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สารจากผู้อำานวยการ

(ภราดา ดร.ชำานาญ เหล่ารักผล)

ผู้อำานวยการ

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นสถาบันที่มุ่งมั่น

จัดการศึกษาเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนมีการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 โดยออกแบบหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน 

การวัด และประเมินผล เตรียมบุคลากรรวมทั้งวัสดุ

อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง

เพียบพร้อม มีแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษา

ค้นคว้าอย่างครบครัน เพื่อให้เกิดความแตกฉานใน

สิ่งที่นักเรียนต้องการจะเรียนรู้  การจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพจึงถือเป็นภารกิจหลักที่สำาคัญของโรงเรียนที่จะ

ต้องดำาเนินการให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย และ

ปณิธานที่โรงเรียนได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ที่ให้ความสำาคัญ

เป็นอย่างยิ่งกับการอบรมบ่มนิสัยและขัดเกลาเพื่อให้

นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามจิตตารมณ์

ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อ

ตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล  และตามลักษณะเฉพาะ

ของการจัดการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย  ตามปรัชญาของโรงเรียนที่กล่าวว่า “จุด

หมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึง

ธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต” และ “วิริยะ อุตสาหะ 

นำามาซึ่งความสำาเร็จ” 

 ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อทุก

ภาคส่วนของสังคม ทำาให้โรงเรียนต้องปรับวิธีการเรียน

การสอนด้วยการเรียน Online และ On-Site ตาม

ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ปรับเนื้อหา

สาระ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเข้มงวดกับมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 ควบคู่กับ

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนมี

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร Innovation Intelligent

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตร Digital 

Science ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเตรียมพร้อม

สำาหรับเปิดสอนในปีการศึกษาหน้า   นอกจากนี้ยัง

สนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์กับสังคม

ภายนอกสถาบัน เช่น การแข่งขันด้านวิชาการ ศิลปะ 

ดนตรี กีฬา ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะวิชาการ และทักษะทางสังคม ทางโรงเรียนยังไม่ลืม

ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม การเป็นผู้มีจิตอาสา 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสัจธรรมความจริง

ของชีวิต รู้จักรักเพื่อนมนุษย์และเสียสละตน

 ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความความมุ่งมั่น เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน ขอบพระคุณสำาหรับกำาลังใจ ความเข้าใจ และ

คำาแนะนำาต่าง ๆ จากท่านผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 

ท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา  ขอแม่พระอัสสัมชัญองค์

อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้อวยพรทุกท่านให้มีความสุข

ความเจริญ ตลอดไป
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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.ช�านาญ	 เหล่ารักผล	 ด�ารงต�าแหน่งผู ้รับใบอนุญาต/ผู ้อ�านวยการ

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

4



Annual Report 2021

คติพจน์

วิริยะ อุตสาหะ นำามาซึ่งความสำาเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)

หมายถึง การมุ่งม่ันพัฒนานักเรียน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อให้

นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร มีความพยายามไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก กล้าคิด กล้าทำา กล้าพูด การ

แสดงออก เพื่อสามารถนำาสิ่งต่าง ๆ  ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สีประจำาโรงเรียน (แดง ขาว)

สีแดง หมายถึง ความเสียสละ ความเข้มแข็ง ความอดทน

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ

คติพจน์/สีประจำาโรงเรียน/พันธกิจ/
เป้าหมายโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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อัตลักษณ์ของ ACT : 
 ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม 

เอกลักษณ์ของ ACT : 
 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดิจิทัล มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

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 แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 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. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 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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ส่วนที่ 1 A.M. 

Ave Maria (ภาษาละติน) ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารีอา 

มีช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว แสดงถึงความบริสุทธิ์

ส่วนที่ 2

เรือใบ เปรียบได้กับนาวาชีวิตที่ต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง 

เป็นคติให้คิดเสมอว่า ชีวิตคือการต่อสู้

ส่วนที่ 3 

ดวงดาวส่องแสงอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือที่กำาลังสู้คลื่นลม 

เป็นแสงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา

ส่วนที่ 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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ผลการดำาเนินงานฝ่ายวิชาการ01
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาของ

โรงเรียน  เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะสำาคัญจำาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแนว Active Learning ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ครบทุกมิติ  และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง

ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพสูงสุด เพื่อสร้างความโดดเด่นการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต   

โดยดำาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการพัฒนา

บุคลากรครูอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ครูได้พัฒนาเก่ียวกับวิธี

การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ  มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย

และนำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนสู่การเรียนรู้ใน

ยุคปัจจุบันอย่างยั่งยืน    ซึ่งมีรายการอบรมต่าง ๆ ตาม

รายละเอียดดังนี้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้างบอร์ดเกม

ทางการศึกษาเบื้องต้น” วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

เวลา 9.00 - 12.00 น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้าง

บอร์ดเกมทางการศึกษาเบื้องต้น”  ผ่านระบบออนไลน์

โดย นายรัชกร เวชวรนันท์ BOSS LAB BOARD GAME 

บัณฑิตทุน สควค. 

2. เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ 

“การตัดต่อคลิปบนสมาร์ทโฟนง่ายและดี” วันที่ 12 

พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ 

ZOOM  ในหัวข้อ “การตัดต่อคลิปบนสมาร์ทโฟนง่าย

และดี” โดย อาจารย์ณภัทร ตั้งสง่า
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3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู ้สอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. วันที่ 11 - 12 

มิถุนายน 2564 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ผ่านระบบ

ออนไลน์โปรแกรม ZOOM ซึ่งมีคุณครูเข้าร่วมการ

อบรมดังนี้ มิสกตัญญู นันทิวัฒนโภคิน มิสสุปรียชาติ 

สังข์ทองจีน มิสวิไลรัตน์ เวชวิทย์ มิสปรารถนา 

เบ้าทองจันทร์ มิสณัฎฐารัชต์ วัฒนพิชัย มิสศิริวิมล   

สอนสุภาพ และมิสเสาวลักษณ์ ทรัพย์มีสุข  

4. เข้าร่วมการอบรม Chevron-SEAMEO Best Practices

Forum: STEM Career Academies วันท่ี 22 พฤศจิกายน 

2564 เข้าร่วมการอบรม Chevron-SEAMEO Best 

Practices Forum: STEM Career Academies  เวลา 

18.00 - 21.00 น. ผ่าน Zoom application โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศในการดำาเนินนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดการสะเต็มศึกษาเพื่ออาชีพ 

5. อบรมการจัดสอบประเมินออนไลน์ของโครงการ

ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ (TEDET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เข้าร่วมการจัดสอบประเมินออนไลน์ของโครงการ

ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์ (TEDET) ในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 

13.00 - 15.00 น. โดย รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล ผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งพัฒนานักเรียน

สู่ความเป็นความเลิศ สนับสนุนให้นักเรียนมีความเข้มแข็ง

ทางด้านวิชาการ  ส่งเสริมการแข่งขันทั้งภายในและ

ภายนอก  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนสู่

การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

ผ่านระบบโปรแกรม Webex เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 

2564 ณ ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ชั้น 1 อาคารราฟาแอล 

2. จัดสอบออนไลน์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  

ประจำาปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 8.30 - 16.45 น. โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการสอบวัด

ประเมินครั้งนี้จำานวน 510 คน 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดสอนเสริมให้กับ

นักเรียนท่ีสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ 

ต้ังแต่วันจันทร์ 20 ธันวาคม 2564  -  วันศุกร์ 28 มกราคม 

2565  เวลา 7.00 - 8.00 น. โดยมีมิสปัทมา บัวบุญนาค 

และมาสเตอร์นิคม เอกอมรปัญญา  เป็นครูผู้สอนเสริม

4. จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นป.4 - ป.6 ที่

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำาปีการศึกษา  

2564  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  10  มกราคม  2565 - วันศุกร์

ที่  28  มกราคม  2565  โดยมีมิสศิริวิมล  สอนสุภาพ 

มิสสุปรียชาติ  สังข์ทองจีน มิสปิ่นรักษ์  รุ่งเรือง และ

มาสเตอร์นิคม  เอกอมรปัญญา  เป็นครูผู้สอนเสริม
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ลำาดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ

1 เด็กชาธนวรทัศน์  งามถาวรวงศ์ ป.6 เหรียญเงิน

2 เด็กหญิงณัฐรดา  นากสุก ป.5 เหรียญทองแดง

3 เด็กชายภัทรพล  เจริญสุขโสภณ ม.3 รางวัลชมเชย

Annual Report 2021

5. นำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ

ประจำาปี พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565  

เวลา 9.00น -11.00 น. โดยมีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

สมัครสอบจำานวนทั้งหมด 30 คน และระดับชั้นมัธยม

ศึกษามีนักเรียนสมัครสอบทั้งหมด 96 คน    

3. รางวัลการแข่งขันต่าง ๆ ที่ได้รับ

1.  ผลการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำา

ปีการศึกษา 2564  

2. การแข่งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)  

ประจำาปีการศึกษา 2564 เด็กชายศุภวัฒน์ นิทัศน์ปกรณ์ ม.3/8 สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิก

วิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์  
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ลำาดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ

1 เด็กชายกัณทร  ลีลาสถาพรกูร ป.5 เหรียญเงิน

2 เด็กชายธนวรทัศน์  งามถาวรวงศ์ ป.6 เหรียญเงิน

3 เด็กชายพิริยะพงศ์  ถกลธรรม ป.6 เหรียญเงิน

4 เด็กชายพีทย์  ตั้งงามจิตต์ ป.6 เหรียญเงิน

5 เด็กชายสรวิชญ์  วังวรัญญู ป.5 เหรียญเงิน

6 เด็กชายจิรภาส  กิจจาธิป ป.6 เหรียญทองแดง

7 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  คงวุฒิปัญญา ป.5 เหรียญทองแดง

8 เด็กชายอภิวิชญ์  วังวรัญญู ป.5 เหรียญทองแดง

3. การแข่งขันโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ 

(สวช.) ประจำาปีการศึกษา 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทน

ระดับจังหวัด)   เด็กชายธนวรทัศน์  งามถาวรวงศ์  ป.6

ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

4. ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  รอบแรก ระดับพ้ืนท่ีการศึกษา  ประจำาปีพ.ศ. 2565  เม่ือวันอาทิตย์ท่ี

24  เมษายน  2565
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วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ครูผู้เข้าร่วม วิธีการนำามาพัฒนา

กลุ่มสาระฯ

11-12 

มิ.ย. 2564

หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติ

การครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ สำาหรับ

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

 คณิตศาสตร์ ระดับประถม

ศึกษา”

จัดโดย สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.)

มิสพิชยารัชต์ วรานนท์วุฒิไกร

มิสขวัญตา    ทุมวงษ์

มิสเกตุแก้ว    จันทร์แจ้ง

มิสสุดาวรรณ  สารการ

มิสประกาย    มีหรอ

มิสวิรัญญา    พลเยี่ยม

สามารถนำากิจกรรมท่ีได้รับ

การอบรมมาปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

Annual Report 2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ในปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำาเนินงาน โครงการ  และ

กิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. งานบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ดำาเนินการประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อแจ้งแนวทาง

การดำาเนินงานของฝ่ายวิชาการในปีการศึกษา 2564 

สะท้อนการทำางานส่วนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 เพ่ือ

นำามาพัฒนา และมอบหมายหน้าที่ในภายกลุ่มสาระฯ 

โดยแบ่งออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ และได้เริ่มดำาเนินงาน

ในแต่ละส่วน ดังนี้

- งานพัฒนาบุคลากร

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ 

เข้าร่วมการพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศาสตร์การสอน ในรูปแบบออนไลน์ ตามความ

สนใจ เช่น การอบรมออนไลน์ การทำาแบบทดสอบ

ออนไลน์ เป็นต้น
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วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ครูผู้เข้าร่วม วิธีการนำามาพัฒนา

กลุ่มสาระฯ

12 มิ.ย. 2564 หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติ

การ “Vonder Go เกม

ประเมินผลการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์” จัดโดย อาจารย์

สมศรี หล้าบุดดา จากสถาบัน

Starfish Academy

มิสนิตติยา  ถวิลถึง

มิสขวัญตา ทุมวงษ์

มิสมยุรี  บุญชูวงษ์

สามารถนำาไปประยุกต์ในการ

ออกแบบกิจกรรม และนำาไป

วัดประเมินผลของการจัดการ

เรียนรู้ ทั้งในชั้นเรียน และแบบ

ออนไลน์ เพื่อกระตุ้น และ

สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ เรียน 

ทำาให้การเรียนการสอนใน

รูปแบบในชั้นเรียน และแบบ

ออนไลน์ เกิดความสนุกสนาน

ต่อการเรียนรู้ เพราะรูปแบบ

ของ Gamification        

21–22 

มิ.ย. 2564

หัวข้อ “แนวทางการบริหาร

สถานศึกษาในสถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

2019”

มิสนารถลดา  ชมภูศรี นำามาปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

ในการดูนักเรียนด้านสวัสดิภาพ

และความปลอดภัย และนำามา

บูรณาการกับการเรียนการ

สอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

16 ต.ค.2564 การอบรมรูปแบบออนไลน์      

ผ่านโปรแกรม WebEx เรื่อง 

“การจัดทำาแผนปฏิบัติการ

งานตามโครงสร้างสู่ฐาน

ข้อมูล SWIS” 

โดย  : ภราดาศุภนันท์ ขัน

ธปรีชา, มิสจิตราพร ซื่อธา

นุวงศ์, มิสกัลยาลักษณ์ สุ

ผาครอง และทีมงานพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนในเครือฯ 

ฝ่ายการศึกษา

มิสพิชยารัตน์   วรานนท์วุฒิไกร

มิสจิตรลดา     ทองน้อย

มิสกชกร        อึ้งเจริญ

มิสขวัญตา      ทุมวงษ์

มิสอมรรัตน์     วุฒิศักดิ์

มาสเตอร์วสุรัตน์  สิริจำาลองวงศ์

มาสเตอร์หฤษฎ์   จักราธิวัตริ์

1. มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการ

นำาแผนงาน/โครงการเพิ่มขึ้น

ในส่วนของข้ันตอนบางข้ันตอนท่ี

ในการปฏิบัติจริงติดขัดไม่สามารถ

ดำาเนินการลงข้อมูลได้ 

2. ทราบถึงข้ันตอน กระบวนการ

ในการเขียนแผนงาน/โครงการ

ตามแบบฟอร์มใหม่ ซึ่งส่งผล

ให้อาจจะลดขั้นตอนในการ

ดำาเนินงานได้ เช่น การจัดทำา

งบประมาณ การขออนุมัติ

งาน/โครงการ เป็นต้น 

3.สามารถนำาความรู้ที่ได้รับ

มาปรับรูปแบบการเขียนแผน

งาน/โครงการของหน่วยงาน

ได้
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การศึกษาดูงานของครูภายใต้โครงการ “Gen Sci” เพื่อพัฒนาครูและสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร 

ณ สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติและกรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ด้านพัฒนาผู้เรียน

 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกมิติอย่างเต็ม ศักยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

ได้ดำาเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

 1)  โครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนเพ่ิมเติมความรู้ให้กับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมสอนเพิ่มเติมความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์

 - จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Webex  (แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 ห้อง)

 - จัดกจิกรรมทุกวนัเสาร์ โดยจะเร่ิมในวันเสารท์ี ่8 มกราคม - วนัเสารท์ี ่19 กมุภาพนัธ ์2565       จำานวน    

   7 สัปดาห์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.

กิจกรรมสอนเพิ่มเติมความรู้ วิชา คณิตศาสตร์

 - จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Webex 

 - จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 7.00 น. – 8.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 10 มกราคม - วันศุกร์ที่             

   25 กุมภาพันธ์ 2565

2) กำากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite

- Online ภายใต้สถานการณ์พิเศษ เพื่อสะท้อนผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ และนำาข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนาการจัด

การเรียนการสอนและเก็บข้อมูลทำาสื่อประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอนพบว่า ครูผู้สอนได้มีการปฏิบัติ

การสอนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ได้

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและได้มีการนำา สื่อการสอน

ที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ มาใช้ในการเรียน

การสอนอย่างหลากหลายรูปแบบ
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3) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรม “ค่ายโอลิมปิกวิชาการ” สำาหรับนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ในรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  เตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันทางวิชาการในรายการต่างๆ

และเป็นการชดเชยกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 2 ในปีการ

ศึกษา 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จึงส่งผลทำาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม

ดังกล่าวขึ้นได้

4) งานและโครงการต่าง ๆ

1. Focus Group ครูผู้รับผิดชอบ งานและโครงการ 

ในแผนปฏิบัติงานกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2565 เพื่อ

ทำาความเข้าใจและชี้แจง แนวทางการจัดทำาแผนปฏิบัติ

งานกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2565 

2. Focus Group ครูแกนนำาเพื่อวางแผนการยกระดับ

การจัดการจัดการเรียนการสอน แบบ STEM EDUCATION 

และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 

21 นำาไปสู่การเป็นนวัตกร

- งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงช่องทางการทำาประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ ใน

ช่องทาง Facebook Instagram TikTok และUpdate 

ข้อมูลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน 

จัดทำาสื่อและสารสนเทศของกลุ่มสาระฯ ในช่องทาง

ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลการดำาเนินงาน
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- งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

 มอบหมาย กำากับ ติดตามการจัดทำาหลักสูตร

และแผนการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ และดำาเนินงาน

ติดตามการจัดทำาหลักสูตร สังเกตและนิเทศการสอน

ออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูใน

กลุ่มสาระฯ ดังนี้

1. ติดตามการจัดแผนการสอนและบันทึกหลังสอนภาค

    เรียนที่ 1/2564 

2. จัดทำาหลักสูตรภาคเรียนที่ 2/2565

3. จัดทำา PLC ภาคเรียนที่ 1,2 /2565  ทุกช่วงชั้นใน

    ช่วงชั้นที่ 1 – 3  และทุกรายวิชาในช่วงชั้นที่ 4 

4. ครูนิเทศกลุ่มสาระฯ สรุปผลการนิเทศและสะท้อน

    ผลการนิเทศแก่ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

    การสอน

5. นิเทศการสอนรูปแบบออนไลน์ 

2. งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นำานักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดความรู้เคมีระดับชาติ (Internation Chemistry Quiz 2021: ICQ By The Royal 

Australian Chemical Institute) ผลการสอบมีดังนี้

1. ด.ญ.ปภาวรินทร ภิญโญวัฒยกร  ม.1/1 ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ (30/30)

2. ด.ช.พรปพบ  แตระกุล  ม.1/1  ได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ (26/30)

3. ด.ช.วรทัต   เดชานุวงษ์  ม.2/8  ได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ (27/30)

4. ด.ช.วีรวิชญ์   โชติจุฬางกูร  ม.2/8  ได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 (26/30)

3. งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 นำานักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดความรู้เคมีระดับชาติ (Internation Chemistry Quiz 2021: ICQ By The 

Royal Australian Chemical Institute) ผลการสอบ มีดังนี้

 1. นายยศนนท์   ทองน่วม     ม.5/1 ได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 (22/30)

 2. นายพีรวิชญ   นับเนืองทรัพย์   ม.5/1  ได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ (21/30)
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- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

1.นายขัตติย หนูกอง  ม.5/2  ได้คะแนนสูงสุดช่วงร้อยละ 10 ของประเทศ (20/30)

- งานการแข่งขันภายนอก

 1) รายการ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

ประจำาปี 2564 วิชา วิทยาศาสตร์

 2) รายการ การแข่งขันมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ

อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) นักเรียนที่

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 โดยมีรายวิชา และรายชื่อ

นักเรียนดังต่อไปนี้

วิชาชีววิทยา จำานวน 2 คน  

1. นายธนาวินท บุญญาลัย ม.5/1

2. นายขัตติย หนูกอง ม.5/2

วิชาฟิสิกส์ จำานวน 1 คน 

นายพงศ์กรณ์ ฐานอริยบุญศิริ  ม.5/1

3) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis

Innovation Contest 2021 : Food Heritage 

Innovation and Future Life Style Food Innovation

“Local Wisdom to Global Living” จัดโดยสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมกับบริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอร่ี นักเรียนโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี ทีม“ลูกเรือห่านเป็ดและเป็ดห่าน” เข้า

แข่งขันในรุ่น Fly Weight กับผลงาน “วุ้นกรอบจาก

ใบเครือหมาน้อย” ได้รับรางวัล “Popular vote” 

และ “Best Presentation award”  พร้อมเงินรางวัล 

10,000 บาท
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สมาชิกประกอบด้วย

1. น.ส. นิติวดี ลิมปยารยะ ม.6/3

2. นายพีรวิชญ์ นับเนืองทรัพย์ ม.5/1 (STEM )

3. น.ส.ณิชชิศา เเซ่อึ่ง ม.5/1 (STEM)

4. น.ส.ณิธินันท์ นิทัศน์ปกรณ์ ม.5/1 (STEM)

5. น.ส.อิสลีญาภร มีสมสาร ม.5/1 (STEM)

โดยมีทีมที่ปรึกษาดังนี้

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ : รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ม.หฤษฏ์ จักราธิวัตริ์

4) เหรียญเงินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ

นวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564 - 2565 จัดโดย สำานักงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 

2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ผลปรากฏว่า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ จากผลงาน 

“ระบบประมวลภาพเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนการโค้งงอของคอจากการนั่งหลับในกลุ่มผู้สูงอายุ” โดย นายธฤต 

วิทย์วรสกุล ชั้น ม. 5/1 และผลงาน “ระบบคัดกรองสุขภาพอัจฉริยะ” โดย นายชยพัฒน์ โอสนานนท์ นายกิตติธัช

จันทนะรัตน์ นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ และนายจิรพล เทศแก้ว ชั้น ม. 4/1 โดยมีมิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพและ

มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย เป็นครูที่ปรึกษาในการแข่งขัน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ “นักเรียน

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำานึกรักความเป็นไทย มีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย  และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข” ในปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการเรียนการสอน กิจกรรม การ

พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งได้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มุ่งเน้นพัฒนา

บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ให้มีเทคนิคและกระบวนการ

สอนที่น่าสนใจ มีความทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน

แต่ละระดับชั้น และตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2564 คุณครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์  ดังนี้

1. การอบรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 หัวข้อ "เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์

ในยุคโควิด" โดยคุณคณาภรณ์ กิตติอนุกูล และคุณ

ชุติมณฑน์ เคารพาพงศ์ บริษัท เอ็ดเทค คอร์ป จำากัด

 หัวข้อ "สอนฟิน ๆ สไตล์ฟินแลนด์" โดย ผศ.ดร.

พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม Arkki (Thailand)

 หัวข้อ "สร้างเด็กไทยให้เป็น Global Citizen" 

โดย ครูพี่บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ บริษัท NEXTGEN 

EDUCATION จำากัด

2. หลักสูตร "พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาการคิดด้วย

กิจกรรมการเล่นประกอบการสอน" โดย ศ.กิตติคุณ 

อัจฉรา ชีวพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

3. หลักสูตร "การสอนภาษาไทยให้กับเด็กไทยยุคใหม่"

โดย อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา อาจารย์ประจำาโรงเรียน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ 

29 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.
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วัน/เดือน/ปี รายการอบรม / สัมมนา ผู้เข้าร่วมการอบรม / สัมมนา

5 มิถุนายน 2564

12 มิถุนายน 2564

19 มิถุนายน 2564

3 กรกฎาคม 2564

25 มิถุนายน 2564

28 มิถุนายน 2564

3 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรครูพร้อมแบบ 6 ออน จะ

ประเมินผลอย่างไร โดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

เขียนเกมเบื้องต้นด้วย scratch

โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

กลวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หลักภาษาไทยให้ไปถึงแก่นเพื่อให้ผู้

เรียนแม่นยำาและมีความรู้ที่คงทน

โดย ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาความ

คิ ดและแก้ ไขข้ อบกพร่ อ งขอ ง

นักเรียนระดับประถมศึกษาในการ

แต่งบทร้อยกรอง โดย ศ.กิตติคุณ 

อัจฉรา ชีวพันธ์

การออกแบบห้องเรียนฐาน 

สมรรถนะ จัดโดย Starfish Labz

ยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริม

สร้างสมรรถนะผู้เรียนภาษาไทย ระดับ

ประถมศึกษา จัดโดย อักษรเจริญทัศน์

การวิจัยทางการศึกษา จัดโดย Thai 

Mooc (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

มิสจิณจุฑา  พูนพ่วง

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มาสเตอร์ธนดล ส่งเจริญทรัพย์

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Annual Report 2021
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วัน/เดือน/ปี รายการอบรม / สัมมนา ผู้เข้าร่วมการอบรม / สัมมนา

17 กรกฎาคม 2564

18 กรกฎาคม 2564

7 สิงหาคม 2564

12 สิงหาคม 2564

5 กันยายน 2564

การออกแบบและการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน จัดโดย อักษรเจริญทัศน์

การวัดประเมิลผลการเรียนรู้

จัดโดย อักษรเจริญทัศน์

การพัฒนาผลงานทางวิชาการโดย

ใช้การวิจัยทางการศึกษา จัดโดย 

อักษรเจริญทัศน์

ยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนภาษา

ไทย ระดับมัธยมศึกษา

จัดโดย อักษรเจริญทัศน์

มารู้จัก Phenomenon-Based 

Learning กันเถอะ โดย ดร.แสงรุ้ง

พูลสุวรรณ และอาจารย์ยุทธคม 

ภมรสุพรวิชิต จัดโดย อักษรเจริญทัศน์

7 สิงหาคม 2564

21 สิงหาคม 2564

การใช้สื่อและกิจกรรมสอนหลัก

ภาษาไทยให้เหมาะสมกับระดับชั้น

ของผู้เรียน โดย ผศ.อัมพร อังศรีพวง 

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาประถม

ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

เทคนิคเข้าใจง่าย ภาษาไทยพื้นฐาน

โดย ดร.เกียรติศักด์ิ แสงอรุณ โรงเรียน 

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มิสวรินธรณ์ กฤษสอาดใจ

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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วัน/เดือน/ปี รายการอบรม / สัมมนา ผู้เข้าร่วมการอบรม / สัมมนา

28 สิงหาคม 2564 สำารวจโลกออนไลน์เคร่ืองมือ สำาหรับ

ครูยุคใหม่ โดย อาจารย์เช่ียวเวทย์

เจริญพร อาจารย์ประจำาโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

เสวนาและสาธิตสอนภาษาไทยแบบ

สัมพันธ์ทักษะ เพ่ือพัฒนาการคิด และ

พัฒนาทักษะทางภาษา โดย ศ.กิตติคุณ

อัจฉรา ชีวพันธ์ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.

สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี 

อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาภาษา

ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเชียงราย, อ.สุทธา รัตนศักด์ิ 

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย สำานักวิชาศิลปะศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

29 สิงหาคม 2564

11 กันยายน 2564

18 กันยายน 2564

สื่อสร้างสรรค์ “แห่งศตวรรษที่21:

“ส่ือเตรียมความพร้อมภาษาไทย” 

สำาหรับ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ โดย ดร. สุพิชฌาย์ เลาะหพานิช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

พิเศษ (LD)

เคร่ืองมือช่วยสอนห้องเรียนออนไลน์

โดย อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร 

นักวิชาการ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

Micro Learning การเรียนรู้แบบ

พอดีคำา โดย อาจารย์ธิติ ธีระเธียร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู

มิสวรินธรณ์ กฤษสอาดใจ

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Annual Report 2021
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วัน/เดือน/ปี รายการอบรม / สัมมนา ผู้เข้าร่วมการอบรม / สัมมนา

25 กันยายน 2564

25 กันยายน 2564

8 ตุลาคม 2564

16 ตุลาคม 2564

30 ตุลาคม 2564

ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 1

โดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

เรื่องสนุกของ Power Point ตอน

ที่ 1 : เรียนเหมือนเล่น โดย อาจารย์

เชี่ยวเวทย์ เจริญพร อาจารย์

ประจำาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประถม

ศึกษา ออกแบบอย่างไร? ให้นักเรียน

มีความสุข โดย สำานักงานบริหาร

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

คำาไทยใช้ให้ถูก...ครูทุกสาระการ

เรียนรู้ต้องปลูกฝังศิษย์ให้ติดเป็น

นิสัย โดย ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ 

ข้าราชการบำานาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ 

และแก้ปัญหา

โดย ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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วัน/เดือน/ปี รายการอบรม / สัมมนา ผู้เข้าร่วมการอบรม / สัมมนา

13 พฤศจิกายน 2564 เครื่องมือเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม

ในห้องเรียน โดย อาจารย์ชลสาย  

กาศรีวิชัย วิทยากร สถาบัน Starfish

Academy

21 สิงหาคม 2564 เทคนิคเข้าใจง่าย ภาษาไทยพื้นฐาน

โดย ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียน

รู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

มิสลักขณา  จามิกรณ์

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

7 สิงหาคม 2564 Creative Thinking classroom 

design โดย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ 

ประกอบมัย

มิสนภัสรพี หงษ์พญา

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 แม้ในปีการศึกษา 2564 จะเป็นการเรียนการ

สอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ยังคงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะ

การอ่าน การเขียน และการพูดของนักเรียนตลอดปีการ

ศึกษา โดยเห็นได้จากผลงานของนักเรียนจากกิจกรรม

การเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น
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 - การประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการประกวดการอ่าน

ออกเสียงภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ผ่านโปรแกรม 

Webex เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออก

เสียงของนักเรียน และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้า

ร่วมการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทยในรูปแบบ

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการเท่ 

อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี ประจำาปี 2564

3. ผลงานการแข่งขันของนักเรียน

 1. นางสาวชนาพร จิรชูพันธ์ นักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลชมเชย จากการ

ประกวดคำาขวัญ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ประจำาปี 2564 จัดโดยชมรมคนรักษ์ไทยในกาพย์กลอน

คำาขวัญที่ได้รับรางวัล "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ช่วยไทย

พัฒนา ภาษาไทยมีคุณค่า สืบรักษาไว้คู่ไทย"

 2. นางสาวชนาพร จิรชูพันธ์ นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด

บทกลอนในโครงการรำาลึก 45 ปี 6 ตุลา จาก 6 ตุลา ถึง 

16 ตุลา จัดโดยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งการแข่งขันนี้รับผลงานนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาจากท่ัวประเทศ โดยไม่แบ่งช่วงช้ันในการตัดสิน

 3. นางสาวชนาพร จิรชูพันธ์ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 

จากการประกวดบทร้อยกรอง น้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกา- ธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ประเภทกลอนสุภาพ ระดับ

มัธยมศึกษา จัดโดย สำานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 4. ด.ญ. ชณิสรา ตรังค์เอื้อสันติ นักเรียนระดับ

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3A ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

รายการ “หนูน้อยร้อยเรื่องเล่า ปีที่ 2” ภายใต้โครงการ 

B2S Book Club รุ่นอายุ 6 ปี - ไม่เกิน 9 ปี และรางวัล 

Popular Vote
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ได้จัดการเรียนการสอน กิจกรรม งาน/โครงการการ

พัฒนา ผู้เรียน และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งได้เข้าร่วม

การแข่งขัน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน เพื่อให้ประสบผลสำาเร็จตามแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2564 ของโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการพัฒนา

อัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานที่ 1

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 

ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ศิลปะ

       ในปีการศึกษา2563กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ 

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ศึกษาดูงาน 

เข้าร่วมการอบรม พัฒนาความรู้และหาประสบการณ์ 

ทางด้านศิลปะใหม่ ๆ นำา มาต่อยอด กระบวนการเรียน 

การสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งนำา มาถ่ายทอดให้กับเพื่อน

ร่วมงานในกลุ่มสาระ และนักเรียนโดย 

       - คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมอบรม

ในรูปแบบ On-line หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีและแอพ

พลิเคชั่นช่วยสอนในชั้นเรียน” โดยวีรยุทธ ปลอดภัย 

จากสถาบัน Starfish ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 

เวลา 10.30-12.00น. 

      - คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมอบรม

ในรูปแบบ On-line หัวข้อ “ศิลปะบำาบัด Online ศุกร์ 

สุข สุด” ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00-

21.00 น. 

 - คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี

-นาฏศิลป์ เข้าร่วมอบรมในรูปแบบ On-line หัวข้อ 

“แนวคิดสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ร่วมสมัย” ในวัน

อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น. 
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 - คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมอบรม

ในรูปแบบ On-line หัวข้อ “Plearn” ในวันอาทิตย์ที่ 

22 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. 

 - คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมอบรม

ในรูปแบบ On-line หัวข้อ “การใช้เว็บไซด์ Nearpod” 

ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-18.00 น.

 - คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมอบรม

ในรูปแบบ On-line หัวข้อ “สร้าง VDO ด้วย Animaker”

ในวันจันทร์ท่ี 13 กันยายน 2564 เวลา 16.30-17.30 น.

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน      

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ดำาเนินการประชุม

แผนการดำาเนินงานในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ การดำาเนินงานกิจกรรม

เสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อยก

ระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ นำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ การแข่งขันรายการต่างๆในทุกระดับชั้น 

ประกอบกับการดำาเนินงานตามแผนงานของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะเพื่อให้นักเรียนเกิดความชอบและเห็น

ประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การสร้างสรรค์ 

ผลงานศิลปะที่หลากหลาย สามารถนำาความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำาวันได้

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดงานวาดภาพ

ระบายสี หัวข้อ “กรุณาธิคุณของนักบุญมงฟอร์ด” ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอังคารที่ 20

กรกฏาคม 2564 เน่ืองในวันสถาปนาเป็นนักบุญบาทหลวง

หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดงานวาดภาพ

ลายเส้น หัวข้อ “ความรักของท่านนักบุญหลุยส์” ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอังคารที่ 20 

กรกฏาคม 2564 เน่ืองในวันสถาปนาเป็นนักบุญบาทหลวง

หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งนักเรียนเข้าร่วม

ประกวดวาดภาพดิจิทัลในโครงการ “เท่ อย่าง ไทย” 

โดยไฟฟ้า ทีทีบี ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 โดย

ผลงานได้ร่วมแสดงในเว็ปไซของโครงการ “เท่ อย่าง 

ไทย” โดยไฟฟ้า ทีทีบี 
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 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้พัฒนาการเรียน

การสอนปรับและพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์และยุค

สมัยใหม่ เพื่อให้เข้ากับผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบัน โดย

ใช้แอพพลิเคชั่นช่วยสอน “Tiktok” นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของสาระดนตรี - นาฏศิลป์

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งนักเรียนเข้าร่วม

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชน

สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Youth power for 

CO2 Neutral World) ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้พัฒนาการเรียน

การสอนปรับและพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์และ

ยุคสมัยใหม่ เพื่อให้เข้ากับผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบัน 

ในหัวข้อ “ละครสร้างสรรค์” ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือให้เผยแพร่ถึงความรู้ ความสามารถ

การกล้าแสดงออกของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

33



English Program
Thailand Science Drama Competition 2021-

2022

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน English Program

ในทีม ACT Wave Warriors คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 Thailand Science Drama Competition

2021-2022 โดยนำาเสนอเรื่อง Our Seas and Oceans 

for the Future โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือก

ทีมของ English Program ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบ

แรก เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศ  

โดยจากผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ซึ่งได้รับรางวัลทุนการศึกษา 12,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของประเทศไทย

ในการแข่งขันละครวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International

Science Drama Competition) รอบชิงชนะเลิศปี 

2022 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้

The 2nd TESET (Thailand English Skills 

Evaluation Test)

 การสอบ TESET ครั้งที่ 2 เป็นการแข่งขันทักษะ

ทางภาษาอังกฤษระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษา

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดประสงค์

เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พัฒนามาตรฐาน

การศึกษาและให้โอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ

นักเรียน English Program ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียน EP ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TESET ครั้งที่ 2 

และได้รับรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรทองและเหรียญทอง) 

1. เด็กหญิงเบญยภา  กิตติยาภิรมย์ 

2. เด็กหญิงจิรชญา  สิทธิเดชพร

3. เด็กหญิงชยายนันท์ ภคพงศ์พันธุ์

4. เด็กหญิงจิรภัคร  สิทธิเดชพร

5. เด็กหญิงลภัศรดา  วังประเสริฐกุล

6. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สืบสุวรรณ
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ประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรทอง) 

1. เด็กหญิงชลิดา  จิตรุ่งเรือง

2. เด็กชายนพวัตร  พิพุฒโชติ

3. เด็กหญิงปาราดี  ภาณุทัศนพร

4. เด็กหญิงวริสรา  เทย์ 

5. เด็กหญิงณัชรี  เลิศจิรรัตนโชติ

6. เด็กชายชูติเดช เอกวิจิตรคำาแหง

ประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรเงิน) 

1. เด็กชายพันศักดิ์  สร้อยสุวรรณ

2. เด็กหญิงพิชมนญ์  เจียงพัฒนกิจ

NEW ZEALAND GLOBAL COMPETENCE 

CERTIFICATE PROGRAMME 

 โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ Office 

of the Private Education Commission (OPEC) ซึ่ง

มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 25 ทุนให้กับนักเรียนระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาท่ัวประเทศไทย ทางงาน EP ภูมิใจนำาเสนอ

นักเรียน 10 คน ที่ได้รับทุนดังกล่าวได้แก่ 

1. Walaipan Sukavattanasiri  G.10

2. Lalin Chewchinda   G.11

3. Apiwich   Yuckphan   G.11

4. Shivani   Sethi    G.11

5. Natkawarin  Nattarin  G.9

6. Viritpol   Manachartsakul G.11

7. Nichakan   Iabsakul  G.9

8. Assadakorn  Chuchot  G.10

9. Purim Muangyot  G.10

10. Bawornnan   Rungapinya G.9

ประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรทองแดง) 

1. เด็กชายวรภพ  จงสาริตวัง

2. เด็กชายสุวิจักร  นาคประสิทธิ์

เสียงสะท้อนของนักเรียนในโครงการ

“Walaipan Sukavattanasiri G.10”

 ดิฉันเป็นหนึ่งในเด็ก

นักเรียนที่ได้อยู่ในโปรแกรมนี้

ซึ่งเป็นออนไลน์โปรแกรมที่

สอนให้เรารู้เกี่ยวกับการเป็น

ประชากรโลกที่ดี นักเรียน

จาก 3 ชาติได้มีส่วนร่วมใน

โปรแกรมนี้ ได้แก่ เวียดนาม 

ไทย และนิวซีแลนด์ โดย

นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นห้อง ๆ ละ 20 คนเพื่อทำา

กิจกรรมผ่านทาง Zoom ดิฉันได้เรียนรู้หลายอย่างจาก

การทำากิจกรรมเช่น เรามีการอภิปรายกันเกี่ยวกับการ

เหมารวม คุณค่าทางวัฒนธรรม การสื่อสารหลากหลาย

รูปแบบ และวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่โหดร้าย 

หัวข้อเหล่านี้สะท้อนสถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน ซึ่ง

การที่เราได้เรียนเรื่องแบบนี้เป้นสิ่งที่ดีเพราะเป็นเร่ืองที่

เราไม่ได้เรียนที่โรงเรียน รวมถึงเรื่องของการเสมอภาค 

การเคารพในความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สีผิว และ

เพศ คอร์สนี้ให้โอกาสกับดิฉันในการเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ 

และในการเป็นประชากรโลกอย่างแท้จริง ดิฉันได้เพื่อน

ใหม่จากโปรแกรมนี้และได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง 

คอร์สนี้เป็นการเรียนที่น่าประทับใจมาก ๆ ค่ะ 
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“Natkawarin  Nattarin G.9”

 ฉันได้เพื่อนใหม่เป็นคนจากประเทศเวียดนาม  และนิวซีแลนด์ ซึ่งตลอดโปรแกรมเราได้มีปฏิสัมพันธ์กัน

เป็นประจำาและได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย เราถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ในห้องย่อย 

และในแต่ละกลุ่มก็จะมีโจทย์ให้เราได้อภิปรายกันเป็นกลุ่ม ก่อนที่จะถูกนำาไปรวมกันใน

ห้องใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หัวข้อส่วนใหญ่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ

จิตวิทยา เช่น พฤติกรรมก้าวร้าวและเฉื่อย ดอกไม้แห่งอุปนิสัยและแผนภูมินำา้แข็ง อีกสิ่ง

หนึ่งที่ดิฉันชอบมากที่สุดของโปรแกรมนี้คือการให้การช่วยเหลือและความเอาใจใส่ของ

ทีมงานที่ดูแลเด็กนักเรียน เพราะปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดในกิจกรรมออนไลน์ ใน

ตอนจบคอร์ส ทุกๆ คนได้แลกคอนแท็กทาง social media กัน และจะติดต่อกันอีกไป

เรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้ ดิฉันชอบโปรแกรมแบบนี้มากๆ และจะแนะนำาให้เพื่อนๆ คน

อื่นๆ เข้าร่วมอีกในอนาคตค่ะ

EP Best Online Awards 2021

“รางวัลเสริมแรงเพื่อกระตุ้นนักเรียนนักเรียนในการ

เรียนออนไลน์ ปีการศึกษาที่ 1/2564”

 EP Best Project ถูกจัดทำาขึ้นเพื่อเสริมสร้าง

ระเบียบวินัยของเด็กนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์และ

สนับสนุนให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน

และเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอื่น ๆ ตลอดคาบเรียนเพื่อ

ให้การเรียนออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ 

ด้วยกัน ได้แก่ 

1. Most Vocal Student: รางวัลประเภทนี้สำาหรับ

นักเรียนที่มีความพร้อมที่พร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์ใน

คาบเรียนโดยการถามและตอบคำาถาม และเข้าร่วมการ

อภิปรายในห้องเรียนอย่างสมำา่เสมอ 

2. Most Active in Chat: รางวัลประเภทนี้สำาหรับ

นักเรียนที่แสดงความคิดเห็นผ่านทางการพิมพ์แชทใน

ขณะที่คุณครูหรือเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ กำาลังมีการ

อภิปรายหรือถามคำาถามกันอยู่ เพื่อไม่ให้เป็นการ

รบกวน ซึ่งการพิมพ์ข้อความลงมาในแชทเป็นการแบ่ง

ปันข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนให้เพ่ือนในชั้นเรียนคน

อื่น ๆ ได้รับทราบ 
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Annual Report 2021

3. Early Bird: รางวัลประเภทนี้สำาหรับนักเรียนที่เข้า

เรียนอย่างสม่ำาเสมอ เข้าเรียนก่อนเวลาหรือตรงเวลา

และส่งงานตรงเวลา     

4. Most Improved: รางวัลประเภทนี้สำาหรับนักเรียน

ท่ีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ใช่นักเรียนที่ตอบคำาถามบ่อย

ที่สุด แต่เป็นนักเรียนที่มีความพยายามและความตั้งใจ

ในการทำางานที่มอบหมายได้สำาเร็จอย่างดีที่สุด 

5. The Room Master: รางวัลประเภทนี้สำาหรับ

นักเรียนที่เป็นผู้นำาในการตอบคำาถามและมีปฏิสัมพันธ์

สูงที่สุดในชั้นเรียนทั้งทางการพูดและการพิมพ์แชท เข้า

เรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียนสม่ำาเสมอ เปิดกล้องทุกคาบ 

ยกมือตอบคำาถามและช่วยเหลือเด็กนักเรียนคนอื่นๆ ใน

ชั้นเรียน 

EP Academic Competitions 2021

 นักเรียน English Program ได้เข้าร่วม

การแข่งขันทางวิชาการของ EP ในเทอมแรกของ

ปีการศึกษา 2021 โดยมีคุณครูในหลายกลุ่มสาระ

เป็นผู้ดำาเนินการจัดการแข่งขัน ได้แก่ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานเทคโนโลยีและ

พลศึกษา คุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม

อย่างสนุกสนานผ่านทางเกมส์ออนไลน์ การนำาเสนอ

งานและแบบทดสอบ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1-4 ได้มีกิจกรรมออนไลน์คือ Little Math Genius และ 

Blooket  Challenge ในขณะที่นักเรียนในชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 และ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ได้

ตอบคำาถามทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านทาง ACTEP 

Online Math Olympiad ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษา

ปีที่ 3-6 นั้นได้ทำาการนำาเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์

ข้อมูลและกราฟพาราโบล่า

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดการแข่งขันผ่าน

ทางเกมส์ออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ

อยากรู้อยากเห็นและการผลิตชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์

ผ่านทางกิจกรรม เช่น  Spectacular Science Quiz 

Bee, Virtual Science Competition, and Top 

Young Scientist Competition. 

