์มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ผู้ก่อ

ตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล		และตามลักษณะเฉพาะ

ของการจัดการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย		โดยมีปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า	“จุดหมาย

ของชีวิต	 คือการรู้จักสัจธรรม	 และการเข้าถึงธรรมเป็น

บ่อเกิดแห่งชีวิต”	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะวิชาการ	 และทักษะทาง

สังคม	 ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม	 ได้รู้จักสัจธรรม

ความจริงของชีวิต	 รู้จักรักเพื่อนมนุษย์และเสียสละตน

ท่ีจะทำางานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนา

ประเทศชาติในอนาคต	ตลอดปีการศึกษา	2563	เป็นปีท่ี

ทั่วโลกประสบกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

แน่นอนย่อมกระทบกับการจัดการเรียนการสอน

ของทุกสถาบันการศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้

พยายามปรับวิธีการเรียนการสอนในทุกวิถีทางด้วย

การเรียน	online	ผ่านระบบต่าง	ๆ	ปรับหลักสูตรและ

เน้ือหาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	

อย่างไรก็ตาม	การพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	ก็มิได้หยุดยั้ง

ทางโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรต่าง	ๆ		การทำาบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร	์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ใน

โรงเรียนเอกชน	 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี (สสวท.)	

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 (สช.)	 ลงนาม	

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์เทคโนโลยี		

โลหะและวัสดุแห่งชาติ	 เพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์

และปัญญาประดิษฐ	์ การเปิดศูนย์ปฏิบัติการ	 ACT	 AI	

LAB		พัฒนาอาคารรัตนบรรณาคารให้เป็น	Learning	

Center	ซ่ึงมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	เพ่ือเป็นสถานท่ีสำาหรับ

ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม	ได้มีพ้ืนท่ีทำากิจกรรม	

ต่าง	ๆ	เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน	และการ

ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข	 ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์

ต่อความเจริญก้าวหน้าของนักเรียน	 ดั่งคติพจน์ที่ว่า	

“วิริยะ	อุตสาหะ	นำามาซึ่งความสำาเร็จ	(Labor	Omnia	

Vincit)”	

	 ขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับ	 ที่ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความความมุ่งมั ่น		เสียสละ		เป็นแบบอย่างที่ดี	

ขอขอบคุณในนำา้ใจดีของบรรดาท่านผู้ปกครอง	กรรมการ	

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 และ

ผู้มีอุปการคุณ	 ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ

โรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา	 	 ขอแม่พระอัสสัมชัญ							

องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนได้อวยพรทุกท่านให้มีความสุข

ความเจริญ	ตลอดไป

(ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล)
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นสถาบันการศึกษาท่ีก่อต้ังข้ึนเป็นล�าดับท่ี	 8	 ในจ�านวน	 17	สถาบันการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ก่อต้ังเมื่อปี	พ.ศ.	 2504	ด้วยด�าริของท่านภราดาผู้ใหญ่	ที่ปรารถนาจะให้มีโรงเรียนของ
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในจังหวัดธนบุรีขณะนั้น	 เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานด้วยการฝึกฝนให้เป็นคนอ่านออก	 เขียน
ได้	คิดเลขเป็น	และมีหลักศาสนาในการด�าเนินชีวิต	ตามแนวทางของนักบุญหลุยส	์มาร	ีกรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ผู้สถาปนาคณะ
เซนต์คาเบรียล	โดยคุณไถง	สุวรรณฑัต	ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	ได้บริจาคที่ดิน	56	ไร่	1	งาน	9	ตารางวา	
ให้แก่มูลนิธิฯ	 เพื่อสร้างโรงเรียน	กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ด�าเนินการเปิดท�าการสอนได้ตามใบอนุญาตที่	43	 /	 2504	ลง
วันท่ี	 15	พฤษภาคม	2504	และได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล	 เมื่อวันที่	 12	กรกฎาคม	พ.ศ.	 2515	 ท้ังน้ี	
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้แต่งต้ังคณะภราดาหมุนเวียนมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

	 ป ัจจุ บันโรงเรียนมี เ น้ือที่ 	 80	 ไร ่ 	 27	 ตารางวา	 มีอาคารเรียนท่ีทันสมัยและอาคารประกอบรวม	 20	 หลัง	
ห้องเรียน	 142	 ห้อง	 และห้องประกอบการต่างๆ	 อาทิ	 ศูนย์วิทยบริการ	 ห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	
ห้องคอมพิวเตอร์	 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 ห้องแนะแนว	 ห้องไฟฟ้า	 ห้องเรียนสีเขียว	 ศูนย์ดนตรี	 ศูนย์กีฬา 
ศูนย์เทคโนโลยทีางการศึกษา	ศูนย์อาหาร	นอกจากนัน้ยงัมีสระว่ายน�า้ขนาดมาตรฐานโอลมิปิก	สนามกฬีา	8	ช่องวิง่	สนามฟุตบอล
ขนาดมาตรฐาน	สนามบาสเกตบอล	สนามวอลเลย์บอล	ศูนย์กีฬาในร่มและกลางแจ้ง	ห้องจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้	 อาท ิ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	สนามเด็กเล่น	สวนสัตว์	สวนสมุนไพร	การจัดท�าปุ๋ยชีวภาพ	เรือนเพาะช�า	ฯลฯ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปิดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 1	 –	มัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 (สหศึกษา)	ตั้งอยู่
เลขที่	 92	ถนนอัสสัมชัญ	แขวงบางไผ่	 เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	10160	 โทรศัพท	์0-2807-9555-63	 โทรสาร	0-2421-8121 
เว็บไซต์	 http://www.act.ac.th	 ปัจจุบัน	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	 ด�ารงต�าแหน่งผู ้รับใบอนุญาต/ผู ้อ�านวยการ

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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คติพจน์/สีประจำาโรงเรียน/พันธกิจ/

คติพจน์

วิริยะ	อุตสาหะ	นำามาซึ่งความสำาเร็จ	(LABOR	OMNIA	VINCIT)

หมายถึง	 การมุ่งมั่นพัฒนานักเรียน	 ท้ังทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 อารมณ์	 และสังคม	 เพื่อให้

นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร	 มีความพยายามไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก	 กล้าคิด	 กล้าทำา	 กล้าพูด	 การ

แสดงออก	เพื่อสามารถนำาสิ่งต่าง	ๆ 	ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สีประจำาโรงเรียน (แดง ขาว)

สีแดง	หมายถึง	ความเสียสละ	ความเข้มแข็ง	ความอดทน

สีขาว	หมายถึง	ความบริสุทธิ	์ความซื่อสัตย์	ความจริงใจ
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อัตลักษณ์ของ ACT : 
	 ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม	มีวิริยะอุตสาหะ	รับผิดชอบต่อสังคม 

เอกลักษณ์ของ ACT : 
	 ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ	(ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา)

วิสัยทัศน์
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ผู้นำาองค์กรแห่งการเรียนรู้	เชิดชูคุณธรรม	จริยธรรม	นำาสู่ประชาคมอาเซียน

ด้วยมาตรฐานคุณภาพสากล

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	แก้ปัญหาได้อย่างมีสต	ิสมเหตุผล	

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.	การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน	์ปรัชญา	และจุดเน้นที่กำาหนดขึ้น	

15.	การจัดกิจกรรมตามนโยบาย	จุดเน้น	แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา

				ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น	     
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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
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ส่วนที	่1	A.M.	

Ave	Maria	(ภาษาละติน)	ตรงกับภาษาไทยว่า	วันทาแม่มารีอา 

มีช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว	แสดงถึงความบริสุทธิ์

ส่วนที	่2

เรือใบ	เปรียบได้กับนาวาชีวิตที่ต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง	

เป็นคติให้คิดเสมอว่า	ชีวิตคือการต่อสู้

ส่วนที	่3	

ดวงดาวส่องแสงอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือที่กำาลังสู้คลื่นลม	

เป็นแสงแห่งความหวัง	ได้แก่	แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา

ส่วนที	่4

อักษร	 D S	 =	 Dieu	 Seul	 (ภาษาฝรั่งเศส)	 มีความหมายว่า	 จะทำาทุกสิ่งเพื่อ

เป็นสิริมงคลแด่พระเจ้าพระองค์เดียว	 ส่วนเครื่องหมายกางเขนแสดงถึงความ				

เสียสสะแห่งความรัก

พวงดอกไม้ประดับรอบโล่ชื่อคณะ Brothers of St.Gabriel
เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำาความดีเพื่อเชิดชู	และจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงของคณะฯ	

มิให้เสื่อมสูญสลายไป

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

01 ผลการดำาเนินงานฝ่ายวิชาการ

	 ปีการศึกษา	 	 2563	 	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้

นักเรียนมีทักษะการคิดคำานวณทางด้านคณิตศาสตร์		นำาสู่วิสัยทัศน์		พันธกิจ	และเป้าหมาย		เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี		เป็นผู้นำาแห่งการเรียนรู้		เชิดชูคุณธรรม	จริยธรรม		สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ด้วยมาตรฐาน

คุณภาพสากล		โดยมีการดำาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์ มุ่งเน้นการ

เรียนการสอนทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 จึงมีการ	

ดำาเนินการพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะต่าง	ๆ	ครบทุกมิติ	

เพื่อนำาไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ

ข้ันสูงสุดและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคออนไลน์		

โดยมีรายการอบรมต่าง	ๆ	ตามรายละเอียด	ดังนี้

1.	การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำาการใช้โปรแกรม					

			Model

	 เมื่อวันที่	 	 30	 	 เมษายน	 	 2563	 	 เวลา	 8.30		

–	 12.00	 น.	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์ อบรม

ครูแกนนำาการใช้โปรแกรม	 Model	 ห้องคอมพิวเตอร์

อาคารเซนต์คาเบรียล	 ชั้น	 2	 เป็นอบรมเกี่ยวกับการ

สร้างห้องเรียนออนไลน์	 การผลิตส่ือต่าง	 ๆ	 ในรูปแบบ		

E-Learning	 การสร้างบทเรียนสำาเร็จรูป	 และแบบทดสอบ

ต่าง	 ๆ	 เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลน์ให้มีคุณภาพ

2.		อบรมหลักสูตร	ACT	CREATIVE	AND	INNOVATIVE	

				LEADER		

	 เม่ือวันท่ี	 4,	 5,	 8,	 11	 และ	 12	 มิถุนายน	 2563	

อบรมหลักสูตร	ACT	CREATIVE	AND	INNOVATIVE	

LEADER	 เพื่อส่งเสริมศักยภาพคุณครูในการจัดการ

เรียนการสอน	 Robotics	 and	 AI	 ผ่านชุดกิจกรรม	

AgTech		ที่เป็นการบูรณาการระบบหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติมาใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส	์ 	 ซึ่งการ

อบรมครั้งนี้ได้รับความรู้โดยทีมงานวิทยากรผู้เช่ียวชาญ

จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
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3.		การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	และ

				คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา	สำาหรับศูนย์พัฒนา

				อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	สสวท.

	 เมื่อวันที่	 11	 –	 12	 กรกฎาคม	 2564	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมการอบรมจัดค่าย

ออนไลน์ของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์	 	 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีแนวทางใน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม	 	 และมีความสามารถ

ในการใช้สื่อออนไลน์นำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพทาง

ด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน

4.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เพิ่มศักยภาพการเรียน

			การสอนไร้ขีดจำากัดด้วย	Google	Form”

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดอบรมการ

ใช้		Google	Form		เพื่อให้คุณครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน	 ในวันพฤหัสบดีที่	 21	 มกราคม	 2564	

เวลา	11.00	-	12.30	น.	อาคารรัตนบรรณาชั้น	2	ห้อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	โดยมี	มิสอรอนงค์	ยันตะศิริ		และ

มาสเตอร์นิคม	เอกอมรปัญญา	เป็นวิทยากร

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

	 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์มุ่ ง เน้น

สนับสนุน	 ส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ	 	 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	

ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ	 และส่งเสริมการ

แข่งขันทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้

เรียนอย่างยั่งยืน		

1.		เมื่อวันเสาร์ที่		22		สิงหาคม		2563			ศูนย์พัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	สสวท.	 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ผ่านโปรแกรม	ZOOM	

ให้กับนักเรียนในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	

ณ	ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ	
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2.	 ส่งเสริมการแข่งขันโครงการประเมิน	 และพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร	์ขอเชิญ

นักเรียนที่กำาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ถึง	

มัธยมศึกษาปีที่	3	เข้าร่วมสอบ	TEDET	Mock	Test		ซึ่ง

เป็นระบบจำาลองการสอบประเมิน	 TEDET	 ผ่านระบบ

ออนไลน์	 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหา

วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์

3.	 วันอาทิตย์ที่	 18	 ตุลาคม	 2563	 นำานักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันรายการ	Asian	Science	and	Mathematics

Olympiad	 (ASMO)	 เพื่อกระตุ้นความสนใจในวิชา

คณิตศาสตร์	 พัฒนาทักษะพิเศษด้านคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา			ส่งเสริมหลักสูตรวิชา

คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้ มี

มาตรฐานในระดับสากล		อีกทั้ง	 เป็นเวทีให้นักเรียนที่มี

ความรู้ความสามารถได้แสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ

4.		การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ	(สอวน.)	เพื่อให้นักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้น

ศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์		หรือศาสตร์อื่น	ๆ		ที่ใช	้

คณิตศาสตร์ในอนาคตได้		อีกทั้ง	ยังเป็นการสร้างโอกาส

ให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียนอีกด้วย

3. รางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ

1.	ด.ช.	ภณภัทร	วัฒน์ธนาวิทย์กุล	ม.2/6	ได้รับรางวัล	

รองชนะเลิศอันดับที่	1	การแข่งขันหมากล้อม	รุ่น	ONE							

DAN	การแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	

23	ณ	 ห้อง	 Convention	 B	 โรงเเรมแอมบาสซาเดอร์	

ซิตี้	จอมเทียน	จ.ชลบุรี
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3.	การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ	(สอวน.)	ด.ช.ไชยภัทร			

ตั ้งโชติโรจน์	ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย	1	รุ ่น	21	ปี	

2563	ณ	โรงเรียนโยธินบูรณะ

4.	 การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	 ครั้งที่		

21	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		เมื่อวันอาทิตย์ที่									

20	 ธันวาคม	 2563	 ณ	 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม	 มี

นักเรียนที่ได้รับรางวัล	 ได้แก่	 ด.ช.อภิวิชญ์	 วังวรัญญู			

ป.	4/7	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง		และ	ด.ช.สรวิชญ์	

วังวรัญญ	ป.	4/7	ได้รับเกียรติบัตรชมเชย

5.	 การร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	(TEDET)	ประจำาปี

พ.ศ.	2563	ซึ่งจัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่	4	ตุลาคม		2563	

มีนักเรียนท่ีได้รับรางวัลระดับประเทศในวิชาคณิตศาสตร์		

2		คน		ได้แก่		ด.ช.ไชยภัทร	ตั้งโชติโรจน์	ชั้น	ม.	3/8	

ได้คะแนนลำาดับที่	1	ของประเทศ	(ในระดับพื้นฐานและ

กลาง)	 จากจำานวนนักเรียนที่สมัครสอบ	 26,237	 คน	

และ	ด.ช.สุเกียรติ	ชูวงศ์อนันต์	G.2B	ได้คะแนนลำาดับที่	

1	ของประเทศ	(ในระดับพื้นฐาน)	จากจำานวนนักเรียนที่

เข้าร่วมสอบ	25,416	คน

2.	การแข่งขัน		Asian	Science	and	Mathematics	

Olympiad	 (ASMO)	 วิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนได้รับ

รางวัล	3	คน	ได้แก่	ด.ช.ไชยภัทร	ตั้งโชติโรจน์	ม.3/8	ได้

รับรางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.ภัทรพล	เจริญสุขโสภณ				

ม.2/8	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 และ	 ด.ช.ศุภวัฒน์			

นิทัศน์ปกรณ์	ม.2/8	ได้รับรางวัลชมเชย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ในปีการศึกษา	 2563	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ดำาเนิน

งาน	และโครงการต่าง	ๆ	สรุปได้	ดังนี้

ด้านการพัฒนาบุคลากร

	 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	 และ

สามารถนำาความรู้มาพัฒนาผู้เรียน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 มีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง

สมำา่เสมอ	ตลอดปีการศึกษา	2563	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.	 การอบรมครูแกนนำา	 ACT	 Online	 โดยมีมาสเตอร์	

วสุรัตน์	 สิริจำาลองวงศ์	 และมิสพิชยารัชต์	 วรานนท์วุฒิไกร	

เป็นตัวแทนกลุ่มสาระฯ	 เข้าร่วมการอบรมและนำามา

ขยายผลให้กับครูในกลุ่มสาระฯ	โดยการใช้แพลตฟอร์ม	

moodle	สำาหรับสร้าง	E	–	Learning	เพื่อจัดการเรียน

การสอนออนไลน์

2.	การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	และ

คณิตศาสตร์	 สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		ในวันท่ี	11	-	12	กรกฎาคม	

2563	ได้นำาครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริย

ภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านระบบ

ออนไลน์	 Zoom	 จัดโดย	 สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี เพื่อเตรียมกิจกรรมในการ

จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ		

3.	 การอบรมการใช้สื่อในการจัดการเรียนสอนหลักสูตร	

ACT	Creative	and	Innovation	Leader	(AI)	ให้กับ

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษา	

เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	 2563	 โดยคณะวิทยากรจาก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (MTECH)	 นำา

โดย	 ดร.จอมขวัญ	 มั่นแน่	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การสอนจากครูผู้สอน

4.	 การอบรมคุณครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	 ในหัวข้อ	 “การ

ทำาโครงงานวิทยาศาสตร์	 สำาหรับครูผู้สอน”	 เพื่อเป็น

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและจุดประกาย

แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม

ศักยภาพ	 โดยมี	 มาสเตอร์วสุรัตน์	 สิริจำาลองวงศ์	 เป็น

วิทยากร
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5.	ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC	:	Professional

Learning	 Community)	 ครูในกลุ่มสาระฯ	 มีการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ	 เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู	้ ดังนี้	 ครูผู้สอนมีการเข้าร่วม

กลุ่มทำากิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	กับ	

ครูผู้สอน	 จัดกลุ่มช่วงชั้นเดียวกันในระดับประถมศึกษา

ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและจัดกลุ่มรายวิชาเดียวกันใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์	

ฟิสิกส์	 เคมี	และชีววิทยา	จากน้ันมีการนำาข้อแลกเปล่ียน	

เรียนรู้ในกลุ่ม	 โดยในแต่ละกลุ่มมีการให้ข้อมูลสะท้อน

กลับในรายวิชานั้น	ๆ	เพื่อให้ครูผู้สอนในรายวิชาต่าง	ๆ

นำาไปออกแบบ	 และเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ด้านพัฒนาผู้เรียน

	 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกมิติอย่างเต็ม	ศักยภาพ	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ได้ดำาเนินกิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร	์ ในปีการศึกษา	

2563	 มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม	 งานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด	–	19	โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้	

ผ่านการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	การศึกษาประวัติ

ความเป็นมาและความสำาคัญของวันวิทยาศาสตร์

ผ่านสื่อออนไลน	์ การจัดบอร์ดให้ความรู	้ 	 การแข่งขัน

วิทยาศาสตร์ตอบปัญหา	การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์

ตามระดับชั้น	เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความ

รู้และทักษะทางวิทยาศาสตร	์ รวมถึงสร้างเจตคติที่ดี

ของผู้เรียนต่อวิทยาศาสตร์

2.	การปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด	 และเน้นพัฒนาทักษะ

ด้านปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร	์ สาขา	 ฟิสิกส์	

เคมี	 ชีววิทยา	 และคณิตศาสตร	์ รวมถึงการบันทึกผล

การทดลอง	 การรวบรวมข้อมูล	 และการวิเคราะห์

ผลการทดลองสู่การสรุปผลการทดลองตามหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้

เรียนรู้ผ่านปรากฏการณ	์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

สถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยนำาความรู้ที่ได้จากการเรียน

ปฏิบัติการ	มาร่วมวิเคราะห	์วิพากษ์	หาข้อเท็จจริง	ข้อ

สรุปที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น	และเรียนแบบเข้มข้นใน

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
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ด้านผลการพัฒนา (Achievement) รางวัลที่ได้รับ

1.	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	ประจำาปี	2562	เด็กหญิงมัททวิน	ลีลาวรมณี	

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่ 4/2	 ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง	วิชา	วิทยาศาสตร	์

2.	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร	์ ประจำาปี	 2563	 เด็กชายธนดล	 ขันทรัพย์		

ชั้น	ป.6/5	และ	 เด็กหญิงปภาวรินต์	 	 	ภิญโญวัฒยากร	

ป.6/6	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	วิชาวิทยาศาสตร์

3.	การแข่งขันทางวิชาการ	ระดับนานาชาติ	วิชาวิทยาศาสตร์	

ระดับประถมศึกษา	 (รอบที	่ 2	 ระดับประเทศ)	 โดย

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล	 สำานักพัฒนา	

นวัตกรรมการจัดการศึกษา	 นักเรียนที่ได้รับรางวัล	

ได้แก่	 เด็กชายธนดล	 ขันทรัพย์	 นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 6/5	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 วิชา

วิทยาศาสตร์	 และ	 เด็กชายพชรพล	 สาตสิน	 นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6/3	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	

วิชา	วิทยาศาสตร์

4.	การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์	ระดับภาคกลาง

จัดโดย	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับช้ันประถมศึกษา	ประกอบด้วย

เด็กชายธนดล	 ขันทรัพย์	 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี	 ป.6/5	 และ	 เด็กหญิงปภาวรินต์	 ภิญโญวัฒยากร	

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6/6
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5.	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 สำาหรับเยาวชน	 รุ่นที่	 23	 ประจำาปี	 2563					

จัดโดย	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ	 (สวทช.)	 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่าย

พัฒนาทักษะและสนับสนุนทุนในการจัดทำาโครงงาน	

ทุนละ	5,000	บาท	จำานวน	6	คน	ได้แก่

1.	เด็กชายชยพัฒน์	โอสนานนท์	ม.3

2.	เด็กชายกิตติธัช	จันทนะรัตน์	ม.3

3.	เด็กชายกรปภพ	สิทธิฤทฺธิ์	ม.3

4.	เด็กชายปัณณวิชญ์	เฉลิมเลิศปัญญา	ม.3

5.	เด็กชายบุญฤทธิ์	สุขพณิชนันท์	ม.3

6.	เด็กหญิงไอลดา	รุ่งประถม	ม.3

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ระดับมัธยมศึกษา
	 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง	สสวท.	และ	สอวน.	จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้

พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร	์ คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ตลอดจนทักษะและกระบวนการคิดโดยใช้

วิทยาศาสตร์เป็นฐาน	เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองในทุกมิติผ่านการดำาเนินโครงการ	ตลอดปีการศึกษา	2563	ดังน้ี