 ผู้ เข้าร่วมการแข่งขันได้ใช้ทักษะของตนเอง

ในการสร้างความตระหนักถึง COVID-19 บนแผ่น

โปสเตอร์โดยเป็นการบูรณาการระหว่างศิลปะและ

วิทยาศาสตร์ ผู้ที่เข้ารอบจะสามารถอัพโหลดผลงาน

ของตนเองขึ้นผ่านทาง Facebook ของงาน EP และผู้

ที่ได้รับโหวตคะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรกนั้นจะต้องนำา

เสนอผลงานของตนเองให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสิน 

 ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

คุณครูในกลุ่มสาระได้จัดการแข่งขัน  Techno Online 

Video Bazaar Expo ขึ้นซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันในระดับ

ชั้นต่าง ๆ จะทำาการส่งคลิปวีดีโอในธีมที่ต่างกันออก

ไปเพื่อตัดสินว่าใครคือผู้ชนะ ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-3 ทำาวีดีโอเกี่ยวกับการทำางานที่บ้าน  ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำาวีดีโอเกี่ยวกับอาหาร  ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทำาวีดีโอเกี่ยวกับอาหารไทย  

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทำาวีดีโอเกี่ยวกับ

อาหารเอเชีย โดยผู้ชนะคือผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

ทาง Facebook และโดยกรรมการ  ทีม EP+ ได้จัดการ
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แข่งขันวิดีโอและการเล่าเรื่องโอริกามิให้กับเด็กนักเรียน

ระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นมีการ

ประกวด Modern-Day Hero Poster Contest ใน

ขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้

เก่ียวกับบทเรียนชีวิตในการเสาวนาทางด้านการงาน

อาชีพในหัวข้อ Designing Your Future.

 โดยสรุปแล้ว การจัดการแข่งขันและการประกวด

ต่าง ๆ ในรายวิชาที่ต่างกันนั้นเป็นการช่วยให้นักเรียน

ได้เพิ่มทักษะและความสามารถของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็น

ส่วนสำาคัญของพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ มาก

ไปกว่านั้น กิจกรรมดังกล่าวยังเปรียบเสมือนปัจจัยที่

ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในห้องเรียน

อยู่เสมอซึ่งเปรียบเสมือนการประเมินสภาพจริงว่าพวก

เขาได้เรียนรู้มากน้อยเพียงใดในแต่ละแขนงวิชา 

The Pathway Learning Support 

 มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตที่มีการตอบสนองที่แตกต่าง

กันต่อปัจจัยภายนอก รวมถึงวิชาความรู้แขนงต่างๆ 

เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิธีการ

สอนและอื่น ๆ แผนการเรียน English Program ได้นำา

เสนอการเสริมความรู้โดยครู English Program ทุก ๆ 

ระดับช้ันให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน

รู้ของนักเรียนในชั้นเรียนให้มีพัฒนาการเท่าเทียมกัน 

โดยนักเรียนจะมีโอกาสได้เสริมทักษะกับคุณครูแบบ 

ตัวต่อตัว ซึ่งทำาให้คุณครูสามารถวางแผนการสอนให้กับ

เด็กนักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริม

ความรู้ดังกล่าวถูกจัดขึ้นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือในบาง

กรณีทุก ๆ วัน โดยคุณครูจะทำาการประเมินและสำารวจ

ความต้องการของนักเรียนเพ่ือจะจัดการเรียนการ

สอนให้นักเรียนเฉพาะแต่ละคน เราเชื่อว่าการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะแบบตัวต่อตัวจะทำาให้

นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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ที่ ประเภทของการศึกษาต่อ รวม คิดเป็นร้อยละ

1 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 14 63.6

2 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเอกชน 5 22.7

3 ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 4.6

4 รอศึกษาต่อปีถัดไป 2 9.1

รวม 22 100

ที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาที่

เข้าศึกษา

คณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัย

1 น.ส.ผืนนำา้ เปรมพจน์วัฒนา

ม.6A

วิทยาศาสตร์

จิตวิทยา (นานาชาติ)             

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2 นายชยุตพล จิรจตุรพักตร์

ม.6A

การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

(นานาชาติ)

International 

Program in 

Design and 

Architecture (INDA)

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

3 นายพีรวัส พิทักษ์ตระกูลศิริ

ม.6A

โครงการหลักสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาการ

ประกอบการ 

(นานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

4 นายพีรณัฐ บุญชัยเสรี

ม.6A

เศรษฐศาสตร์ 

(ภาคภาษาอังกฤษ)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

5 นายสิริวัฒน์ จุฬาพงษ์วนิช

ม.6A

วิทยาศาสตร์อาหาร 

(นานาชาติ) 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 น.ส.พิชชาพา พิสุทธิ์พิเชฎฐ์

ม.6A

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ)                

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Annual Report 2021

สรุปสถิติข้อมูลการศึกษาต่อ 

ของนักเรียน G.12 แผนการเรียน  English Program ปีการศึกษา 2564 

ที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 โดยจำาแนกตามประเภทของการศึกษา

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน G.12  แผนการเรียน English Program ปีการศึกษา 2564 

ที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้
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ที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาที่

เข้าศึกษา

คณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัย

7 นายภัทรชัย ชัยวัฒนพร

ม.6A

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

(นานาชาติ) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT)

มหาวิทยาลัยมหิดล

8 นายกันตวิชญ์ อนุรักษ์บุญยิ่ง

ม.6A

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ)                

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 นายสุพศิน นาควิจิตร

ม.6A

การออกแบบ

นิเทศศิลป์ (นานาชาติ)         

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 นายชูชัย มาตสมบัติ

ม.6A

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

(นานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

11 นายสุภนัย กิจผดุงเกียรติ

ม.6A

วิทยาศาสตร์อาหาร 

(นานาชาติ)                       

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

12 น.ส.พัชรพร หลิน

ม.6B

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

(นานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 น.ส.กุลภัสสร์ เจริญกิจกมล

ม.6B

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

(นานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

14 นายทินภัทร เหลืองวิพัฒน์

ม.6B

การออกแบบ

นิเทศศิลป์ 

(นานาชาติ)         

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 นายพรเทพ โพธิ์อุดม

ม.6A

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนย์

16 นายธนบดี จงทวีวิไล

ม.6B

Innovative media 

production 

(International 

Program)

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ

17 นายนันทกานต์ เถาลิโป้

ม.6B

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

และหุ่นยนต์

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ

18 นายภูกิจ พึ่งเกษม

ม.6B

การตลาดยุคดิจิตอล วิทยาลัยบริหารธุรกิจ

นวัตกรรมและการบัญชี

มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต
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ที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาที่

เข้าศึกษา

คณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัย

19 นายกิติศักดิ์ ศรีโพธิ์ธา การบัญชี การบัญชี มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

20 น.ส.พิมพ์มาดา หทโยทัย ศึกษาต่อต่างประเทศ

21 นายโกเมศ สารีวัน ภาษาอังกฤษธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์  
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 English Program มุ่งพัฒนาทักษะของนักเรียน

ทั้งทางด้านวิชาการและความสามารถทักษะภาษา

อังกฤษตามมาตรฐานสากล โดยมีความร่วมมือกับ British

Council ในการจัดสอบ IELTS โดยมีเป้าหมายคือ

การเทียบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับ CEFR ได้ใน

ระดับ B2 ซึ่งนักเรียนในระดับชั้น G.12 ทุกคนจะต้อง

สอบ IELTS เพื่อใช้ในการวัดระดับทักษะทางด้านภาษา

ดังกล่าว และใช้เพื่อยื่นคะแนนศึกษาต่อที่คณะต่าง ๆ 

ในระดับมหาวิทยาลัย จากสถิติผลการสอบพบว่า ในปี

การศึกษา 2564 ร้อยละ 19.04 ของนักเรียนระดับชั้น 

G.12 มีผลการสอบอยู่ที่ระดับ C1 ร้อยละ 52.38 อยู่

ที่ระดับ B2 และร้อยละ 28.57 อยู่ที่ระดับ B1 และยัง

พบว่าทักษะที่นักเรียนบางกลุ่มได้คะแนนเต็ม 9.0 คือ 

การฟังและการอ่าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 6.5 

(เทียบระดับ B2) และ 6.0 (เทียบระดับ B2) ทางด้าน

ทักษะการเขียนและการพูด คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 5.5 

(เทียบระดับ B2) กล่าวโดยสรุปแล้ว ร้อยละ 71.5 ของ

นักเรียนระดับชั้น G.12 มีคะแนนภาษาอังกฤษตามค่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ และคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 4 ทักษะก็

ถึงเกณฑ์ตามที่กำาหนดเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่

อยู่ในระดับ G.11 เข้าร่วมในการสอบครั้งนี้ และพบว่า

นักเรียนจำานวน 2 คน ของ G.11 มีผลสอบอยู่ในระดับ 

7 และ 8 อยู่ในมาตรฐาน CEFR ระดับ C1 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด 

การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในการสอบ IELTS ของนักเรียน EP ระดับชั้น G.12 
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งานการเรียนการสอน IEP

 Interactive English Program (IEP) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและ

ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนภาษา

อังกฤษเน้นในด้าน การสื่อสาร เป็นสำาคัญ ในปีการศึกษา 2564 นี้ มีการดำาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การนิเทศการเรียนการสอนของหน่วยงาน

 งานการเรียนการสอน IEP จัดระบบการนิเทศ

ภายในของหน่วยงาน กระบวนการที่มุ่งให้คำาแนะนำา 

และความช่วยเหลือแก่ครูผู้สอน ในการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการ

เรียนรู้ และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ให้ตรง

กับจุดเน้นของหน่วยงานในการพัฒนารูปแบบการ

สอน วิธีการวัด และประเมินผล กำาหนดช่วงเวลาของ

การนิเทศการสอนคุณภาพการสอนของคุณครูทุกคน

ภายในหน่วยงาน มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.1 Class Observation 

 การนิเทศภายในช้ันเรียนเพ่ือกำากับติดตาม

การจัดการเรียนการสอนของคุณครูในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมตามระดับชั้นที่สอน การสอนที่

เน้นพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ทักษะ 

และเทคนิคการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

และมีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม ทันสมัยมากขึ้น

1.2 Focus Group 

       หน่วยงานกาเรียนการสอน IEP จัดการสนทนา

กลุ่ม (Focus group)กับคุณครูทุกคน เพื่อรวบรวม

ปัญหา  แลกเปลี่ยนแนวคิด และพัฒนา เทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่เน้นการจัดการ

เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษครบทุก

ทักษะ นอกจากนี้ การมอบหมายภาระงานที่เหมาะสม

กับวัยของนักเรียน และการวัดและประเมินผลที่เน้น

การคิด วิเคราะห์  การแก้ปัญหามากกว่าการท่องจำา

ของนักเรียน 
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1.3 Teacher’s Professional development and 

Assessment 

 การนิเทศแบบรายบุคคล โดยผู้ประสานงาน

แต่ละรายวิชาจัดดำาเนินการให้คุณครูทุกคนในหน่วย

งาน มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำาแนะนำา 

และแบ่งปันเทคนิคการสอน จากการนิเทศภายในชั้น

เรียน ซึ่งนำาไปสู่แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 

ด้านการวางแผนและการเตรียมการสอน การจัดการ

ชั้นเรียน การบริหารจัดการพฤติกรรมนักเรียน การ

วัดผลและประเมิน เกณฑ์การประเมิน การติดตามการ

เรียนรู้ของนักเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียน 

และนักเรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง ของครู

ผู้สอนทุกคนในหน่วยงานให้มีคุณภาพ และเหมาะสม

กับนักเรียนในระดับชั้นที่คุณครูสอน

2. การพัฒนาคุณครูต่างชาติในหน่วยงาน 

2.1 21st Century Learning Webinar & Workshop

 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2564 คุณครูต่างชาติ

หน่วยงานการเรียนการสอน IEP ได้เข้าร่วมการสัมมนา 

เชิงปฏิบัติออนไลน์ ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษที่ 21 โดยทีมงานจัดหาสื่อสังคมออนไลน์

ของวิทยากรด้านการพัฒนาการสอนของคุณครูจาก

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ นำามาแบ่งปัน

ประสบการณ์ให้กับครูผู้สอน และสร้างแบบทดสอบ

เพื่อให้คุณครูได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา กับการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ และ

จะได้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำาหรับการ

ออกไปดำารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21

2.2 Developing language skill for primary and 

secondary students

 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 คุณครูต่างชาติ

หน่วยงานการเรียนการสอน IEP ได้เข้าร่วมการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ

สอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดย 

วิทยากรจาก Cambridge University Press เป็น

สำานักพิมพ์ด้านการศึกษาชั้นนำาของโลก คุณครูได้ฝึก

ทักษะกระบวนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดย

คุณครูได้ฝึกปฏิบัติจริงในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน

แบบเรียนเป็นโปรแกรมดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจมากยิ่งข้ึน 

และเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ กับ

การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

ให้มีความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3. IEP Active Learning Session

 คุณครูหน่วยงานการเรียนการสอน IEP จัด

กระบวนการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

จริง เรียนรู้จากลงมือทำา ได้รับประสบการณ์ตรงจาก

การเรียนรู้ กิจกรรมที่จัดนักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะ

ต่าง ๆ มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว นักเรียนได้ฟัง

ทักษะภาษาอังกฤษโดยการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร

โต้ตอบ  การพัฒนากระบวนคิดและแก้ปัญหา และการ

คิดอย่างสร้างสรรค์ ร่วมทั้งการฝึกทักษะการทำางาน

ร่วมกับผู้อื่น นักเรียนมีสนุก กระตือรือร้นต่อการทำา

กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ซึงเป็นทักษะที่สำาคัญในการใช้

ชีวิตและทำางานในศตวรรษที่ 21

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน

แผนการเรียน IEP  

4.1 Multi - Skill Development Project   

 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาแผนการเรียน IEP ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำากว่าเกณฑ์ที่

กำาหนด โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน

การใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ เรียนรู้การอ่านภาษา

อังกฤษจากสื่อที่หลากหลายโดยมีคุณครูต่างชาติคอย

ดูแลอย่างใกล้ชิดในคาบเรียนที่ 8 ช่วงเวลา 15.10-

16.00 น. ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตลอดปีการ

ศึกษา ผลการดำาเนินงานจากการเปรียบเทียบการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่านักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 91.67 ของทั้งหมด มีผลทดสอบที่ดีขึ้น

4.2 IEP on Spotlight

 กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น กล้าแสดงออก

ในความสามารถด้านต่าง ๆ  ทำาเป็นให้เกิดการเรียนรู้

ทุกเวลาและสถานที่ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนไม่

ได้เน้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องให้นักเรียน

ได้มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง ดู อ่านและเขียน 

ในการสื่อสาร ของนักเรียนแผนการเรียน IEP ตั้งแต่

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมดำาเนินงานตลอดปีการศึกษ ทำาให้

นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนและ

มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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4.3 ACT TIMES’ CAMPUS JOURNALISM WORKSHOP

 ทีมงาน IEP จัดกิจกรรมการ Workshop การเขียนบทความภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนด้าน

ทักษะเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำานวน 25 คน ทุกวันศุกร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2565 เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเขียน และเทคนิคการใช้สำานวนภาษาในการเขียนบทความภาษาอังกฤษของนักเรียน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีทักษะที่สูงขึ้น และนำาบทความที่นักเรียนที่เขียนได้สมบูรณ์ไปจัดพิมพ์ลงให้หนังสือพิมพ์ ACT 

Times ฉบับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

5. October Course 2021

 วันที่ 18-29 ตุลาคม 2564 หน่วยงานการเรียน

การสอน IEP จัดคอร์สการเรียนการสอนออนไลน์ ใน

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำาหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ชื่อคอร์ส  Learning English in Many 

Ways “การเรียนภาษา เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา  

ขยันฝึกซ้อมจะทำาให้  เก่งและเชี่ยวชาญ” กิจกรรม

เสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ ตอบโจทย์เด็กรุ่น

ใหม่ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ออกแบบ

มาเป็นพิเศษสาหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้  พัฒนาทักษะ

เป็นรายบุคคลครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง

การพูด การอ่านและการเขียน เสริมด้วยคำาศัพท์และ

ไวยากรณ์ นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษา

อังกฤษผ่านสถานการณ์จำาลอง  บรรยากาศการเรียน

การสอนมีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ไร้ซึ่งความกดดัน 

ทำาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เน้นการส่ง

เสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ที่จะช่วยลด

ความกดดันเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน ให้มีคุณภาพมากที่สุด

6. English Summer Camp 2022

 วันที่ 14 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 หน่วย

งานการเรียนการสอน IEP จัดกิจกรรม English Summer

 Course 2022 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมและ

สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ด้วยความตื่นเต้น นักเรียน

ที่เข้าร่วมอยากเรียนรู้ ทำาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึง

เป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 

4 ทักษะ พร้อมทั้งยกระดับความรู้ของนักเรียนในการ

ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เสริมความมั่นใจ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทำาให้นักเรียนรักภาษา

อังกฤษมากยิ่งขึ้น 
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งานวัดผลและวิจัย

 งานวัดผลและวิจัย ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียน

รู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้

วิธีการและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

และหลากหลายผสมผสานกันไป เพี่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มี

การกำากับติดตามและมุ่งเน้นการนำาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการสอบต่าง ๆ ใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และมีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำาไฟล์แบบบันทึกผลการ

เรียนรายวิชา (ปพ.5) ให้กับคุณครูใหม่ เพื่อใช้ในการทำา

เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียน
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งานหลักสูตร

 ตลอดปีการศึกษา 2564 งานหลักสูตรดำาเนินงาน 

พัฒนาหลักสูตร และแผนการเรียนให้มีความน่าสนใจ   

ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ให้สอดรับ

กับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลง

ทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนสามารถนำา

ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น และส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของ

นักเรียนเข้าสู่โลกการทำางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมี

เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ 

เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมากกว่าการเน้นองค์

ความรู้ โดยได้ดำาเนินงานต่าง ๆ ดังนี ้

การลงนามความร่วมมือ 

 เพ่ือเป็นการพัฒนาแผนการเรียน และแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับสถาบัน/มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรม

ร่วมกัน ในปีการศึกษา 2564 ฝ่ายวิชาการได้มีการ

ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต เพื่อประโยชน์ในการเเลกเปลี่ยนความรู้ และ

ประสบการณ์ทางด้านนิเทศศาสตร์กับนักเรียนแผนการ

เรียน Digital Arts และวิทยาลัยดุสิตธานี ทางด้าน

ธุรกิจการประกอบอาหารกับนักเรียนแผนการเรียน 

การจัดการธุรกิจ

พัฒนาแผนการเรียนและหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ 

แผนการเรียน Digital Science แผนการเรียนที่

พัฒนาข้ึนเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด องค์

ความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่ึง 

ในสมรรถนะของโลกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์

ความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล (Data science) สกุล

เงินดิจิทัล (Digital currency) และธุรกิจดิจิทัล (Digital 

business) 
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 แผนการเรียน นวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovative 

Intelligent) แผนการเรียนนวัตกรรมอัจฉริยะ เป็น

แผนการเรียนที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

ให้สอดคล้องกับกลไกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรมให้เป็นหนึ่งในสมรรถนะของโลกแห่ง

อนาคต ดังนั้น การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญท่ีจะพัฒนานักเรียนสู่การเป็น

พลเมืองดิจิทัลในอนาคต โดยทั้ง 2 แผนการเรียนนี้จะ

เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

แผนการเรียน นวัตกรรมอัจฉริยะ และระดับชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน Digital Science 

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 ภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ งานการเรียนการสอน

ภาษาจีน-ญี่ปุ่น พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ให้มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับการสอบวัดมาตรฐาน

ภาษาญี่ปุ่น

 ภาษาไทย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ปรับปรุงเนื้อหาสาระ และชื่อรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้มีความน่าสนใจ และเหมาะสม

สอดคล้องกับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
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งานนิเทศการสอน

            งานนิเทศการสอน ได้มีการดำาเนินการนิเทศ

การสอนในรูปแบบออนไลน์และการนิเทศตามรูปแบบ

ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โดยมีผู้นิเทศ ได้แก่ ครู

เครือข่ายนิเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม

สาระฯ และทีมงานวิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูป

แบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื ้อโควิด-19 ได้มีการเข้านิเทศคุณครู  

สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ซึ่งคุณครูต้องได้รับการนิเทศ

อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียนและประมวลผลทาง

ออนไลน์  แจ้งปัญหาการดำาเนินการเรียนการสอน การ

กำากับติดตาม  รายงานผลการนิเทศให้ผู้เข้ารับการนิเทศ  

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากผล

การนิเทศ  โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแบ่งปันความรู้

ด้านการใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยจัดการเรียนรู้ให้

น่าสนใจ จากคุณครูที่มีความสามารถมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายในโรงเรียน
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 งานศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดทวีปัญญา) 

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดให้

บริการหนังสือในรูปแบบของส่ิงพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม   มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร

สารสนเทศที่ทันสมัย ด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ PMB มีบรรณารักษ์ดำาเนินงานทางด้านเทคนิค 

และงานบริการ จำานวน 3 คน

           ปีการศึกษา 2564 ห้องสมุดทวีปัญญา  เปิด

บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 07.00-17.00 น. ให้

บริการการอ่าน และการค้นคว้าตามความสนใจของ

นักเรียน  ให้บริการยืมหนังสือ  ให้บริการพื้นที่ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  นอกจากนี้ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคโควิด-19 ห้องสมุด

ทวีปัญญาให้บริการห้องสมุดเคลื่อนท่ีระดับประถม

ศึกษาปีที่ 1-2

งานศูนย์วิทยบริการ
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 ในปีการศึกษา 2564 งานแนะแนวจัดกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ พิธีมอบทุนการศึกษา และการ

พิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่

ขอทุนการศึกษา ดังนี้

แนะแนวการศึกษาต่อ

 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้

ปกครองนักเรียนและครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 

- 11.30 น. ผ่านทาง Webex  Meeting

 

จัดกิจกรรมแนะแนว  “TECH & TRICK PORTFOLIO 

ยังไงให้โดนใจ”

 งานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนว  “TECH & 

TRICK PORTFOLIO ยังไงให้โดนใจ” ให้กับผู้ปกครอง 

นักเรียนและครูที่สนใจ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 

เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านทาง Webex  Meeting

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AI หลักสูตรแห่งอนาคต

และแนะนำาแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 

 จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AI หลักสูตร

แห่งอนาคตและแนะนำาแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น” ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทั้งภายในและ

ภายนอก เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 

-12.30 น.  ผ่านทาง Webex  Meeting

แนะแนวการศึกษาต่อภาคอินเตอร์ 

 งานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ต่อภาคอินเตอร์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย SCHOOL EDUCATIONAL

CONSULTANT  “วางแผนยกแก๊ง สอบติดยกโรงเรียน”

โดยพี่มอสและพี่เคฟ จาก IGNITE BY ONDEMAND

เม่ือวันเสาร์ท่ี 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 -11.30 น. 