1.	การส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน

	 เพื่อเป็นการส่งเสริม	 และพัฒนาศักยภาพด้าน

วิชาการให้กับนักเรียน	 ทางคณะกรรมการห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 ระดับมัธยมศึกษาได้จัดการเรียน

การสอนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร์	และ

คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน	 และส่งเสริมให้นักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ	ดังนี้

1.1	การจัดการเรียนการสอน	รายวิชาวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร	์ และคอมพิวเตอร	์ เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้น

พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้กับนักเรียน	 ผ่าน

การเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง	 เช่น	 การนำาชุดหุ่นยนต์	 Robotic	

มาประดิษฐ์เป็นช้ินงานเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน	

และการเรียนรู้โปรแกรมทางคณิตศาสตร	์ เพื่อประยุกต์

ใช้กับเหตุการณ์ประจำาวัน

1.2	การส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ

	 1)	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชนระดับชั้น
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			1.	นางสาวนิติวดี	ลิมปยารยะ	ม.5/3		 	

			2.	นางสาวสุชัญญา	ตันตระอำาไพ	ม.5/3

			3.	นายภูมิภัทร	ประกายรุ่งรัศมี	ม.5/3	 	

			4.	นายสันติภาพ	โชติมานนท์	ม.5/3

			5.	นายพีรวิชญ์	นับเนืองทรัพย์	ม.4/1

2.	การพัฒนานักเรียนด้านทักษะและกระบวนการ	

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและกระบวนการของนักเรียนคิด	

การแก้ปัญหาการทำางานร่วมกับผู้อ่ืนและการนำาเสนอ	

โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ	 ควบคู่กับการพัฒนา

องค์ความรู้ด้านวิชาการ	จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ให้กับผู้เรียน	ดังนี้

STEM Activity 

	 กิจกรรมน้ี	มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการ	

คิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการกลุ่มและพัฒนาทักษะ

การนำาเสนองาน	 และเพื่อฝึกให้นักเรียนมีการทำางาน

เป็นทีมและการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดข้ึนและ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้	 โดยรูป

	 2)	โครงการ	Thailand	New	Gen	Inventors	

Award	2021	 (I	 -	New	Gen	Award	2021)	 ในงาน	

“วันนักประดิษฐ์”	 ประจำาปี	 2564	 จัดโดยสำานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 ผลงานนักเรียนได้รับ

การคัดเลือกเข้าแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์	 ณ	

ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค	บางนา	

	 -	 ผลงาน	 “ระบบการคัดกรองทางด้านสุขภาพ

อัจฉริยะ”	 เป็นผลงานด้านสุขภาพและการแพทย์	 ทีม

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน	 เป็นนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3/8	ประกอบด้วย

	 เด็กชายชยพัฒน์	โอสนานนท์	 	 	 	

	 เด็กชายกรปภพ	สิทธิ์ฤทธิ์

	 เด็กชายกิตติธัช	จันทนะรัตน์	 	 	 	

	 เด็กชายจิรพล	เทศแก้ว

*หมายเหตุ	 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า	 ทำาให้ต้องเลื่อนกำาหนดการการจัดแสดง

ผลงานในป	ี2564	ออกไปอย่างไม่มีกำาหนด

	 3)	โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร	

(Food	innopolis	innovation	contest)	จัดโดย	เมือง

นวัตกรรมอาหารของ	สวทช.		กระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 บริษัทในเครือ

บุญรอดบริวเวอรี่,	บริษัท	เคซีจ	ีคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	และ	

บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ได้รับคัด

เลือกเป็น	8	ทีมสุดท้าย	และอยู่ระหว่างการแข่งขัน	ส่ง

ทีมเข้าแข่งขันในผลงาน	 :	 วุ้นกรอบจากเครือหมาน้อย	

(Votano	 crispy	 jelly)	 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน	

เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	ประกอบด้วย

มัธยมศึกษาตอนต้น	(JSTP)	ครั้งที	่24	จัดโดย	สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ (สวทช.)	

ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ีซึ่ง

นักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ	

ม.ต้น	ได้ผ่านเข้ารอบแรก	จำา	นวน	11	คน	ได้รับคัดเลือก	

เข้าร่วม	โครงการจำานวน	1	คน	ได้แก่	เด็กชายอธิวัฒน์	

ศุภพงษ์ธนันท์	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/8
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Math & Science Day Camp 

	 กิจกรรม	 Math	 &	 Science	 Day	 Camp	

เป็นกิจกรรมที่ จัดขึ้น เ พ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้ าน

วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร	์ และ

เทคโนโลยี	 ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน	

และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร	์ โดย

กิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน	 กิจกรรม	

STEM	 เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาค

ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติและเพ่ือให้นักเรียนได้มีเจตนคติเชิง

บวกต่อการทำากิจกรรมร่วมกับเพ่ือในการช่วยกันแก้

ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพ	 และมี

ประสิทธิภาพ		

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา สร้างสรรค์นวัตกรรม

	 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ

สืบค้นข้อมูล	 โดยอาศัยฐานข้อมูลงานวิจัยระดับชาต	ิ

และระดับนานาชาต	ิ นักเรียนจะสืบค้นงานวิจัย	 เพื่อ

นำามาศึกษา	 ทำาความเข้าใจ	 และถ่ายทอดในรูปแบบ

ของการจัดสัมมนาทางวิชาการ	 ที่นักเรียนในชั้นเรียน

จะได้มีส่วนร่วมในการคิดและวิเคราะห์องค์ความรู้ขั้น

สูง	 เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป	

นอกจากนี้ยังให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ได้ออกแบบและสร้างสรรค์

นวัตกรรม	 ร่วมกับนักเรียนแผนการเรียนดิจิทัลอาร์ต	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดยบูรณาการองค์ความ

รู้ด้านวิทยาศาสตร์	 และพื้นฐานทางวิศวกรรม	 ของ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 กับองค์ความ

รู้และทักษะด้านการออกแบบด้วยโปรแกรมสามมิติ	

ของนักเรียนแผนการเรียนดิจิทัลอาร์ต	 มาสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางความคิด	 และสร้างโมเดลจำาลอง	 ภาย

ใต้โจทย์	 “แบบบ้านในอนาคต	 และนวัตกรรม	 Smart	

home”	 ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตประจำาวัน	 และสามารถ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านกระบวนการคิดข้ันสูง

ได้เป็นอย่างดี

แบบการจัดกิจกรรมนั้นคุณครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียน	

อธิบายกิจกรรมกลุ่มและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดำาเนิน

กิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้	 การออกแบบชิ้นงาน	 การนำา

เสนอแบบ	 การสร้างชิ้นงาน	 และการแก้ไขปัญหา	

เป็นการออกแบบชิ้นงานอย่างง่าย	 เน้นชิ้นงานที่แก้ไข

ปัญหาในชีวิตประจำาวันโดยใช้ชุด	 robot	 มาเป็น

ส่วนหนึ่งของชิ้นงานและเมื่อจบช่วงชั้นจะเป็นการ

สร้างสรรค์ช้ินงานแบบบูรณการเพ่ือการแก้ปัญหาและ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

21



หลักสูตร STEM KIDS
		 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพจริงและคำานึง

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ผ่านกิจกรรมบูรณาการแบบ	 STEM	 โดยออกแบบกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติ	Learning	by	doing	จำานวน	3	คาบต่อสัปดาห์	ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1/8,	2/8	และ	3/8	

หลักสูตร ACT CREATIVE AND INNOVATIVE LEADER
	 หลักสูตรที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน	 และบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้แบบโครงงาน	 (Project	

based	Learning)		ในการจัดการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ	์(Robotics	and	AI)	ภายใต้หลัก

การที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรม	และคณิตศาสตร์	เพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาในชีวิตจริง	(STEM	Education)	
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ 

	 		การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์	 มุ่งส่งเสริม	และพัฒนาให้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ	 มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อ	

การดำารงชีวิต	 และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 สามารถ

นำาความรู้เกี่ยวกับการดำารงชีวิต	 และเสริมศักยภาพ

ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำางานอย่างมีความ

คิดสร้างสรรค์	 สามารถแข่งขันในสังคมไทย	 และสากล

ในปัจจุบัน	มีเจตคติที่ดีต่อการทำางาน	และดำารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างพอเพียง	 มีความสุข	 มุ่งพัฒนาผู้เรียน

แบบองค์รวม	 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ	มีทักษะใน

การทำางาน	 เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ	 และการ

ศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 คุณครูผู้สอน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์		

จึงได้ร่วมกันดำาเนินงานและโครงการการพัฒนา

บุคลากร	 การนำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	 และการ

ร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 	 ทั้งภายใน	 และภายนอกโรงเรียน	

ซึ่งในปีการศึกษา	2563	ได้ดำาเนินการดังนี้

1. การดำาเนินงานและโครงการต่าง ๆ  ได้แก่		โครงการ

สร้างห้องปฏิบัติการ	FABLAB	และทำาความร่วมมือทาง

วิชาการกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	โดยมี

คุณหญิงกัลยา	 โสภณพนิช	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

ศึกษาธิการ	 เป็นประธานในการเปิดศูนย์	 ACT	 AI	 LAB	

งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	 งานจัดซื้อ

และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์

ประจำาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 งานธนาคาร	

โรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โครงการพัฒนาแผน	

การเรียนสหศิลป์-คอมพิวเตอร์	 และโครงการ	 พัฒนา

ทักษะการทำาอาหารและงานประดิษฐ์	 	 โดยการดำาเนิน

งานและโครงการต่างๆเป็นการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการเรียนให้แก่ผู้ เรียนในการ

พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านหุ่นยนต์
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2. การพัฒนาบุคลากร	 โดยส่งเสริมให้คุณครูในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์เข้ารับ

การอบรมพัฒนาความรู้	 ความสามารถเพื่อเผชิญกับ

การเรียนการสอนออนไลน์	 ในยุควิกฤตโควิด	 อีกทั้ง

ยังเป็นวิทยากรเพื่อสอนครูในระดับชั้นของตนเอง	 ใน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์	 ได้แก่	 การพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้สำาหรับครูผู้สอนวิชาการงาน

อาชีพ	 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชา	 วิทยาการ

คำานวณด้วยการเรียนรู้ภาษา	c	กับบอร์ด	Maker	Uno	

การศึกษาดูงานและการ	 Workshop	 การทำาเครื่องดื่ม

ค็อกเทล	และร่วมทำาความร่วมมือ	ณ	วิทยาลัยดุสิตธานี	

การอบรม	 เรื่อง	 การจัดทำาแผนการเรียนนิเทศศาสตร์		

กรอบวิชาและกระบวนการสอนวิชาด้านนิเทศศาสตร์

ในระดับโรงเรียน	 และกระบวนการทำางานร่วมระหว่าง	

ม.กรุงเทพ	 และโรงเรียน	 การอบรมการอบรมการใช้

งานโปรแกรม	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์		

ได้แก่	อบรม	Youtube	และ	OBS	ในการ	Live	Stream	

อบรม	 E-Learning	 ที่พัฒนาโดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์			

แสงสวงค์	อบรมโปรแกรม	Casio	Webex	เป็นต้น
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3. การแข่งขันของนักเรียน	 การนำาสิ่งที่คุณครูได้

ร่วมพัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม

ศักยภาพของนักเรียน	 ในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียน

ได้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ	และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์	

ดังนี	้

	 1.	 Robo	 Innovator	 Challenge	 2020	 เมื่อ	

วันที่	4-6	กันยายน	2563	ได้รางวัล	Best	Perfomance	

รายชื่อผู้ได้รางวัล	ด.ช.กรปภพ		สิทธิฤทธิ	์และนายธฤต	

วิทย์วรสกุล

	 2.	 รายการ	 Thailand	 robot	 &	 robotic					

Olympiad	 2020	 (TRRO2020)	 เมื่อวันที	่ 20	 -	 22	

พฤศจิกายน	2563	ณ	โรงเรียนหนองบัว	จ.นครสวรรค์	

เด็กชายธนกร	รุ่งเรืองพร	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	ประเภท

หุ่นยนต์	 Line	 fast	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 และประเภท

หุ่นยนต์	 Line	 adventure	 โดย	ด.ช.ธนกร	 รุ่งเรืองพร	

ได้รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	2	

	 3.	 รายการแข่งขันหุ่นยนต์	 CRU	Minirobot	 9	

ในงานประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะ

พัฒนาพลังงานทางเลือก	 ระดับมัธยมศึกษา	 คร้ังท่ี	 9	

เมื่อวันที่	 18	 พฤศจิกายน	 2563	 ณ	 สถาบันราชภัฏ

จันทรเกษม	 เด็กชายธนกร	 รุ่งเรืองพร	 นายสรวิชญ์			

เหลืองวิลาวัณย์	และนายพรรชต	ยุทธรักษานุกูล	เข้าร่วม	

การแข่งขันหุ่นยนต์	ประเภท	Line	fast	tracking	ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	

	 4.	รายการแข่งข ัน	MakeX	Thailand														

Competition	 2020เมื่อวันที่	 27	 -	 29	 พฤศจิกายน	

2563	 ณ	 ห้างสรรพสินค้า	 The	 Paradise	 Park	

ศรีนครินทร์	 ทีมหุ่นยนต์	 ACT	 Robot	 Club	 ได้รับ

รางวัล	Best	Design	Award	

	 5.	 รายการ	 World	 Robot	 Game	 Online		

Edition	 2021	 (WRG	Online	 2021)	 เมื่อวันที่	 25	 -	

28		มีนาคม	2564		โดย	ประเทศฟิลลิปินส์	เป็นเจ้าภาพ

ในการจัดแข่งขันและตัดสินผ่านระบบ	 Online	 ด้วย

โปรแกรม	ZOOM		ด.ช.ชยางกูร	จารุทัตธำารงค์		

เข้าร่วมการแข่งขัน	 ประเภทหุ่นยนต์	 Line	 Tracing	

Junior	 ได้รางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง	 และในการ

แข่งขันเดียวกัน	 (คนละประเภท)	 ด.ช.กรปภพ	 สิทธิฤทธ์ิ	

และ	 ด.ช.เสฏฐพันธ์	 เหล่าอารี	 เข้าร่วมการแข่งขัน	

ประเภทหุ่นยนต์	 รายการ	 	 AI	 Self	 –	 Driving	 Car						

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คอร์ส Extreme Sat กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

	 การเรียนการสอนยุคใหม่ในศตวรรษที่	 21	

จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องสร้างผู้เรียนให้มีความรอบรู้	 มีทักษะ	

การคิดวิเคราะห์	 ฉลาดในการแก้ปัญหา	 และด้วย

เหตุผลดังกล่าว	 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ	 จึงเปิดคอร์ส

วันเสาร์เพื่อฝึกประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียน	 ได้เรียนรู้

นอกห้องเรียนอย่างสนุก	สร้างสรรค	์มีสาระความรู	้โดย

แบ่งตามช่วงชั้นดังนี้

ช่วงชั้นที่	1	(ป.1-ป.3)	คอร์ส	“โคนันฟันน้ำานม”

CONCEPT	 นักสืบน้อยจะออกตามหาภูมิปัญญาไทย						

ท่ีหายสาบสูญผ่านเร่ืองราว	 และสถานการณ์จำาลองท่ี

จำาเป็นต้องใช้ทักษะในการสังเกต	 เก็บรวบรวม	 วิเคราะห์	

ข้อมูลและสรุปประเด็นปัญหา	เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความ

รู้ภูมิปัญญาในแต่ละเรื่อง

รูปแบบการเรียนการสอน	คุณครูจำาลองสถานการณ์	ให้

นักเรียนฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 เพื่อรวบ

รวบข้อมูลและสรุปองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาโดยใน

แต่ละสัปดาห์นักเรียนจะเผชิญกับสถานการณ์และเรื่อง

ราวภูมิปัญญาที่ไม่ซ้ำาเรื่องกัน

ช่วงชั้นที่	3	(ม.1-ม.3)		คอร์ส		“มูเตลู	สืบไสยศาสตร์”

CONCEPT	 สัมผัสศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาที่

	 ในปีการศึกษา	2563	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ดำาเนินงาน	และโครงการ

ต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

	 1.	คอร์สเสาร์สร้างสรรค์

	 2.	กิจกรรม	Social	Studies	Genius	เพชรยอดสังคม

	 3.	งานส่งเสริมวัฒนธรรม	ประเพณี	และวันสำาคัญ	(กิจกรรมห่งกันไม่ห่างธรรม)

	 4.	โครงการไฟฟ้าฟอร์เทล

	 5.	แหล่งเรียนรู้	ห้องพิพิธภัณฑ์

	 6.	อบรมกับหน่วยงานภายนอก

	 7.	พัฒนาบุคลากร

	 8.	การนิเทศการสอน

อยู่กับสังคมไทยมาช้านานไม่หวั่นไหวแม้จะมีกระแส	

DISRUPTION	อะไรทำาให้ศาสตร์นี้มั่นคง		มาร่วมหาคำา

ตอบลงพื้นที่จริงให้เห็นกับตาเพื่อเชื่อและศรัทธาอย่าง

มีวิจารณญาณ

รูปแบบการเรียนการสอน	 ศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน	

และพาศึกษาสถานที่จริง	รวม	4	สถานที่ศักดิ์สิทธิ์		เพื่อ

ให้เห็นภาพของความศรัทธา	เข้าใจในบริบทของการอยู่	

ร่วมกันบนพื้นฐานทางศาสนาที่แตกต่าง
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กิจกรรม Social Studies Genius	 	 โดย	 มาสเตอร์

เทิดพล	 วงษ์รักษา	 จัดกิจกรรมตอบปัญหาภายใน	 ใน

กิจกรรมชื่อ	“เพชรยอดสังคม”		โดยคัดเลือก	นักเรียน

หรือบุคลากรในโรงเรียนที่มีความรู	้ความสามารถ	เลือก

เรื่องที่ตนเองสนใจเข้าร่วมแข่งขันเกม	 เป็นการแข่งขัน

กับตัวเอง	 เพื่อวัดว่ารู้จริงในเรื่องนั้นเพียงใด	 กิจกรรม

จัดในวันอังคาร	และวันพฤหัสบดีหลังเลิกเรียน	ณ	ห้อง

ปรีชาวุฒ	ิอาคารเซนต์ปีเตอร์	ตั้งแต่เวลา	16.15	น.	และ

รอบชิงชนะเลิศจะคัดเลือกผู้แข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด	 5	

คนมาพบกัน	จัดที่หอประชุมหลุยส์	มารีฯ	ในช่วงปลาย

ปีการศึกษา							 งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำาคัญ  

(กิจกรรมวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา)

	 เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ต้องรักษาระยะห่างทาง

สังคม	จึงต้องงดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชา	 -	 เข้าพรรษา	 ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี	 แต่

ชดเชยด้วยการดึงวิถีธรรมะมาปฏิบัติในห้องเรียน	 ผ่าน

การเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาฯ	 ด้วยรูปแบบ

ต่างๆ	ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น	

โดยใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่า		“ห่างกัน	ไม่ห่างธรรม”

28



Annual Report 2020

โครงการไฟฟ้าฟอร์เทล 

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรม	 ได้เข้าร่วมโครงการไฟฟ้าฟอร์เทล	 จัดโดย

สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	 และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จัดบูทนิทรรศการ	 และ

ละครเวทีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม			

เมื่อวันที่	 17	 ธันวาคม	 2563	 เวลา	 13.00-15.00	 น.						

ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ		

แหล่งเรียนรู้ห้องพิพิธภัณฑ์

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ		ได้รับมอบหมาย	

ให้พัฒนาห้องพิพิธภัณฑ์	 อาคารเทิดเทพรัตน์	 เพ่ือใช้เป็น	

แหล่งการเรียนรู้	 และศึกษาความเป็นมาของโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี

อบรมกับหน่วยงานภายนอก

	 ในปีการศึกษา	 2563	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ	 	 เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก	 มี

รายละเอียด	ดังนี้

	 เทคนิคการสอนสังคมศึกษาฯ	 โดยเน้น

กระบวนการ	 Active	 Learning	 เพื่อยกระดับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทางของ	GPAS	5	Steps	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 โดยใช้สื่อการเรียนรู้

รายวิชาพื้นฐาน	สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ที่

สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

จัดโดย	สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	

วิทยากร	 :	 ดร.ศรีวรรณ	 ฉัตรสุริยวงศ์	 /	 ดร.บุญยฤทธิ์	

ปิยะศรี

29



นิเทศการสอน

	 การนิเทศการสอน	 เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาวิธีการถ่ายทอดความรู้ของคุณครูสู่ผู้เรียน	 	กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	ได้ดำาเนินการเยี่ยมชมการสอนของคุณครูภาคเรียนละ	1	ครั้ง	เพื่อดูแลและแบ่งปันเทคนิค

ต่าง	ๆ	อันจะนำามาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน	

การพัฒนาบุคลากร

	 เป้าหมายสำาคัญท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาฯ	วางไว้ในปีการศึกษา	2563	คือ	พัฒนาการสอน

ของคุณครูให้เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

มากขึ้น		เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงมีการวางแผน	พูดคุย	

ปรึกษาหาแนวทางทั้งภายในกลุ่มสาระฯ	 และร่วมกับ

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ	
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ในปีการศึกษา	 2563	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ดำาเนินงานและกิจกรรมต่าง	 ๆ	

สรุปได้ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

-	 การจัดอบรมการแต่งคำาประพันธ์	 และการจัดการ

แข่งขัน	“สร้างสรรค์ประพันธ์กลอน”

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการอบรม

การแต่งคำาประพันธ์ประเภทกลอนและจัดการแข่งขัน	

“สร้างสรรค์ประพันธ์กลอน”	 ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	 โดยมาสเตอร์คมสันต์	 	 สนไธสง	 จัดการอบรม

ให้แก่นักเรียนในวันอังคารที	่ 15	 กันยายน	 2563	 และ

จัดการแข่งขันในวันที่	17,	21	และ	22	กันยายน	2563	

เพื่อส่งเสริมทักษะการแต่งคำาประพันธ์ให้แก่นักเรียนที่

มีความสนใจ

-		กิจกรรมภาษาไทยวาไรตี้	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม

ภาษาไทยวาไรตี้	 (แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย)	 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	ระหว่างวันที่	19	–	22	ตุลาคม	

2563	 ณ	 ห้องปรีชาวุฒิ	 อาคารเซนต์ปีเตอร	์ โดย

มาสเตอร์คมสันต์		สนไธสง	เป็นผู้ดำาเนินการจัดกิจกรรม	
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ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ

ด้านภาษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน	 พร้อม

ทั้งได้ฝึกทักษะการอ่านแปลความและตีความ	 สามารถ

นำาความรู้และทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำา

วันต่อไป

-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พูดสร้างสรรค์” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ	 “พูดสร้างสรรค์”	 ในโครงการสรรค์สรรพวาทศิลป	์

ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจพัฒนาความ

สามารถด้านการพูด	ระหว่างวันที	่ 	14	–	17	ธันวาคม	

2563

	 วันที่	 14	 ธันวาคม	 2563	 ได้รับเกียรติจาก	

มาสเตอร์ยุทธพงษ์	 วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ฝ่ายวิชาการ	 กล่าวเปิดการอบรม	 และนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม	“ปรับแนวคิด..พิชิตความฝัน”