ผ่านทาง Zoom

งานแนะแนว

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธี

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน “ทุนเรียนดีราฟาแอล

และทุนเรียนดียอห์นแมรี่” ประจำาปีการศึกษา 2564 

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมยอห์น

แมรี่

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในศตวรรษที่ 21”  

 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในศตวรรษ

ที่ 21” โดยมิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล หัวหน้า

แผนกวิชาการมัธยม แนะนำาการรักษาสิทธิ์ให้กับ

นักเรียนโดยฝ่ายธุรการ-การเงิน แนะนำาแผนการเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยหัวหน้าแผนการเรียน วันเสาร์ที่ 20 

พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.00-16.40 น. ผ่านทาง 

Webex  Meeting
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พิจารณาทุนและโควตาโรงเรียนประจำาปีการศึกษา 

2564

 คณะกรรมการพิจารณาทุนและโควตาโรงเรียน 

ประจำาปีการศึกษา 2564 ได้ทำาการพิจารณาและคัด

เลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ขอรับทุน

การศึกษา

1. ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา  อุไรรัตน์  มหาวิทยาลัย

รังสิต

2. ทุน ดร. อรรถวิท  อุไรรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อ

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00-18.00 น. ณ 

ห้องประชุมรัตน 5 อาคารรัตนบรรณาคาร
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ผลการดำาเนินงานฝ่ายปกครอง02
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มุ่งหวังที่จะดูแล

นักเรียนทุกคนให้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอย่างมี

ความสุข ปลอดภัย ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ได้รับการ

ปลูกฝังให้มีค่านิยม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้

มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำารงชีวิต

และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข  ฝ่ายปกครองมี

กลุ่มงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

1. งานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา

ปีที่ 6
   ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 

เป็นหลักในการดำาเนินงาน ทำาให้นักเรียนทุกคนได้รับ

การดูแลจากครูประจำาชั้น ครูคู่ชั้น และครูผู้สอนอย่าง

เป็นระบบ เช่น การเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล การ

ให้คำาปรึกษา การแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือ

เป็นรายกรณี การเยี่ยมบ้านนักเรียน และการเชิญผู้

เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการดูแลนักเรียนเป็นต้น 

2. งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
 เป็นกลุ่มงานท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนา

ทางด้านความประพฤติ เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน สังคม สิ่งแวดล้อม และ

ประเทศชาติ เช่น กิจกรรมแต่งกายดีมีวินัย กิจกรรม

ส่งเสริมการไหว้ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบแถว และ

กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด เป็นต้น 

3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 เป็นงานที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมทั้งทางด้านการอบรม สัมมนา 

และสาธิต เช่น การอบรมของคณะภราดา คณะครู 

การอบรมของพระสงฆ์ และวิทยากรจากภายนอก 

การนำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาการเข้าร่วม

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อย
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โอกาสบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือเด็กยากไร้ 

และด้อยโอกาสทางการศึกษา 

4. งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย  
 ฝ่ายปกครองตระหนักถึงความสำาคัญด้านสวัสดิ

ภาพของนักเรียนทุกคน จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ในการดูแล เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด สร้างแนว 

Safe Zone และกำาหนดจุดคัดกรองโดยนักเรียน และ

บุคลากรต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย 

ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ลงทะเบียนการเข้าโรงเรียน 

หรือสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้แก่ผู้ปกครอง ในการดูแลนักเรียน พร้อมทั้งจัดเวร

ประจำาวันให้แก่ครู บุคลากรโดยดูแลนักเรียนตามจุด

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อดูแลความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดเจ้าหน้าที่ตำารวจ อาสา

สมัครชุมชนมาช่วยอำานวยความสะดวกด้านสวัสดิภาพ 

นักเรียนจิตมาอำานวยความสะดวกแก่นักเรียนในการ

ลงจากรถ การข้ามถนนพื้นที่ภายในโรงเรียนตลอดปี

การศึกษา  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพ

นักเรียน เช่น  การฝึกซ้อมหนีไฟจากอาคารสูง การให้

ความรู้เรื่องการป้องกันสิ่งเสพติด  และโรคเอดส์ เพศ

ศึกษา โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนคาบจริยศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

5. งานลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 

นักเรียนจิตอาสา  
 ฝ่ายปกครองได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึง

ประสงค์มาไว้ด้วยกัน โดยมุ่งปลูกฝังความเป็นผู้นำา ผู้ตาม

ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และเป็นผู้มีจิตอาสาทำากิจกรรม บำาเพ็ญ

ประโยชน์ต่าง ๆ ช่วยเหลือโรงเรียน และชุมชน เป็นต้น
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ผลการดำาเนินงานฝ่ายกิจกรรม03
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีเอกลักษณ์คือ ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา ฝ่ายกิจกรรม

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการให้นักเรียนมีเอกลักษณ์ดังกล่าว  ผ่านการเรียนการสอนของศูนย์

การเรียนที่มีมาตรฐานสากลและจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งด้านดนตรี กีฬา การแสดง ทั้งในและนอกห้องเรียนตาม

ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่

ผู้เรียน  สถานศึกษา สังคม ชุมชน กิจกรรมในวันสำาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมนันทนาการ 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 ปีการศึกษา 2564 หลายกิจกรรมได้มีการพัฒนารูปแบบการดำาเนินการ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีกิจกรรมที่สำาคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

งานบริหารฝ่ายกิจกรรม 
 - จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Google Work-

space และ Padlet 

 - จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Canva

 - จัดอบรมการใช้โปรแกรม VLLO 

 - จัดอบรม การนำาแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ภาค

ปฏิบัติ เป็นต้น

 - จัดอบรมการจัดเก็บเอกสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 - ศูนย์กีฬาจัดการอบรม "ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้

มวยไทย" โดย อ.ธีรเดช ทวีสุข และ อ.ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา 

จากศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมมวยไทยโบราณศิลป์ธำารงค์

 - ฝ่ายกิจกรรมได้รับนักศึกษาฝีกงาน จากคณะ

ศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จำานวน 3 คน และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา  สาขา วิทยาศาสตร์และการออก

กำาลังกาย 1 คน และสาขา  การออกกำาลังกายและกีฬา 

1 คน มหาวิทยาลัยมหิดล

 - รับมอบหมายจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 

ร่วมกับโรงเรียนในเครือฯ จัดกิจกรรม "FSG Healthy 

Run" วิ่งเพื่อสุขภาพในรูปแบบ Virtual Run
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งานทุนการศึกษาผู้ความสามารถพิเศษ

ด้านดนตรี กีฬา ประจำาปี 2564 
 ฝ่ายกิจกรรม ได้ดำาเนินโครงการมอบทุนการ

ศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ตแก่นักเรียนที่มีความ

สามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา และนักเรียนโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ โดยแบ่งเป็น ด้านดนตรีจำานวน 3 

คน ด้านกีฬาจำานวน 5 คน และนักเรียนทุนโครงการส่ง

เสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาดนตรี กีฬา แก่

เยาวชนด้อยโอกาสในชุมชนรอบโรงเรียน จำานวน 9 คน 

รวมมอบทุนทั้งสิ้นจำานวน 17 คน 

งานกิจกรรมนักเรียน และงานสัมพันธ์ชุมชน
 งานกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมทั้งด้าน

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมการถวายความ

จงรักภักดี  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและกิจกรรมอื่น ๆ 

โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้

จัดกิจกรรมรูปแบบ Online ทางเพจ Activities 

Room

 - จ ัดพิธ ีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศร ีส ินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

 - จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 

12 สิงหาคม 2564 

 - กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ วันที่ 16 

สิงหาคม 2564

จัดกิจกรรมรูปแบบ On-Site

 - จัดพิธีมิสซาวันเกิดท่านผู้อำานวยการ ภราดา 

ดร.ชำานาญ เหล่ารักผล พิธีเปิดรูปปั้นแม่พระ พิธีเสก

ถำา้พระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส วันที่ 9 มกราคม 

2564

 - จัดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2021 วันที่ 24 

ธันวาคม 2564

 - จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและ

เสื้อสามารถ OUTSTANDING STUDENT วันที่ 25-26 

กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนักเรียนดีเด่น ทั้งสิ้น 210 คน 

โดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น แบ่งเป็น 

 • ด้านกิจกรรมทางวิชาการ 1 คน 

 • ด้านกีฬา 103 คน 

 • ด้านดนตรีและการแสดง 32 คน 

 • ด้านผู้นำาและบำาเพ็ญประโยชน์ 74 คน 

และผู้ได้รับเกียรติยศสูงสุดรางวัลเสื้อสามารถสีกรมท่า 

6 คน เส้ือสามารถสีเทา 1 คน และเส้ือสามารถสีแดง 3 คน 
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การจัด Drive Thru เพื่อรับหนังสือและอุปกรณ์การ

เรียน ปีการศึกษา 2564

 ฝ่ายกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนขั้นตอน

การดำาเนินงาน โดยให้เป็นไปตามมาตราการควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้การเตรียม

ความพร้อมทำาความเข้าใจทีมงานให้มากท่ีสุด เพ่ือให้การ

ดำาเนินงานมีคุณภาพสูงสุด ซึ ่งผลตอบรับได้รับการ

ช่ืนชมการผู้ปกครองเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะผ่านทาง 

หน้าเฟสบุ๊คของโรงเรียน

ศูนย์ดนตรี ACT MUSIC CENTER
 ศูนย์ดนตรีดำาเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการ

สอน งานกิจกรรมดนตรี การแสดง การประกวดแข่งขัน 

ตลอดจนกิจกรรมชมรมวงดนตรีต่าง ๆ ส่งเสริมผู้เรียน

ให้พัฒนาสุนทรียภาพทางดนตรี ตามความถนัด ความ

สนใจ และความสามารถทางด้านดนตรี ตลอดปีการ

ศึกษา อาทิ

แผนการเรียนสหศิลป์ดนตรี และการแสดง

 ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์ดนตรี ดำาเนินการ

จัดการแสดงจบการศึกษาของนักเรียนแผนการเรียนสห

ศิลป์ดนตรีและการแสดง รูปแบบ Online ผ่านทางเพจ

ศูนย์ดนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรี 

Trinity

 ศูนย์ดนตรี ดำาเนินการส่งเสริมให้นักเรียนได้

สอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรีกับสถาบัน 

Trinity College London ซึ่งในปี 2564 เป็นการส่ง

คลิปวีดีโอ มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น 3 คน โดย

นักเรียนได้คะแนนการสอบเกียรตินิยมอันดับ 1 

กิจกรรม ACT Music Exam 2021

 ศูนย์ดนตรี ดำาเนินการจัดให้มีการทดสอบความ

สามารถทางด้านดนตรี เพื่อความเป็นเลิศด้านดนตรี

ของนักเรียน โดยนักเรียนท่ีผ่านการสอบตามเกณฑ์ จะได้

รับใบประกาศนียบัตรด้านดนตรี (Certificate Grade 

Exam) ในปี 2564 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ จำานวน 

86 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้รับ

เกียรติจาก คณาจารย์คณะดุริยางศิลป์ ม. ศิลปากร เป็น

คณะกรรมการสอบ

กิจกรรมพัฒนาดนตรีสู่ความเป็นเลิศ

 ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์ดนตรี ได้ดำาเนิน

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี สำาหรับ

นักเรียนวงดนตรี อาทิ 

 - จัดค่ายดนตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

ภายใต้มาตรการป้องกัน “เรียนดนตรีอย่างมั่นใจกับ

มาตรการท่ีปลอดภัย” ระหว่างวันท่ี 14-25 มีนาคม 2565 

 - วงขับร้องประสานเสียง บันทึกเสียงเพื่อใช้

สำาหรับการเปิดในพิธีเทิดเกียรติแม่พระ โดยจัดขึ้นรูป

แบบ Online 

ผลงานด้านดนตรีที่สำาคัญ อาทิ

 - รางวัล Gold Medel / Silver Medel รายการ 

Music Charity Contest 2021
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 - รางวัล First Prize รุ่น Junior Talent / 

Third prize รุ ่น Junior Talent รายการ Medici 

International Music Competition 2021” London, 

United Kingdom

 - รางวัลชนะเลิศ รายการในการประกวดดนตรี

คลาสสิคเยาวชนนานาชาติ The 9th Hong Kong    

International Youth Performance Arts Festival 

2021 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

ศูนย์กีฬา ACT  SPORT CENTER
 ศูนย์กีฬา ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร HSP (Higher Sport Program) จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร จัดการแข่งขันกีฬา และนำานักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ อาทิ  

จัดการอบรมหลักสูตรศิลปวัฒนธรรมมวยไทย

 ศูนย์กีฬา ดำาเนินการจัดการอบรมหลักสูตร

ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย สำาหรับบุคลากรศูนย์กีฬา โดย

ได้รับเกียรติจาก  อ.ธีรเดช ทวีสุข และ อ.ชัยณรงค์ 

สิริพรปรีดา วิทยากรผู้มากประสบการณ์ ที่เผยแพร่

ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยมากกว่า 10 ประเทศ และทีม

งานจากศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมมวยไทยโบราณศิลป์

ธำารงค์ ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2564 

จัดกิจกรรม ACT Dancing Contest 2021 Online

 ศูนย์กีฬา ดำาเนินการจัดกิจกรรมการประกวด 

ACT Dancing Contest 2021 รูปแบบ Online โดย

เปิดรับบุคคลภายนอก มีผู้เข้าร่วมการประกวด ทั้งสิ้น 

59 คน จัดประกวดในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 

กิจกรรมพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ศูนย์กีฬา ส่ง

เสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการต่าง ๆ ทั้ง

ภายใน และภายนอกประเทศ ทำาให้นักกีฬามีผลงาน

เป็นเลิศ อาทิ 

รางวัลระดับนานาชาติ

 - ชนะเลิศ เหรียญทอง รายการ Oceania 

TAEKWONDO Online Championship

 - ชนะเลิศ รายการแข่งขันเทนนิสเยาวชน

นานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส เกรด 4 

รายการ "PTT - ITF JUNIOR J4"

 - ชนะเลิศ รายการแข่งขันเทนนิสเยาวชน

นานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 

5 รายการ "แอลทีเอที เอเชียน ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจไฟว์ 

2021"

 - ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ 

"HJGT Stonebridge Junior Open" รุ่นGirl 14-

18 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565  ณ Stone-

bridge Golf Club ,North Carolina ,USA ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

รางวัลระดับประเทศ

 - ชนะเลิศ รายการ "จูเนียร์ บิลลี จีน คิง คัพ 

บาย บีเอ็นพี พาริบาส์ 2021"
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 - ชนะเลิศ รายการ TERMINAL 21- KORAT 

BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021

 - ชนะเลิศ เหรียญทอง รายการการแข่งขันกีฬา

ปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2564

 - ชนะเลิศ รายการ “TOYOTA JUNIOR 

BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021” Badminton 

Association of Thailand

 - ชนะเลิศ รายการการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อ

ความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน 

ประจำาปี 2564

 - ชนะเลิศ รายการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัด

ศรีสะเกษ และการกีฬาแห่งประเทศไทย

งานสระว่ายนำา้ 
 งานสระว่ายนำา้  ดำาเนินการจัดการเรียนการ

สอนคอร์สนอกเวลา วันเสาร์ และจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร จัดการแข่งขันกีฬา และนำานักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันรายการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน

กีฬาว่ายนำา้ โดยมีผลงานจากการแข่งขันท้ังส้ิน 4 รายการ 

รวม 9 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน อาทิ

 - รายการ การแข่งขันว่ายน้ำากีฬาแห่งชาติ

ศรีสะเกษเกมส์

 - รายการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ

ประเทศไทย ภาคกรุงเทพฯ

ศูนย์ฟิตเนส  ACT FITNESS CENTER
 ศูนย์ฟิตเนสได้เปิดให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ

บุคลากร ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ   ภายใต้มาตรการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

ตามหลัก DMHT-RC สำาหรับครูผู้ฝึกซ้อม นักกีฬา และ

สมาชิกศูนย์ฟิตเนส กิจกรรมที่สำาคัญ อาทิ 

 - ประชาสัมพันธ์การออกกำาลังกายโดยคุณ     

รัชนก อินทนน์ นักแบดมินตันระดับโลก ศิษย์เก่าโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี เป็นพรีเซนต์เตอร์ศูนย์ฟิตเนส   

 - กิจกรรม  Functional online training ผ่าน

โปรแกรม zoom เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 - กิจกรรมออกกำาลังกายสไตล์ Squat Challenge 

2021 รูปแบบ Online ใน 1 นาที เพื่อชิงรางวัล และส่ง

เสริมการออกกำาลังกายด้วยตนเองที่บ้าน

 - จัดกิจกรรม ACT Exercise for Health 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ สำาหรับบุคลากร 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 - จัดพิธีเปิดห้องมวยไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2564 โดยได้รับเกียรติจาก คุณส่องแสง ปทะวาณิช 

ประธานกรรมการมูลนิธิมวยไทย เป็นประธานเปิด

60



Annual Report 2021

61



ผลการดำาเนินงานฝ่ายธุรการ-การเงิน04

1. งานรับนักเรียนใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2564

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการรับสมัคร

นักเรียนใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าเรียนใน

ระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้

1.1 กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2565

 กิจกรรม Open House จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 

– 4 กันยายน 2564 ณ ACT Learning Space Sec-

ondary ชั้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร เพื่อให้ผู้ปกครอง

นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูล 

รายละเอียดของแต่ละแผนการเรียน รวมถึงแนวทาง

ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2565 โดยเปิดให้ผู้ปกครอง

สแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และ

แผนกธุรการ ส่ง E-mail นัดหมายรอบการเยี่ยมชมเพื่อ

เป็นการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของ Covid-19  

1.2 การรับนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการรับสมัคร และ

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี

การศึกษา 2565 โดยผู้ปกครองยื่นใบสมัครออนไลน์

ระหว่างวันที่ 8 – 30 กันยายน 2564 และทางโรงเรียน

นัดหมายการสัมภาษณ์นักเรียน และประกาศผลผ่าน 

E-mail ที่ผู้ปกครองให้ไว้ตอนกรอกใบสมัคร

1.3 การรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายนอก)

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำาเนินการรับสมัคร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และดำาเนิน

การสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ อาคาร

เซนปีเตอร์ โดยประกาศผลสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 13 

มกราคม 2565

แผนกธุรการ
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ระดับชั้น หลักสูตรสามัญ English Program รวม

ประถมศึกษา 2,334 363 2,697

มัธยมศึกษาตอนต้น 987 136 1,123

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,101 85 1,186

รวมทั้งสิ้น 4,422 584 5,006

Annual Report 2021

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทน

ผู้รับใบอนุญาต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู  

จำานวน 8 ท่าน  ในปีการศึกษา 2564  จัดประชุมคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน จำานวน 4 ครั้ง  โดยภาคเรียน

ที่ 1 จัดประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 

16 กันยายน 2564 ในภาคเรียนที่ 2 จัดประชุมเมื่อวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนได้รับทราบผลการดำาเนินงานของโรงเรียนและ

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นสำาคัญต่างๆ 

ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานอันเป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน

งานทะเบียน
 จำานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 5,006 คน นักเรียนชาย จำานวน 3,114 คน 

และนักเรียนหญิง จำานวน 1,892 คน โดยมีจำานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ดังนี้

งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ
 งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมโรงเรียนผ่านช่องทาง

สื่อสิ่งพิมพ์ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และ Social Media ของโรงเรียน ได้แก่ เพจ Facebook, 

Line Official, Instagram และ Youtube ตลอดปีการศึกษา 2564 โดยมีสถิติยอด View Social Media ณ วันที่ 

30 เมษายน 2565 ดังนี้
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ประเภทสื่อ จำานวนคนติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติม

เพจ Assumption College Thonburi 15,793 คน กดถูกใจ 14,382 คน

เพจ Facebook ACT Media & Studio 7,921 คน กดถูกใจ 7,638 คน

Youtube ACT Media 1,890 subscribers 365,270 views

Instagram (IG) act_media_studio 1,920 คน -

Line @actnews 7,410 คน -

งานสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน จัดทำาจุลสาร  และวารสารใน

รูปแบบออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรูปแบบ

ตีพิมพ์ โดยมีการเผยแพร่ตลอดปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1. จุลสาร จำานวน 4 ฉบับ 

 ฉบับที่ 222 เดือนเมษายน – กันยายน 2564

 ฉบับที่ 223 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

 ฉบับที่ 224 เดือนมกราคม 2565

 ฉบับที่ 225 เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565

2. อสธ สาร ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 88

3. หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ACT TIMES Vol.15 

    No.2 October 2021 – April 2022

งานสารบรรณ
 ปริมาณเอกสารเข้า - ออก ของแผนกธุรการ 

ตลอดปีการศึกษา 2564 มีดังนี้

1. หนังสือเข้า จำานวน 886 ฉบับ

2. หนังสือออก จำานวน 569 ฉบับ

3. คำาสั่งแต่งตั้ง จำานวน 121 ฉบับ

4. ประกาศ จำานวน 23 ฉบับ
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ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี
 ในวาระท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครบรอบ 60 ปี

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีดำาเนินการปรับปรุงสวน

กาญจนาภิเษก สร้างแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชานุสาวรีย์ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช

บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ตลอดปีการศึกษา 2564 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้จัดประชุมประจำาเดือน

รวม 6 ครั้ง มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการตรวจ

ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการ

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ 

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำานวยการ 

พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ พิธีเปิดห้องมวยไทย

พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2021 

ร่วมการจับสลากคริสต์มาสให้โชค 2021 มอบรางวัลปี

ใหม่งานสังสรรค์ครอบครัวครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน 

มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สนับสนุนกองทุน

ครูเกษียณ มอบเงินให้ครูเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี 

บริบูรณ์ มอบเงินรางวัลให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สม่ำาเสมอ 

ส่งพวงหรีดเคารพศพ มอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียน

อัสสัมชัญนครราชสีมา มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นกำาลังใจ

ให้กับนักเรียนและครูในทีม Identation Error การจัด

กิจกรรมวันพ่อ การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี

ระหว่างผู้ปกครองและสมาคมฯ 
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แผนกการเงิน
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประเภทต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 5.68 

ของนักเรียนทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 18,101,097.25 บาท จำานวนทุนการศึกษา 283 ทุน แบ่งเป็นประเภท ดังนี้

 1. ทุนการศึกษาเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทุนราฟาแอล) จำานวน 9 ทุน

 2. ทุนการศึกษาเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนยอห์น แมรี่) จำานวน 29 ทุน

 3. ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา จำานวน 20 ทุน

 4. ทุนการศึกษาอื่น ๆ จำานวน 225 ทุน

งานจัดซื้อและพัสดุ
1. งานจัดแจกหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2564 

 ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปีการศึกษา 2564

ทางโรงเรียนได้ดำาเนินการจัดแจกหนังสือแบบเรียนให้

กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา

ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ Drive Thru ช่วงระหว่างวันที่ 

11 - 12 และ 18 กันยายน 2564 ณ บริเวณใต้อาคาร

โกลเด้นจูบิลี่ โดยแบ่งการจัดแจกดังนี้  

- วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 รอบเช้าสำาหรับนักเรียน

ระดับชั้น ป.3 - ป.4 และรอบบ่ายสำาหรับนักเรียนระดับ

ชั้น ป.5 - ป.6

- วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 รอบเช้าสำาหรับ

นักเรียนระดับชั้น ป.1 และรอบบ่ายสำาหรับนักเรียน

ระดับชั้น ป.1 - ป.2

- วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 รอบเช้าสำาหรับนักเรียน

ระดับชั้น ม.1-ม.3 และรอบบ่ายสำาหรับนักเรียนระดับ

ชั้น ม.4-ม.6

2. งานจัดแจกอุปกรณ์-เครื่องแบบนักเรียนใหม่ 

ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกช้ัน โดยได้ดำาเนินการ ดังน้ี

- วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1  

- วันที่ 26 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4  

และนักเรียนแทรกชั้น

- วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 นักเรียนเก่ารักษาสิทธิ์

เรียนต่อ ม.1 และ ม.4

- วันท่ี 8 - 9 เมษายน 2564 เปล่ียนอุปกรณ์นักเรียน ป.1

ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกช้ัน และนักเรียนเก่ารักษาสิทธ์ิ

3. การจัดแจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับช้ัน ป.1-6

 ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทางโรงเรียนได้

ดำาเนินการจัดแจกนมโรงเรียน ในรูปแบบ Drive Thru 

โดยได้ดำาเนินการจัดแจกพร้อมกับหนังสือแบบเรียน 

โดยนักเรียนจะได้รับคนละ 3 ลัง (1ลัง บรรจุ 36 กล่อง)
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ผลการดำาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป05
งานโภชนาการ
 งานโภชนาการ มีสถานที่ทำาการอยู่ชั้นล่างของ

อาคาร Golden Jubilee งานโภชนาการ มีพนักงาน

ในความดูแลจำานวนทั้งหมด 28 คน มีหน้าที่ในการให้

บริการจัดจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับบุคลากร 

นักเรียน ผู้ปกครอง และให้บริการกับผู้มาเยี่ยมชม

โรงเรียน เปิดให้บริการ

 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.00 - 17.00 น.