	 วันที่	 15	 ธันวาคม	 2563	 กิจกรรม	 “สร้างวัน

นี้...เสริมวันหน้า”	 แขกรับเชิญสุดพิเศษ	 ศิษย์เก่า	 -	 พี่

การ์ตูน	และ	ศิษย์ปัจจุบัน	-	พี่นิสา

	 วันที่	16	ธันวาคม	2563	 เรียนรู้การเป็นนักพูด

ที่ดีผ่านประสบการณ์ด้านการพูดหลากหลายแนว	 กับ

วิทยากรพิเศษ	มาสเตอร์เทิดพล	วงษ์รักษา

	 วันที่	17	ธันวาคม	2563		เรียนรู้การเป็นนักพูด

มืออาชีพ	ที่มีประสบการณ์ด้านการพูดมากว่า	30	ป	ีกับ

วิทยากรพิเศษ				มาสเตอร์จรัญ	น้อยอิ่ม
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ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ปี 2562 ชั้น ปี 2563 ทุนการศึกษา

1 เด็กหญิงธนวรรณ					เชาว์ทอง ป.1 ป.2 1,500

2 เด็กหญิงชนกานต์					สังข์แสง ป.2 ป.3 1,500

3 เด็กหญิงมัททวิน						ลีลาวรมณี ป.3 ป.4 1,500

4 เด็กชายชยางฌ์กูล				ดำาเนินสวัสดิ์ ป.4 ป.5 2,000

5 เด็กชายณัฏฐ์										เจติยานุวัตร ป.5 ป.6 2,000

6 เด็กชายวีรวิชญ์							โชติจุฬางกูร ป.6 ม.1 2,000

7 เด็กหญิงสกุลตารา			เกอร์กูลลาตี ม.1 ม.2 2,500

8 นางสาววลัยพรรณ			สุขวัฒนศิริ ม.2 ม.3 2,500

9 เด็กหญิงชนัญชิดา			เสริมส่งสกุลชัย ม.3 ม.4 2,500

10 นางสาวนิติวดี								ลิมปยารยะ ม.4 ม.5 3,000

11 นางสาวพิมพ์รัตน	์			ธีรวิชยางกูร ม.5 ม.6 3,000

12 นางสาวณัฏฐพร					ฮึงวัฒนากุล ม.6 จบการศึกษา 3,000

Annual Report 2020

2. ผลงานการแข่งขันของนักเรียน

ในปีการศึกษา	2563	นักเรียนได้รับรางวัลและทุนการศึกษาจากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์	ดังนี้

1.	นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทยของปีการศึกษา	2562	จำานวน	12	คน	
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ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ทุนการศึกษา

1 เด็กหญิงฐิตารีย์						สิงหกันต์ ป.1 500

2 เด็กหญิงธนวรรณ				เชาว์ทอง ป.2 500

3 เด็กหญิงอนรรฆวี				คำาพร้อง ป.3 500

4 เด็กชายกัณทร							ลีลาสถาพรกูร ป.4 500

5 เด็กหญิงญาณิภัทร		อ่อนสง ป.5 500

6 เด็กหญิงพิชชากร				ธวัชกุลดิลก ป.6 500

7 เด็กชายทักษ์ดนัย				ปานสอาด ม.1 500

8 เด็กหญิงพัทรดา					กสิวัฒน์ ม.2 500

9 เด็กหญิงไอลดา						รุ่งประถม ม.3 500

10 นางสาวณปภัฒ						ประกอบธรรม ม.4 500

11 นางสาวณัชชา							บ่างพัฒนาศิริ ม.5 500

12 นางสาวพิมพ์รัตน์			ธีรวิชยางกูร ม.6 500

2.	นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย	ภาคเรียนที่	1/2563		รวม	12	รางวัล	ได้แก่

3.		ผลการประกวดร้อยแก้วร้อยกรอง		ประจำาปีการศึกษา	2563	

-	เด็กหญิงอริญชยา	อัศวสุรฤกษ	์ป.3/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งบทร้อยแก้ว	

		ช่วงชั้นที่	1	“การเขียนเรียงความจากภาพ”	ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล	10,000	บาท

-	นายชยพล	จักกะพาก	ม.3/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การประกวดแต่งบทร้อยกรอง	ช่วงชั้นที่	3	หัวข้อ	

		“ฟ.ฮีแลร	์รู้คุณค่าภาษาไทย”		ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล	5,000	บาท
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

	 ปีการศึกษา	2563	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ได้จัดการเรียนการสอน	กิจกรรม	งาน/โครงการ	การพัฒนา

ผู้เรียน	และพัฒนาบุคลากร	รวมทั้งได้เข้าร่วมการแข่งขัน	และร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

เพื่อให้ประสบผลสำาเร็จ	 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 2560	 -	 2564	 	 ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี

ยุทธศาสตร์ที	่ 6	 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ	 	 ตามมาตรฐานที่	 1	 ผู้เรียนมีสุขภาวะ

ที่ดี	 และมีสุนทรียภาพ	 ตัวบ่งชี้ที่	 1.6	 ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ	 ดนตรี/นาฏศิลป์	 กีฬา

นันทนาการตามจินตนาการ	ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ

	 ในปีการศึกษา	2563	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร	 โดยการส่งเสริม	 สนับสนุนให้

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ศึกษาดูงาน	

เข้าร่วมการอบรม	 พัฒนาความรู	้ และหาประสบการณ์	

ทางด้านศิลปะใหม	่ๆ	นำามาต่อยอด	กระบวนการเรียน

การสอนต่าง	ๆ	พร้อมทั้งนำามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วม

งานในกลุ่มสาระ	และนักเรียนโดย			

-	จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกลุ่มสาระเกี่ยวกับ

ข้ันตอนการสร้างเพจ	 Facebook	 เพ่ือจัดทำา	 Art	 Crea-

tive	 portfolio	 ของนักเรียนทุกระดับชั้น	 เมื่อวันพุธ

ที่	14	ตุลาคม	2563	เวลา	08.20	-	09.50	น.	ณ	ห้อง

ปฏิบัติการศิลปะ	(ชั้นใต้ดิน)	อาคารโกลเด้น	จูบิลี่	โดยมี	

ม.นาวิน	กิตติเรืองนาม	เป็นวิทยากรให้ความรู้

-	 วันอังคารท่ี	19	มกราคม	2564	เวลา	16.00	น.	ม.วัน

ชัย	จิระคุปการ	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องวิธี

การใช้กล้องเสริมแก่คุณครูสาระทัศนศิลป	์ กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ	 เพื่อช่วยในการเรียนการสอนขั้นตอนสาธิตวาด

ภาพให้กับนักเรียนดูขณะสอนออนไลน์

-	 วันพฤหัสบดีที่	 11	 มีนาคม	 2564	 มาสเตอร์นาวิน	

กิตติเรื่องนาม,	 มาสเตอร์ศุภโชติ	 ศิระพุฒิภัทร	 เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนด้าน

นาฏศิลป	์ดนตรี	คีตศิลป์	และทัศนศิลป์ที่สอดคล้อง	

กับศตวรรษที่	 21	 ในส่วนของกิจกรรมที	่ 3	 โครงการ

ค่ายศิลปะ	และวันที่	 12	มีนาคม	2564	 เข้าร่วมรับฟัง

เสวนา	 “ศิลปกรรมเด็กแห่งชาติ	 ครั้งที่16”	 ของคณะ

ศิลปวิจิตร	 และโครงการเปิดบ้านคณะศิลปวิจิตร	ณ	คณะ

ศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จังหวัดนครปฐม
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-	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	

เซรามิค	 (เครื่องปั้นดินเผา)	 เบื้องต้นให้กับคณะครูกลุ่ม		

สาระฯ	 (Reskill)	 โดยมี	 ม.ณิพัฒน	์ เลิศมงคล	 เป็นผู้

ให้การอบรม	ณ	ห้องปฏิบัติการศิลปะมัธยม	ชั้นใต้ดิน	

อาคารโกลเด้น	 จูบิลี่	 /ห้องเตาเผา	 เมื่อวันพุธที่	 24		

มีนาคม	2564	เวลา	08.20	–	09.50	น.

2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ดำาเนินการประชุม

แผนการดำาเนินงานในการจัดกิจกรรม		เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ	 การดำาเนินงานกิจกรรม	

เสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 เพื่อยก

ระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ	 	 นำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมด้านศิลปะ	 ดนตรี	 และ

นาฏศิลป	์ การแข่งขันรายการต่าง	 ๆ	 ในทุกระดับชั้น

ประกอบกับการดำาเนินงานตาม	แผนงานของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะเพื่อให้นักเรียนเกิดความชอบและเห็น

ประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะที่หลากหลาย	 สามารถนำาความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำาวันได้	

-	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 บูรณาการทักษะปฏิบัติ

สาระทัศนศิลป์ในคาบเรียนรายวิชา	ศิลปะพื้นฐาน	6	

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	และคาบเรียน

รายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน	 3	 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา	

ปีที่	 2	 โดยการร่างแบบและลงสีภาพกำาแพง	 ผนังด้าน

หลังห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 อาคาร

โกลเด้น	จูบิลี่

-	วันจันทร์ที่	3	-17	สิงหาคม	2562	กลุ่มสาระการเรียน

รู้ศิลปะ	 จัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึง	 มัธยมศึกษา

ปีที่	 6	 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	 และเทิดเกียรติแม่พระ				

อัสสัมชัญ	ในรูปแบบ	New	normal
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			-	วันพุธที่	2	กันยายน	2563	ผู้อำานวยการภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและ

รางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันวาดภาพเทศกาลวันแม่แห่งชาติ	และเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ	ณ	บริเวณ

หน้าแม่พระ	อาคารเซนต์แมรี่
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-	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำานักเรียนระดับช้ันประถม

ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพจินตนาการ		

Honda	 Super	 Idea	 Contest	 2020	 เมื่อวันศุกร์ที่		

18	 กันยายน	 2563	 เวลา	 08.10	 -	 09.50น.	ณ	 ลาน

อเนกประสงค์		อาคารเซนต์ปีเตอร์

-	มาสเตอร์ศุภโชติ		ศิระพุฒิภัทร	และมาสเตอร์ไพบูลย์			

เสริมชาน	ุ ฝึกซ้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	

2-6	จำานวน	20	คน	เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ

ระบายสี	 “ร่วมใจต้านภัยโควิด”	ณ	 ลานกิจกรรม	 โซน

การศึกษา	ชั้น	2	ศูนย์การค้าวิคตอเรีย	การ์เด้นส์		เมื่อ

วันเสาร์ที่	26	กันยายน	2563

-	มิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์	ฝึกซ้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยม

ศึกษาตอนปลาย	 (ม.4-6)	 เพื่อนำาผลงานออกแบบเสื้อ

กีฬาเข้าร่วมโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์		

ครั้งที	่14	หัวข้อ	“60	ปี	แกรนด์สปอร์ต”

  

-	วันพฤหัสบดีที่	3	ธันวาคม	2563	ทีมงานผู้ผลิตรายการ

สอนศิลป	์ทางสถานีโทรทัศน	์Thai	PBS.	มาทำาการคัด

เลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ	กล้าพูด

กล้าแสดงออก	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 และชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 3	 ณ	 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ	 ชั้น	 3	

อาคารเซนต์ปีเตอร์	เพื่อร่วมถ่ายทำารายการ

-	วันศุกร์ที่		18		ธันวาคม		2563	กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ	นำานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	จำานวน	

10	คน		และชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 จำานวน	 10	 คน	 ที่

ผ่านการคัดเลือกถ่ายทำารายการสอนศิลป์ของสถานี

โทรทัศน์	Thai		PBS		ตั้งแต่เวลา		08.00	–	15.30	น.	ณ	

ห้องเรียนศิลปะ	 ชั้น	 3	 อาคารราฟาแอล	 โดยระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่	1	ออกอากาศรายการ	สอนศิลป์	ตอน	

“แก๊งหมวกการ์ตูน”	วันอาทิตย์ที่		24		มกราคม	2564	

เวลา	07.00	-	07.10	น.
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-	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ออกอากาศ	

รายการสอนศิลป์	ตอน	“ชุดของพวกเรา”	วันอาทิตย์ที่	

7	กุมภาพันธ์	2564	เวลา	07.00	-	07.10	น.

-	 วันพุธท่ี	 16	 ธันวาคม	 2563	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	

จัดงาน	“Act	Art		Festival	2020”	เทศกาลพระคริสต

สมภพ	(Joy	to	the	world)	ประจำาปีการศึกษา	2563	

ณ	หอประชุมหลุยส์มาร	ี เดอ	มงฟอร์ต	 โดยภายในงาน

เป็นการแข่งขันทักษะทางด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึง	 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	

และมีการแสดงความสามารถของนักเรียนทางด้าน

ดนตรีและการแสดง
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-	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ฝึกซ้อม	 และส่งผลงาน

นักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วย	

พระราชทาน	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี ฮอร์ส				

อะวอร์ด		ครั้งที่	15	ประจำาปี	2563	หัวข้อ	“อิ่มเอิบ”

ด.ญ.ญาณิศา	ณ	ถลาง	ชั้น	ป.1/5	ด.ช.พุฒิพัฒน์	อุทัยสาง	

ช้ัน	ป.6/4		ด.ญ.กันตา	สหศาสตร์	ช้ัน	ม.3/2	ด.ช.นันท์นภัส

พรมติ้บ	 ด.ญ.ปภาวรินทร์	 พุกชาญค้า	 ชั ้น	 ม.3/6																													

ชั้น	ม.3/4					

-	วันเสาร์ที่		19		กันยายน		2563	นำานักเรียนระดับชั้น	

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 –	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ที่สนใจทำา

กิจกรรมนอกสถานที่	 ณ	 วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม

วรมหาวิหาร	โดยพระมหาสมเกียรต	ิวิทยากรผู้ถ่ายทอด

ความรู้	ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมตุ๊กตาจีน

และอาจารย์พงษ์ชัย	 รัตนพีระพัฒน	์ วิทยากรอบรมเชิง

ปฏิบัติการเทคนิควิธีการ	Drawing	ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

พัฒนาทักษะตามความถนัดและความสนใจ

-	 วันพฤหัสบดีที่	 11	 มีนาคม	 	 2564	 มาสเตอร์นาวิน	

กิตติเรื่องนาม,	 มาสเตอร์ศุภโชติ	 ศิระพุฒิภัทร	 นำา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	จำานวน	4	คน	 เข้า

ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ	ผู้เรียน	

ด้านนาฏศิลป์	ดนตรี	คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่สอดคล้อง

กับศตวรรษที่	21	ในส่วนของกิจกรรมที่	3	โครงการ	

ค่ายศิลปะ	 ของคณะศิลปวิจิตร	 และโครงการเปิดบ้าน

คณะศิลปวิจิตร	 ณ	 คณะศิลปวิจิตร	 	 สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์			 ตำาบลศาลายา	 อำาเภอพุทธมณฑล	

จังหวัดนครปฐม

-	วันที่	12		มีนาคม		2564		มาสเตอร์นาวิน		กิตติเรื่อง

นาม	 นำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จำานวน	 4	

คน	 เข้าร่วมรับฟังเสวนา	 “ศิลปกรรมเด็กแห่งชาต	ิ ครั้ง

ที่16”	 โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน	

นักศึกษา	 ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่	 21และ

นโยบายไทยแลนด์	 4.0	 โครงการเปิดบ้านคณะศิลป

วิจิตร	 ณ	 คณะศิลปวิจิตร	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

ตำาบลศาลายา	อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม
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	 งานการเรียนการสอน	Interactive	English	Program	(IEP)	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษ	 และยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล	 ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นในด้านการสื่อสารเป็นสำาคัญ	ในปีการศึกษา	2563	มีการดำาเนินงานกิจกรรมต่าง	ๆ		

ดังต่อไปนี้

งานการเรียนการสอน IEP

1. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

สำาหรับนักเรียน IEP  

	 Multi	 -	 Skill	 Development	 Project	 โดย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

แผนการเรียน	IEP	ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด	

โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้

ทักษะทางภาษาอังกฤษ	 เรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ

จากสื่อที่หลากหลายโดยมีคุณครูต่างชาติคอยดูแลอย่าง

ใกล้ชิดในคาบเรียนท่ี	 8	 ช่วงเวลา	 15.10-16.00	 น.	 ทุก

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี	 ตลอดปีการศึกษา	 ผลการ

ดำาเนินงานจากการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ	

83	ของทั้งหมด	มีผลทดสอบที่ดีขึ้น	

2. การนิเทศการเรียนการสอนของหน่วยงาน

	 งานการเรียนการสอน	 IEP	 จัดระบบการนิเทศ

ภายในของหน่วยงาน	 ปรับปรุงแบบนิเทศการสอนให้

ตรงกับจุดเน้นของหน่วยงานในการพัฒนารูปแบบการ

สอน	 วิธีการวัด	 และประเมินผล	 กำาหนดช่วงเวลาการ

นิเทศ	 กำากับติดตามคุณภาพการสอนของคุณครูทุกคน	

มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 2.1	Class	Observation	

	 การนิเทศภายในชั้นเรียน	 เพื่อกำากับติดตาม

การจัดการเรียนการสอนของคุณครูในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ	 เหมาะสมตามระดับช้ันท่ีสอน	 การสอนที่

เน้นพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง	 4	 ทักษะ	

และเทคนิคการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม	 และมีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม	 ทันสมัย	

มากขึ้น
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2.2.	Focus	Group	

	 การสนทนากลุ่มกับครูผู้สอนแต่ละรายวิชา	

เพ่ือรวบรวมปัญหาการจัดการเรียนการสอน	 และแลก	

เปล่ียนแนวคิดวิธีการสอนของแต่ละระดับช้ัน	 ในเทคนิค	

การสอนทักษะภาษาอังกฤษ	 ระดับความยาก-ง่ายของ

ศัพท	์ ภาระงานที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน	 การจัด

กิจกรรมที่เร้าต่อการเรียนรู	้ และนักเรียนได้ฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

2.3	 Teacher’s	 Professional	 development	 and	

Assessment	

	 การนิเทศแบบกลุ่มย่อย	 รูปแบบการสนทนา

เป็นรายบุคคล	 โดยผู้ประสานงานแต่ละรายวิชาจัด

ดำาเนินการให้คุณครูทุกคนในหน่วยงาน	 	 มีโอกาสแลก

เปลี่ยนประสบการณ์	 ให้คำาแนะนำา	และแบ่งปันเทคนิค

การสอน	 จากการนิเทศภายในช้ันเรียน	 ซ่ึงนำาไปสู่แนวทาง	

การพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีคุณภาพ	

และเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นที่คุณครูสอน

3. การพัฒนาคุณครูต่างชาติในหน่วยงาน 

3.1	การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

	 -	 วันที่	 28	 เมษายน	 2563	 ณ	 ห้องเรียน

คอมพิวเตอร์	อาคารอาคารเซนต์คาเบรียล	คุณครูต่างชาติ

IEP	 ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

แบบ	 e-Learning	 สร้างบทเรียนออนไลน์	 ด้วยการใช้

โปรแกรม	 Moodle	 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ

สอนในภาคเรียนที่	1/2563	ซึ่งมีเวลาจำากัดในการเรียน	

โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ในการจัดการเรียนการ

สอน	 แบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ	 ใน

การจัดทำาเนื้อหาในการเรียนให้คุณครูเลือกเร่ืองที่

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 อาจเป็นบางหน่วย	

ของรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่	1	โดย	1	รายวิชาควร

มีบทเรียนออนไลน์	1	เรื่อง

	 -	วันที่	14	มกราคม	2564	ห้องเรียนคอมพิวเตอร	์

อาคารรัตนบรรณาคาร	คุณครูต่างชาติ	IEP	ได้รับการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ	การใช้โปรแกรม	OBS		เพื่อให้คุณครู
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ได้ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะวิธีการติดตั้งโปรแกรม	OBS	การ

เริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน	 เช่น	 การสร้างและควบคุม	

Source,	ประเภทของ	Source	ที่เรียกใช้งาน	และการ

บันทึกวีดีโอการสอน	 คุณครูทุกคนกระตือรือร้น	 และ

มีความตั้งใจต่อการอบรม	 หลังจาการอบรมครูทุกคน

สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุทธ์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.2	CAMBRIDGE	WORKSHOP:	POWER	UP	BOOKS	

ORIENTATION

	 วันที่	10	พฤศจิกายน	2564		คุณครูต่างชาติ	IEP	

กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ	 จำานวน	 12	 ท่าน	 ได้รับการ

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดย	Mr.	Allen

Davenport	 วิทยากรจาก	 Cambridge	 University	

Press	 เป็นสำานักพิมพ์ด้านการศึกษาชั้นนำาของโลก	

คุณครูได้ฝึกทักษะกระบวนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยี	

สมัยใหม่	 โดยคุณครูได้ฝึกปฏิบัติจริงในการใช้แบบ

เรียน	 POWER	 UP	 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแบบเรียน

เป็นโปรแกรมดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจมากยิ่งขึ้น	 และเพิ่ม

ทักษะความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่	 ๆ	 กับการเรียน

การสอนวิชาต่างๆ	 ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ	 ให้มีความ

สนุกสนาน	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

3.3	 TEACHER	 PROFESSIONAL	 DEVELOPMENT	

SEMINAR:	21st	CENTURY	EDUCATION

	 วันที่	8	เมษายน	2564	คุณครูต่างชาติ	 IEP	ได้

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่	21	โดยวิทยากรจากงานศูนย์ภาษา

อังกฤษ	 ACT	 Bell	 	 2	 	 ท่าน	 คือ	 Mr.	 Robert	 Bob	

Jordan	 และ	 Mr.	 Christopher	 Scallon	 ได้แบ่งปัน

ประสบการณ์แนวทางจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อ

ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ	 และเทคนิคตั้ง

เป้าหมาย	 “SMART”	 เพื่อนำาไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้

ประสบสำาเร็จ	 และให้ผู้เรียนมีทักษะที่สำาคัญในการใช้

ชีวิตและทำางานในศตวรรษที่	21
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4. IEP Active Learning Session

	 คุณครูต่างชาติ	 IEP	 จัดกระบวนการเรียนการ

สอนท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง	 เรียนรู้จากลงมือทำา	

ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู	้ กิจกรรมที่จัด

นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะต่างๆมากกว่าการฟังเพียง

อย่างเดียว	นักเรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน		การเขียน

การโต้ตอบ	 	 การวิเคราะห์ปัญหา	 และการแก้ปัญหา	

รวมทั้ งการพัฒนาทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น	

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำากิจกรรมต่างๆ	

มากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 โดย

การพูด	การเขียน	การอภิปรายกับเพื่อนๆ	ซึงเป็นทักษะ

ที่สำาคัญในการใช้ชีวิตและทำางานในศตวรรษที	่21

 