 วันเสาร์ เวลา 06.30 - 16.00 น.

 ในการดำาเนินงานเน้นกระบวนการในการกำากับ

และติดตามการดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ อาทิ งานครัวเด็ก (เด็กนักเรียนทาน

ประจำา ป.1-ป.3) ครัวครู ครัวพนักงาน งานรับรอง

บุคลากรท้ังภายใน – ภายนอก งานครัวนักกีฬาโครงการ 

นักกีฬาโครงการพิเศษ งานล้างภาชนะ และงาน

ทำาความสะอาด  จากผลการการดำาเนินงานของงาน

โภชนาการตลอด ปีการศึกษา  ส่งผลให้โรงอาหารของ

โรงเรียน ได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  และ

ประกาศนียบัตรกรุงเทพอาหารปลอดภัยของสำานักงาน 

เขตบางแค จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มาสุ่มตรวจมาตรฐาน

สุขาภิบาลเป็นประจำาทุกปี จะเห็นได้ว่าโรงเรียนให้

ความสำาคัญกับงานโภชนาการและจัดสรรงบประมาณ

ประจำาปีอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ่งจะต้องมีการ

พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา                 
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งานร้านค้า

 งานร้านค้า มีสถานที่ให้บริการ จำานวน 3 

อาคาร ได้แก่ อาคารโกลเด้น จูบิลี่ ชั้น 1 อาคารเซนต์

แมรี่ ชั้น 1 และอาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 2  ให้บริการ

จำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บุคลากร นักเรียน และผู้

ปกครอง 

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.00 - 17.00 น. 

และวันเสาร์ เวลา 06.30 - 16.00 น.    

         การดำาเนินงานแบ่งการดำาเนินเป็น 2 รูปแบบ 

แยกเป็นร้านค้าภายในและร้านค้าภายนอก การดำาเนิน

งานแต่ละร้านค้า มีข้อกำาหนดและระเบียบควบคุมการ

ดำาเนินงานให้เป็นไปตามสุขลักษณะและเป็นไปตาม

ระเบียบของโรงเรียน โดยดำาเนินงานส่งตรวจวัตถุดิบ

ในการประกอบอาหารของร้านค้าภายในและภายนอก 

กับหน่วยงานโภชนาการ เพื่อกำากับและติดตาม โดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ

สำานักงานเขตบางแค รับรองคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ใน

การประกอบอาหาร ได้ดำาเนินงานต่อเนื่องเป็นประจำา

ทุกปี อีกทั้งเพิ่มการตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหารประจำา

ปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอาหาร และเครื่อง

ดื่มภายในโรงเรียน
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งานอนามัยโรงเรียน

 งานอนามัยโรงเรียน มีห้องพยาบาลต้ังอยู่ท่ีอาคาร

มาร์ติน เปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน และ

บุคลากร วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. 

โดยมีการให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากร ดังนี้ 

1. บริการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำาส่ง

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม กรณี

ที่ประสบอุบัติเหตุ โดยใช้ประกันอุบัติเหตุที่โรงเรียน

จัดทำาให้                                                                                                                                              

                                                

2. บริการป้องกันโรค 

 - จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ได้แก่ วัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Drive Thru) ให้กับนักเรียน

และครอบครัว วันที่ 11 -12 กันยายน 2564 

 - จัดป้องกันโรคติดต่อ ดำาเนินการตามมาตรการ

ป้องกันโรคติดต่อของโรงเรียน ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยว

กับโรคระบาด และประสานงานจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรค

โควิด เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน อายุ 5-18 ปี

3. บริการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 

 - ตรวจสุขภาพบุคลากร โดยตรวจพนักงาน วันท่ี

15 และ 22 มกราคม 2565  และตรวจครูและเจ้าหน้าที่ 

วันท่ี 29 มกราคม 2565 และ 5 และ 12 กุมภาพันธ์  2565

 - จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เรื่อง “ความ

รู้เบื้องต้นในการสังเกตุอาการนักเรียนกลุ่มเสี่ยง, การ

ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง, การตรวจด้วยชุดตรวจ ATK  

และการใช้ชุด PPE” โดยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน  2564                                                                 

4. ประสานงานกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล

หนองแขม จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาลไว้

บริการนักเรียน บุคลากร ในงานกิจกรรมของโรงเรียน
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 งานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน เป็นหน่วยงานที่อำานวยความสะดวกด้านยานพาหนะดูแลการบริการ

รถตู้รับส่งนักเรียน ปัจจุบันมีรถตู้ให้บริการจำานวน 37 คัน มีการจัดระบบการบริหารงาน ให้เกิดความปลอดภัยแก่

นักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีการดำาเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

1. รับสมัครนักเรียนใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

2. ประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำาปี 2565 เพ่ือหาแนวทางจัดเก็บค่าบริการในสถานการณ์โควิด-19

3. ทางหน่วยงานปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด - 19 มีกการพ่นฆ่าเชื้อรถรับ - ส่งนักเรียน และตรวจคัดกรอง  

    นักเรียนตอนเช้า และตอนเย็น จำานวน 37 คัน 

4. พนักงานขับรถดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน มีการตรวจเช็คนักเรียนลงจากรถ ดูแลความปลอดภัย

   นักเรียนข้ามถนน

งานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน 

70



ลำาดับ รางวัลที่ได้รับ รุ่นอายุ ประเภทกีฬา รายการ

1 ชนะเลิศ 13 ปี ฟุตบอล รายการ SAT Football Thailand Championship

2021 (แชมป์ชนแชมป์) ณ สนามกีฬากลาง

จังหวัดเชียงราย จัดโดย บริษัท 108 ร่วมกับ 

กกท.

2 ชนะเลิศ 14 ปี

ประเภท ก.

ฟุตบอล รายการกรมพลศึกษา ณ สนามศุภชลาศัย 

จัดโดย กรมพลศึกษา

3 ชนะเลิศ 16 ปี

ประเภท ก.

ฟุตบอล รายการกรมพลศึกษา ณ สนามศุภชลาศัย 

จัดโดย กรมพลศึกษา

4 ชนะเลิศ 16 ปี บาสเกตบอล รายการ 3x3 วันกีฬาแห่งชาติ จัดโดย สมาคม

กีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

5 ชนะเลิศ 16 ปี บาสเกตบอล รายการ 3x3 กรมพลศึกษา จัดโดย กรม

พลศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอล

แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2564

6 ชนะเลิศ 18 ปี บาสเกตบอล รายการ Invitation 2021 จัดโดย สมาคมกีฬา

บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

Annual Report 2021

งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

 ในปีการศึกษา 2564 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ ได้นำานักกีฬาโครงการพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ

ต่าง ๆ และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ปีการศึกษา 2564
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ผลการดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่06

การดำาเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่

 โดยฝ่ายอาคารสถานที่ รับผิดชอบผู้ดูแลและ

บริหารจัดการงานตามโครงสร้างบริหารงานภายใน

โรงเรียน ประจำาปีการศึกษา 2564 มีหน่วยงานในสังกัด 

จำานวน 7 งาน ประกอบด้วย งานบริหารฝ่ายอาคาร

สถานที่ งานอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม งานซ่อม

บำารุง งานสาธารณูปโภค งานจราจรและรักษาความ

ปลอดภัย งานศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งในงานต่าง ๆ ของฝ่ายอาคารสถานที่ ที่จะต้องดูแล

บำารุงรักษาอาคารสถานที่  ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 

ปลอดภัย มีสิ่งอำานวยความสะดวกพอเพียง ต่อการใช้

งาน และมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยเอื้อ

ต่อการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาโรงเรียน มีการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน

ภายในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและให้การดำาเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

 ดำาเนินการจัดทำาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณประจำาปี และคู่มือการปฏิบัติงานทุก

หน่วยงาน เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้  โดย

มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

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

ฝ่ายอาคารสถานที่ให้ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษา

ดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพและศักยภาพในการดำาเนิน

งานตามสายงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา

ระหว่างพนักงานในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและส่งเสริม

การออกกำาลังกายให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

จัดทำางบประมาณรองรับการปฏิบัติงานล่วงเวลาของ

พนักงาน  อำานวยความสะดวก และบริการจัดทำาป้าย

งานศิลป์  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ในงานพิธีการ

ต่าง ๆ  ให้มีความชัดเจน สวยงาม และผู้เข้าร่วมงาน  
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สามารถรับรู้และเข้าใจในหัวข้อเรื่องจากข้อความป้าย

ประชาสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ดำาเนินการ

ให้บริการสถานที่พักรับรองสำาหรับครู  บุคลากร ที่

เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายในโรงเรียน อีกทั้ง

บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย  โดยมีอาคารหอพักรับรอง  จำานวน 3 

อาคาร ประกอบด้วย

อาคารเซนต์แอนดรูว์ 1 

มีห้องพักรับรอง จำานวน 25 ห้อง รองรับผู้เข้าพักอาศัย

ได้ จำานวน 50 ท่าน

    

อาคารเซนต์แอนดรูว์ 2 

มีห้องพักรับรอง จำานวน 28 ห้อง รองรับผู้เข้าพักอาศัย

ได้ จำานวน 56 ท่าน 

 

อาคารมาร์ติน มีห้องพักรับรองขนาดใหญ่ จำานวน 3 

ห้อง รองรับผู้เข้าพักอาศัยได้ จำานวน 90 ท่าน มีห้องพัก

รับรองขนาดเล็ก  จำานวน 3 ห้อง รองรับผู้เข้าพักอาศัย

ได้ จำานวน 9 ท่าน 

 นอกจากนี้ยังให้บริการและอำานวยความสะดวก

ด้านสถานที่จอดรถ สำาหรับครู บุคลากร ผู้ปกครอง 

อย่างเป็นสัดส่วน โดยมีอาคารเทโอฟาน (อาคารจอด

รถ 7 ชั้น) รองรับการจอดรถได้ จำานวน 350 คัน และ 

อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (อาคารจอดรถชั้นใต้ดิน) รองรับ

การจอดรถได้ 150 คัน ซึ่งยังไม่รวมพื้นที่แนวถนนที่มี

การหมุนเวียนการจอดรถของผู้ปกครองท่ีมารับ-ส่งบุตร

หลาน ภายในโรงเรียน

งานอาคารสถานที่
 ดำาเนินการดูแลรับผิดชอบตรวจสอบ ตรวจเช็ค

และซ่อมบำารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ จำานวน

24 อาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ในพื้นที่

รวม 80 ไร่ 27 ตารางวา ดำาเนินการจัดพนักงานประจำา

โรงเรียนและพนักงานบริษัท OUTSOURCE เข้าไปดูแล

รักษาทำาความสะอาดพ้ืนท่ี จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือรองรับ

การจัดการเรียนการสอนให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกพอ

เพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น

และมีแหล่งเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน จัดทำาเอกสารข้อมูล
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ใบรับรองการตรวจสอบอาคารประจำาปี  เพื่อรับรอง

ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย โดยกรุงเทพมหานคร

ให้การบริการจัดเตรียมสถานที่  เพื่อการประชุม อบรม/

สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ดำาเนิน

การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำาจัดลูกน้ำายุงลายและแหล่ง

เพาะพันธ์ุ ดำาเนินการฉีดพ่นน้ำายาฆ่าเช้ือโรค ไวรัส ภายใน

ห้องเรียน ห้องประกอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

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

เช้ือเพลิงทางโรงเรียนได้นำาน้ำามันที่ผ่านการทอดจาก

โรงอาหาร นำามาผลิตเป็นน้ำามันไบโอดีเซล ใช้กับรถ

บรรทุกของโรงเรียน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำามันดีเซล 

และนำาเศษอาหารจากโรงอาหารมาหมัก เพื่อผลิตเป็น

แก๊สชีวภาพ ใช้ทดแทนแก๊ส LPG ในการหุงต้มน้ำามัน

ไบโอดีเซล มีการจัดตั้งคณะกรรมการครู และนักเรียน

ด้านการดำาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่ง

แวดล้อมขึ้น เพื่อดำาเนินการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน

75



งานซ่อมบำารุง
 การดำาเนินงานซ่อมบำารุงดูแล ตรวจเช็ค  ซ่อมแซม

รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้

สำานักงานภายในโรงเรียน รวมถึงการจัดทำาอุปกรณ์ที่ใช้

งานทั่วไปภายในโรงเรียน  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

การสอนของนักเรียนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีมีประสิทธิ

ภาพ พร้อมใช้งานด้วยความม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัย

ต่อผู้ใช้งาน อีกท้ังยังอำานวยความสะดวกด้านการจัดการ

เรียนการสอนต่อครู บุคลากร และนักเรียน ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

งานสาธารณูปโภค
 การดำาเนินงานสาธารณูปโภค  มีงานที่ต้องดูแล

รับผิดชอบตรวจสอบ ตรวจเช็คและซ่อมบำารุงรักษา 

พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติหน้าที่งานมีดังต่อไปนี้  งาน

ระบบไฟฟ้าระบบน้ำาประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ 

ระบบโทรศัพท์ ทีวี เครื่องเสียง กล้องวงจรปิด ลิฟต์ 

โสตทัศนูปกรณ์ทั้งภายในและภายนอก  เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการเรียนการสอนของครู บุคลากร นักเรียน 

อีกทั้งการว่าจ้างบริษัท OUTSOURCE ประกอบด้วย 

งานระบบปรับอากาศ COOLED CHILLER SYSTEM 

โดยบริษัท แอร์โค จำากัด ระบบปรับอากาศ SPLIT 

TYPE โดยบริษัท ทีมเทคโนโลยี จำากัด ระบบลิฟต์ โดย 

บริษัท มิตซูบิชิ จำากัด และ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเว

เตอร์ จำากัด พร้อมทั้งได้เชิญที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  โดย

วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดูแลกำากับตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน

ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

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

ไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้
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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

เวลา  ช่วงกลางวัน จำานวน 15 คน เวลาตั้งแต่ 06.00 

– 18.00 น. ช่วงเวลากลางคืน จำานวน 4 คน ตั้งแต่เวลา 

15.00 – 09.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจร และ

สถานที่จอดรถ ตรวจเช็คบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ

งานภายในโรงเรียน พร้อมทั้งยังทำาหน้าที่ประสานงาน

กับเจ้าหน้าท่ีตำารวจจราจร สถานีตำารวจนครบาลหลักสอง

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรอบนอกโรงเรียน และการ

ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่ครู 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 และบรรยาย

ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จัดทำาสื่อ

การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมใน

รูปแบบคลิปวีดีโอเผยแพร่ผ่าน YOUTUBE มีการคิดค้น

นวัตกรรมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เพื่อใช้

แก้ปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เผย

แพร่แก่ชุมชน โดยได้ประดิษฐ์นวัตกรรมระบบรดน้ำา

ต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบตรวจ

จับความชื้นในดิน เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงาน และการ

รดน้ำาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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ผลการดำาเนินงานฝ่ายเทคโนโลยี
และนวัตกรรม07

งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และ AI 

 งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และ AI มุ่ง

ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ

พื้นฐานที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตและรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับการดำารงชีวิต 

และเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน

การทำางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแข่งขัน

ในสังคมไทยและสากลในปัจจุบัน มีเจตคติที่ดีต่อการ

ทำางาน และดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง 

มีความสุข มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความ

รู้ความสามารถ มีทักษะในการทำางาน เห็นแนวทางใน

การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณครูผู้สอน

ในงานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และ AI จึงได้

ร่วมกันดำาเนินงาน และโครงการพัฒนาบุคลากร การนำา

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ซ่ึงในปีการศึกษา 2564 

ได้ดำาเนินการดังนี้

1. การดำาเนินการจัดทำาหลักสูตร Robotics and AI

 การจัดทำาหลักสูตร วิชา Robotic and AI ของ

ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ในปีการศึกษา 2564 นั้น

เป็นหลักสูตรที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจากสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น คือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้มี

ความจำาเป็นที่จะต้องเตรียมการ และปรับกิจกรรมการ

 มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนโดยให้ครูแต่ละระดับนำา

เสนอกิจการเรียนการสอนช่วงที่เป็นการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.64 เวลา 15.30 – 16.30 น.

เรียนการสอนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1.1 มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อม

การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ของระดับชั้น 

ม.1 – 2 และ ม.4 – 5 โดยกำาหนดส่งหลักสูตรการสอน 

และแผนการสอน 1 หน่วยในวันที่ 7 มิ.ย.2564 เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
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ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื่องด้วยมีคาบการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาของหลักสูตร Robotics and AI เพื่อให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ จึงมีการนัดหมายมาระดมความคิด ในการดีไซน์กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้กลุ่มครูแต่ละระดับ

ชั้นประกอบด้วยครูรายวิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นำาเสนอกิจกรรมการสอนของระดับชั้น

ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมร่วมกันโดยมีการเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังและร่วมพิจารณาด้วย

- ในช่วงเวลาในการสอนจะมี หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปสังเกตการสอนด้วย โดยมีการแบ่ง

ระดับชั้นในการเข้าไปสังเกตการสอน

ภาพตัวอย่างกิจกรรมการสอนในรายวิชา Robotics 

and AI ระดับ ม.5

1.2 จัดสร้างช่องทางประขาสัมพันธ์ผ่าน Social Network

ต่าง ๆ  สำาหรับหลักสูตร Robotics and AI และศูนย์

ปฏิบัติการ ACT AI LAB และต้ังทีมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ 

ทุกรูปแบบ

ดำาเนินการจัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Robotics

and AI และ ศูนย์ปฏิบัติการ ACT AI LAB ผ่านช่องทาง

สื่อออนไลน์

 งานหลักสูตร Robotics and AI ได้จัดตั้งทีม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Robotics and AI มีการ

ประชุมโดยมีทีมงานในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

 1. มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย

 2. มาสเตอร์วสุรัตน์ สิริจำาลองวงศ์

 3. มิสพิชชาพร  ประยูรอนุเทพ

 4. มาสเตอร์วิฑูรย์  เรืองขำา

 5. มิสอรอนงค์   ยันตะศิริ

 6. มาสเตอร์นคเรศ  เครือเอี่ยม

 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว 

และกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของหลักสูตร โดย

ผ่านช่องทางเพจ Facebook  และมีการเร่ิมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแรกคือ กิจกรรม Like & Share หน้าเพจ
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ภาพตัวอย่างกิจกรรม Like & Share เพจ ACT ROBOTICS AND AI

1.3 ศูนย์ปฏิบัติการ ACT AI LAB ได้เปิดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ต้อนรับคณะผู้ปกครองจากอนุบาลเด่นหล้า โดยมีผู้

ปกครองให้ความสนใจ หลักสูตร Robotics and AI เป็นจำานวนมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่ง

บุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาของโรงเรียนต่อ

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา Robotics and AI
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2. การดำาเนินงานและโครงการต่าง ๆ  ได้แก่  โครงการ

สร้างห้องปฏิบัติการ FABLAB งานจัดซื้อและปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการ โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ประจำาห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ชมรม ACT Media งานส่งเสริมศักยภาพแผนการเรียน 

Digital Arts โครงการจัดสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ Smartfarm 

และโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook  โดย

การดำาเนินงานและโครงการต่างๆเป็นการดำาเนินงาน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนให้แก่ผู้เรียน

ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้าน

เทคโนโลยีนวัตกรรม

3. การพัฒนาบุคลากร งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

เปิดอบรมเสริมเทคนิคการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม

เสริมต่าง ๆ  ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาครู ACT สอนแบบจังๆ 

ให้ปังกว่าเดิม ปี 2021” วิทยากรโดยครูคอมพิวเตอร์

โดยรูปแบบการดำาเนินการจะการอบรมแบบสะสม

ชั่วโมงอบรมให้ครูที่เข้ารับการอบรมตามชั่วโมงที่ครู

ได้เข้าจริง และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการอบรม จะมีการ