5. กิจกรรม IEP on Spotlight

	 กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพการใช้ทักษะภาษา

อังกฤษในการส่ือสาร	การกล้าแสดงออกในความสามารถ	

ด้านต่าง	 ๆ	 และการทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของ

นักเรียนแผนการเรียน	IEP	ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา

ชั้นปีที่	 1	 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่	 3	 กิจกรรม

ดำาเนินงานตลอดปีการศึกษา	จัดขึ้นเดือนละ	2	กิจกรรม

6. กิจกรรม English Camp 2020

	 วันที่	 16-18	 พฤศจิกายน	 2563	 จัดกิจกรรม	

English	Camp	2020	ณ	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	วานา	

นาวา	หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์		เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่	4	ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่	3

จำานวน	150	คน	ได้รับการเรียนรู้ภาษาท่ีท้าทาย	สนุกสนาน	

พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองทั้งการ

ฟัง	พูด	อ่าน	 เขียน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจการ

เรียนในรูปแบบที่เหมาะกับตนเอง	 พัฒนากระบวนการ

คิด	 การแก้ปัญหาของตนเอง	 และการทำากิจกรรมร่วม

กับผู้อื่นได้	
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	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	ฝ่ายวิชาการ	ได้

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน	 ในโอกาส

เทศกาลต่าง	ๆ	เช่น	เทศกาลวันเฉลิมฉลองชาติจีน	และ

วันไหว้พระจันทร์	 ได้จัดกิจกรรมการตอบคำาถาม	 ชม

วีดีทัศน์	 ทำาขนมไหว้พระจันทร์	 และการพับการดาษ	

เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	 2563	 ณ	 ศูนย์การเรียนภาษาจีน		

และกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน	 ในปี	 2564		

จัดกิจกรรมการร่วมส่งคลิปวีดีโออวยพรเนื่องในวันตรุษ

จีนขึ้น	เพื่อเป็นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน	ทั้งนี้	

งานการเรียนการสอนภาษาจีน	ร่วมกับ	สถาบัน	Jinbu	

Languages	จัดติวสอบ	PAT7.4	และแนะแนวทางการ

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันนำา		

ในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้กับนักเรียนแผนการเรียน

สหศิลป์ภาษาจีน
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	 งานวัดผลและวิจัย	 ฝ่ายวิชาการ	 ส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู	้	และตัวชี้วัดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เน้นกระบวน	

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย	

กำากับติดตามและมุ่งเน้นการนำาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการสอบต่าง	 ๆ	 ไปใช้ในการพัฒนา	 ปรับปรุง	 และ

กำาหนดเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้	

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	 มีผลการ

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

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	 ทุกรายวิชา	 และดำาเนิน

การจัดอบรม	“การวัดประเมินตามสภาพจริง	(RE)	DE-

SIGN	ในยุค	 	NEW	NORMA”		 ให้กับครูผู้สอนเพื่อนำา

เทคนิควิธีการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 เมื่อวันที่	

7	 พฤศจิกายน	 2563	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร				

ชั้น	4	อาคารรัตนบรรณาคาร

46

งานวัดผลและวิจัย



Annual Report 2020

	 ตลอดปีการศึกษา	2563	งานหลักสูตรดำาเนินงาน	พัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ	ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในยุคปัจจุบัน	 ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น	

และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทำางานท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน	

สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที	่ 21	 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ	 เน้น

ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมากกว่าการเน้นองค์ความรู้	โดยได้ดำาเนินงานต่าง	ๆ	ดังนี้

ปรับโครงสร้างหลักสูตร 

	 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนและหน่วยกิตทุกระดับ

ชั้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและปรับโครงสร้าง

เวลาเรียนและรายวิชาแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-6	

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี (สสวท.)	 โดยลงนามความ

ร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ในรูปแบบ	

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนเอกชน
ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

	 เพื่อนำาข้อมูลและรูปแบบการจัดการเรียนมา

ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาหลักสูตรต่าง	ๆ	เช่น	หลักสูตร	

Robotic	 &	 AI	 สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง			รายวิชาศิลปะ

การประกอบอาหาร	 แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ		

วิทยาลัยดุสิตธานี	 	และการจัดทำาผลงานของนักเรียน	

แผนการเรียน	Digital	Arts	มหาวิทยาลัยรังสิต	

พัฒนาหลักสูตรต่างๆ 

	 หลักสูตร	Robotic	&	AI	ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง	เน้นการกำาหนดเป้าหมายท่ี	

ชัดเจน	รวมถึงจัดเนื้อหาให้เหมาะสม	ในแต่ละระดับชั้น		

โดยปรับโครงสร้างสาระเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น	 และตอนปลาย	 ปรับเปล่ียนรายวิชาใหม่ให้ท่ีมี	

ความน่าสนใจ	สอนในปีการศึกษา	2564	ระดับช้ัน	ม.1-2	

และ	ม.4-5	อีกท้ัง	โรงเรียนยังได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์	

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน	

หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของนักเรียนอีกด้วย
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หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร 

	 แผนการจัดการธุรกิจ	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ซึ่งจะเปิดสอนในปีการศึกษา	 2564	 ให้นักเรียนได้เรียน

วิชาท่ีเก่ียวกับธุรกิจ	อย่างหลากหลาย	และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง	ๆ	เน้นการจัดการเรียนการสอนให้เป็น	Active	

Learning	นักเรียนจะได้เรียนกับสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง	วิทยาลัยดุสิตธานี	

รายวิชาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ศิลป์คำานวณ) 

	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4-6	เพื่อให้มีความทัน

สมัย	 	 สอดคล้อง	 เหมาะสมกับการศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัยของนักเรียน				

การจัดการรูปแบบเอกสารที่ทันสมัย

	 ปรับรูปแบบการส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์	ให้มีความสะดวก	รวดเร็ว	ลดการใช้กระดาษ
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ห้องสมุดมีชีวิต

ห้องสมุดมีชีวิต	 อาคารราฟาแอล	 ชั้น	 2	 เป็นแหล่ง

การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายด้วยหนังสือ	 สื่อ	 และ

กิจกรรมช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย	

ทำากิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง	ๆ	เพ่ือเก้ือกูล	ส่งเสริม	

การเรียนรู้ปลูกฝัง	และส่งเสริมการอ่าน	การเขียน	การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง	 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้	 และรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบไปด้วย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โดยผ่าน

การเล่นสื่อที่สร้างสรรค์จินตนาการ	 ในปีการศึกษา	

2563	 เปิดให้บริการนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี	 1	 –	

ระดับประถมศึกษาปีที่	 4	 ในวันจันทร์	 –	 ศุกร	์ และวัน

เสาร์	 (ถ้ามีการเรียนการสอน)	 ช่วงเวลาเช้า	 07.00	 –	

07.40	น.	ในปี	2563	ห้องสมุดมีชีวิตเริ่มบริการในเดือน

สิงหาคมถึงเดือนธันวาคม	ให้ใช้ในคาบเรียนเท่านั้น	ส่วน

การเข้าใช้บริการช่วงเช้าเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

เป็นการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ	์ การแพร่

ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา(โควิด	 19)	 เป็นโรคติดต่อที่

เพ่ิงค้นพบเพื่อลดความเส่ียงของการระบาดเพราะเด็ก

นักเรียน	เมื่ออยู่รวมกันในโรงเรียน	จะเป็นแหล่งระบาด

ของไวรัสได้เป็นอย่างดี	 จึงต้องหยุดการเรียนการสอน

ในโรงเรียนและมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใช้

ระบบออนไลน์	

	 ในชั่วโมงการเรียนรักการอ่านในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี	1	ครูบรรณารักษ์ได้จัดกิจกรรมแบ่งการ	

เรียนการสอนออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มแรกอยู่ที่ห้องเรียน

เพื่อทำากิจกรรมการอ่าน	 การเขียน	 	 กลุ่มที่สองนำาเข้า

ห้องสมุดมีชีวิต	 	 เพื่อฝึกทักษะพัฒนาสมองและกล้าม

เนื้อมือด้วยการเรียนรู้ด้วยผ่านการเล่นสื่อที่สร้างสรรค์

จินตนาการให้นักเรียนมีพัฒนาได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ	

ในปีการศึกษา	 2563	 งดจัดกิจกรรมตามวันสำาคัญและ

กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศ	 เพื่อลดความเสี่ยง	 การ

เว้นระยะห่าง	 การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลแต่ยังคง

สอนการเล่นสื่อที่สร้างสรรค์	 	 กระตุ้นความสนใจให้

นักเรียนมีความสุข	 สนุกสนาน	 โดยตระหนักถึงความ

สำาคัญปลูกฝั่งให้นักเรียนอ่าน	 เขียน	 และใช้ห้องสมุด

อย่างมีคุณค่า
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งานแนะแนว

	 งานแนะแนวประชาสัมพันธ์กิจกรรมตะกร้าคณะ						

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 เมื่อวันพุธที่	

19	สิงหาคม		2563		และ	ม.5	เมื่อวันพุธที่	21	ตุลาคม	

2563	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	 โดยในปีนี้มีการ

เปิดตะกร้าคณะทั้งหมด	5	ตะกร้าด้วยกัน	ได้แก่

1.	ตะกร้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.	ตะกร้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.	ตะกร้าคณะศิลปศาสตร	์อักษรศาสตร	์มนุษยศาสตร์

4.	ตะกร้าคณะนิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์

5.	ตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์

	 ฝ่ายวิชาการจัดประชุมสัญจร	 โดย	 ผู้ช่วยผู้

อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 และหัวหน้าแผนกวิชาการ

ประถม/มัธยมได้มาประชุมร่วมกับงานแนะแนว	 เพื่อ

แจ้งนโยบาย	และวางแผนการดำาเนินงานในปีการศึกษา	

2563	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2563	ณ	ห้องแนะแนว

	 งานแนะแนวให้คำาปรึกษานักเรียนด้านการ

ศึกษา	ด้านอาชีพ	ด้านสังคม	และด้านอ่ืน	ๆ	โดยในคร้ังน้ี

เป็นการแนะนำาแผนการเรียนระดับชั้น	ม.ปลาย	ให้กับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 โดยนักเรียนสามารถ	

มารับบริการได้ในช่วงเวลาพักกลางวันหรือหลังเลิก

เรียน	ตั้งแต่วันจันทร์	-	เสาร์

	 งานแนะแนวให้คำาปรึกษานักเรียนด้านการ

ศึกษา	ด้านอาชีพ	ด้านสังคม	และด้านอ่ืน	ๆ	โดยในคร้ังน้ี

เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระบบ	 TCAS	 ให้กับ			

ผู้ปกครอง	 และนักเรียน	 ที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษา

ต่อคณะทางด้านภาษา	 งานแนะแนวเปิดบริการให้คำา

ปรึกษาในวันจันทร์-วันเสาร	์ โดยนักเรียนสามารถมารับ

บริการได้ในช่วงพักกลางวัน	หรือหลังเลิกเรียน

	 ในปีการศึกษา	2563	งานแนะแนว	ฝ่ายวิชาการ	ดำาเนินงาน	กิจกรรม	และโครงการต่าง	ๆ	ตลอดปีการ

ศึกษา	ดังต่อไปนี้
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	 งานแนะแนวประสานงานส่งนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	6	 ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์	

ฝึกประสบการณ์กับโรงพยาบาลบางประกอก	 8	 โดย

นักเรียนได้รับประสบการณ์	 ความรู้อย่างใกล้ชิดจาก

คณะแพทย์ของทางโรงพยาบาล

	 งานแนะแนวประสานงานส่งนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่	6	ฝึกประสบการณ์กับโรงพยาบาล

วชิรพยาบาล	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า

ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์

	 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	6	ฝึกประสบการณ์	

วิชาชีพกับสัตวแพทย์	 เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์	

และเตรียมความพร้อมสำาหรับการสอบเข้าในคณะ		

สัตวแพทยศาสตร์
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	 งานแนะแนวได้เข้าร่วมประชุมกับคุณครูและ

ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	

เรื่องการทำาแฟ้มสะสมผลงาน	 Portfolio	 เมื่อวันเสาร์

ที่	26	กันยายน	2563	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุม				

อัสสัมชัญ	อาคารอัสสัมชัญ

	 งานแนะแนวประสานส่งนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมWork	Shop	ในสาขาการประกอบอาหาร	และ

สาขา	การโรงแรม	กับ	วิทยาลัยดุสิตธานี	เมื่อวันที	่3-4	

ตุลาคม	2563

	 งานแนะแนวประชุมคณะกรรมการโครงการ

ตะกร้าคณะ	 เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการจัดกิจกรรม	

ให้กับนักเรียนเมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2563	ณ	ห้องประชุม	

ชั้น	4	อาคารรัตนบรรณาคาร

	 งานแนะแนวประสานงานส่งนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่	6	ฝึกประสบการณ์กับโรงพยาบาล

ราชพิพัฒน์	เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษา

ต่อในคณะแพทยศาสตร์
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	 งานแนะแนวจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

ตะกร้าคณะ	โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์	วงศ์เมืองสรรค	์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	ได้มาพูดคุยกับนักเรียน

มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำานวน	 250	 คน	 คุณครู	

จำานวน	14	ท่าน

	 ตะกร้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โดยมิสนิตติยา

และมิสภัณฑิลา	นำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

มาแนะแนวทางในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์	

ใน	Tcas	รอบที	่1	ให้กับน้อง	ๆ	ม.4	และ	ม.5	ณ	ห้อง

ประชุมรัตนบรรณาคาร	1	

	 งานแนะแนวส่งบุคลากรเข้าร่วมการแนะนำา	

หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ในวันศุกร์ที่	6	พ.ย.	63	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

เพื่อนำาข้อมูลต่าง	ๆ	มาแนะแนวให้กับนักเรียน

	 งานแนะแนวส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหิดล

วิชาการ	 เปิดบ้านมหิดล	 ประจำาปี	 2563	 (MUICT	

Open	 House	 2020)	 ในรูปแบบ	 On-site	 กับคณะ	

ICT	มหิดล	ในวันที่	18	พฤศจิกายน	2564	โดยกิจกรรม

ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าไป

ทดลองเรียนโดยนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ทดลองเรียน

ในวิชา	 “Fundamentals	 of	 Programming	 โดยมี															

ดร.จิดาภา	 ไกรสังข์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา	 และส่ง

เสริมงานวิจัย	เป็นผู้ให้การจัดการเรียนการสอน

	 งานแนะแนวส่งบุคลากร	 เข้าเยี่ยมชมคณะ	 ICT	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียด

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	 ปีการศึกษา	

2564	 และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ	 ในวันที่	 9	

ธ.ค.	 2563	ณ	 ห้อง	 IT	 321	 ชั้น	 3	 และห้อง	 IT	 404	

ชั้น	4	อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา
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	 งานแนะแนวได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร	 มาแนะแนวให้กับนักเรียนระดับชั้น	 ม.6	 เพื่อ

เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อ	 รวมไปถึงแนะนำา

คณะ	และ	สาขาต่าง	ๆ	ประจำาปีการศึกษา	2563	ให้กับ

นักเรียน

	 งานแนะแนวร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 6	 จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน	 ป.6	 เรื่อง	

“แผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น”	 โดยได้รับ	

เกียรติจากหัวหน้าแผนการเรียนมาให้ข้อมูลกับนักเรียน	

ในวันศุกร์ที่	 18	 ธ.ค.	 2563	 เวลา	 08.00-09.50	 น.							

ณ	หอประชุมหลุยส์	มาร	ีฯ

	 งานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนวผู้ปกครอง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่ 6	 เรื่อง	 “แผนการ

เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น”	 โดยผู้ช่วยผู้อำานวยการ	

ฝ่ายวิชาการ	 และหัวหน้าแผนการเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น	 ในวันเสาร์ที	่ 19	ธ.ค.	2563	 เวลา	

09.00	น.	-	11.00	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ

	 งานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนวผู้ปกครอง

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 เรื่อง	 “แผนการ

เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”	 โดยผู้ช่วยผู้

อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 และหัวหน้าแผนการเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในวันเสาร์ที	่ 19	 ธ.ค.

2563	เวลา	13.00	น.	-	15.30	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์

มารีย์ฯ	และชั้น	2	อาคารเซนต์ปีเตอร์
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	 งานแนะแนว	 และคุณครูตะกร้าคณะ	 นำานักเรียน	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์

ภาษา	ม.4-6	และนักเรียนตะกร้าคณะวิศวกรรม	ศึกษา

ดูงาน	 และ	 Work	 shop	 ณ	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ					

วันศุกร์ที่	18	ธ.ค.	2563

	 งานแนะแนวส่งบุคลากร	 เข้าเยี่ยมชมคณะ	 ICT	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียด

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	 ปีการ

ศึกษา	2564	และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ	ในวัน

ที่	9	ธ.ค.2563	ณ	ห้อง	IT	321	ชั้น	3	และห้อง	IT	404	

ชั้น	4	อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

	 งานแนะแนวได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร	 มาแนะแนวให้กับนักเรียนระดับชั้น	 ม.6	 เพื่อ

เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อ	 รวมไปถึงแนะนำา

คณะ	และ	สาขาต่าง	ๆ	ประจำาปีการศึกษา	2564

	 งานแนะแนวส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	 Online	

และ	 Work	 shop	 ในหลักสูตรผู้ให้การบริการปรึกษา

ทางโทรศัพท์และรายบุคคล	 จัดโดย	 สมาคมคาทอลิก

แห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก	วันท่ี

28	-29	พ.ย.	2563	เพื่อเพิ่มพูนความรู้	และนำามาใช้ใน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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02 ผลการดำาเนินงานฝ่ายปกครอง

1. งานระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล	 เป็น

หลักในการดำาเนินงาน	 ทำาให้นักเรียนทุกคนได้รับการ

ดูแลจากครูประจำาชั้น		ครูคู่ชั้น	และครูผู้สอนอย่างเป็น

ระบบ	 เช่น	 การเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล	 การให้

คำาปรึกษา	 การแก้ไขปัญหา	 และให้ความช่วยเหลือเป็น

รายกรณี		และการเยี่ยมบ้านนักเรียน	เป็นต้น	

2. งานส่งเสริมระเบียบวินัย	เป็นกลุ่มงานที่มุ่งส่งเสริม	

ให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านความประพฤติ	เป็นผู้

มีระเบียบวินัย	 	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 โรงเรียน	

สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	และประเทศชาติ	 เช่น	 กิจกรรมแต่งกาย	

ดีมีวินัย	 กิจกรรมส่งเสริมการไหว	้ กิจกรรมส่งเสริม

ระเบียบแถว	 และกิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด	

เป็นต้น	
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3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 เป็นงานท่ีมุ่งส่งเสริม	

ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	 โดยจัดกิจกรรม									

ทั้งทางด้านการอบรม	สัมมนา	และสาธิต	เช่น	การอบรม

ของคณะภราดา	 คณะครู	 การอบรมของพระสงฆ	์ และ

วิทยากรจากภายนอก	 การนำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ทางศาสนา	การเข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์	

ช่วยเหลือผู้ยากไร้	 และผู้ด้อยโอกาสบริเวณชุมชนรอบ

โรงเรียน	 นอกจากนี้	 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักการแบ่งปัน	 ช่วยเหลือเด็กยากไร้	 และด้อยโอกาส

ทางการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 และ

ได้รับโล่เกียรติคุณโครงการ	 “The	 Heart	 of	 Giving”	

เพื่อแสดงความขอบคุณแก่โรงเรียนที่สนับสนุนอย่าง	

ต่อเนื่องเป็นปีที่	13	

4. งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย	 	 ฝ่ายปกครอง

ตระหนักถึงความสำาคัญด้านสวัสดิภาพของนักเรียน		

ทุกคน	 จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแล	 เช่น	

การติดตั้งกล้องวงจรปิด	 สร้างแนว	 Safe	 Zone	 และ

กำาหนดจุดคัดกรองโดยนักเรียน	 และบุคลากรต้องสวม

ใส่หน้ากากอนามัย	 วัดอุณหภูมิร่างกาย	 ใช้แอลกอฮอล์

ฆ่าเชื้อโรค	 ลงทะเบียนการเข้าโรงเรียน	 หรือสแกน	

QR	 Code	 “ไทยชนะ”	 	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้

ปกครอง	 ในการดูแลนักเรียน	 พร้อมทั้งจัดเวรประจำา

วันให้แก่ครู	 บุคลากรโดยดูแลนักเรียนตามจุดต่าง	 ๆ	

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	 เพื่อดูแลความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย	 การจัดเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 อาสาสมัคร

ชุมชนมาช่วยอำานวยความสะดวกด้านสวัสดิภาพ	

นักเรียนจิตมาอำานวยความสะดวกแก่นักเรียนในการลง

จากรถ	 การข้ามถนนพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา		

นอกจากนี้	 ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน	

เช่น	 	 การฝึกซ้อมหนีไฟจากอาคารสูง	 การให้ความรู้

เรื่องการป้องกันสิ่งเสพติด	 และโรคเอดส์	 เพศศึกษา	

โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนคาบจริยศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง
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5. งานลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน

จิตอาสา		ฝ่ายปกครองได้รวบรวมกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จะ

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึง

ประสงค์มาไว้ด้วยกัน	โดยมุ่งปลูกฝังความเป็นผู้นำา	ผู้ตาม

ความเป็นประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข	 และเป็นผู้มีจิตอาสาทำากิจกรรมบำาเพ็ญ

ประโยชน์ต่าง	ๆ	ช่วยเหลือโรงเรียน	และชุมชน	เป็นต้น
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03 ผลการดำาเนินงานฝ่ายกิจกรรม
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	มีเอกลักษณ์คือ	ผู้เรียน

มีความสามารถด้านสุนทรียภาพศิลปะ	 ดนตรี	 	 กีฬา	

ฝ่ายกิจกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีดำาเนินการให้

นักเรียนมีเอกลักษณ์ดังกล่าว	 	 ผ่านการเรียนการสอน

ของศูนย์การเรียนท่ีมีมาตรฐานสากลและกิจกรรมเสริม

ทักษะทั้งด้านดนตรี	 กีฬา	 การแสดง	 ทั้งในและนอก

ห้องเรียนตามความถนัด	 ความสามารถและความสนใจ

ของผู้เรียน		อีกทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน	 	 สถานศึกษา	 สังคม	 ชุมชน	

กิจกรรมในวันสำาคัญของชาติ	 ศาสนา	 และพระมหา

กษัตริย์	 	 	 กิจกรรมนันทนาการ	 กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง		ๆ 		เป็นต้น	โดยปีการศึกษา	

2563	 หลายกิจกรรมได้พัฒนารูปแบบการดำาเนินการ	

รองรับวิถี	New	Normal		สอดคล้องมาตราการป้องกัน

การแพร่ระบาดโรคติดต่อ	 โควิด-19	 ซึ่งมีกิจกรรมที่

สำาคัญจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ดังนี้

งานบริหารฝ่ายและงานกิจกรรมนักเรียน   

	 -	 จัดปฐมนิเทศครูพิเศษใหม	่ ประจำาปี	 2563	

เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2563

	 -	 จัดอบรมการใช้	 Google	 Site	 เพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลการดำาเนินงานภายในฝ่ายกิจกรรม	 เมื่อวันที่	 27	

มีนาคม	2564	โดยมาสเตอร์

ณัฐวุฒิ	 ดอกกฐิน	 และมิสชมัยภร	 	 สุขสมผล	 	 ร่วมกัน

เป็นวิทยากร

	 -	มาสเตอร์ศุภรักษ์		สุขพันธ์	เข้าร่วมการอบรม

ผู้ฝึกสอนเทนนิส	 ระดับพื้นฐาน	 (ระดับต้น)	 Teachni-

cal	Course	For	Coach	(LTAT	Coaching	Beginner	

Players	Course)

	 -	 มิสมลาภรณ์	 ซังปาน	 และมาสเตอร์ณัฐวุฒิ	

ดอกกฐิน	 เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม	 การแข่งขัน

กีฬาแบดมินตัน	กีฬาระหว่างโรงเรียน	ประจำาปี	2563

	 -	 บุคลากรฝ่ายกิจกรรม	 ได้พัฒนาตนเองในช่วง

เดือนมกราคม	2564	อาทิ	อบรมการใช้	Photo	Shop	

เบื้องต้น	 อบรมการบันทึกเสียงเบื้องต้น	 และพัฒนา

ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตน	เป็นต้น

	 -	 ฝ่ายกิจกรรมได้รับนักศึกษาฝีกงาน	 จากคณะ

ศึกษาศาสตร	์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา	 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	จำานวน	2	คน	และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา		สาขา	วิทยาศาสตร์การกีฬา	2	คน	

และสาขา		การออกกำาลังกายและกีฬา	1	คน

งานทุนการศึกษาผู้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี 

กีฬา ประจำาปี 2563 และโครงการส่งเสริมการเรียน

รู้และสนับสนุนการศึกษาดนตรี กีฬา แก่เยาวชนด้อย

โอกาสในชุมชนรอบโรงเรียน 

	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้ดำาเนินโครงการมอบทุนการ

ศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ตแก่นักเรียนที่มีความ

สามารถพิเศษด้านดนตรี	 กีฬา	 และนักเรียนโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ	 โดยแบ่งเป็น	 ด้านดนตรีจำานวน	 3	

คน	 ด้านกีฬาจำานวน	 7	 คนและนักเรียนทุนโครงการฯ	

จำานวน	7	คน	รวมมอบทุนทั้งสิ้นจำานวน	17	คน	
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งานกิจกรรมนักเรียน และงานสัมพันธ์ชุมชน

	 งานกิจกรรมนักเรียน	ได้จัดกิจกรรมท้ังด้านส่งเสริม	

วัฒนธรรมประเพณี	 กิจกรรมการถวายความจงรักภักดี		

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและกิจกรรมอื่น	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 -	จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	วันที่	24	กรกฎาคม	2563	

	 -	จัดพิธีถวายพระพร	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 พิธี

บูชามิสซาสมโภชน์	 พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์	

และพิธีเสกแม่พระหน้าอาคารเซนต์แมร่ี	 วันท่ี	 3	 สิงหาคม	

2563

	 -	 จัดพิธีไหว้คร	ู ประจำาปี	 2563	 เมื่อวันที่	 13	

สิงหาคม	2563	โดยจัดพิธี	2	ส่วนคือ	พิธีภายในหอประชุม	

หลุยส์	 มารีฯ	 มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที	่ 6	 เข้าร่วมพิธี

และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีภายในห้องเรียน

ของตนเอง	 โดยชมผ่านทางระบบการถ่ายทอดสดทาง

เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน

	 -	จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและ

เสื้อสามารถ	OUTSYANDING	STUDENT	เมื่อวันที่	26	

กันยายน	 2563	 โดยมีนักเรียนดีเด่น	 ทั้งสิ้น	 245	 คน	

และรางวัลเสื้อสามารถสีกรมท่า	 17	 คน	 เสื้อสามารถ			

สีเทา	2	คน	และเสื้อสามารถสีแดง	1	คน	

	 -	จัดพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็น

นักบวชของภราดา	เทโอฟาน	วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	และ

สุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา	

ออกัสติน	 อาจิณ	 เต่งตระกูล	 เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	

2563	

	 -	จัดกิจกรรมสลากคริสต์มาส	วันที่	5	กุมภาพันธ	์

2564
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ศูนย์ดนตรี
	 ศูนย์ดนตรีดำาเนินงาน	 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน	งานกิจกรรมดนตรี	การแสดง	การประกวดแข่งขัน	

ตลอดจนกิจกรรมชมรมวงดนตรีต่าง	 ๆ	 ส่งเสริมผู้เรียน

ให้พัฒนาสุนทรียภาพทางดนตร	ี ตามความถนัด	 ความ

สนใจ	 และความสามารถทางด้านดนตรี	 ตลอดปีการ

ศึกษา	 อาทิ	 กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน	 สหศิลป์

ดนตรี	และการแสดง

	 ในปีการศึกษา	 2563	 ศูนย์ดนตรีร่วมกับคณะ

ดุริยางคศาสตร์	 ม.ศิลปากร	 จัดการสอบวัดระดับความ

สามารถทางด้านดนตรี	ในรายวิชาทฤษฎีดนตรีและโสต

ทักษะ	จำานวน	17	คน	โดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาร่วม

กัน	เมื่อวันที่		5	-	6	พฤศจิกายน	2563	

กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรี 

Trinity

	 ศูนย์ดนตรี	 ดำาเนินการส่งเสริมให้นักเรียนได้

สอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรีกับสถาบัน	

Trinity	College	 London	 โดยดำาเนินการจัดการสอบ

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้ง

สิ้น	14	คน	โดยมีนักเรียนได้คะแนนการสอบอันดับหนึ่ง

ของประเทศ	 จำานวน	 5	 คน	 และคะแนนสอบมากที่สุด

ของประเทศ	จำานวน	1	คน	

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี  HMP 

(Higher Music Program)

	 ศูนย์ดนตรี	 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตร	ี และฝึกให้

นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค	์อาทิ	

	 -	 กิจกรรม	 “ACT	 Music	 Show	 Share”	 ส่ง

เสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี	 ได้ถ่าย	

บันทึกคลิปวีดีโอลงเพจ	 Facebook	 ACT	 Music	 Center	

โดยมีนักเรียนส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรม	 ทั้งสิ้น	 จำานวน	

32	คน	

	 -	 กิจกรรม	 ACT	 Music	 Show	 จัดการแสดง

ความสามารถทางด้านดนตรีสำาหรับนักเรียนที่เรียน

คอร์สเรียนนอกเวลา	

	 -	 กิจกรรม	 ACT	 Music	 On	 Friday	 จัดพื้นที่

การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนและยังเป็น

กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ้อมทักษะทางด้าน

ดนตรี	ต่อเนื่องตลอด	10	สัปดาห	์รวมกว่า	10	ชุด	การ

แสดง	

กิจกรรมพัฒนาดนตรีสู่ความเป็นเลิศ

	 ในปีการศึกษา	 2563	 ศูนย์ดนตรี	 ได้ดำาเนิน

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี	 สำาหรับ

นักเรียนวงดนตรี	อาทิ	

	 -	 จัดอบรม	 Work	 Shop	 วงเครื่องลม	 โดยได้

รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ	Mr.	 PRAPAT	 PRATEEP-

PHLEEPON	จาก	มหาวิทยาลัย	National	University	

of	Singapore	ประเทศสิงคโปร์		

	 -	 จัด	 Work	 Shop	 โดยได้รับเกียรติจากท่าน

อาจารย์	ดร.นิพัต	กาญจนะหุต	หัวหน้าภาควิชา	ภาควิชา

ดนตรี	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 -	 จัดกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต	 โดยวง	 KEN	
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ACHIRA	&	VIRTUOSI	THAILAND	เพื่อเปิดโอกาสการ

เรียนรู้ให้สำาหรับ

นักดนตรีวงเครื่องสาย	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2563

	 -	 จัดกิจกรรม	 “ACT	 String	 Combo	 Camp		

ระหว่างวันที่	 16	 -	 18	 พฤศจิกายน	 2563	 โดยได้รับ

เกียรติจากศิลปินวง	 PAUSE	 แบ่งปันความรู้และทักษะ

ด้านดนตรี

ผลงานนักเรียนที่สำาคัญ 

	 -	นายปัณณวิชญ์	พงษ์หฤษฏ	์นักเรียนแผนการ

เรียนสหศิลป์ดนตรี	 ได้คะแนนเป็นอันดับ	 2	 จากการ	

เข้าร่วมการประกวดรายการ	 “Overdrive	 Acoustic	

Guitar	Contest	#2”	

	 -	นางสาวเมธาณ	ีธวัชผ่องศรี	นักเรียนแผนการ

เรียนสหศิลป์ดนตรี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ

ทองอันดับ	 3	 รายการประกวด	 SET	 เยาวชนดนตรี												

แห่งประเทศไทยครั้งที่	23

ศูนย์กีฬา 
	 ศูนย์กีฬา	 ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร	HSP	(Higher	Sport	Program)	จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร	 จัดการแข่งขันกีฬาและนำานักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขันรายการต่าง	ๆ	อาท	ิ	

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬา HSP 

(Higher Sport Program)

	 -	ดำาเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

ระหว่ า ง โรง เรี ยนอัสสัมชัญธนบุ รี และโรง เรี ยน

แบดมินตันบ้านทองหยอด	 	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

นัก เรี ยนโรง เรี ยนอัสสัมชัญธนบุ รีที่ เ ป็นนักกีฬา

แบดมินตันโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดให้ได้

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านกีฬาและการเรียนควบคู่

กัน	ตลอดจนประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงทั้งสองสถาบัน

	 -	ดำาเนินการสอบเลื่อนสายกีฬาเทควันโด	โดยมี

นักเรียนทำาการทดสอบทั้งสิ้น	จำานวน	301	คน	ผ่านการ

ทดสอบ	จำานวน	298	คน	ขาดสอบ	3	คน	

	 -	 ดำาเนินการจัดทดสอบ	 ACT	 Table	 Tennis	

Test	 2020	 มีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น	 จำานวน	

208	คน	ผ่านการทดสอบจำานวน	176	คน	

	 -	 ดำาเนินจัดการแข่งขัน	 “ACT	 Futsal	 Alexis	

Junior	Cup	2020”		รุ่นอายุไม่เกิน	8	ป	ีและ	รุ่นอายุ

ไม่เกิน	10	ป	ีระหว่างวันที่	8-9	ธันวาคม	2563
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กิจกรรมพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

	 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	 โดยมีผลงาน

จากการแข่งขันระดับนานาชาติ	 จำานวน	 4	 รายการ	

ระดับประเทศ	จำานวน	8	รายการ	และระดับหน่วยงาน/

องค์กร	จำานวน	7	รายการ	อาท	ิ

รางวัลระดับนานาชาติ

			-	ชนะเลิศ	รายการ	LTAT-ITF	World	Tennis	Tour	

				-	ชนะเลิศ	รายการ	PTT	ITF	JUNIOR	NONTHABURI	J5

รางวัลระดับประเทศ

		-	ชนะเลิศ	รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร

			-	ชนะเลิศ	รายการ	SET	ALL	THAILAND	TABLE	

TENNIS	CIRCUIT	1

			-	ชนะเลิศ	รายการ	MOMENTUM	BY	SPIRIT	

PATHUM	THANICUP	2020 งานสระว่ายนำา้ 
	 งานสระว่ายนำา้		ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน	

คอร์สนอกเวลา	วันเสาร์	และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	

จัดการแข่งขันกีฬา	 และนำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการต่าง	ๆ 	เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาว่ายน้ำา	โดยมี	

ผลงานจากการแข่งขันท้ังส้ิน	6	รายการ	รวม	15	เหรียญ

ทอง	37	เหรียญเงินและ	29	เหรียญทองแดง	อาทิ

			-	รายการเยาวชนพัฒนาฝีมือ	ครั้งที่	1/2563

			-	รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย	ประจำาปี	2563

			-	รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำาระหว่างโรงเรียน

ส่วนกลาง	กรมพลศึกษา	
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ศูนย์ฟิตเนส
	 ศูนย์ฟิตเนสฯ	 เปิดให้บริการการออกกำาลังกาย

เพ่ือสุขภาพ	ทุกวันจันทร์	–	เสาร์	เวลา	07.30	–	19.00	น.

ให้แก่สมาชิกทั้งนักเรียน	 บุคลากร	 ผู้ปกครอง	 และ

ชุมชน	โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่สมาชิก	ดังนี้

	 -	 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสมาชิก	 ACT	 Super	

Strong	 Challenge	 2020	 เพื่อทดสอบความแข็งแรง

ของร่างกาย	 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน	 91	 คน	

ผ่านการทดสอบจำานวน	79	คน

	 -	 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	 ในรูป

แบบการออกกำาลังกายแบบ	 Group	 Exercise	 ทุกวัน

ศุกร์	เวลา	17.00	-18.00	น.	รวมทั้งสิ้น	9	ครั้ง	ประกอบ

ด้วย	

	 1.	Zumba

	 2.	Aerobic

	 3.	Power	fighting	

64



04

Annual Report 2020

1. งานรับนักเรียนใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ดำาเนินการรับสมัคร

นักเรียนใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เพื่อเข้าเรียนใน

ระดับชั้นต่าง	ๆ	ดังนี้

1.1 กิจกรรม Open House 

	 กิจกรรม	 Open	 House	 จัดขึ้นเมื่อวันที	่ 11	

ตุลาคม	 2563	 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียน

อนุบาลต่าง	ๆ	ได้รับทราบข้อมูล	รายละเอียดของแต่ละ

แผนการเรียน	 รวมถึงแนวทางในการรับนักเรียนเข้า

เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ประจำาปีการศึกษา	

2564	

1.2 การรับนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ดำาเนินการรับสมัคร	 และ

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่	 1	

ปีการศึกษา	2564	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2563	และ

ประกาศผลสอบคัดเลือก	 เมื่อวันที่	 12	 พฤศจิกายน	

2563	

1.3 การรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายนอก)

	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ดำาเนินการรับสมัคร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และมัธยมศึกษาปี

ที่	4	ปีการศึกษา	2564	ผ่านระบบออนไลน์	และดำาเนิน

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

เมื่อวันที่	26	มกราคม	2564	และสอบคัดเลือกนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2564	

ประกาศผลสอบคัดเลือก	วันที่		5	กุมภาพันธ์	2564	

ผลการดำาเนินงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
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ระดับชั้น หลักสูตรสามัญ English Program รวม

ประถมศึกษา 2,219 343 2,562

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,060 136 1,196

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,058 84 1,142

รวมทั้งสิ้น 4,337 563 4,900

งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ

	 งานประชาสัมพันธ์	 และสารสนเทศ	 ดำาเนิน

การเผยแพร่ข้อมูล	 ข่าวสาร	 และกิจกรรมโรงเรียนผ่าน

ช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์	 และ	 Social	Media	 ของโรงเรียน	

ตลอดปีการศึกษา	2563	โดยมีสถิติยอด	View	Social	

Media	ณ	วันที่	30	เมษายน	2564	ดังนี้

-	Facebook	Assumption	College	Thonburi	

		11,652	คนถูกใจเพจ	และ	12,679	คนติดตามเพจ

-	Facebook	ACT	Media	&	Studio	7,542	คนถูกใจ

		เพจ	และ	7,788	คนติดตามเพจ

-	Youtube	ACT	Media	จำานวน	1,660	subscribers	

		และ	336,836	views

-	Instagram	(IG)	act_media_studio	1,912	คน	

		ติดตาม

-	Line	@actnews	มีเพื่อนจำานวน	5,476	คน

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
	 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	ประกอบด้วย	ผู้แทน	

ผู้รับใบอนุญาต	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทน

คร	ู	จำานวน	8	ท่าน		ในปีการศึกษา	2563		จัดประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	จำานวน	4	ครั้ง		โดยภาค

เรียนที่	1	จัดประชุมเมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2563	และ

วันที่	22	ตุลาคม	2563		ในภาคเรียนที่	2	จัดประชุมเมื่อ

วันที่	 17	ธันวาคม	2563	และวันที่	 18	มีนาคม	2564		

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน	ได้รับทราบผลการดำาเนินงานของโรงเรียนและ	

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นสำาคัญต่าง	ๆ

ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานอันเป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน

แผนกธุรการ
งานทะเบียน

	 จำานวนนักเรียน	ปีการศึกษา	2563	มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น		4,900	คน	นักเรียนชาย	จำานวน	3,018	คน	

และนักเรียนหญิง	จำานวน	1,882	คน	โดยมีจำานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น	ดังนี้

ข้อมูล	ณ	วันที่	10	มิถุนายน	2563
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งานสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน	จัดทำาจุลสาร	และวารสารในรูป

แบบออนไลน์	 และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรูปแบบตี

พิมพ์	โดยมีการเผยแพร่ตลอดปีการศึกษา	2563	ดังนี้

1.	จุลสาร	จำานวน	4	ฉบับ	

	 ฉบับที	่218	เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	2563

	 ฉบับที	่219	เดือนกันยายน	2563

	 ฉบับที	่220	เดือนตุลาคม	-	ธันวาคม	2563

	 ฉบับที	่221	เดือนมกราคม	-	มีนาคม	2564

2.	อสธ	สาร	ปีการศึกษา	2563	ฉบับที่	87

3.	หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ	ACT	TIMES	Vol.14	

				No.1	May	-	October	2020

งานสารบรรณ

	 ปริมาณเอกสารเข้า	 -	 ออก	 ของแผนกธุรการ	

ตลอดปีการศึกษา	2563	มีดังนี้

1.	หนังสือเข้า	จำานวน	1,005	ฉบับ

2.	หนังสือออก	จำานวน	645	ฉบับ

3.	คำาสั่งแต่งตั้ง	170	ฉบับ

4.	ประกาศ	จำานวน	24	ฉบับ

ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี

	 ตลอดปีการศึกษา	2563	สมาคมผู้ปกครองและ

ครูฯ	ได้จัดประชุมประจำาเดือน	รวม	6	ครั้ง	นอกจากนั้น	

ยังจัดประชุมกลุ่มย่อย	เพื่อติดตามงานและกิจกรรมต่าง	

ๆ	ที่สมาคมฯ	จัดขึ้น	อีกหลายครั้ง

	 จัดการประชุมไตรภาคี	โครงการโรงเรียนพี่

โรงเรียนน้อง	ระหว่าง	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี		สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน	

อัสสัมชัญอุบลราชธานี	 และสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	ณ	โรงเรียนอัส

สัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	

	 สมาคมฯ	 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน	

อาทิ			

	 -	ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่	1/2563	

	 -	พิธีเสกรูปปั้นแม่พระ	และห้องประชุม	

	 -	พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นฯ	

	 -	พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี	ปีการศึกษา	2562	

	 -	ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต	ร.9	
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	 -	ร่วมงานกิจกรรมสายสัมพันธ์ฯ	ระดับชั้น	ม.		1

		 		และจัดพิธีวางพวงมาลา	ณ	อนุสรณ์แห่งความ

	 		จงรักภักดี	บริเวณสวนกาญจนา

	 -	พิธีบูชาขอบพระคุณสุวรรณสมโภชการ

	 		ปฏิญาณตนของ	ภราดา	อาจิณ	เต่งตระกูล	

	 		และหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของ	ภราดา	

	 		วีรยุทธ	บุญพราหมณ์		

	 -	พิธีถวายพระพร	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

	 		รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	

	 		พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้า

	 		สุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	

	 			และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ

		 		พระบรมราชชนนี	พันปีหลวง

	 -	พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ	พิธีมิสซา

	 		บูชาขอบพระคุณ	และเปิดไฟต้นคริสต์มาส	

	 		ทั้งนี้	สมาคมฯ	ได้จัดอาหารนำามาแจก

	 		ให้กับ	ผู้ร่วมงาน

	 -	ร่วมการจับสลากคริสต์มาสให้โชค	2020	

	 -	ร่วมมอบรางวัลปีใหม่ครอบครัวครู	เจ้าหน้าที่	
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	 		และพนักงาน	โดยสมาคมฯ	สนับสนุนรางวัล

	 		พิเศษให้กับครูและเจ้าหน้าที่	จำานวน	40,000	

	 		บาท		และรางวัลพิเศษให้กับพนักงาน	จำานวน	

	 		20,000	บาท

			 นอกจากนี้	 สมาคมฯ	 ยังให้ขวัญกำาลังใจกับ

คณะครู	 โดย	 มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้

กับคุณครูที่เจ็บป่วย	 ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเพื่อ

เป็นสวัสดิการสำาหรับครูและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี	 สนับสนุนกองทุนครูเกษียณ	 ปีละ	

100,000	 บาท	 มอบเงินให้ครูเกษียณเมื่ออายุครบ	

60	 ปีบริบูรณ์	 โดยมอบเงินให้คร	ู 1,000	 บาท	 ต่ออายุ

การทำางาน	 1	 ปี	 มอบเงินรางวัลให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่

สม่ำาเสมอโดยไม่ขาด	ลา	มาสาย	ตลอดปี	คนละ	1,000	

บาท	 ส่งพวงหรีดเคารพศพ	 บิดา-มารดา-คู่สมรส-

บุตร	 ของครูและเจ้าหน้าที่	 ตลอดจนบิดา-มารดา	 ของ

นักเรียนปัจจุบัน	 	 และหน่วยงาน/องค์กร	 หรือบุคคล

ที่เห็นว่าเหมาะสม	 และส่งดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี

กับบุคคลในโอกาสต่าง	 ๆ	 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ

จอ	 LED	 พร้อมอุปกรณ์	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ

นักเรียน	 และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ใต้อาคาร

เซนต์ปีเตอร	์ มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อเตรียมรับ

สถานการณ	์ “โรคระบาดติดเชื้อ	 COVID-19”	 เป็นเงิน

จำานวน	1,000,000	บาท

	 การจัดกิจกรรมวันพ่อ	 จัดการแข่งขันฟุตบอล

เชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้ปกครองและสมาคมฯ	

โดยในครั้งนี้มี ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำานวน

มาก	 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน	 และจาก

แผนกการเงิน
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประเภทต่าง	 ๆ	 รวม	 279	ทุน	 คิดเป็นร้อยละ	

5.55	ของนักเรียนทั้งหมด	เป็นเงินทั้งสิ้น	17,923,945	บาท	จำานวนทุนการศึกษา	279	ทุน	แบ่งเป็นประเภท	ดังน้ี

	 1.	ทุนการศึกษาเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	(ทุนราฟาแอล)	จำานวน	9	ทุน

	 2.	ทุนการศึกษาเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ทุนยอห์น	แมรี่)	จำานวน	29	ทุน

	 3.	ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ	ดนตรี	และกีฬา	จำานวน	174	ทุน

	 4.	ทุนการศึกษาอื่น	ๆ	จำานวน	67	ทุน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า	

COVID-19	 สมาคมฯ	 ไม่สามารถจัดกิจกรรมหลักของ

สมาคมฯ	 ได้	 อาทิ	 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล	 การ

แข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล	สำาหรับการจัดการแข่งขันแรลลี่