รวบรวมชั่วโมงอบรมให้กับครูท่ีเข้ารับการอบรมและส่ง

ข้อมูลให้ครูบันทึกเก็บชั่วโมงอบรม การอบรมจะเปิด

อบรมในช่วงเย็นเลิกเรียนออนไลน์ในแต่ละวัน จันทร์-

พฤหัสบดี (เว้นวันศุกร์เผื่อมีการประชุมต่างๆ) ในชั่วโมง

ครูสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่ใน

ชั่วโมงวิทยากรจะส่งลิงก์ ให้กับผู้เข้าอบรมในการเข้าไป

ลงบันทึกข้อมูลการเข้าอบรมไว้ และระบบจะทำาการ

รวบรวมเพื่อสรุปเป็นจำานวนชั่วโมงให้แก่ครูต่อไป 

เนื้อหาของการอบรมและรายชื่อวิทยากรมีดังต่อไปนี้

อธิบาย/สร้างความรู้ ความเข้าใจ/จำา/นำาไปใช้

 1. มาสเตอร์นคเรศ เครือเอี่ยม โปรแกรม Mentimeter 1 ชั่วโมง 

คิดวิเคราะห์/ระดมความคิดเห็น/ทำางานร่วมกัน

 2. มิสธนวรรณ ธาราแดน โปรแกรม google drive 1 ชั่วโมง 

 3. มิสน้ำาผึ้ง แช่มช้อย โปรแกรม  Google form 1 ชั่วโมง

 4. มาสเตอร์เอกชัย อาจหาญ โปรแกรม Google Classroom/มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ โปรแกรม We 

     Transfer (สำาหรับส่งไฟล์งานใหญ่ ๆ) 1 ชั่วโมง

 5. มิสศรัญยา ผิวเกลี้ยง โปรแกรม padlet (กระดานอัจฉริยะ) 1 ชั่วโมง

ความคิดสร้างสรรค์

 6. มิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา / มิสนฤมล ไทยถาวร โปรแกรม Canva 1 ชั่วโมง

 7. มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย โปรแกรม Animaker 1 ชั่วโมง

ประเมินความรู้ผู้เรียน

 8. มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ โปรแกรม Blooket 1 ชั่วโมง

 9. มิสภัสสร โซวเซ็ง โปรแกรม QuizWhizzer 1 ชั่วโมง

 10. มาสเตอร์เจริญ กรทรวง โปรแกรม Vonder go 1 ชั่วโมง

 11. มาสเตอร์สราวุธ อนันตชาติ / ม.ภัทร ผิวเกลี้ยง โปรแกรม kahoot 1 ชั่วโมง

 12. มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม โปรแกรม Wordwall 1 ชั่วโมง

รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมงอบรม (บันทึกจำานวนชั่วโมงผ่านระบบการเช็คชื่อเข้าอบรมและส่งสรุปให้ทางงานบุคคล)
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ตารางการอบรมของครูคอมพิวเตอร์ เริ่ม 1 ก.ย.64

สรุปผล การจัดกิจกรรม “พัฒนาครู ACT สอนจัง ๆ ให้ปังกว่าเดิม”ครูคอมพิวเตอร์เป็นผู้อบรม ซึ่งในขณะนี้ได้

ดำาเนินการอบรมผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น 12 โปรแกรม ดังนี้

1. Mentimeter ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 โดย ม.นคเรศ เครือเอี่ยม เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้

    บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 51 คน

2. Google Drive ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โดย มิสธนวรรณ ธาราแดน เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วม

    อบรมที่ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 42 คน

3. Google Form ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 โดย มิสน้ำาผึ้ง แช่มช้อย เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมที่

    ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 59 คน

4. Google Classroom + WeTransfer ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 โดย ม.เอกชัย อาจหาญ และ ม.วันชัย 

    จิรคุปการ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 44 คน
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5. Padlet ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 โดย มิสศรัญญา ผิวเกลี้ยง เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้บันทึก

    ข้อมูลทั้งสิ้น 55 คน

6. Canva ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 โดย มิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา และ มิสนฤมล ไทยถาวร เป็นวิทยากร 

    และมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 62 คน

7. Animaker ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 โดย มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วม

    อบรมที่ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 52 คน

8. Quizwhizzer ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 โดย มิสภัสสร โซวเซ็ง เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้

    บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 41 คน

9. LiveWorksheets ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 โดย มาสเตอร์เจริญ กรทรวง เป็นวิทยากร และมีผู้เข้า

    ร่วมอบรมที่ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 45 คน

10. Blooket ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 โดย มิสสกุลนา จูฑะพุทธิ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้

     บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 28 คน

11. Kahoot ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 โดย มาสเตอร์สราวุธ อนันตชาติ และมาสเตอร์ภัทร ผิวเกลี้ยง เป็น

     วิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 44 คน

12. Wordwall ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 โดย มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมที่

     ได้บันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 50 คน
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บรรยากาศในการอบรม Kahoot และ Word wall
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 ซึ่งการอบรมที่จัดขึ้นโดยครูคอมพิวเตอร์ในกิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี “สอนจัง ๆ 

ให้ปังกว่าเดิม” ได้อบรมครบทั้ง 12 โปรแกรม โดยมีครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้ง

สิ้น จำานวน 123 คน ในแต่ละหัวข้อการอบรมสามารถแยกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

 การอบรม Mentimeter โดย มาสเตอร์นคเรศ เครือเอี่ยม เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 51 คน 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้

 การอบรม Google Drive โดย มิสธนวรรณ ธาราแดน เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 42 คน 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้

 การอบรม Google Form โดย มิสนำา้ผึ้ง แช่มช้อย เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 59 คน 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้
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 การอบรม Google Classroom+We Transter โดย มาสเตอร์เอกชัย อาจหาญ และมาสเตอร์วันชัย 

จิรคุปการ เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 44 คน สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้

 การอบรม Padlet โดย มิสศรัญยา ผิวเกลี้ยง เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 55 คน 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้

 การอบรม Canva โดย มิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา และ มิสนฤมล ไทยถาวร เป็นวิทยากร 

มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 62 คน สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้
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 การอบรม Animaker โดย ม.ปิยะชาติ นพคุณวิจัย เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 52 คน 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้

 การอบรม Quizwhizzer โดย มิสภัสสร โซวเซ็ง เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 41 คน 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรม ดังนี้

 การอบรม LiveWorksheets โดย มาสเตอร์เจริญ กรทรวง เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม 

จำานวน 45 คน สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้
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 การอบรม Blooket โดย มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 28 คน 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรม ดังนี้

การอบรม Kahoot โดย ม.สราวุธ อนันตชาติ และ มาสเตอร์ภัทร ผิวเกลี้ยง เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม

จำานวน 44 คน สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้

 การอบรม Wordwall โดย มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 50 คน 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมดังนี้
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4. การจัดทำาแผนการเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2565 

 งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และAI มีการนัดหมายครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากครูผู้สอน

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้ามาจัดทำาแผนการเรียนใหม่ ในเทอม 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 21 ตุลาคม 2564

ภาพครูผู้สอนหลักสูตร Robotics & AI ประชุมจัดทำาแผนการเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 1/2565

งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และ AI จัดทำา

ข้อมูลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แผนการเรียนใหม่ 

ในภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์

5. การแข่งขันของนักเรียน งานการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ และ AI ร่วมกับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

ระดับมัธยมปลาย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรีตัวแทนประเทศไทยที่คว้าชัยชนะในการแข่งขัน 

โครงการ The 2nd Kibo Robot Programming 

Challenge สำาหรับคะแนนของไทยที่ทำาได้นั้น สามารถ

ทำาได้ถึง 28.86 คะแนน (A Class) ส่วนอันดับ 2 เป็น

ตัวแทนจากบังกลาเทศ ทำาได้ 19.16 คะแนน (A Class) 

และอันดับ 3 คือ ตัวแทนจากไต้หวัน ได้ C Class โดย

มีช่องข่าวหลายช่องนำาเสนอข่าว เพื่อชื่นชมนักเรียนทั้ง 

3 คน ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอีกด้วย
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4.2 งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และAI ร่วมกับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.ปลาย ได้นำานักเรียนทีม 

Indentation Error เข้ากล่าวรายงานกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี 2564 ที่อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว

จาก สวทช. ในวันเดียวกันอีกด้วย

ภาพการกล่าวรายงานกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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4.3 งานการเรียนการสอน AI & Robotics ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยชมรมหุ่นยนต์ ACT Robot Club     

ได้ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ MakeX Thailand Competition 2021 สถานที่จัดการ

แข่งขัน ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ ในรุ่นหุ่นยนต์ MBot Starter ระดับมัธยม ซึ่งมีการแข่งขันรอบ

คัดทีมเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 ซึ่งได้ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำานวน 3 ทีม 

ดังนี้

ทีม Hello World

 1. ด.ช. ณัฎฐชัย กีรติธร   ม.3/8 2. ด.ช. จีรภัทร จอมมงคล  ม.3/8

ทีม Hi World

 1. ด.ช. ภูวรา วัชรารัตน์   ม.3/8 2. ด.ช. อชิระ คำาพร้อง   ม.3/8

ทีม Bye World

 1. ด.ช. อนุช ชาตรีรัตน์   ม.3/8 2. ด.ช. ชิษณุพงศ์ ศรีจันทร์เอม  ม.3/8

 โดยทุกทีมสามารถทำาคะแนนผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้ และในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่ง

ทำาการแข่งขันในวันที่ 26 – 28 พ.ย. 2564 ทีม Hello World ทำาคะแนนได้เป็นอันดับที่ 1 คว้ารางวัลแชมป์

ประเทศไทย ในรุ่น MBot Starter ระดับมัธยมศึกษา ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 

MakeX World Robotics Competition ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพบรรยากาศรับรางวัลรุ่น MBot Starter ระดับมัธยมศึกษา

4.4 งานการเรียนการสอน AI & Robotics ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยชมรมหุ่นยนต์ ACT Robot Club 

ดำาเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมและแข่งขันควบคุมแขนกล Dobot Magician อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 

2564 และแข่งขันตามโจทย์ 25 ธันวาคม 2564  โดย อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค ร่วมกับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก 

จำากัด และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานที่จัดกิจกรรมคือ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ส่งนักเรียนในการเข้าร่วม 1 ทีมมีสมาชิกคือ

1. นายเสฎฐพันธ์ เหล่าอารีย ์  2. นายภูวรา วัชรารัตน์      

โดยมี มาสเตอร์เจิรญ กรทรวง เป็นครูที่ปรึกษา
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ภาพบรรยากาศในการอบรมการควบคุมแขนกล Dobot

 และในวันที่ 25 ธ.ค.2564 งานการเรียนการสอน AI & Robotics ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยชมรม

หุ่นยนต์ ACT Robot Club ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่

 1. นายเสฎฐพันธ์  เหล่าอารีย ์      

 2. นายภูวรา  วัชรารัตน์      

โดยมี มาสเตอร์เจิรญ กรทรวง เป็นครูที่ปรึกษา 

 ซึ่งเข้าร่วมอบรมและแข่งขันควบคุมแขนกล Dobot Magician อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2564 และแข่งขัน

ตามโจทย์ 25 ธันวาคม 2564  โดย อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค ร่วมกับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำากัด และกองทุน

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานที่จัดกิจกรรมคือ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศคณะกรรมการให้คะแนนการควบคุมแขนกล Dobot ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

4.5 ผลการแข่งขัน ในรายการโครงการ Thailand New Gen Inventors Award : I – New Gen 2021 เวที

ระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และสาธารณชนภายใต้

กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน กว่า 400 ผลงาน โดยทั้ง 2 ทีมมีผลรางวัล สมาชิกและครูที่ปรึกษา 

ดังนี้
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1. ผลงานระดับเหรียญเงิน “ระบบประมวลภาพเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนการโค้งงอของคอม จากการนั่งหลับใน

กลุ่มผู้สูงอายุ” โดย นายธฤต วิทย์วรสกุล ม.5/1 ครูท่ีปรึกษา ม.ปิยะชาติ  นพคุณวิจัย และ มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ

2.ผลงานระดับเหรียญเงิน “ระบบคัดกรองสุขภาพอัจฉริยะ”

โดย นายชยพัฒน์   โอสนานนท์  ม.4/1

 นายกิตติธัช จันทนะรัตน์  ม.4/1

 นายกรปภพ    สิทธิฤทธิ์ ม.4/1

 นายจิรพล      เทศแก้ว ม.4/1

ครูที่ปรึกษา มิสพิชยารัชต์ วรานนท์วิฒิไกร

4.6 งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และAI ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำาตัวแทนนักเรียนทีม Indentation 

Error เข้าร่วมการรับมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำาปี 2565 โดย 

คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย เป็นผู้มอบโล่รางวัล
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4.7 งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และAI ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและครู แผนการเรีย Digital Arts 

เข้าร่วมประกวดกบจูเนียร์ หัวข้อ “BIO TEENERGY วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ” ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรีได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “พลังงานลำาไผ่” ในรอบชิงชนะเลิศ 20 ทีมสุดท้าย

ภาพเอกสารการประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
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4.8 งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และAI ร่วมกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน.

(ม.ปลาย) จัดพิธีมอบโล่รางวัล และต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) และ องค์กรสำารวจอวกาศญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย (JAXA) ได้เข้ามอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ให้กับนักเรียนผุ้ชนะเลิศระดับเอเชีย จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ของ 

NASA บนสถานีอวกาศนานาชาติ ในโครงการคิโบะ โรบอต โปรแกรมมิ่ง ชาเลนจ์ ครั้งที่ 2 ภายในพิธี ท่านภราดา 

ดร.ชำานาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก พร้อมด้วยนายก

สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ อีกทั้งยังได้นำาท่าน

คณะผู้บริหารทั้ง 2 องค์กรเยี่ยมชมศูนย์ ACT STEM Center and Learning Space ทั้งบริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3 

อาคารรัตนบรรณาคารอีกด้วย

ภาพบรรยากาศการการรับโล่รางวัล จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ 

Astrobee ของ NASA บนสถานีอวกาศนานาชาติ
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 4.9 งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และAI ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยชมรม ACT Robot นำา

นักเรียนทีม ACT Robot เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะ พัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้ง

ที ่ 10 “Smart Energy Power plant” ประจำาปี 2564 สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี สมาชิก ดังต่อไปนี้

1.ด.ช.ธนกร รุ่งเรืองพร ม.3/7 

2.นายการตชาติ ชัยวิชญชาติ ม.5A

มีทีมที่ได้รับการคัดเลือก 25 ทีม ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
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งาน ACT Learning Space
 หน่วยงาน ACT Learning Space โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 

2564 ดังนี้

 1. การบริหารจัดการศูนย์ โดยออกกฎระเบียบการเข้าใช้พื้นที่ การจองการใช้ห้อง คู่มือการใช้อุปกรณ์

ภายในศูนย์ และประชุมหน่วยงานเพื่อวางแผนการดำาเนินงานอย่างสมำา่เสมอ

2. เปิดให้บริการพื้นที่ชั้น 2 และ 3 ให้กับนักเรียน ในช่วงพักกลางวัน (10.50-13.20 น.) 
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3. เปิดให้บริการพ้ืนท่ีช้ัน 2 และ 3 ให้กับครูผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังแบบ Online และ Onsite 

4. จัดทำา จัดหาสื่อ บอร์ดเกมและจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน
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5. ประชาสัมพันธ์การใช้ศูนย์ ACT Learning Space ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Signage Facebook Website 

และไลน์ “ข่าวสาร ACT”
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6. ให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ จัดสอนเสริมคาบ 9, มอบเสื้อกาวน์นักเรียน STEM, 

มอบรางวัล Photo Contest, ประชุมผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมสอบนักเรียนเข้า ป.1 เป็นต้น
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 ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์ STEM มีการจัด

กิจกรรมให้กับนักเรียนแผนการเรียน STEM ระดับชั้น

ประถมศึกษา ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมการสอน STEM Activities ซึ่งในปีการ

ศึกษาน้ี ทางศูนย์ได้พัฒนาการจัดกิจกรรม STEM Activities

ในรูปแบบของ Hybrid Learning ที่มีการนำาการเรียน

การสอนในรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน (On Site) และ

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) มาใช้เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ครบทุกมิติ ซึ่งผลจาก

งาน STEM Center

การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางศูนย์ STEM Center ได้รับ

เกียรติเป็นตัวแทนนำาเสนอการจัดการเรียนการสอน

นักเรียนแบบ Online ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จากสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

จนทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับคำาชื่นชมจากคณะ

กรรมการที่มาตรวจประเมิน และส่งผลให้โรงเรียนได้รับ

การประเมินในระดับดีเยี่ยมทั้ง 3 ด้าน 

2. กิจกรรม STEM Day Camp เพื่อเป็นการพัฒนา

นักเรียน หลักสูตร STEM ในระดับชั้นประถมศึกษา ให้

มีทักษะในการทำางานเป็นทีม ทักษะการคิดแก้ปัญหา 

ทักษะการนำาเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรม

ดังต่อไปนี้ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จัดในวันที่ 1 มีนาคม 2565  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จัดในวันที่ 3 มีนาคม 2565 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จัดในวันที่ 4 มีนาคม 2565  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จัดในวันที่ 5 มีนาคม 2565 
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  ศูนย์ ACT STEM Center โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี ได้รับคัดเลือกติดตั้งห้อง STEM Lab ในระดับ

ประถมศึกษา จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(สจล.) โดยโครงการน้ีทางโรงเรียนจะได้รับทุนสนับสนนุ

เป็นเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน STEM 

เป็นมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท รวมไปจนถึงการให้การ

สนับสนุนในด้านหลักสูตรสำาหรับแผนการเรียน STEM 

ซึ่งจะสามารถเปิดใช้ในปีการศึกษา 2565 นี้
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งานซ่อมบำารุงเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย
 หน่วยงานซ่อมบำารุงเทคโนโลยีและระบบเครือ

ข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นหน่วยงานที่รับผิด

ชอบในการให้บริการเครือข่ายภายในและภายนอกของ

โรงเรียน จัดทำาระบบบัญชีเข้าใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน งานติดต้ัง ซ่อม

บำารุง ดูแลรักษาโครงข่ายสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

งานติดต้ัง ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (OS) และซอฟต์แวร์

ให้บริการ (Package) จัดการซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์

ภายในโรงเรียน จัดซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ของบุคลากร

และนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากร

ทางด้านคอมพิวเตอร์ งานติดตั้ง ซ่อมบำารุง ดูแลรักษาตู้ 

Rack และอุปกรณ์ภายในตู้ งานควบคุม ซ่อมบำารุง ดูแล

รักษาอุปกรณ์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานให้คำา

ปรึกษา แนะนำา และถ่ายทอดความรู้ 

ด้านงานซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์

 สนับสนุน ดูแล ซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ รวมถึง

อุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบคอมพิวเตอร์ สำาหรับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ขอใช้บริการภายในโรงเรียนให้พร้อมสำาหรับการ

ใช้งานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ

โรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 ได้ดำาเนินการติดตั้ง

เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell all in one optiplex 

3280 จำานวน 84 ชุด ตามสำานักงานต่าง ๆ ภายใน

โรงเรียน, ติดตั้ง SSD ห้องเรียนประถม 1 - 4 อาคารรา

ฟาแอล, ติดตั้งมินิคอมพิวเตอร์ที่ห้องประชุม ผู้อำานวย

การ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร และห้องประชุม 

Bell อาคารเซนต์ยอแซฟ, ติดตั้ง Mini PC และ Apple 

TV Flip Board ห้อง Learning Space ชั้น 3 อาคาร

รัตนบรรณาคาร, ติดตั้งกล้อง WebCam ในห้องเรียน 

ระดับชั้น ม.4-6 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ 

อาคารเซนต์ปิเตอร์, ติดตั้ง Notebook ในห้องเรียน 

Notebook ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร, ตรวจสอบ

ติดตั้งเครื่อง Macbook Pro โดย บริษัทชิชาง ย้าย

เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง สนง.เบลใหม่

ด้านงานเครือข่าย

 รับผิดชอบในการดูแลซ่อมบำารุงระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตทั้งหมดของโรงเรียนให้สามารถทำางานและ

ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ บำารุงรักษา และดูแลเครื่องแม่ข่ายให้

มีความพร้อมใช้ในการทำางานอยู่ตลอดเวลา ในปีการ

ศึกษา 2564 ได้ดำาเนินการติดตั้้งระบบแลนด์ที่ห้องเรียน 
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Bell อาคารราฟาแอล ชั้น 4, เดินระบบแลนฝ่ายบริหาร

ทั่วไป จำานวน 2 จุด โดยบริษัท อเมริกาน่า จำากัด, ตรวจ

เช็คจุดติดตั้ง WiFi ชั้นใต้ดิน อาคาร Golden, Maint-

ance อุปกรณ์ Network อาคารราฟาแอล, ALEXIS, 

เซนต์ปีเตอร์, อัสสัมชัญ, บริษัท Americana ติดตั้ง

ระบบอินเตอร์เน็ต จำานวน 13 จุด ห้องสำานักงานฝ่าย

กิจกรรม ชั้น 1 อาคารเทิดเทพรัตน์, บริษัท ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จำากัด(3BB) ติดตั้ง Fiber Optic เพื่อขยาย

สัญญาณอินเตอร์ให้ครบคุมพื้นที่ใช้งานภายในโรงเรียน  

ด้านงานบริการเทคนิค

 ให้บริการด้านเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน

ระบบเครือข่าย, โปรแกรม และทักษะทางคอมพิวเตอร์

ต่าง ๆ ของนักเรียนและบุคลากร วิเคราะห์และวางแผน

การใช้โปรแกรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานต่างๆ 

ภายในโรงเรียน ดำาเนินการจัดอบรมการใช้บอร์ด 

อัจฉริยะให้กับคณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน, จัด

เตรียม และติดตั้ง Notebook  และ iMac สำาหรับให้

บุคลากรใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์, อบรมการ

โปรแกรม Obs และการใช้ LED Board ห้องเรียนอาคาร

เซนต์ปิเตอร์ ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์

 สนับสนุน ดูแล ซ่อมบำารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ในห้องเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ให้พร้อมสำาหรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำางานสำานักงาน 

ดำาเนินการติดตั้งบริษัท Holly Wood ส่งจอ LED 

70 นิ้ว จำานวน 36 ชุด ที่อาคารเซนต์ปีเตอร์, อาคาร

เซนต์คาเบรียล, ทำาการถอด Projector ตามห้องเรียน 

อาคารเซนต์ปิเตอร์ จำานวน 32 ห้อง, ประสานงาน

บริษัทชิชาง ติดตั้ง ทีวีและจอ Flip Board เดินสาย 

HDMI และ Lan ทีวี 2 จุด และ Flip Board 1 จุด

งานประสานงานระบบ Food Court

 ให้คำาปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื่องต้นเกี่ยวกับ

ระบบการทำางานของเครื่องบันทึกเงินสด และเครื่อง

เติมเงินค่าอาหาร ค่าสินค้าอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ภายใน 

Stationary 
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ผลการดำาเนินงานสำานักผู้อำานวยการ08
งานบุคคล

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 การศึกษาเป็นกระบวนการ ท่ีช่ วยพัฒนา

เด็กให้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวาง

รากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดำารง

ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืนได้  ในกระบวนการจัดการศึกษา  

ครู ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำาคัญมากที่สุด 

เพราะเด็กเป็นผลผลิตของระบบการศึกษา และครูเป็น

ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด

 โรงเรียนตระหนักและให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง

ต่อการพัฒนาครู ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความ

สามารถทางการคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ บูรณา

การและสร้างสรรค์  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    มีความรู้อย่าง

แท้จริงในวิชาที่สอน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้

เรียน  พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระแส

การศึกษาของประเทศไทยในอนาคต  เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ ความสามารถ ให้ครูนำาสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน  เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน

ใหม่ ๆ ทำาให้องค์กรเกิดการพัฒนา ทันสมัยตลอดเวลา 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำาการเปล่ียนในด้าน

ต่าง ๆ อันจะนำามาสู่การพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนา

ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้  โดยตลอดปี

การศึกษา 2564 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม 

สัมมนา และให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนในทุกมิติ 

โดยมีรายละเดียด ดังนี้
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1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนออนไลน์ด้วย WebEx 

Meetings บนระบบปฏิบัติการ Macintosh”

มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ

มิสสกุลณา   จูฑะพุทธิ

2 การอบรม เรื่อง “การสร้างห้องเรียน Google Classroom ระดับ

ชั้น ป.6”

มิสน้ำาผึ้ง  แช่มช้อย

3 การอบรม เรื่อง “การนำาแผนงานขึ้นระบบ SWIS”  มิสประณีต  วงษ์เกษกรณ์ 

มาสเตอร์นิรันดร์  ใจมั่น

4 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom เรื่อง  

“เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา Kahoot”

วีรยุทธ ปลอดภัย

จากสถาบัน Starfish

5 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom

เรื่อง  “เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา 

Kahoot”

คุณชลสาย  กาศรีวิชัย            

จากสถาบัน Starfish

6 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom

เรื่อง “ศิลปะบำาบัด Online ศุกร์ สุข สุด”

นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทร์วิโรฒ

ผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วีระวรรณ วรรณวิไชย

7 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom และ Face-

book Live เรื่อง  “การสร้างบอร์ดเกมทางการศึกษาเบื้องต้น”

นายรัชกร  เวชวรนันท์  

(บัณฑิตทุน สควค.)