การกุศล	เนื่องจากได้มีผู้ปกครองได้ร่วมบริจาคเงิน	และ

สิ่งของมาแล้วนั้น		สมาคมฯ	จึงได้เป็นตัวแทน	ผู้ปกครอง	

นำาสิ่งของ	 และรายได้จากการบริจาค	 นำาไปมอบทุน

การศึกษา	 ณ	 วัดป่าธรรมคีรี	 จังหวัดนครนายก	 ตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 และนำารายได้สมทบเข้ากองทุน

สวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่	จำานวน	150,000	บาท	และ

กองทุนบำาเหน็จสมทบพิเศษ	จำานวน	150,000	บาท

69



05

งานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน	 เป็นหน่วยงานที่อำานวยความสะดวกด้านยานพาหนะ	 ดูแลการบริการ

รถตู้รับส่งนักเรียน	ปัจจุบันมีรถตู้ให้บริการจำานวน	40	คัน	มีการจัดระบบการบริหารงาน	ให้เกิดความปลอดภัยแก่

นักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียน	ดังนี้

1.	อบรม/ประชุมพนักงานขับรถประจำาเดือน			เป็นการ

			แจ้งข่าวสารต่าง	ๆ		และยำา้เตือนถึงเรื่องความ

			ปลอดภัยในการขับขี่รถ	และการให้บริการ

2.	มีการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถทุกคน	ปีละ	

			2	ครั้ง	และสุ่มตรวจทุกเดือน

3.	ตรวจสภาพรถโดยบริษัทตัวแทนตรวจสภาพรถ

				เอกชน	ยูพีดี	(ตรอ.)	ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีได้

				มาตรฐาน

4.	สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ

5.	พ่นฆ่าเช้ือรถรับ	-	ส่งนักเรียน	จำานวน	40	คัน

6.	พนักงานขับรถดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน	

			มีการตรวจเช็คนักเรียนลงจากรถ	ตรวจคัดกรอง	ดูแล

			ความปลอดภัยข้ามถนน

ผลการดำาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
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งานโภชนาการ	 สถานที่ทำาการอยู่ชั้นล่างของอาคาร	

Golden	 Jubilee	 ครัวต้นสน	 อาคารเซนต์แมรี่	 และ	

ACT	 PANG	NAM	 งานโภชนาการ	 มีพนักงานในความ

ดูแลจำานวนทั้งหมด	50	คน		มีหน้าที่ในการให้บริการจัด

จำาหน่ายอาหาร	และเครื่องดื่มให้กับบุคลากร	นักเรียน	ผู้

ปกครอง	และให้บริการกับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน	เปิดให้

บริการต้ังแต่วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	06.00	-	17.00	น.	และ

วันเสาร์	เวลา	06.30	-	16.00	น.ในการดำาเนินงานเน้น

กระบวนการในการกำากับ	 และติดตามการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	อาทิ	งาน

ครัวกลาง	ครัวเด็ก	(เด็กนักเรียนทานประจำา	ป.1	-	ป.3)	

ครัวต้นสน	 งานครัวครู	 ACT	 PANG	 NAM	 งานรับรอง

บุคลากรทั้งภายใน	-	ภายนอก	งานครัวนักกีฬาโครงการ

พิเศษ	งานล้างภาชนะ	และงานทำาความสะอาด	จากผล

การดำาเนินงานของงานโภชนาการตลอดปีการศึกษา																																																																																																																										

ส่งผลให้โรงอาหารของโรงเรียนฯได้รับประกาศนียบัตร	

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	

ต่อเนื่องเป็นปีที	่ 11	 และประกาศนียบัตรกรุงเทพ

อาหารปลอดภัยของสำานักงานเขตบางแค	 	 	 สำานักงาน

เขตบางแค	 จัดส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจมาตรฐาน	

สุขาภิบาลเป็นประจำาทุกปี	 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนให้

ความสำาคัญกับงานโภชนาการ	 และจัดสรรงบประมาณ

ประจำาปีอย่างเพียงพอและเหมาะสม		ซึ่งจะต้องมีการ

พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา																	
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งานอนามัยโรงเรียน มีห้องพยาบาลตั้งอยู่ที่อาคาร		

มาร์ติน	เปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน	และ

บุคลากร	 ตั้งแต่เวลาวันจันทร	์ -	 วันศุกร์	 เวลา	 07.30-

17.00	น.	และวันเสาร์เวลา	08.00	-	15.30	น.	มีการให้	

บริการแก่นักเรียน	และบุคลากร	ดังนี้	

1.	บริการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	และนำาส่ง	

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	กรณี				

ที่ประสบอุบัติเหตุโดยใช้ประกันอุบัติเหตุที่โรงเรียนจัด

ทำาให้											

                                                                                                                                                                                   

2.	บริการป้องกันโรค	

	 -	 จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 วัคซีน

ป้องกันโรคตามเกณฑ์	 (กระทรวงสาธารณสุข)	นักเรียน	

ป.1	และ	ป.6	 วันที	่ 17-18	มีนาคม	2564	และวัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	(เข็มที่	1)	วันที่	24-25	กันยายน	

2563	และ(เข็มที่	2)	วันที่	26	ต.ค.	2563	

	 -จัดป้องกันโรคติดต่อ	 ดำาเนินการตามมาตรการ

ป้องกันโรคติดต่อของโรงเรียน	 ให้ความรู้นักเรียน				

เกี่ยวกับโรคระบาด	และตรวจคัดกรองป้องกันโรค

3.	บริการส่งเสริมสุขภาพ	ได้แก่	

	 -	ตรวจสุขภาพบุคลากร	โดยตรวจพนักงาน	วัน

ที่	22,	29	สิงหาคม	2563	ตรวจครูและเจ้าหน้าที่	วันที่	

10,	31ตุลาคม	2563

	 -	 จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร	 เรื่อง	 “การ

ปฏิบัติสำาหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19”	โดยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จากศูนย์บริการสาธารณสุข	 40	 บางแค	 วันที่	 19	

มิถุนายน	2563

4.	ประสานงานกับโรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์

เนช่ันแนล	หนอแขม	จัดเจ้าหน้าท่ีพยาบาลและรถพยาบาล	

ไว้บริการนักเรียน	บุคลากร	ในงานกิจกรรมของโรงเรียน																																																																																																																																								
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ร้าน Stationery (Big A) ตั้งอยู่ชั้น	 1	 อาคาร			

เซนต์แมรี่	เปิดให้บริการ	

	 วันจันทร์	-	วันศุกร	์เวลา	7:00	-	17:00	น.

	 วันเสาร์	เวลา	7:30	-	15:30	น.

ร้าน	 Stationery	 เป็นร้านจำาหน่ายอุปกรณ์การเรียน

และอุปกรณ์เครื่องเขียนรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการ

เรียนการสอน	มีสินค้าตามหมวดหมู่	เช่น

	 •	 ประเภทอุปกรณ์การเขียน	 ปากกา	 ดินสอ	

ไม้บรรทัด	ยางลบ	ฯลฯ

	 •	 ประเภทอุปกรณ์สำานักงาน	 อาทิเช่น	 เครื่อง

เย็บ	 ลวดเย็บ	 กระดาษ	 เครื่องเจาะกระดาษ	 แฟ้ม	

เป็นต้น

	 •	ประเภทอุปกรณ์กีฬา	ดนตรี	สันทนาการ

	 •	ประเภทอุปกรณ์ศิลปะ	และงานฝีมือ

	 •	ประเภทอุปกรณ์ตกแต่ง	ตามเทศกาล

	 •	ประเภทเครื่องแบบนักเรียน	ชุดพละ	อุปกรณ์

การแต่งกายลูกเสือ	 เนตรนาร	ี กระเป๋านักเรียนต่าง	 ๆ	

รองเท้านักเรียน	 รองเท้าพละ	 รองเท้าลูกเสือ	 ถุงเท้า	

และอุปกรณ์ประกอบการแต่งกายต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 •	 ประเภทหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร	์ สมุด

ที่ใช้ประกอบในการเรียน	 สมุด	 40	 20	 แผ่น	 สมุดจด

การบ้าน	สมุดคัดจีน	คัดไทย-E		สมุดใบลา	สมุดรายงาน	

สมุดวาดเขียน	สมุดทำาความดี	ฯ

	 •	เบ็ดเตล็ด

	 นอกจากนี้	 ทางร้านยังมี	 สินค้าประเภทสินค้า

ฝากขาย	 จากผู้ประการภายนอกโดยนำาสินค้ารูปแบบ

อื่น	ๆ	นอกเหนือจากที่โรงเรียนมี	มาวางจัดจำาหน่ายให้

เลือกสรรอีกมากมาย	เช่น

	 -	ประเภทสินค้าอุปโภค

	 -	ประเภทกิ๊ฟช็อป	งานประดิษฐ์

	 -	ประเภทหนังสือ	เกมประเทืองปัญญา	ฝึกสมอง

	 -	เบ็ดเตล็ด	

	 ร้าน	 Stationery	 เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่าย

บริหารทั่วไป	 ซึ่งควบคุมดูแลโดยคุณครู	 และบุคลากร

ของทางโรงเรียน	 นโยบายร้านมุ่งเน้นความเป็น

มาตรฐานสากล	สินค้าดี	มีคุณภาพ	และราคาย่อมเยาว์	

สินค้าตรงต่อความต้องการของลูกค้า	“เพราะหัวใจของ

เรา	คือ	การบริการ”
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รายการ มวก.นนทบุรี คัพ 2019 ครั้งที่ 26

วันที่	4	มกราคม	-	19	กุมภาพันธ์	2563	รุ่น	12	ป	ีได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 นายอมร	 อัครชาญเกียรต	ิ ได้รับรางวัล

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม	 เด็กชายศิรสิทธิ์	 ทรัพย์สิน	 ได้รับ

รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

รายการกรมพลศึกษา 

วันท่ี	20	กรกฎาคม	2563	–	22	กันยายน	2563	รุ่น	14	ปี	

ประเภท	ก.	ได้รับรางวัลชนะเลิศ		

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ	108	แชมเปียนชิพ	

2020	26-27	กันยายน	2563	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

	 เด็กชายพีรดา	 ล่าสวัสดิ์	 ได้รับรางวัลดาวซัลโว		

เด็กชายดนุพล	บุษผา	ไดรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม	

	 โค้ชอมร	อัครชาญเกียรติ		ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอน

ยอดเยี่ยม

การแข่งขันฟุตบอลรายการ	ซีพี-เมจ	ิธันเดอร	์คัพ	ยู-14	

แชมเปี้ยนส์	2020		

วันที่	10	 -	12	ธันวาคม	2563	รุ่น	14	ปี	 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศ

	 เด็กชายอัษฎา	หอมหวน		ได้รับรางวัลดาวซัลโว		

	 เด็กชายอัษฎา	หอมหวน		ได้รับรางวัล	MVP	

นักเตะยอดเยี่ยม	

	 เด็กชายนภัทร	 สกุลจันทร์	 ได้รับรางผู้รักษา

ประตูยอดเยี่ยม,	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี ได้รับ

รางวัล	FAIR	PLAY

งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
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06 ผลการดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานท่ี

การดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
	 ฝ่ายอาคารสถานที	่รับผิดชอบผู้ดูแลและบริหาร

จัดการงานตามโครงสร้างบริหารงานภายในโรงเรียน	

ประจำาปีการศึกษา	2563	มีหน่วยงานในสังกัด	จำานวน	

7	 งาน	 ประกอบด้วย	 งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่	

งานอาคารสถานที่	งานสิ่งแวดล้อม	งานซ่อมบำารุง	งาน

สาธารณูปโภค	 งานจราจรและรักษาความปลอดภัย	

งานศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 	 ซึ่งในงาน

ต่าง	ๆ	ของฝ่ายอาคารสถานที	่ที่จะต้องดูแลบำารุงรักษา

อาคารสถานที่		ให้มีความมั่นคงแข็งแรง	ปลอดภัย	มีสิ่ง

อำานวยความสะดวกพอเพียง	ต่อการใช้งาน	และมีสภาพ

แวดล้อมที่ร่มรื่น	สะอาด	ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนการ

สอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน	 เพื่อให้เป็นไป

ตามแผนพัฒนาโรงเรียน	 มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง

แวดล้อม	 	 ตลอดจนการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนได้

อย่างมีความสุข	และให้การดำาเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย		วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
	 ดำาเนินการจัดทำาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	

งบประมาณประจำาปีและคู่มือการปฏิบัติงานทุกหน่วย

งาน	 เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย	 เป้า

หมาย	 และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้	 	 โดยมี

ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	 	 นโยบายด้านการศึกษาของมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 	 มีการส่งเสริม

และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตาม

แนวนักบุญมงฟอร์ต	 	 โดยมีการจัดทำาข้อมูลแผนงาน/

กิจกรรม/โครงการเพื่อนำาเสนอพิจารณาอนุมัติ	 	 พร้อม

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสำาเร็จของงาน/

กิจกรรม/โครงการที่ได้ดำาเนินการทั้งหน่วยงานภายใน

และหน่วยงานภายนอก	 	 จัดให้มีการบริการและเอื้อ

อำานวยความสะดวกการใช้อาคารสถานที่	 	 สำาหรับการ

ประชุมอบรมสัมมนา	 	 ตลอดจนการใช้อาคารสถาน

ที่	 	 เพื่อการถ่ายทำาละคร	ภาพยนตร์	 โฆษณา	และงาน

มงคลต่าง	 ๆ	 ส่งเสริมสนับสนุนครู	 บุคลากร	 พนักงาน
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ฝ่ายอาคารสถานที่ให้ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษา

ดูงาน	 เพื่อพัฒนาวิชาชีพและศักยภาพในการดำาเนิน

งานตามสายงาน	 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา

ระหว่างพนักงานในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย	 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและส่งเสริม

การออกกำาลังกายให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง		

จัดทำางบประมาณรองรับการปฏิบัติงานล่วงเวลาของ

พนักงาน	 	 อำานวยความสะดวกและบริการจัดทำาป้าย

งานศิลป์	 	 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ในงาน

พิธีการต่าง	ๆ		ให้มีความชัดเจน	สวยงามและผู้เข้าร่วม

งาน	 	 สามารถรับรู้และเข้าใจในหัวข้อเรื่องจากข้อความ

ป้ายประชาสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ	์ 	 ดำาเนิน

การให้บริการสถานที่พักรับรองสำาหรับคร	ู 	บุคลากร	ที่

เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ภายในโรงเรียน	 อีกทั้ง

บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย		โดยมีอาคารหอพักรับรอง		จำานวน	3	

อาคาร	ประกอบด้วย

	 อาคารเซนต์แอนดรูว	์1	มีห้องพักรับรอง	จำานวน	

25	ห้อง	รองรับผู้เข้าพักอาศัยได	้จำานวน	50	ท่าน

	 อาคารเซนต์แอนดรูว	์2	มีห้องพักรับรอง	จำานวน			

28	ห้อง	รองรับผู้เข้าพักอาศัยได	้จำานวน	56	ท่าน 

	 อาคารมาร์ติน	มีห้องพักรับรองขนาดใหญ่	จำานวน				

3	ห้อง	รองรับผู้เข้าพักอาศัยได้	จำานวน	90	ท่าน

	 มีห้องพักรับรองขนาดเล็ก	 จำานวน	 3	 ห้อง					

รองรับผู้เข้าพักอาศัยได้	จำานวน	9	ท่าน	

	 นอกจากนี้ยังให้บริการและอำานวยความสะดวก

ด้านสถานที่จอดรถ	 สำาหรับคร	ู บุคลากร	 ผู้ปกครอง	

อย่างเป็นสัดส่วน	 โดยมีอาคารเทโอฟาน	 (อาคารจอด

รถ	7	ชั้น)	รองรับการจอดรถได้	จำานวน	350	คัน	และ	

อาคารโกลเด้น	 จูบิลี	่ (อาคารจอดรถชั้นใต้ดิน)	 รองรับ

การจอดรถได้	 150	 คัน	 ซึ่งยังไม่รวมพื้นที่แนวถนนที่มี

การหมุนเวียนการจอดรถของผู้ปกครองที่มารับ-ส่งบุตร

หลาน	ภายในโรงเรียน

งานอาคารสถานที่
	 ดำาเนินการดูแลรับผิดชอบตรวจสอบ		ตรวจเช็ค

และซ่อมบำารุงรักษา	 อาคารเรียน	 อาคารประกอบ	

จำานวน	 24	 อาคารและสถานที่ต่าง	 ๆ	 ภายในโรงเรียน	

ในพื้นที่รวม	80	ไร่	27	ตารางวา	ดำาเนินการจัดพนักงาน

ประจำาโรงเรียน	 และพนักงานบริษัท	 OUTSOURCE	

เข้าไปดูแลรักษาทำาความสะอาดพื้นที่	 จัดเตรียมสถาน

ที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มีสิ่งอำานวย

ความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี	 	 มีสภาพ

แวดล้อมท่ีร่มร่ืน	 และมีแหล่งเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน	 จัดทำา	

เอกสารข้อมูลใบรับรองการตรวจสอบอาคารประจำาปี

เพื่อรับรองความมั่นคง	 แข็งแรง	 ปลอดภัย	 โดย

กรุงเทพมหานครให้การบริการจัดเตรียมสถานที่	 	 เพื่อ

การประชุม	อบรม/สัมมนาและกิจกรรมต่าง	ๆ	ภายใน

โรงเรียน	 ดำาเนินการฉีดพ่นหมอกควัน	 เพื่อกำาจัดลูกนำา้

ยุงลาย	 และแหล่งเพาะพันธุ์	 ดำาเนินการฉีดพ่นนำา้ยา

ฆ่าเชื้อโรค	 ไวรัส	 ภายในห้องเรียน	 ห้องประกอบ	 เพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาด
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งานสิ่งแวดล้อม
	 ดำาเนินการจัดทำาสถานที่ต่าง	ๆ	ภายในโรงเรียน

ให้มีความสวยงาม	 สะอาด	 ร่มรื่น	 เอื้อต่อบรรยากาศ

ในการเรียนรู้	 	 ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ		

ปลูกต้นไม้เป็นกรอบอาคารเพื่อป้องกันความร้อนเข้า

สู่อาคาร	 มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและ

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่	 	 แยกสีถังขยะตามประเภท

ของขยะตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ	 	 มีการ

ตัดแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียน	 เพื่อความปลอดภัย	 และ

สวยงาม	 	 โดยนำากิ่งไม้มาบดย่อยแล้วผลิตเป็นปุ๋ยหมัก

จากเศษกิ่งไม้		ใช้ใส่ต้นไม้ภายในโรงเรียน		ด้านพลังงาน	

ทางโรงเรียนมีการคำานึงถึงการใช้พลังงานทดแทน

ภายในโรงเรียน	มีการใช้แผงโซล่าเซล	จำานวน	356	แผง		

และติดตั้งเสาไฟส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์		

ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐสามารถผลิตกระแส

ไฟฟ้าทดแทนได้	 188,451.69	 kWh/ปี	 ด้านพลังงาน

เชื้อเพลิงทางโรงเรียนได้นำาน้ำามันที่ผ่านการทอดจาก

โรงอาหาร	 นำามาผลิตเป็นน้ำามันไบโอดีเซล	 ใช้กับรถ

บรรทุกของโรงเรียน	 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำามันดีเซล	

และนำาเศษอาหารจากโรงอาหารมาหมัก	 เพื่อผลิตเป็น

แก๊สชีวภาพ	 ใช้ทดแทนแก๊ส	 LPG	 ในการหุงต้มน้ำามัน

ไบโอดีเซล	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการครู	 และนักเรียน

ด้านการดำาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง

แวดล้อมขึ้น	เพื่อดำาเนินการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

งานซ่อมบำารุง
	 ดำาเนินงานซ่อมบำารุง	 ดูแล	ตรวจเช็ค	 ซ่อมแซม

รักษาวัสดุ	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	และเคร่ืองใช้สำานักงาน	

ภายในโรงเรียน	 รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน	 การ

สอนของนักเรียน	เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี	มีประสิทธิภาพ	

พร้อมใช้งานด้วยความมั่นคง	แข็งแรง	และปลอดภัยต่อ

ผู้ใช้งาน	 อีกทั้ง	 อำานวยความสะดวกด้านการจัดการ

เรียนการสอนต่อครู	 บุคลากร	และนักเรียนให้เป็นไปตาม	

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
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งานสาธารณูปโภค
	 การดำาเนินงานสาธารณูปโภค		มีงานที่ต้องดูแล

รับผิดชอบตรวจสอบ	 ตรวจเช็ค	 และซ่อมบำารุงรักษา	

พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติหน้าที่งาน	 ดังต่อไปนี้	 	 งาน

ระบบไฟฟ้าระบบนำา้ประปา	 ระบบเครื่องปรับอากาศ	

ระบบโทรศัพท์	 ทีวี	 เครื่องเสียง	 กล้องวงจรปิด	 ลิฟต์	

โสตทัศนูปกรณ์	 ทั้งภายในและภายนอก	 	 เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการเรียนการสอนของคร	ู บุคลากร	 นักเรียน	

อีกทั้งการว่าจ้างบริษัท	 OUTSOURCE	 ประกอบด้วย	

งานระบบปรับอากาศ	 COOLED	 CHILLER	 SYSTEM	

โดยบริษัทแอร์โค	จำากัด	ระบบปรับอากาศ	SPLIT	TYPE

โดยบริษัท	ทีมเทคโนโลยี	จำากัด	ระบบลิฟต์	โดย	บริษัท	

มิตซูบิชิ	จำากัด	และ	บริษัท	สยาม	ฮิตาชิ	 เอลลิเวเตอร	์

จำากัด	 พร้อมทั้งได้เชิญที่ปรึกษา	 และผู้เชี่ยวชาญด้าน

การใช้พลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	 	 โดยวิศวกร

สถาบันวิจัยพลังงาน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ดูแล

กำากับ	 ตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนให้

เป็นไปตาม	 พ.ร.บ.	 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	

พ.ศ.	2535	(บพผ.1)	เพื่อให้การดำาเนินงานต่าง	ๆ	เป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย	บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

งานจราจร และรักษาความปลอดภัย
	 การดำาเนินงานจราจรและรักษาความปลอดภัย

ภายในโรงเรียน	 	 ได้มีการบริหารจัดการพนักงาน	 ดูแล

เกี่ยวกับการจราจรและรักษาความปลอดภัยภายใน

โรงเรียน	ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยมีพนักงานของโรงเรียน	

จำานวน	6	นาย	และพนักงานของบริษัทภายนอก	จำานวน	

13	นาย	รวมทั้งสิ้น	19	นาย	 โดยแบ่งออกเป็น	2	ช่วง

78



Annual Report 2020

เวลา	 	ช่วงกลางวัน	จำานวน	15	คน	เวลาตั้งแต่	06.00	

–	18.00	น.	ช่วงเวลากลางคืน	จำานวน	4	คน	เวลาตั้งแต่	

15.00	 –	 09.00	 น.	 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจร	 และ

สถานที่จอดรถ	 ตรวจเช็คบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ

งานภายในโรงเรียน	 พร้อมทั้งยังทำาหน้าที่ประสานงาน

กับเจ้าหน้าท่ีตำารวจจราจร	สถานีตำารวจนครบาลหลักสอง		

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรอบนอกโรงเรียน	 และการ

ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่คร	ู นักเรียน	 และผู้

ปกครองของโรงเรียน	 ซึ่งทำาให้เกิดความคล้องตัว	 และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