8 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้ระบบ Google Meet 

เรื่อง “Education is Learning Physical Education building 

the brains ( Basic Level Course )”

ดร.ธนา  กิติศรีวรพันธุ์ 

จากสถาบันคุรุพัฒนา (สปอร์ต 

เอ็ดดูเทนเม้นท์)

9 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom  เรื่อง 

“เทคนิคการสอนด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 

5 Steps เพื่อนำาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และทักษะการสืบสอบแบบรวมพลัง (collative 

inquiry skills) ควบคู่กับการเสริมสร้างความมีจิตวิทยาศาสตร์ 

(scientific mind)”

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และ

ดร.พีชญาณ์ พานะกิจ 

จากสถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.)

10 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom  

เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุค

ใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน” 

วิทยากรจากสำานักพัฒนาและส่ง

เสริมวิชาชีพ สำานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา
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11 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom  

เรื่อง “หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติภายในสถาน

ศึกษา” 

วิทยากรจากสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย

12 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom เรื่อง

“เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา Kahoot”

วีรยุทธ ปลอดภัย 

จากสถาบัน Starfish

13 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้ระบบออนไลน์  DBD Academy  

เรื่องการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ “การเริ่มต้น

ธุรกิจแบบมืออาชีพ”

วิทยากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์

14 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง  “การจัดการเรียนรู้วิทยาการ

คำานวณสำาหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ Coding Online for 

Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)”

วิทยากรจากสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และ สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 การอบรมรูปแบบ Online โดยผ่านระบบ YouTube  

เรื่อง “ปลุกพลังครูสู่ซุปตาร์ในใจเด็ก”

อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ  ประธาน

สถาบัน อินเทลลิเจนท์

16 การอบรมรูปแบบ Online  เรื่อง“ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับโรงเรียน 

หลักสูตร 1”

วิทยากรจากสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “ครูพร้อม แบบ 6 ออน จะ

ประเมินผลอย่างไร” โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ผศ. ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้

ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

18 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญา

ประดิษฐ์สำาหรับโรงเรียน หลักสูตร1 ( AI for School Level 1 )”

ดร.สรรพฤทธิ์   มฤคทัต     

ดร.ภาณุชาติ  บุณยเกียรติ

ดร.สุพร  พงษ์นุ่มกุล

ดร.ชญา  หิรัญเจริญเวช

นางสาวจินดาพร  หมวกหมื่นไว

นายสราวุธ  มีศรี

19 การสัมมนารูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 

เรื่อง “การสื่อสารอย่างไร ? จึงโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด 

: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติ”

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ 

มูลนิธิโพธิปัญญา
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20 การอบรมรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 

เรื่อง “Clean the World Clean the mind”

วิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์

สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์

21 การอบรมรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

เรื่อง “การตัดต่อคลิปบนสมาร์ทโฟน ง่ายและดี”

วิทยากรจากมหาวิทยาลัก

กรุงเทพฯ

22 การอบรมรูปแบบ Online หลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่า

งบูรณาการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียน

รู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

23 การอบรมรูปแบบ Online หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษา พัฒนาการ

คิดด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการสอน

ศ.กิตติคุณ อ.อัจฉรา ชีวพันธ์

24 การอบรมรูปแบบ Online หลักสูตร “Chinese for Beginners” Xiaoyu Liu, Associate Pro-

fessor : Peking University , 

China

25 การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ Online หลักสูตร “Starfish 

Class แอพพลิเคชั่นผู้ช่วยสำาหรับครูยุคใหม่”

อาจารย์เสาวลักษณ์ ปิงชัยวงษ์ 

จากสถาบัน Starfish Academy

26 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น” รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร สำานัก

วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

27 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Vonder 

Go เกมประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์” 

อาจารย์สมศรี หล้าบุดดา 

จากสถาบัน Starfish Academy

28 การอบรมรูปแบบ Online หลักสูตร “ยกระดับภาษาอังกฤษ

ครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โก

อินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All 

Thai Teachers EP.1 MY INTERESTING INFO

อ. ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

29 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “หลักสูตรเขียนเกมเบื้องต้นด้วย 

Scratch”

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ 

ประกอบผล  อาจารย์คณะ

วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง
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30 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง

สร้างสรรค์” 

ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ อาจารย์

ประจำาภาควิชาเทคโนโลยี

ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

31 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “เขียนเกมเบื้องต้นด้วย Scratch” รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  

ประกอบผล

32 การอบรมรูปแบบ Online โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เรื่อง 

“การปฏิรูปการศึกษา: วิทยาศาสตร์การกีฬา การเรียนการสอน

พลศึกษา / กิจกรรมทางกาย” 

วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

33 การอบรมรูปแบบ Online โดยผ่านระบบ  Facebook live และ 

YouTube live  เรื่อง “หลักสูตรกลวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนหลักภาษาไทยให้ไปถึงแก่นเพื่อให้ผู้เรียนแม่นยำาและมีความรู้ที่

คงทน” 

ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (ข้าราชการบำานาญ: 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย)

34 การอบรมรูปแบบ Online โดยการเรียนรู้จาก covid-19 thais-

afeschools.com เรื่อง “แนวทางการบริหารสถานศึกษาใน

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019” 

วิทยากรจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย World  Vision

35 การอบรมรูปแบบ Online หลักสูตร “ห้องเรียนแห่งความคิด

สร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ Technology around us”

อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์  

อาจารย์ประจำา โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย

ประถม

36 การอบรมรูปแบบ Online หลักสูตร “การคิดสร้างสรรค์” ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

37 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom เรื่อง 

“แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ร่วมสมัย”

ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์   

จรัสศรีศาสตราจารย์วิจัย สังกัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

38 การอบรมรูปแบบ Online โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom เรื่อง “การ

ปฏิรูปการศึกษา: วิทยาศาสตร์การกีฬา การเรียนการสอนพลศึกษา 

และกิจกรรมทางกาย”

วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา
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39 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “Critical Thinking Classroom 

Design”

วิทยากรจากสถาบัน Starfish 

Academy และ Starfish Labz  

40 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “การออกแบบห้องเรียนฐาน

สมรรถนะ”

วิทยากรจากสถาบัน Starfish 

Academy และ Starfish Labz  

41 การอบรมรูปแบบ Online  เรื่อง “ยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา”

ดร.แสงรุ้ง พลูสุวรรณ  และ 

อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล 

42 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “Creative Thinking Classroom 

Design”

วิทยากรจากสถาบัน Starfish 

Academy และ Starfish Labz  

43 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “การดำาเนินแผนงานและโครงการ

ผ่านระบบ SWIS”

ม.บรรจง ปิยศทิพย์  โรงเรียน  

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

44 การอบรมรูปแบบ Online E - learning  เรื่อง “การรับมือกับ

ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์”

วิทยากรจากสำานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ร่วมกับ

สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และโครงการ 

DTAC Safe Internet

45 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “หลักสูตรยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ

พัฒนาความคิดและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนระดับประถม

ศึกษาในการแต่งบทร้อยกรอง”

ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (ข้าราชการบำานาญ: 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย)

46 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “การวิจัยทางการศึกษา” วิทยากรจาก Thai Mooc 

(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

47 การอบรมรูปแบบ Online โดยผ่านระบบ WebEx เรื่อง “การใช้

งาน Google drive เพื่อใช้ในการรับ-ส่งและบันทึกงานออนไลน์” 

มิสเสาวลักษณ์  ทรัพย์มีสุข

48 การอบรมรูปแบบ Online โดยผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “อบรม

เชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำาหรับศูนย์

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่ง

เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)” 

คณะวิทยากรจากสถาบันส่ง

เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.)

49 การอบรมรูปแบบ Online โดยผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง "เสกลูก

ศิษย์ให้ขยัน" ด้วย Active learning & Growth mindset

คุณณฐารินทร์ เรืองวุฒิสานนท์ 

(Coach Lek)
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50 การอบรมรูปแบบ Online  เรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับโรงเรียน 

หลักสูตร 2 "

วิทยากรจากสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51 การอบรมรูปแบบ Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook Live 

เรื่อง "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ร่วมกับ Teach for life อาสา

สอนช่วยชีวิต

52 การอบรมรูปแบบ Online Live ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

เรื่อง "การใช้สื่อ e-Book สร้างสรรค์การเรียนและแรงบันดาลใจ"

อาจารย์รัตนาภรณ์  วามะสุรีย์ 

และคณะ

53 การอบรมรูปแบบ Online Live ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

เรื่อง "กิจกรรมโค้ดดิ้งสำาหรับปฐมวัยและประถมศึกษา "

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  

ประกอบผล

54 การอบรมรูปแบบ Online Live ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

เรื่อง "สอนออนไลน์อย่างไรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม"

ผศ.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

55 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง "การวัดประเมินผลการเรียนรู้" อ.ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

56 การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง "การออกแบบและการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน"

ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

57 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx  เรื่อง "การประกันคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและขั้นตอนการขออนุมัติ-สรุปผลการดำาเนิน

งาน โครงการ”  

มิสอัจฉรา จันหา

มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

มิสรัตนา แพรทรายสงค์

58 การอบรมหลักสูตรออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับโรงเรียน 

หลักสูตร 1 ( AI For Schools Level1 : Awareness)

คณะวิทยากรจากศูนย์เรียน

รู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี สสวท.  

59 การอบรมรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “ยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา” 

อ.ธีรศักดิ์    จิระตราชู

60 การอบรมรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาผลงานทางวิชาการ

โดยใช้การวิจัยทางการศึกษา”

ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
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61 การอบรมรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “ปลุกพลังครูสู่ซุปตาร์ในใจเด็ก” อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ   ประธาน

สถาบัน อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น 

และคณะ 

62 การอบรมรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างบู

รณาการ” 

อาจารย์ดร. เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

63 การอบรมรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “การใช้สื่อและกิจกรรมสอนหลัก

ภาษาไทยให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน” 

ผศ.อัมพร อังศรีพวง อาจารย์

ประจำาสาขาวิชาประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

64 การอบรมรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “Creative thinking classroom 

design” 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ 

ประกอบมัย

65 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  โครงการพัฒนา

ความสามารถของนักวิจัยในโครงการ “เขียนบทความอย่างไรให้ได้

ตีพิมพ์” 

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยม

ประวัติ

66 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  เรื่อง “การใช้

ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้วิถี

ใหม่” 

ดร.พิรุณ  ศิริศักดิ์

67 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook Live เรื่อง “เกม

และกิจกรรมวิทยาการคำานวณ (Computing Science) แสนสนุก 

ฉบับ Unplugged  สำาหรับเด็ก ประถมวัย และประถมศึกษา” 

อาจารย์ ฤทัย  จงสฤษดิ์

68 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook Live เรื่อง 

“การจัดการเรียนรู้อัลกอริทึม ระดับประถมศึกษา” 

รองศาสตราจารย์ ธีรวัน์  

ประกอบผล

69 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสดในระบบ Face-

book, YouTube, OBEC channel เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติ

การพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำาหรับครู

สังกัดสำานักงาน    .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

คณะวิทยากรจากสำานักเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

70 การอบรมรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “การอบรมการใช้งานระบบ

สารสนเทศ” 

คณะวิทยากรจากสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) 
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71 การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่านระบบ Application 

Zoom และ Facebook live เรื่อง “การพัฒนางานด้านวิชาการใน

โรงเรียนเอกชน” 

คณะวิทยากรจากสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) 

72 การอบรมออนไลน์ เรื่อง สื่อสร้างสรรค์ “แห่งศตวรรษที่21” : 

“สื่อเตรียมความพร้อมภาษาไทย” สำาหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้

ดร. สุพิชฌาย์ เลาะหพานิช 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

พิเศษ (LD)

73 การอบรมออนไลน์ Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้

ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และ

นวัตกรรรม  เรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอก

วรางกูร อาจารย์ประจำาสำานักวิชา

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

74 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “เครื่องมือการสร้าง

คลิปเพื่อใช้ประกอบการสอนโดย Adobe spark”

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชกานต์   สม

หลวง นักพัฒนาการศึกษา มูลนิธิ

โรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

75 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โครงการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้สำาหรับครูในศตวรรษที่ 21 : การอบรมเชิงปฏิบัติ

การ "Application สำาหรับการเรียนการสอน" 

1. ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช ผู้

ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

และอีเลิร์นนิง คณะเทคโนโลยี

การเกษตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (วิทยากร) 2. อาจารย์ 

ดร.รัตตมา รัตนวงศา อาจารย์

ประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

76 การอบรมออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “การ

ใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียน

การสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่” 

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำานวย

การโรงเรียนราชินีบน และทีม

วิชาการ พง.
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77 การอบรมออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “การ

ใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn on-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ 

ดร.แสงรุ้ง  พูลสุวรรณ ผอ.ฝ่าย

วิจัยและการออกแบบการเรียน

รู้, คุณศรัญยา  ธานิสพงษ์ ผจก.

ภาคสายงานการตลาดวิทยาการ 

บ.อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำากัด, 

คุณปิยะวัฒน์  วัฒนา Senior 

Education Consultant

78 การอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live 

เรื่อง “เสวนาและสาธิตสอนภาษาไทยแบบสัมพันธ์ทักษะเพื่อ

พัฒนาการคิด และพัฒนาทักษะทางภาษา” 

ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ 

ข้าราชการบำานาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.สุทัศน์ 

คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี 

อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชา

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  , 

อ.สุทธา รัตนศักดิ์ อาจารย์ประจำา

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

ไทย สำานักวิชาศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

79 การอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live 

เรื่อง “สำารวจโลกออนไลน์เครื่องมือสำาหรับครูยุคใหม่”

อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร 

อาจารย์ประจำาโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย

ประถม

80 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โครงการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้สำาหรับครูในศตวรรษที่ 21 : การอบรมการใช้งาน 

"Canva for Education" 

รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

81 การอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live 

เรื่อง “เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสำาหรับการสอนเขียนโปรแกรม

ภาษาไพธอน” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชิต จิต

พัฒนกุล

82 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “มาเร้าใจผู้เรียน

ด้วยการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์กัน” 

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
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83 การอบรมออนไลน์ ผ่าน obec channel, zoom, youtube live, 

facebook live เรื่อง “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” 

ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุคโค

วิด 2. สร้างเด็กไทยให้เป็น Global Citizen 3. สอนฟิน ๆ สไตล์

ฟินแลนด์

คุณคณาภรณ์ กิตติอนุกูล และคุณ

ชุติมณฑน์ เคารพาพงศ์ บริษัท 

เอ็ดเทค คอร์ป จำากัด, ผศ.ดร.

พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม Arkki 

(Thailand), ครูพี่บ๊อบ ณัฐธีร์ 

โกศลพิศิษฐ์ บริษัท NEXTGEN 

EDUCATION จำากัด

84 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “สอนอย่างไรให้

เป็น Active Learning”

อาจารย์ธิติ  ธีระเธียร ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาครู

85 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคเข้าใจง่าย ภาษาไทยพื้นฐาน” ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ   

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

86 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โครงการบูรณาการ

แนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการ

ประยุกต์หลักธรรมคำาสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : An-

ti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง “เสริมพลังการมีส่วน

ร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต” 

คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.)

87 การอบรมออนไลน์ Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้

ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และ

นวัตกรรรม เรื่อง “การเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่น

สุมล  บุนนาค อาจารย์ประจำา

ภาควิชานิเทศศาสตร์ สารสนเทศ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร

88 การอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live 

เรื่อง “เทคนิคเข้าใจง่าย ภาษาไทยพื้นฐาน” 

ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียน

รู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

89 การอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live 

เรื่อง “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อแนวทางการจัดสอบ

ออนไลน์ด้วย SEB (Safe Exam Browser)” 

ดร.สมคิด   แซ่หลี ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเครื่องมือออนไลน์ ภาค

วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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90 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบ

สะเต็มศึกษา | STEM Based Learning for Science  ” 

รศ. ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ 

(Assoc.Prof.Wannapong 

Triampo, Ph.D.) อ. ดร. อาทร 

นกแก้ว ( Lect. Artorn Nok-

kaew, Ph.D.) อาจารย์ประจำา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล    

91 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “นายจ้างมีหน้าที่นำาส่งเงินตาม พ.ร.บ. 

กยศ. พ.ศ.2560 ต้องทำาอย่างไร” 

คณะวิทยากรจากกองทุนเงินให้กู้

ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

92 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook Live เรื่อง “พัฒนา

ทักษะภาษา พัฒนาการคิด ด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการ

สอน” 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีว

พันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

93 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook Live เรื่อง “การสอน

ภาษาไทยให้กับเด็กไทยยุคใหม่”

อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา  

อาจารย์ประจำาโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย

ประถม

94 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx เรื่อง “การสร้าง Board 

Game ด้วย Quizwhizzer และ Bingo” 

มิสภัสสร โซวเซ็ง ครูผู้สอน 

สังกัด งาน ACT Learning 

Space,   งานการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ & AI

95 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “ครูวิทยาศาสตร์

วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจและสะท้อน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” 

ผศ.ดร.สุทธิดา จำารัส, ดร.กุศลิน มุ

สิกุล,  ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี และ

ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์    

96 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “Live สดบทไม่มี 

เครื่องมือดีดี สำาหรับครู” 

คุณชัชจ์   ลมเชย

97 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook Live หรือ YouTube 

Live เรื่อง “เครื่องมือช่วยสอนห้องเรียนออนไลน์”

อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร นัก

วิชาการ สาขาเทคโนโลยี สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.)

98 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “การใช้ห้องเรียน

ออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้วิถีใหม่”

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และทีมวิชาการ 

พว.
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99 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “มารู้จัก Phenomenon-Based Learn-

ing (Pheno BL) กันเถอะ” ระดับมัธยมศึกษา

ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ และอ.ยุทธ

คม ภมรสุพรวิชิต

100 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “Micro Learning 

การเรียนรู้แบบพอดีคำา”

อาจารย์ธิติ ธีระเธียร ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาครู

101 การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom “ประชุมใหญ่สามัญประจำา

ปี2564 สโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์”

คณะวิทยากรจากสมาคมสโมสร

ลูกเสือรัตนโกสินทร์

102 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom “ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 

1”

ดร. วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

103 การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เรื่องการ

พัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตรและการสอน หัวข้อ “สมรรถนะ” 

คุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต 

รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี (ราช

บัณฑิต), ผศ. ดร.ชาริณี ตรี

วรัญญู, ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์

104 การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live/YouTube Live 

เรื่องสนุกของ POWER POINT : ตอนที่ 1 เรียนเหมือนเล่น

อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร 

อาจารย์ประจำาโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย

ประถม

105 การรูปแบบออนไลน์ระบบออนไลน์ Live ผ่าน Facebook ของ 

OEC News สภาการศึกษา หัวข้อ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ 

ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาไทย” 

คณะวิทยากรจากสำานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา

106 การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

Meeting และ Facebook Live การพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้สำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ 

กับการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ 

ประกอบผล

107 การอบรมรูปแบบออนไลน์  Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการ

เรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัย และนวัตกรรรม เรื่อง “ภาวะผู้นำากับความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่น

สุมล  บุนนาค อาจารย์ประจำา

ภาควิชานิเทศศาสตร์ สารสนเทศ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร
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108 การอบรมรูปแบบออนไลน์  ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom หลักสูตร 

“ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับครู ด้วยชุด Arduino Student kit”

คณะวิทยากรจากบริษัท อิมเมจิ

เนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำากัด ร่วมกับ 

ทีมงาน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม 

ไอเมค และคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

109 การอบรมรูปแบบออนไลน์  ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เรื่อง “การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” รุ่น 1 

คณะวิทยากรจากสถาบันส่ง

เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.)