งานศูนย์การเรียนรู้ฯ

	 ดำาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหาร

จัดการพลังงาน	 และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตาม

หลักวิชาการให้กับครู	 บุคลากร	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	

ชุมชน	 และองค์กรภายนอก	 โดยบูรณาการองค์ความ

รู้ร่วมกับกลุ่มสาระทั้ง	 8	 กลุ่มสาระ	 ในการนำานักเรียน

ลงมาเรียนรู้ตามสถานีต่าง	 ๆ	 24	 สถานีการเรียนรู้	 มี

วิทยากรให้ความรู้ตามสถานีการเรียนรู้	 และบรรยายให้

ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อมให้กับ

หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอก	จัดทำาสื่อการ

เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อมในรูป

แบบคลิปวีดีโอเผยแพร่ผ่าน	 YOUTUBE	 มีการคิดค้น

นวัตกรรมด้านพลังงาน	 และสิ่งแวดล้อมใหม่	 ๆ	 เพื่อใช้

แก้ปัญหาด้านพลังงาน	และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 เผย

แพร่แก่ชุมชน	 โดยได้ประดิษฐ์นวัตกรรมระบบรดน้ำา

ต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	และระบบตรวจ

จับความชื้นในดิน	 เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงาน	 และการ

รดนำา้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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07 ผลการดำาเนินงานสำานักผู้อำานวยการ

งานนโยบายและแผน 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้ดำาเนินงานตามแผน	

พัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน	พ.ศ.	2560-2564		ซ่ึงได้กำาหนด	

วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา	“โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต	พัฒนา

อัจฉริยภาพ		ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ	ส่ือสารภาษาสากล	

สร้างสรรค์	 นวัตกรรมการศึกษาด้วยมาตรฐานคุณภาพ

สากล”	 ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของ				

ผู้อำานวยการ	ภราดา	ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	ที่ใช้หลัก

การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในด้านวิชาการควบคู่

คุณธรรม	 มีความสามารถด้านสุนทรียภาพ	 มีอาคาร

สถานที่	บรรยากาศร่มรื่น	สวยงาม	เอื้อต่อการเรียนรู้

และเป็นแหล่งวิทยบริการสำาหรับผู้เรียน	ผู้ปกครองและ

ชุมชน	โดยในปีการศึกษา	2563	ผู้อำานวยการมีนโยบาย

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ครอบคลุมการ

บริหารจัดการในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	นำาแผนยุทธศาสตร์6	ปีของมูลนิธิฯ	มาปฏิบัติให้

			บรรลุ	ผลสำาเร็จอย่างครบถ้วน	

2.	มุ่งเน้นการบริหารจัดการตาม	“หลักธรรมาภิบาล”	

			ตามคู่มือ	

3.	วางแผน	“พัฒนาบุคลากร”	เพื่อพัฒนาศักยภาพ

			บุคลากร	อย่างมีประสิทธิภาพ	

4.	โรงเรียนมีเป้าหมายไปสู่	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	

5.	การศึกษาแบบสะเต็ม	(STEM)	และหุ่นยนต์	(Robotics)	

			ต้องนำามาใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ	

6.	ดำาเนินงานตามงบประมาณประจำาปีที่อนุมัติแล้ว

			อย่างเคร่งครัด	

7.	ครูและบุคลากรทุกคนต้องรู้และเข้าใจกฎระเบียบ

			ของโรงเรียน	(คู่มือครู)	

จุดเน้นการบริหารจัดการศึกษา : 

เน้นคุณภาพ	(คุณภาพทั่วทั้งองค์กร	:TQM)	

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : 

ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม	มีวิริยะอุตสาหะ	รับผิดชอบต่อ

สังคม	

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ	(ศิลปะ	ดนตรี	

กีฬา)	

	 นอกจากนี้ยังได้มีการนำา	 ระบบการบริหาร

จัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์	 “School	 Web-based	

Information	 System	 [SWIS]”	 มาใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษา	และพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ	เน้น

การบริหารแบบมีส่วนร่วม		และการทำางานเป็นทีม

พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ทักษะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ		และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษา

อั งกฤษเป็นสื่ อ ในการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ	 สังคมศึกษา	

และคอมพิวเตอร์	

กราฟแสดงงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	

แยกตามฝ่าย	ปีการศึกษา2564
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ฝ่าย แผนงาน โครงการ รวม

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 10 2 12

ฝ่ายปกครอง 6 4 10

ฝ่ายวิชาการ 16 38 54

สำานักผู้อำานวยการ 8 15 23

ฝ่ายบริหารทั่วไป 8 10 18

ฝ่ายอาคารสถานที่ 7 23 30

ฝ่ายกิจกรรม 6 15 21

รวม 61 107 168

Annual Report 2020

	 1.	ดำาเนินงานประสานงานฝ่ายต่าง	ๆ	ในการ

บริหารจัดการตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

พ.ศ.2560-2564	

	 2.	กำากับและติดตามการสรุปประเมินผลตาม

แผนงาน/โครงการ	 และผลการดำาเนินงานตามเป้าหมาย	

และตัวช้ีวัดความสำาเร็จ	ตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 พ.ศ.2560-2564	 ปีการศึกษา	 2563	 เพื่อเป็น

ข้อมูลในการดำาเนินงานต่าง	ๆ	ต่อไป	

	 3.	จัดทำาคู่มือการขออนุมัติ-สรุปผลการดำาเนิน

งาน/กิจกรรม/โครงการ	 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือให้

บุคลากรสามารถดำาเนินการได้อย่างถูกต้อง

	 4.	จัดทำาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้

เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี		ปีการศึกษา	2563	และจัดทำาแบบสอบถามการ

มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ

การบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ป	ีการศึกษา	2563

	 5.	ดำาเนินการจัดทำา	แผนปฏิบัติการประจำาปี

2564	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา	

เพื่อพัฒนาผู้เรียน	 พัฒนาครู	 พัฒนาระบบบริหาร/

จัดการ	 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนพัฒนาโรงเรียน	

พ.ศ.2560-2564	 โดยมีการจัดทำาแผนงาน/โครงการ	

กิจกรรมและงบประมาณต่าง	ๆ	เพ่ือรองรับเป้าหมายตาม	

แผนพัฒนาฯ	 ซึ่งผลการดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย	

ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามที่กำาหนดไว	้ โดยมี

การจัดทำาแผนงาน/โครงการ	แยกตามฝ่าย	ดังนี้	

สำาหรับปีการศึกษา	2563	งานนโยบายและแผนได้ดำาเนินงานตามภาระงานต่าง	ๆ	ดังนี้	

แผนงาน / โครงการ ปีการศึกษา 2564
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วัตถุประสงค์ 

1.	เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	

2.	เพื่อผดุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนตามขั้นตอนที่ได้กำาหนดในกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	2561	ทั้ง	7	รายการ	

3.	กำาหนดเกณฑ์การประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา	ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน	

4.	ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้และความตระหนัก	ในการประกันคุณภาพการศึกษา	

5.	เพื่อรายงานการพัฒนา	และความก้าวหน้าของโรงเรียน	ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน	

6.	เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ	ของFSG	และสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน	

คุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	

งานประกันคุณภาพภายใน

การดำาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน	

ตลอดปีการศึกษา	2563	

1.	แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน	

(กรกฎาคม	2563)	และกำาหนดมาตรฐานการศึกษาและ

ประกาศค่าเป้าหมายความสำาเร็จของโรงเรียน	 ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน	

ปีการศึกษา	 2563	 โรงเรียนฯ	 ได้มีการแต่งต้ังคณะ

กรรมการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประกอบด้วย	

บุคลากร	 จากหน่วยต่าง	 ๆ	 ตามโครงสร้างการบริหาร

โรงเรียนฯ	 ที่มี	 ภาระหน้าที่	 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา	 โดยมี	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่า

รักผล	 ผู้อำานวยการเป็น	 ที่ปรึกษา	 และ	 มิสดุลยปณิธิ์	

กรณฑ์แสง	 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา	 เป็น

ประธานกรรมการ	ซึ่งคณะกรรมการฯ	ได้มี	การประชุม

ร่วมกันเป็นประจำาทุก	 ๆ	 2	 เดือน	 เพื่อกำาหนดค่าเป้า

หมาย,	 วิเคราะห์ผู้รับผิดชอบ	 และกำาหนดแนวทางใน

การดำาเนินงานรวมทั้งติดตามผลการดำาเนินการเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

ศึกษา	แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	 (COVD-19)	 ทางงานประกันจึงได้มีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมกลุ่ม

ย่อยแยกตามกลุ่มผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานแทน	

2.	นิเทศติดตามการดำาเนินงานของผู้รับผิดชอบมาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน	ทั้ง	3	มาตรฐาน	

3.		จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การเขียนโครงการ

แบบมุ่งผลลัพธ์”	 โดยวิทยากรจากบริษัทแพลน	 เทรน

นิ่ง	แอนด์	คอนซัลแทนท์	จำากัด	ระหว่างวันที่	20	-	21	

ตุลาคม	2563	มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด	77	คน	แบ่ง
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Annual Report 2020

เป็นกลุ่มผู้ร่วมบริหาร	 และกลุ่มครูผู้สอน	 ครูกองกลาง	

และเจ้าหน้าที่ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการ/

กิจกรรมของฝ่ายต่าง	ๆ	จำานวน	28	คน	

4.	เข้าร่วมทดลองระบบการบันทึกรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา	ในระบบ	E-SAR	ที่ทางสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ได้จัดทำาขึ้น	

เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2564	ณ	ห้องประชุมวิเวก	ปาง

พุฒิพงศ์	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน

5.	ดำาเนินการส่งมาสเตอร์ฐานพัฒน์	ธีระเชาวพัฒน์	

หัวหน้าแผนกปกครองระดับประถมศึกษา,	มิสนารถลดา	

ชมภูศรี	หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	1,	มิสจันทร์เพ็ญ

จงพิพัฒน์มลคล	หัวหน้าแผนกวิชาการ	ระดับมัธยมศึกษา,	

มิสศมานันท์	 รัฐธนะรัชต์	หัวหน้างานหลักสูตร	และมิส

รัตนา	 แพรทรายสงค์	 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ	

เข้าร่วมการอบรมการปรับระบบประกันคุณภาพภายใน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัด	 ปี	 2564	

รุ่นที่	 1	 ซึ่งจัดโดยบริษัทแพลน	 เทรนนิ่ง	 แอนด	์ คอน

ซัลแทนท์	 จำากัด	 เมื่อวันที่	 20-21	มีนาคม	พ.ศ.	 2564	

ณ	 โรงแรมสวนดุสิต	 เพลส	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ใหม่ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนด
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	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล	 ซ่อมแซม	 บำารุงรักษา	

และให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์	 และเครือข่าย	

จัดทำาระบบบัญชีการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

บริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดูแล	 และซ่อม

บำารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามห้องเรียนและสำานักงาน

ต่าง	 ๆ	ภายในโรงเรียน	 ส่งเสริม	 และพัฒนาทักษะทาง

คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร	ให้บริการ	ยืม-คืน	อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์สำาหรับใช้ในห้องเรียนต่าง	 ๆ	 ได้แก่	

ไมโครโฟน	 รีโมทควบคุมต่าง	 ๆ	 รวมถึงควบคุม	 ดูแล	

และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์	

http://www.act.ac.th

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

	 ในปีการศึกษา	 2563	 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้

จัดหลักสูตรอบรม	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทาง

คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในด้านต่าง	ๆ	ทั้งด้านการเรียน

การสอน	 การประยุกต์ใช้งานต่าง	 ๆ	 โดยวิทยากรจาก

หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์และวิทยากรจากบริษัท

ภายนอกต่าง	 ๆ	 โดยในปีการศึกษา	 2563	 หน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ	 ให้แก่	

บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ดังนี้

หลักสูตรอบรมภายใน

1)	 จัดอบรมเรื่อง	 “การใช้งานระบบสารสนเทศของ

โรงเรียน	 (SWIS)	 สำาหรับบุคลากรใหม	่ ปีการศึกษา	

2563”	 โดย	 วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร	์ (มาสเตอร์

ผดุงศักดิ	์ แสงสวงค์)	 จัดขึ้นวันที่	 26	 มิถุนายน	 2563	

จำานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม	12	คน		

2)	 จัดอบรมหัวข้อ	 “การใช้งานห้องประชุมรัตน”	 แก่

บุคลากรท่ีสนใจ	 เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ภายใน	

ห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	

พฤศจิกายน	2563	เวลา	14.00-15.00	น.	โดยมีผู้สนใจ

เข้าอบรมจำานวนทั้งสิ้น	12	คน		(1.00	ชั่วโมง)				

3)	 ประสานงานกับทางบริษัท	 ฮอลลีวู้ด	 อินเตอร์		

แนชั่นแนล	 จำากัด	 ในการเข้ามาจัดอบรมการใช้งาน	

LED	Touch	Screen	ที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดซื้อ	และ				

ติดตั้งจำานวน	 11	 ชุด	 ที่แผนการเรียนเรียน	 English	

Program	ระดับมัธยมศึกษา	ให้กับครูไทย	และครูต่างชาติ	

ดังนี้

	 -	ครูไทย	จัดอบรม	วันที่	1	ธันวาคม	2563	

	 		เวลา	14.00-16.00	น.	(19	คน)

	 -	ครูต่างชาติ	จัดอบรม	วันที่	4	ธันวาคม	2563	

	 		เวลา	14.00-16.00	น.	(34	คน)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์
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หลักสูตรอบรมภายนอก 

	 ฝ่ายการศึกษา	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 บริษัทชิชาง	 คอมพิวเตอร์	

(ประเทศไทย)	จำากัด	จัดกิจกรรม	“การศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี”	 ให้แก่บุคลากรทาง

ด้าน	IT	ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	ระหว่างวันที่	8-10	

ตุลาคม	 2563	 โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ส่ง

บุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น	3	คน	ได้แก่

1.	ภราดากฤษฎา	งามวงศ	์ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป

2.	มาสเตอร์ผดุงศักดิ์	แสงสวงค	์หัวหน้างาน

			ศูนย์คอมพิวเตอร์

3.	มาสเตอร์กิตต	ิ	โฆษะธรรมกูล	เจ้าหน้าที่งาน

			ศูนย์คอมพิวเตอร์

	 โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายของบริษัทชั้นนำาต่าง	 ๆ	 ทางด้าน	 IT	 เพื่อเป็น

แนวทางในการนำามาประยุกต์	และพัฒนาศักยภาพของ

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	ต่อไป

	 ฝ่ายการศึกษา	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 บริษัทชิชาง	 คอมพิวเตอร์	

(ประเทศไทย)	จำากัด	และบริษัทฟอร์ติเน็ต	(ประเทศไทย)	

จำากัด	จัดสัมมนาในหัวข้อ“Workshop	Started	With	

The	 Fortigate	 Firewall”	 ซึ่งเป็นการอบรมประชุม

แบบทางไกล	ในวันพฤหัสบดี	ที	่12	พฤศจิกายน	2563	

เวลา	 09.00	 –	 12.00	 น.	 โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น	3	คน	ได้แก่

1.	มาสเตอร์ผดุงศักดิ์	แสงสวงค	์หัวหน้างาน

			ศูนย์คอมพิวเตอร์

2.	มาสเตอร์กิตต	ิโฆษะธรรมกูล	เจ้าหน้าที่งาน	

			ศูนย์คอมเตอร์

3.	มาสเตอร์อังศุธร	ทองฟัก	เจ้าหน้าที่งาน

			ศูนย์คอมพิวเตอร์

	 โดยการสัมมนามุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและ

ได้แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องการใช้งานระบบความ

ปลอดภัย	และการป้องกันสำาหรับโรงเรียน
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ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

	 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 1	 และ	

2	 ใหม่	 เพ่ือให้เป็นห้องเรียนท่ีมีความทันสมัยต่อการจัด

กิจกรรม	 การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ที่มีความหลาก

หลาย	 โดยเป็นการเชื่อมระบบเครือข่ายไร้สายทั้งห้อง	

และมีระบบแพร่ภาพแบบรวม	และแยกกลุ่ม

ดำาเนินการและประสานงานพัฒนาอุปกรณ์และเครื่อง

มือสำาหรับการเรียนการสอน 

	 ในปีการศึกษา	 2563	 ได้มีการติดตั้งจอ	 LED	

Touch	 Screen	 ยี่ห้อ	 Promethean	 ActivPanel	

Touch	Cobalt	ขนาด	75	นิ้ว		พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร	์	

ในห้องเรียน	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ถึง	มัธยมศึกษา

ปีที ่	6	(แผนการเรียน	English	Program)	อาคาร

อิลเดอฟองโซ	จำานวน	11	ห้อง

ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย

	 ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าที่

อาคารรัตนบรรณาคารชั้น	 2-4	 ใหม่	 เพื่อให้รองรับต่อ

การให้บริการ	ACT	Learning	Space

ด้านการบริการสังคม

	 มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการสอน	และ

การดำาเนินการต่าง	 ๆ	 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา	

และเครื่องอุปกรณ์	i-Board	(Interactive	Board)	เพ่ือ

สนับสนุนการสอน	 และการดำาเนินการต่าง	 ๆ	 โรงเรียน

เซนต์หลุยส์	 ฉะเชิงเทรา	 ซึ่งทางงานศูนย์คอมพิวเตอร์

ได้ทำาการตรวจสอบให้พร้อมต่อการใช้งานพื้นฐาน	 โดย

มีตัวมิสรื่นจิต	 ใจมั่น	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักผู้อำานวย

การ	และหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์	 	 เป็นตัวแทนใน

การส่งมอบ
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ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี - เบลล์ 

	 ในปีการศึกษา	2563	ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญ

ธนบุรี	-	เบลล	์จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	1	-	มัธยมศึกษาปีท่ี	3

ภายในตารางเรียน	 โดยมีครูต่างชาติจำานวน	 23	 คน	

ทั้งนี	้ยังมีการจัดการเรียนการสอนคอร์สพิเศษคือ	คอร์ส	

Bell	Extra	(วันจันทร์	-	พฤหัสบดี	เวลา	16.00	-	17.00	

น.	รวม	45	ครั้ง)	สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี	1-6	และมีการจัดอบรมครูต่างชาติโรงเรียนอัสสัมชัญ	

ธนบุรี	ปีการศึกษาน้ีเป็นปีแรกท่ีศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 -	 เบลล	์รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนแผนก	 English	 Program	

โดยมีครูต่างชาติจำานวน	8	คน	โดยทางศูนย์ฯ	ได้ดำาเนิน

การวัดระดับทักษะทางภาษาของนักเรียนทุกคน

	 รวมมีครูต่างชาติสังกัดศูนย์ภาษาอังกฤษอัส

สัมชัญธนบุรี	 -	 เบลล์	 จำานวน	31	คน	 เป็นครูระดับชั้น

ประถมศึกษา	20	คน	สอนแผนการเรียนเบลล์	 16	คน	

สอนแผนก	 English	 Program	4	คน	 เป็นครูระดับชั้น

มัธยมศึกษา	10	คน	สอนแผนการเรียนเบลล์	7	คน	สอน

แผนก	English	Program	4	คน

1.	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด	COVID-19	ทำาให้

ศูนย์ เบลล์ประเทศอังกฤษไม่สามารถส่งตัวแทน

มาตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่

ประเทศไทยได้	 ในปีการศึกษานี้การตรวจสอบคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ	 จึงดำาเนินการ

ออนไลน์	 ผ่านการวีดีโอคอล	 การส่งไฟล์วิดีทัศน์การ

จัดการเรียนการสอน	 และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านช่อง

ทางออนไลน์

2.	 ในวันจันทร์ที่	 22	มีนาคม	2564	ศูนย์ภาษาอังกฤษ

อัสสัมชัญธนบุรี	 -	 เบลล์	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่สำาเร็จการศึกษาแผนการ

เรียน	Bell	ประจำาปีการศึกษา	2563	เวลา	8.30	-	10.00	

น.	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 โดยมี	Mr.	Robert		

Jordan	ตำาแหน่ง	Director	of	Studies	 เป็นประธาน

ในพิธี	และผู้อำานวยการภราดาชำานาญ	เหล่ารักผล	

ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	ผู้ร่วมบริหาร	และคณะครู	เข้า

ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	มีนักเรียนเข้าร่วมพิธี	159	คน	โดย	

ด.ญ.สุพิชญา	เอนกธนศิริ	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 3/1	 เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณครูผู้สอน	

และผู้ร่วมพิธี	 และ	 ด.ญ.ธันยพร	 ศรีธรรม	 นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/1	 และ	 ด.ช.ธนภูมิ	 คุณุทัย	

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2/2	เป็นพิธีกรในพิธี

87



3.	 ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุร	ี -	 เบลล	์ ได้มอบ

รางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 -	

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	 ชนิดรางวัลคือ	

First	 Prize	 สำาหรับนักเรียนที่เรียนดี	 ได้คะแนนสูงสุด

ของของห้องเรียน	Bell	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

จำานวน	 99	 คน	 และระดับชั้นมัธยมศึกษาจำานวน	 27	

คน	 รวมรับรางวัล	 First	 Prize	 จำานวน	 126	 คน	 และ	

Teacher’s	 Prize	 สำาหรับนักเรียนที่มีความวิริยะ	

อุตสาหะ	 ตั้งใจเรียน	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

จำานวน	 99	 คน	 และระดับชั้นมัธยมศึกษาจำานวน	 27	

คน	รวมรับรางวัล	Teacher’s	Prize	จำานวน	126	คน

4.	 ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี	 -	 เบลล	์ 	 ได้คัด

เลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่มีคะแนน

สูงสุด	 จากผลการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์เพื่อสอบ

ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย	Cam-

bridge	 ระดับ	 First	 Certificate	 in	 English	 (for	

school)	ในวันศุกร์ที่	2	เมษายน	2564

ปีการศึกษา	2563	เป็นปีการศึกษาแรกที่ศูนย์ฯ	คัดเลือก

นักเรียนเพื่อเข้าสอบในระดับ	 FCE	 โดยมีจุดประสงค์	

เพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถให้ไปได้ถึงขีดสุด	

นักเรียนที่ผ่านการทดสอบระดับนี้จะมีคะแนนเทียบ

เท่ากับการได้คะแนนจากข้อสอบ	IELTS	5.5	-	6.5	

ขึ้นอยู่กับคะแนนที่นักเรียนได้รับ

First	Certificate	in	English	(for	School):	FCE			เป็น

ข้อสอบที่ได้รับการยอมรับจากบริษัท	 และสถาบันการ

ศึกษาหลายแห่งทั่วโลก	 ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบระดับ	

B2	 ซึ่งยืนยันว่าผู้ที่สอบผ่านมีระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ที่สามารถเรียนในคอร์สที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ	 หรือ

ใช้ชีวิตและทำางานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

กลางในการสื่อสารได้โดยลำาพัง	 	 ซึ่งการสอบในครั้งนี้

เพ่ือพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ

นักเรียนเทียบเท่ามาตรฐานสากล	 	 	 โดยอ้างอิงจาก	

Common	 European	 Framework	 of	 Reference	

for	 Languages	 (CEFR)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้

อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา	 ที่ได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป	 และมีการยอมรับ

เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเลือกให้เข้าสอบจำานวน	6	คน

1.			25027	 ด.ญ.สุพิชญา	อเนกธนศิริ		 ม.3/1

2.			24756	 ด.ช.ทินกฤต	ลีละวัฒน์			 ม.3/1

3.			28544	 ด.ญ.ภรรษชล	เอี่ยมอิ่มภัค		 ม.3/1

4.			24625	 ด.ช.แดเนียล	ก้องภพ	สิเปดา		 ม.3/3

5.			28587	 ด.ญ.ธัญญ่า	เพชรพิเชฐเชียร		 ม.3/3

6.			31688	 ด.ญ.วิรดา	วิชชุไตรภพ			 ม.3/3

88



Annual Report 2020

ตารางแสดงผลการสอบ

	 โดยนักเรียนมีผลสอบทักษะการพูดเฉลี่ยสูงที่สุดเทียบเท่าระดับ	C1	หรือคะแนน	IELTS	7	ส่วนนักเรียนที่

ได้คะแนนสูงสุดได้คะแนนทักษะการพูดเท่ากับ	190	คะแนน	เทียบเท่าระดับ	C1	หรือคะแนน	IELTS	7.5

5.	 ในภาคเรียนที่	 1	 ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุร	ี

-	 เบลล์	 	 จัดการเรียนการสอนคอร์ส	 Bell	 Extra	 ซึ่ง

จัดการเรียนการสอนวันจันทร์	 -	 วันพฤหัสบดี	 เวลา	

16.00	 -	 17.00	 น.	 รวม	 45	 ครั้ง	 โดยมีจุดประสงค์ให้

นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ	 โดยการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

จำานวนนักเรียนเข้าร่วมคอร์ส	Bell	Extra	

ของศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT	-	Bell	ปีการศึกษา	2563

6.	การอบรมครูต่างชาติในหัวข้อต่าง	ๆ

6.1	Mr.	 Bob	 Jordan	 และ	Mr.	 Chris	 Scallon	 จัด

อบรมครูต่างชาติแผนก	 EP	 และ	 IEP	 ในวันพุธที่	 7	

เมษายน	2564	เวลา	8.00	-	16.00	น.	โดยแบ่งออกเป็น	

2	กลุ่ม	คือ	

	 6.1.1	กลุ่มท่ี	1	ครูระดับช้ันประถม	จำานวน	35	คน

	อบรมโดย	Mr.	Bob	Jordan	ที่ห้องประชุมยอห์นแมรี่	

	 6.1.2.	 กลุ่มที่	 2	 ครูระดับชั้นมัธยม	 จำานวน	

24	 คน	 อบรมโดย	Mr.	 Chris	 Scallon	 ที่ห้องประชุม					

มงฟอร์ต	โดยมีหัวข้อ	ดังนี้

	 ช่วงเช้า	Creating	a	positive	learning	envi-

ronment	(การสร้างบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก)

	 ช่วงบ่าย	 Visible	 learning:	 looking	 at	 les-

son	aims	and	scaffolding	(การเรียนรู้ที่ชัดแจ้ง:	เป้า

หมายของบทเรียน	และการเสริมต่อการเรียนรู้)

6.2.	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 Bell	 ที่ประเทศอังกฤษจัด

คอร์สออนไลน์ให้ครูไทย	 และครูต่างชาติเข้าเรียน	 มี

คอร์สให้เลือก	4	คอร์ส	ระยะเวลาเรียน	4	สัปดาห์	โดย	

จากการประชุมระหว่างฝ่ายวิชาการ	ฝ่ายสำานักผู้อำานวย

การ	หัวหน้าแผนก	EP	ผู้ประสานงาน	IEP	และ	หัวหน้า

งานศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี	 -	 เบลล์	 	นั้น	 ได้

ตกลงว่าบุคลากรที่เข้าเรียนมี	4	กลุ่ม	คือ

	 6.2.1.	 ครูไทยที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ	จำานวน	

																			23	คน

	 6.2.2.	 ครูต่างชาติกลุ่ม	IEP	จำานวน	14	คน
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รายละเอียด Reading
Use of 

English
Writing Listening Speaking Overall

คะแนนเฉลี่ย 155.17 163.67 161.33 160.83 185.00 165.33

ร้อยละ 81.67 86.14 84.91 84.65 97.37 87.02

ระดับชั้น
คอร์ส Bell Extra 

1/2563

ป.	1 12

ป.	2 26

ป.	3 11

ป.	4 25

ป.	5 14

ป.	6 3

รวม 91



	 6.2.3.	 ครูต่างชาติแผนก	English	Program	

	 									จำานวน	17	คน

	 6.2.4.	 ครูต่างชาติสังกัดศูนย์ภาษาอังกฤษ

	 											อัสสัมชัญธนบุรี	-	เบลล์	ที่สนใจเข้าเรียน

	 	 คอร์สต่าง	ๆ	จำานวน	6	คน

	 	 รวมครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด	54	คน

รายละเอียดคอร์ส	มีดังนี้

1.	คอร์ส	Managing	the	class	with	confidence	in	

				English	อบรมระหว่างวันที่	9	เมษายน	-	7	

				พฤษภาคม	2564	มีผู้เข้าร่วมอบรม	รวม	13	คน

2.	คอร์ส	Understanding	and	teaching	linguistic

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม

•	การเข้าเรียนเป็นการเรียนออนไลน์ทาง	Webinar	1				

		ครั้ง	ซึ่งหากผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าเรียน

		ออนไลน์ได้	ทางศูนย์ฯ	จะมีการบันทึกการเรียนสด

		เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถเข้ามาดูภายหลัง

•	มีกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่ผู้อบรมจะให้ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัต	ิ

		ซึ่งสามารถทำาได้ในเวลาที่สะดวก

•	การกำากับติดตามการเข้าเรียน	เข้าร่วมกิจกรรม	และ

		ส่งงานต่าง	ๆ	โดยครูผู้สอน	

				mediation	อบรมระหว่างวันที่	9	เมษายน	-7	

				พฤษภาคม	2564	มีผู้เข้าร่วมอบรม	รวม	13	คน

3.	คอร์ส	Reading	and	listening	in	a	21st	century

				secondary	classroom	อบรมระหว่างวันที่	14	

				พฤษภาคม	-	11	มิถุนายน	2564	มีผู้เข่ารวมอบรม	

				รวม	10	คน

4.	คอร์ส	Developing	online	teaching	skills	อบรม

				ระหว่างวันที่	9	เมษายน	-	7	พฤษภาคม	2564	มีผู้	

				เข้าร่วมอบรม	รวม	18	คน
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ที่ คอร์ส ระดับทักษะ CEFR วันที่ ครูไทย Bell IEP EP รวม

1

Managing	the	class	

with	confidence	

in	English

Pre-

Intermediate
A2 9	เม.ย.	-	7	พ.ค. 13 13

2

Understanding	

and	 teaching	 linguistic	

mediation

Intermediate B2 9	เม.ย.	-	7	พ.ค. 4 2 5 4 13

3

Reading	and	listening	in	

a	21st	century	

secondary	classroom

Intermediate B2 14	พ.ค.	-	11	มิ.ย. 3 3 4 3 10

4
Developing	online	

teaching	skills
Intermediate B2 9	เม.ย.	-	7	พ.ค. 3 1 5 10 18

23 6 14 17 54



ลำาดับ หัวข้อ ว/ด/ป วิทยากร

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	STEM	

Education	ต้นแบบสื่อการสอน	Projectile			

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาต	ิ(MTEC)		สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช)	

กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจัย

และนวัตกรรม	(อว.)

4	-	6	มีนาคม	2563	และ	

9	-	10	มีนาคม	2563

1.	ดร.สิทธิกร		ลาภาพงศ์	

2.	ดร.อนุสรณ์	เอี่ยมฤกษ์ศิริ

3.	ดร.จอมขวัญ	มั่นแน่

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	

STEM	Education	ต้นแบบสื่อการสอน	

Agricultural	Technology

4,	 5,	 8,	 11	 และ	 12	

มิถุนายน	2563

ดร.สิทธิกร	ลาภาพงศ์

3 การปฏิบัติสำาหรับสถานศึกษาในการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	โดยงาน

อนามัย	ฝ่ายบริหารทั่วไป

19	มิถุนายน	2563 คุณประภาศรี	ภูมิถาวร	

4 หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 19	มิถุนายน	2563 รศ.ตรีเนตร	สาระพงษ์
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งานบุคคล

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยพัฒนาเด็กให้

พัฒนาตนเองในด้านต่าง	ๆ	ตลอดจนช่วยวางรากฐาน

พัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด	 การพัฒนาศักยภาพ

และขีดความสามารถด้านต่าง	ๆ	ที่จะดำารงชีวิตและ

ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข						รู ้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง	 รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืนได้	 	 ในกระบวนการจัดการศึกษา		

ครู	 ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสำาคัญมากท่ีสุด	 เพราะ	

เด็กเป็นผลผลิตของระบบการศึกษา	 และครูเป็นผู้ที่อยู่

ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด

	 โรงเรียนตระหนักและให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง

ต่อการพัฒนาครู	 ให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และความ

สามารถทางการคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์	บูรณาการ

และสร้างสรรค์		รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 	 	 	 มีความรู้อย่างแท้จริง

ในวิชาที่สอน	 และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน		

พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสการ

ศึกษาของประเทศไทยในอนาคต		เพื่อเพิ่มพูนความรู้	

ความสามารถ	 ให้ครูนำาสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงาน		เกิดความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน

ใหม่	ๆ	ทำาให้องค์กรเกิดการพัฒนา	ทันสมัยตลอดเวลา	

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำาการเปลี่ยนในด้าน

ต่าง	ๆ	อันจะนำามาสู่การพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนา

ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้		โดยตลอดปี

การศึกษา	 2563	 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม	

สัมมนา	 และให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนในทุก

มิติ	โดยมีรายละเดียด	ดังนี้
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5 สัมมนาบุคลากร	ปีการศึกษา	2563

ACT	กับการเรียนรู	้สู่วิถี	New	Normal

ACT	กับการเรียนรู	้สู่วิถี	New	Normal

25	มิถุนายน	2563 ศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวีร	์		

สุวรรณสวัสดิ์

ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล

6 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม	่ปีการศึกษา	

2563

เรื่อง	“การดูแลนักเรียนช่วยเหลือนักเรียน”

เรื่อง	“คนคุณภาพ	สร้างองค์กรคุณภาพ”

เรื่อง	“ความคาดหวังของสังคมกับบทบาท

								ครูในยุคปัจจุบัน”

เรื่อง	“การจัดทำาเอกสารงานวัดผล”	

เรื่อง	“การใช้งานระบบสารสนเทศ	และ

								เครือข่ายของโรงเรียน	(SWIS)”

26	มิถุนายน	2563 มาสเตอร์สมบัติ	บุญสาพิพัฒน์

มาสเตอร์สันติ	ศรีเครือแก้ว

มาสเตอร์ยุทธพงษ์	

วงศ์เมืองสรรค์

มิสศศิธร	ศิริสัมปทา

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์	แสงสวงค์

7 การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู

ชาวต่างประเทศ	ของ	Bell	และ	Bell	-EP

	1-3	กรกฎาคม	2563 Mr.	Robert	Benjamin	

Jordan	ตำาแหน่ง	Director	of	

studies

8 ความสำานึกในการเป็นครูคำาสอน		(How	to	

be	grateful	in	becoming	a	Catechism	

teacher)

	7	กรกฎาคม	2563 บาทหลวงปฎิญญา	สิริธารา

รัตน์

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์สำาหรับศูนย์

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	ผ่านระบบออนไลน์	Zoom	

11-12	กรกฎาคม	2563 สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เพื่อเตรียมกิจกรรมในการจัด

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิต

ศาสตร์ฯ

10 เรื่อง	“สกสค.	ยุคใหม่	ครองใจผู้รับบริการ” 21	สิงหาคม	2563 อาจารย์ธนพร	สมศรี

11 การจัดทำารูปแบบข้อสอบ 	27	สิงหาคม	2563 มิสศศิธร	ศิริสัมปทา

12 การทำาโครงงานวิทยาศาสตร	์สำาหรับครูผู้

สอน

	10	กันยายน	2563	 มาสเตอร์วสุรัตน์	สิริจำาลองวงศ์

13 การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ 12	กันยายน	2563 คณะวิทยากรจากคณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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14 เรื่อง	“การอบรมส่งเสริมและพัฒนาการ

ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาเอกชน	รุ่นที	่3”

24-26	กันยายน	2563 คณะวิทยากรจากสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน

15 การพัฒนาหลักสูตรมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียล

25	กันยายน	2563 คณะวิทยากรจากมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลฯ

16 เรื่อง	“การเตรียมตัวเปิดร้านกาแฟ	การทำา

สูตรกาแฟ	และเทคนิคการสร้างสรรค์เมนู

เครื่องดื่ม		”

25	กันยายน	2563 คุณ	นันท์นภัส	สัตยาศาสตร์

คุณ	พลานุพัฒน์	ศรีสองเมือง

17 เรื่อง	การเขียนโครงการยุคใหม	่

“แบบมุ่งผลลัพธ์”	

3-4	ตุลาคม	2563 อาจารย์อรรถพล	จันทร์ชีวะ

และคณะ

18 การศึกษาดูงาน	“ระบบปฏิบัติการของห้อง

ปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง	(Data	Center)	

และ	Innovation	Hub”	โดย	บริษัท	ชไนเดอร์	

อิเล็คทริค	ซีพีซีเอส	(ประเทศไทย)	จำากัด

8	ตุลาคม	2563 บริษัท	ชไนเดอร์	อิเล็คทริค	ซีพี

ซีเอส	(ประเทศไทย)	จำากัด

19 การสัมมนาเรื่อง	“Digitization	starts	with	

Cisco	DNA	Spaces”	โดย	บริษัท	ซิสโก้	

ซีสเต็มส์	(ประเทศไทย)

8	ตุลาคม	2563 บริษัท	ซิสโก้	ซีสเต็มส์	

(ประเทศไทย)

20 การสัมมนาเรื่อง	“Dell	Technologies	

Portfolio	ISG	Hardware”	สำาหรับด้านการ

ศึกษา	โดย	บริษัท	DellEM	Corporation	

(Thailand)	Co.,	Ltd.

8	ตุลาคม	2563 บริษัท	DellEM	Corporation	

(Thailand)	Co.,	Ltd.

21 เทคนิคการออมเงินง่ายๆ	และการลดหย่อน

ภาษี

9	ตุลาคม	2563 บริษัทในเครือธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา	จำากัด

22 การศึกษา	“Solution	ใหม่	การสื่อสาร

องค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลของ	Sam-

sung”	โดย	บริษัท	ไทยซัมซุง	อิเลคโทรนิคส์

9	ตุลาคม	2563 Show	Room	Samsung	

SEADO	(Bangkok)	
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23 การศึกษา	“ระบบการรักษาความปลอดภัย

ระดับโลกบนเครือข่ายขั้นสูง	(Fortinet	

Advanced	Network	Security	Solution)	

โดย	บริษัท	ฟอร์ทิเนท	ซีเคียวริตี	้เน็ทเวิร์ค	

(ประเทศไทย)

9	ตุลาคม	2563 บริษัท	ฟอร์ทิเนท	ซีเคียวริตี	้

เน็ทเวิร์ค	(ประเทศไทย)

24 การอบรมคอร์สเบเกอรี	่“Fdible	Flower	

Cookie”

18	ตุลาคม	2563 วิทยากรของ	Thesisters	

Bakery

25 การอบรมผู้ฝึกสอนเทนนิส	ระดับพื้นฐาน	

(ระดับต้น)	Teachnical	Course	For	

Coach	(LTAT	Coaching	Beginner	Play-

ers	Course)

26-29	ตุลาคม	2563 1.	นาย	พชรพล	คำาสมาน

2.	นาย	วิทยา	สำาเร็จ

26 การอบรมเรื่อง	“การอบรมดูแลนักเรียนของ

ครูให้สอดคล้องกับสิทธิเด็ก”

27	ตุลาคม	2563 นาย	กวี	ประพิณวงศ์						

27 การอบรม	เรื่อง	"การวัดประเมินตามสภาพ

จริง	(RE)	DESIGN	ในยุค	NEW	NORMAL"	

7	พฤศจิกายน	2563 ผศ.ดร.มนตา	ตุลย์เมธาการ	

28 การอบรมคุณธรรม	จริยธรรมครูคาทอลิก	

เรื่อง	"จิตตารมณ	์นักบุญหลุยส์	มารีฯ"	

14-15	พฤศจิกายน

2563

ภราดา	ดร.	พีระนันท์		

นัมคณิสรณ์

29 การเขียนโครงการยุคใหม่	“แบบมุ่งผลลัพธ์”	 20-21	พฤศจิกายน		

2563

อาจารย์อรรถพล	จันทร์ชีวะ

และคณะ

30 การสัมมนา	“การเยี่ยมชมคณะ	ICT	

มหาวิทยาลัยมหิดล	รับฟังการชี้แจงราย

ละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ

ปริญญาตร	ีปีการศึกษา	2564	และหารือ

ความร่วมมือด้านวิชาการ”	

9	ธันวาคม	2563 โดยวิทยากรจากคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	ม.มหิดล	ศาลายา	

31 การศึกษาดูงาน	การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการอนุรักษ์พลังงาน	สิ่งแวดล้อม	และการ

บำาบัดนำา้เสีย

23	ธันวาคม	2563 วิทยากรจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	วิทยาเขต

กำาแพงแสน

32 การอบรมเรื่อง	“การสร้างแบบทดสอบ

ด้วย	Google	Form”	

4-5	มกราคม	2564 มิสนำา้ผึ้ง	แช่มช้อย
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33 การอบรมเรื่อง	 “การสร้างแบบทดสอบด้วย	

Google	Form”	

6-7	มกราคม	2564 1.	มิสจิณจุฑา	พูนพ่วง	

2.	มิสอรอนงค์	ยันตะศิริ

3.	มาสเตอร์อานันท์	เจริญสุข

4.	มิสสกุลณา	จูฑะพุทธิ

34 ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตาม

มาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัด	ปี	2564

20-21	มีนาคม	2564 อาจารย์อรรถพล	จันทร์ชีวะ

และคณะ

35 การสร้างเว็บไซต์ด้วย	Google	sites	 27	มีนาคม	2564 ม.ณัฐวุฒิ	ดอกกฐิน

Annual Report 2020

95



สรุปกิจกรรมพัฒนาบุคลากร จำานวน (ครั้ง)

การจัดอบรมภายในโรงเรียน 15

การจัดอบรมและเข้ารับการอบรมภายนอกโรงเรียน 19

การจัดอบรมโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 1

การศึกษาดูงานต่างประเทศ -

สรุปกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563

การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 

	 ผลจากการดำาเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร	 ปีการศึกษา	 2563	 บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ทุกคนได้รับการพัฒนาตามาตรฐานวิชาชีพ	โดยมีบุคลากร	ร้อยละ	70.15	ได้รับการพัฒนา	ตั้งแต่	20	ชั่วโมงขึ้นไป	

บุคลากรร้อยละ	6.15	ได้รับการพัฒนาตั้งแต่	50	ตัวโมงขั้นไป	และปีการศึกษา	2563	พนักงานงดการอบรมพัฒนา

ฝีมือแรงงานตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน	 เนื่องจากสถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา	(COVD-19)	

ครูเกษียณอายุราชการ   

1.	มิสศิริลักษณ	์วิโรจนะ

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2

2.	มิสสมพิศ	จีนสุข

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1	

3.	มิสขวัญตา	จริยสถิตกุล

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

4.	มิสกุณฑล	ีลิมปนุสสรณ์

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

5.	มิสประณีต	วงษ์เกษกรณ์

หัวหน้าแผนกปกครอง	มัธยมศึกษา

6.	มิสเยาวลักษณ	์สิงห์สุวรรณ

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

7.	มาสเตอร์วัลลภ	นกพึ่งพุ่ม

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา	ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	3

8.	มาสเตอร์ศุภกร	ศรีอยุธย์

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

9.	มิสศรีนารถ	ธรรมาชีพ	

ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

10.	มิสนฤมล	น้อยอิ่ม

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

11.	มิสอุดมลักษณ	์นกพึ่งพุ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์	
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ลำาดับ ชื่อ-สกุล รางวัล
สถาบัน/องค์กร/หน่วย

งาน
ระดับ

1 ม.อภินันณ์	โชคทวิภัทร ผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนา

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	

เข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัวฝึก

ซ้อมตามรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬา

แห่งชาติ	ประจำาปี	2563

การกีฬาแห่งประเทศไทย	

กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา

ประเทศ

2 มิสนารถลดา	ชมภูศรี รับรางวัลวิจัยระดับดีเด่น	

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

โรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย	ประจำาปีการ

ศึกษา	2562

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย

โรงเรียนใน

เครือฯ

3

4

5

6

7

8

มิสสุทธิรา	ปลั่งแสงมาศ

มิสเพ็ญพิชชา	เอื้อสัจจผล

มิสอัจฉรา	จันหา

มาสเตอร์คชภัค	กุลกวีวุฒิ

มิสสุขทิพย์	เหรียญเกษมสกุล

มิสเยาวลักษณ	์กุลดำารงค์

ได้รับรางวัลครูอาวุโส	

ประจำาปี	2563	

สำานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา

ประเทศ
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ลำาดับ ชื่อ-สกุล รางวัล
สถาบัน/องค์กร/หน่วย

งาน
ระดับ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

มิสกฤตพร	อ่อนพุทธา

ม.กิตติคุณ	แลกระสินธุ์

มิสนรีลักษณ์	ปัทมะทัตต์

ม.อภิชาต	ิสมัครธัญญกิจ

มิสมาฆะวรรณ	น้อยก้อม

ม.นพพร	ตุติยาพึงประเสริฐ

มิสเรือนทรัพย์	ไชยสุวรรณพร

มิสชมพูนุช	พิพัฒน์ชยานนท์

มิสนภัสนันท	์อัมพรพิพัฒน์

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	

ชั้นที่	5	

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์	

(บ.ภ.)

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ

18

19

20

มิสลภัสรดา	โกกิลารัตน์

มิสณัฏฐารัชต์	วัฒนพิชัย

ม.วันชัย	จิรคุปการ

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	

ชั้นที่	4	จตุตถดิเรกคุณาภรณ์	

(จ.ภ.)

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ม.ธนภัทร	วัฒนพิชัย

มิสโสมพร	วงษ์พรหม

มิสวิลาวรรณ	ผลสุทธิ์

มิสชุติญา	กุลกวีวุฒิ

ม.วันชาติ	บำารุงภักดี

มิสอติวัณย	์ชื่นชอบศักดิโชติ

มิสกรรณิกา	พูลทรัพย์

มิสกตัญญ	ูนันทิวัฒนโภคิน

มิสณัฐกฤตา	ทองใจ

มิสรุ่งนภา	ปรุงเมืองงาม

มิสธัญณภัทร	์ตรีเมต
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