110 การอบรมรูปแบบออนไลน์  Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการ

เรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัย และนวัตกรรรม เรื่อง “Google Tools เพื่อการพัฒนางาน”  

อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ 

และอาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัต

ถิพงศ์ อาจารย์ประจำาสำานัก

เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

111 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx เรื่อง “การจัด

ทำาแผนปฏิบัติการงานตามโครงสร้างสู่ฐานข้อมูล SWIS”

ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา, มิส

จิตราพร ซื่อธานุวงศ์, มิสกัลยา

ลักษณ์ สุผาครอง และทีมงาน

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ 

ฝ่ายการศึกษา

112 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Line เรื่อง “การบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา”

อาจารย์อรรถพล จันทร์ชีวะ และ

ทีมงาน

113 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx เรื่อง “การจัด

เก็บข้อมมูลอย่างมีประสิทธิภาพ” 

มิสพิมพ์ณัฐปภา   รัตเสนศรี 

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่าย

กิจกรรม

114 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx เรื่อง “การใช้

งาน Application VLLO สร้างสื่อการสอน” 

มาสเตอร์ศุภณัฐ  ศรีมณี, 

มาสเตอร์วัชรพงษ์  โชคชัยชนะ, 

มาสเตอร์ชวัลวิทย์  สาลิกานนท์  

ครูพิเศษ ฝ่ายกิจกรรม
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115 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook Live 

เรื่อง “คำาไทยใช้ให้ถูก...ครูทุกสาระการเรียนรู้ต้องปลูกฝังศิษย์ให้ติด

เป็นนิสัย”

ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ 

ข้าราชการบำานาญ ผู้ทรง

คุณวุฒิสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

116 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook Live 

เรื่อง “หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประถมศึกษา ออกแบบ

อย่างไร? ให้นักเรียนมีความสุข” 

รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดี

สถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้ง

โรงเรียนรุ่งอรุณ นายวิชัย จันทร์

ส่อง ผู้อำานวยการโรงเรียนวัด

ตาขัน ครูรำาพึง หอมระรื่น ครู

วีรภัทร ธรรมชาติ โรงเรียน

นิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 

8  ครูยัสมี พันหวัง โรงเรียนวัด

หน้าเมือง ครูศุภชัย หนูแก่นเพชร 

โรงเรียนอนุบาลมะนัง ครูจิตราพร 

บุตราช โรงเรียนบ้านชำาโพธิ์  และ 

ครูอนุสรณ์ อาจสาลี โรงเรียนบ้าน

อีหนา (รัฐประชานุกูล) จังหวัด

ศรีสะเกษ

117 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook Live 

เรื่อง “เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา” 

ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

118 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “ครูจะสอนอย่างไรให้เกิดสมรรถนะด้าน

เจตคติตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ” 

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์   

119 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “ใช้ Bloom's Taxonomy อย่างไร ไม่ให้

เชย" 

อ.ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ 

120 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Thai MOOC เรื่อง “จิตวิทยา

ประยุกต์ในการทำางานเพื่อความสำาเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง | 

Applied Psychology to Work through Success Happiness 

and Wealth”

คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่
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121 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “เปลี่ยนยาขมเป็นขนมหวาน การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม JAMOVI " 

อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน และอ.

ดร.ประภาศิริ รัชชประภาพรกุล

122 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านจากการประเมินอิง

มาตรฐาน สู่การประเมินฐานสมรรถนะ” 

อ.ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ

123 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “ประเมินอย่างไรตรงใจผู้เรียน ตอบโจทย์

สังคมไทยและสังคมโลก” 

รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ - ประธานกลุ่ม

ผู้อำานวยการผู้นำา

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ - คณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ดร.ศราวุธ สุตะวงษ์ - ผู้อำานวย

การโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย (อปท.)

ผอ.สุริยน สุริโยดร - ผู้อำานวย

การโรงเรียนแม่คือวิทยา จังหวัด

เชียงใหม่ (สพฐ.)

ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล - 

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ 

หลักสูตรและการสอน 

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ - ผู้อำานวย

การสำานักทดสอบทางการศึกษา 

สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ - ผู้

เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการ

สอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

124 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  เรื่อง “เครื่องมือเพื่อกระตุ้น

การมีส่วนร่วมในห้องเรียน”

อาจารย์ชลสาย กาศรีวิชัย วิทยากร 

สถาบัน Starfish Academy

125 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx  เรื่อง “วิธีและขั้นตอน

การเขียนโครงการ”

มิสอัจฉรา  จันหา

มิสรัตนา แพรทรายสงค์
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126 การอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx  เรื่อง “ระบบงบ

ประมาณบนโปรแกรม SWIS Plus”

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

127 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “Creating Games and Activities for 

the Primary ESL Classroom” 

Christopher B. Allen

128 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “Teaching and learning English On-

line for Primary Students”

อ.ชุดาภัค ชัยชมพู และ อ.ปิย

ภัทร  ชัยชมพู

129 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “ผู้กำากับลูกเสือ เสือเลาดาลาโต ซี” วิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือ

รัตนโกสินทร์

130 การจัดทำารายงานการประเมินตนเอง ฉบับครู บุคลากรโดยใช้ฐาน

สมรรถนะ

อาจารย์อรรถพล จันทร์ชีวะ, 

อาจารย์อ้อยทิพย์   สอนตึก

131 การอบรมออนไลน์ เรื่อง พลิกโฉมการเรียนรู้ SMT เพื่อการศึกษา

ฐานสมรรถนะ ในงาน  “วันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี” 

ภายใต้แนวคิด “Redesigning Future Education การออกแบบ

การศึกษาแห่งอนาคต” Panel Discussion

โดย  วิทยากร : ผู้ร่วมเสวนา

1. ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธาน

อนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ

2. รศ.ประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ 

และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ

3. ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้

อำานวยการ สสวท.

132 การอบรมรูปแบบ Online โดยโปรแกรม Zoom cloud  Meet-

ing เรื่อง กฎหมายควรรู้สำาหรับครูในศตวรรษที่ 21

วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย : 

1. นายวุฒิชัย  พุ่มสงวน  อัยการ

จังหวัดประจำาสำานักงานอัยการ

สูงสุด ศูนย์อัยการคุ้มครอง

สิทธิเด็ก  เยาวชน และสถาบัน

ครอบครัว 

2. อาจารย์ธิดา  พิทักษ์สินสุข   

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ประสานและส่งเสริมการศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร    
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133 การอบรมรูปแบบ Online โดยโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง 

สิทธิและเสรีภาพของนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล 

วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย :

1. นายปราณัตต์   เลาหไพโรจน์ 

พาร์ทเนอร์ (Partner Admittied 

in New York) บริษัท แชนด์เล่อร์ 

เอ็มเอชเอ็ม จำากัด

2. อาจารย์ธิดา   พิทักษ์สินสุข 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร

134 การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล ( ระดับพื้นฐาน) คณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนา

บุคลากรการพลศึกษาและการ

กีฬา กรมพลศึกษา

1.นายมานะ   ชื่นเอี่ยม

2.นายสถิต   ศรีหาจันทร์  

3.นายทัชชัย   รอดน้อย

135 การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ใน

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)

นางสาวเขมวดี  คัมภิรานนท์  นัก

วิชาการศึกษาชำานาญการ รักษา

การในตำาแหน่งหัวหน้างานกลุ่ม

มาตรฐานการศึกษา, นางสาว

ชันษา  บุญหลาย  นักวิชาการ

ศึกษาชำานาญการ

136 การอบรมรูปแบบ Online โดยโปรแกรม Zoom Meetings 

เรื่อง การอบรมผู้กำากับลูกเสือเลาดาโตซี “การฟื้นฟูดูแลรักษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมลูกเสือเลาดาโตซี เพื่อการ

คืนธรรมชาติให้กับโลก (บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน)” 

คณะวิทยากรจากสโมสรลูกเสือ

รัตนโกสินทร์

137 การอบรม เรื่อง “การนำาแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ภาคปฏิบัติ”  มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ผู้

ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม
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138 การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ Online โดยโปรแกรม WebEx 

เรื่อง “การสร้างแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS” 

1. มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ผู้

ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

2. มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง 

หัวหน้างานนโยบายและแผน

3. มิสรัตนา แพรทรายสงค์ เจ้า

หน้าที่งานนโยบายและแผน

 4. มิสณัฐชานันท์ เหลือทรัพย์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

139 การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง “พัฒนาครู ACT สอนแบบจัง ๆ ให้

ปังกว่าเดิม ปี 2021” 

โปรแกรม Mentimeter

โปรแกรม google drive

โปรแกรม  Google form 

โปรแกรม Google Classroom/โปรแกรม We Transfer (สำาหรับ

ส่งไฟล์งานใหญ่ ๆ) 

โปรแกรม padlet (กระดานอัจฉริยะ)

โปรแกรม Canva

โปรแกรม Animaker 

โปรแกรม Blooket 

โปรแกรม QuizWhizzer 

โปรแกรม Vonder go 

โปรแกรม kahoot

โปรแกรม Wordwall

โปรแกรม Google Workspace + Padlet 

โปรแกรม Canva

1. ม.นคเรศ เครือเอี่ยม

2. มิสธนวรรณ ธาราแดน

3. มิสน้ำาผึ้ง แช่มช้อย 

4. ม.เอกชัย อาจหาญ

5. ม.วันชัย จิรคุปการ 

6. ม.ศรัญยา ผิวเกลี้ยง

7. มิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา 

8. มิสนฤมล ไทยถาวร

9. ม.ปิยะชาติ นพคุณวิจัย 

10. มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ

11. มิสภัสสร โซวเซ็ง

12. ม.เจริญ กรทรวง

13. ม.สราวุธ อนันตชาติ

14. ม.ภัทร ผิวเกลี้ยง 

15. มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม

16. มิสธนวรรณ ธาราแดน 

17. มิสศรัญญา ผิวเกลี้ยง

18. ม.นคเรศ เครือเอี่ยม
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สรุปกิจกรรมพัฒนาบุคลากร จำานวน (ครั้ง)

1. การจัดอบรมภายในโรงเรียน 10

2. การจัดอบรมและเข้ารับการอบรมภายนอกโรงเรียน 126

3. การจัดอบรมโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 3

4. การศึกษาดูงานต่างประเทศ -

สรุปกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2564

การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

 ผลจากการดำาเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2564 บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรีทุกคนได้รับการพัฒนาตามาตรฐานวิชาชีพ โดยมีบุคลากร ร้อยละ 80.50 ได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ 20 ชั่วโมง

ขึ้นไป บุคลากรร้อยละ 9.29 ได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไป และปีการศึกษา 2564 พนักงานงดการอบรม

พัฒนาฝีมือแรงงานตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVD-19 

ครูเกษียณอายุราชการ   

1. มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน

เลขาฯ ผู้อำานวยการ สำานักผู้อำานวย

2. มิสวันเพ็ญ หอมจะบก

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

3. มาสเตอร์บัณดิษ คุณาบุตร

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

4. มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Grand 10-12

5. มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายอาคารสถานที่

6. มาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

7. มิสศรินทิพย์ เง่อสวัสดิ์

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

8. มาสเตอร์เอกราช แก้วเขียว

ครูผู้สอนวิชาดนตรีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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งานนโยบายและแผน

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำาเนินงานตามแผน

พัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งได้

กำาหนด วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา “โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรีจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต 

พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสาร

ภาษาสากล สร้างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษาด้วย

มาตรฐานคุณภาพสากล” ภายใต้นโยบายการบริหาร

จัดการศึกษาของผู้อำานวยการ ภราดา ดร.ชำานาญ 

เหล่ารักผล ที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

รู้ในด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม มีความสามารถด้าน

สุนทรียภาพ มีอาคารสถานที่ บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม 

เอ้ือต่อการเรียนรู้  และเป็นแหล่งวิทยบริการสำาหรับผู้เรียน

ผู้ปกครองและชุมชน โดยในปีการศึกษา 2564 ผู้อำานวยการ

มีนโยบายบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ครอบคลุม

การบริหารจัดการในด้านต่าง 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. ดำาเนินงานตามงบประมาณประจำาปีท่ีอนุมัติแล้วอย่าง

เคร่งครัด 

7. ครูและบุคลากรทุกคนต้องรู้และเข้าใจกฎระเบียบของ

โรงเรียน (คู่มือครู) 

จุดเน้นการบริหารจัดการศึกษา : 

เน้นคุณภาพ (คุณภาพทั่วทั้งองค์กร :TQM) 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : 

ผู้เรียนยึดม่ันสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม 

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี: 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)

 นอกจากน้ียังได้มีการนำาระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศบนเว็บไซต์ “School Web-based Information

System [SWIS]” มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและ

พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและการทำางานเป็นทีม พัฒนาบุคคลากรให้มี

ความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ   พัฒนา

บุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา

อังกฤษ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ 

กราฟแสดงงบประมาณ แผนงาน/โครงการ 

แยกตามฝ่าย ปีการศึกษา2565

 สำาหรับปีการศึกษา 2564 งานนโยบายและแผน

ได้ดำาเนินงานตามภาระงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ดำาเนินงานประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ในการบริหาร

จัดการตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

พ.ศ.2560-2564 

2. กำากับและติดตามการสรุปประเมินผลตามแผนงาน/

โครงการ และผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้

วัดความสำาเร็จ ตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

พ.ศ.2560-2564 ปีการศึกษา2564 เพื่อเป็นข้อมูลใน

การดำาเนินงานต่าง ๆ ต่อไป 
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3. จัดทำาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มี

ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการ

ศึกษา 2564 และจัดทำาแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อการบริหารโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี ปี การศึกษา 2564

4. ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2564-2570

5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการจัดทำาและ

วิเคราะห์ข้อมูล SWOT Analysis โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ระดับโรงเรียนและระดับมูลนิธิฯ พร้อมทั้งนำาเสนอ

กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ให้แก่ทางมูลนิธิฯ

รวมทั้งการทำาประชาพิจารณ์ เพื่อการจัดทำาแผน

ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565-2570 

6. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางระบบออนไลน์ 

หัวข้อ “วิธีและขั้นตอนการเขียนโครงการ 9 ขั้นตอน” 

ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 มีบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ 

เข้าร่วมการอบรมจำานวน 55 คน และ หัวข้อ“การสร้าง

แผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS” ให้แก่ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการของฝ่ายต่าง ๆ จำานวน 80 คน ใน

วันที่ 17, 23 และ 31 มีนาคม 2565 เพื่อนำาไปสู่การ

ลงแผนงาน/โครงการ 9 ขั้นตอนในระบบ SWIS ตาม

นโยบายของทางมูลนิธิฯ

7. ดำาเนินการจัดทำา แผนปฏิบัติการประจำา ปี2564 เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้

เรียน พัฒนาครู พัฒนาระบบบริหาร/จัดการ เพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมายในแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 

2560-2564 โดยมีการจัดทำาแผนงาน/โครงการ กิจกรรม

และงบประมาณต่าง ๆ เพื่อรองรับเป้าหมายตามแผน

พัฒนาฯซึ่งผลการดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามที่กำาหนดไว้ โดยมีการ

จัดทำา แผนงาน/โครงการ แยกตามฝ่าย ดังนี้ 

แผนงาน / โครงการ ปีการศึกษา 2565
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งานประกันคุณภาพภายใน 

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.) 

การดำาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

(กรกฎาคม 2564) และกำาหนดมาตรฐานการศึกษา

และประกาศค่าเป้าหมายความสำาเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายใน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนฯได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในที่มีประกอบด้วย 

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 การ

ประชุมร่วมกันผ่านทางระบบออนไลน์ทุก ๆ 2 เดือน 

เพื่อกำาหนดค่าเป้าหมาย, วิเคราะห์ผู้รับผิดชอบ และ

กำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานรวมท้ังติดตามผลการ

ดำาเนินการเพื่อพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

2. นิเทศติดตามการดำาเนินงานของผู้รับผิดชอบมาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ทั้ง 3 มาตรฐาน

3. ประสานงานและเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ 

สำาหรับรับการตรวจประเมินภายนอกระยะที่ 2 ผ่าน

ทางระบบออนไลน์จากทางคณะผู้ประเมินของสำานักงาน

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและประเมิน

131



คุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

ซึ่งผลการประเมินของโรงเรียนทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ใน

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

4. จัดการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและการ

ดำาเนินกิจกรรรม/โครงการต่าง ๆ ในเบื้องต้นผ่านทาง

ระบบออนไลน์ WebEx ให้แก่หัวหน้างาน หัวหน้า

ระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ใหม่) รวมทั้งบุคลากรอื่น

ที่สนใจ โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และในที่ 7 

สิงหาคม 2564 มีบุคลากรของฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมการ

อบรม จำานวน 96 คน

5. ดำาเนินการประสานงานส่งตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ 

และเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การบริหารความ

เสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา” จัดโดย บริษัท

แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำากัด ในวันที่ 16 

ตุลาคม 2564 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรจากฝ่าย

ต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรม จำานวน 16 คน

6. บุคลากรในหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านทาง YouTube หัวข้อ 

“การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ

แนวทางการจัดทำา SAR แนวใหม่” ในวันที่ 9 มีนาคม 

2565 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศฯ สพม.ปทุมธานีร่วมกับ

สำานักทดสอบทางการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาข้อมูลแนวทางการ

เขียน SAR ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
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ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี - เบลล์ 

 ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญ

ธนบุรี - เบลล์ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

ให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 แผนการเรียนเบลล์ โดยมีครูต่างชาติจำานวน 23 คน

ทั้งนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนคอร์สพิเศษคือ Bell 

October Course สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษานี้ ศูนย์ฯ จัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ และออนไซต์ควบคู่กันไป ครูต่างชาติ

สร้างบทเรียนท่ีสนุกสนานให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน

มีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยที่ยังรักษา

ระยะห่างระหว่างกัน

 นอกจากนี้ ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี - 

เบลล์  ยังรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษา

อังกฤษของนักเรียนแผนก English Program โดยมี

ครูต่างชาติจำานวน 8 คนจัดการเรียนการสอนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 รวมมีครูต่างชาติสังกัดศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญ

ธนบุรี - เบลล์ จำานวน 31 คน เป็นครูระดับช้ันประถมศึกษา 

21 คน สอนแผนการเรียนเบลล์ 16 คน สอนแผนก 

English Program 5 คน เป็นครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 

10 คน สอนแผนการเรียนเบลล์ 7 คน สอนแผนก English

Program 3 คน

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำาให้

ศูนย์เบลล์ประเทศอังกฤษไม่สามารถส่งตัวแทนมา

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ประเทศ

ไทยได้ ในปีการศึกษานี้ การตรวจสอบคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ จึงดำาเนินการออนไลน์ 

ผ่านการวีดีโอคอล การส่งไฟล์วิดีทัศน์การจัดการเรียน

การสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์

2. ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี - เบลล์ ได้มอบ

เกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดรางวัลคือ 

Outstanding Onsite Student สำาหรับนักเรียนที่มา

เรียนที่โรงเรียน มีผลการเรียนดี มีความวิริยะอุตสาหะ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำานวน 95 คน และ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำานวน 27 คน รวมรับเกียรติบัตร

Outstanding Onsite Student จำานวน 122 คน 

และ Outstanding Online Student สำาหรับนักเรียน

ออนไลน์ ที่เข้าเรียนสม่ำาเสมอ มีความวิริยะอุตสาหะ 

ต้ังใจเรียน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาจำานวน 92 คน

และระดับชั้นมัธยมศึกษาจำานวน 27 คน รวมรับเกียรติ

บัตร Outstanding Online Student จำานวน 119 คน

3. ในภาคเรียนที่ 1 ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี 

- เบลล์ จัดการเรียนการสอน October Course ซึ่ง

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันละ 2 ชั่วโมง 

โดยแบ่งเป็นการเรียนช่วงเช้า เวลา 9.00 – 10.30 น. 

หรือ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น. รวม 15 ชั่วโมง 

โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษา

อังกฤษ โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นักเรียน

เรียนผ่านโปรแกรม WebEx โดย มีบทเรียนอยู่ใน 

Google Classroom เน้นให้นักเรียนมีความสุขกับบท

เรียนออนไลน์ที่สนุกสนาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกม 

และกิจกรรมที่หลากหลาย

4. Mr. Robert Jordan ตำาแหน่ง Director of Studies

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้รับเชิญจากคณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นอาจารย์บรรยาย

พิเศษ หัวข้อเร่ือง “Can we create English Environment

like and international school in public schools?” 

ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 

14.00 น. ด้วยช่องทางออนไลน์ 
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งานอภิบาล

 งานอภิบาลโรงเรียน สนับสนุนส่งเสริม นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ ผสมผสานความเชื่อของบุคคลในเชิงวิชาการ

และสภาพแวดล้อมของสังคมในโรงเรียน ให้เห็นคุณค่าความเชื่อของบุคคลในการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

กันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนเอง  เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19   

ในปีการศึกษา 2564 งานอภิบาลโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

 - การเรียนคำาสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปี

ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวันศุกร์คาบจริยะ เพื่อให้

นักเรียนคาทอลิกได้เรียนรู้เข้าใจหลักคำาสอนของคริสต

ศาสนและนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

 - มิสซาบูชาตามวันสำาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทาง

ศาสนา และมีความสำาคัญต่อโรงเรียน เช่น วันฉลองนัก

บุญหลุยส์ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลซึ่งเป็น

ผู้บริหารโรงเรียน วันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู ่

สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ์ ซึ่งมีความสำาคัญคือเป็นชื่อ

ของโรงเรียน วันพระคริสตสมภพ  วันที่พระกุมารเยซู

ผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์บังเกิด เพ่ือสร้างบรรยากาศใน

โรงเรียนคาทอลิก
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มิสซาวันคล้ายวัดเกิดผู้อำานวยการและเสกรูปแม่พระประตู 6

งานมงฟอร์ตศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารีฯ 

ในสถานศึกษาตามโรงเรียนของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
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อบรมครูยุวธรรมทูตที่บ้านผู้หว่าน เพื่อให้ครูสามารถเรียนรู้จิตตารมย์ยุวธรรมทูตและนำาเผยแพร่ในโรงเรียน

กิจกรรมเผยแพร่จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ Activities to extend St. Louse de Montfort’s Charism

รายการองค์ความรักนักบุญหลุยส์
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