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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 140 เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2553

“ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ”
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พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
	 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตร	

และปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	

2552	 ในโอกาสที่นักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของ	

โรงเรียน	เมื่อวันเสาร์ที่	27	กุมภาพันธ์	2553	ณ	หอประชุมหลุยส์	

มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

Happy Birthday
	 คณะภราดา	 ตัวแทนครู	 บุคลากรทางการศึกษา	

และเจ้าหน้าที่	 ร่วมอวยพร	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ	

ภราดาราฟาแอล	 ภักดี	 	 ทุมมกานน	 ภราดาอาวุโส	 ณ	 บ้านพัก	

ภราดา	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	4	มีนาคม	2553

BIG CLEANING DAY 
	 ฝ่ายอาคารสถานที่	 ร่วมกับ	 งานบุคคล	 เชิญคณะครู	

บุคลากรทางการศึกษา	และเจ้าหนา้ที่	เขา้ร่วมฟงับรรยายในหัวข้อ	

"Big	Cleaning	Day"						โดยวิทยากรรับเชิญ	คุณคณาศักดิ์								

วาสนะสุขะ	 ฝ่ายคุณภาพ	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	

และสิ่งแวดลัอม	 บริษัท	 ปตท.จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้ให้ความรู้	

และแนวทางการปฏิบัติ	 โดยภราดาชำนาญ	 เหล่ารักผล	

ผู้อำนวยการโรงเรียน	 ได้ให้ข้อคิดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม	 และ	

มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	 2553																	

ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
	 คณะครู และนั ก เ รี ยน โ ร ง เ รี ยนอั สสั มชัญธนบุ รี 	

ร่วมจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา	 ณ	 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง	

ต.วังน้ำเขียว	 อ.วังน้ำเขียว	 จ.นครราชสีมา	 ซึ่งทางโรงเรียนได้	

สนับสนุนการก่อสร้างห้องพยาบาล	 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	

เตียงพยาบาล	 2	 ชุด	 อีกทั้ง	 ได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค	

จากผู้ปกครอง	 นักเรียน	 และครู	 ไปมอบให้แก่นักเรียน	 และ	

ครอบครัวในชุมชน	10	ครอบครัว	เมื่อวันที่	13	-	15	มีนาคม	2553	

โดย	ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบ	

ห้องพยาบาลให้แก่โรงเรียนบ้านซับไทรทอง
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	 โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ รี 	

ได้นำคณะครูและเจ้าหน้าที่	 ไปทัศนศึกษา	

ณ		ประเทศเกาหลี		ระหว่างวันที่	21	-	25	

มีนาคม	2553	เพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้	

และวิส ัยทัศน์		ตลอดจนเป็นการเปิด

โลกทัศน์	สำหรับนำไปพัฒนางานของตนเอง	

โดยม ี 	ภราดาชำนาญ	เหล ่าร ักผล	

ภราดาพีรพงศ์	 ดาราไทย	 ภราดาศุภนันท์	

ขันธปรีชา	 และภราดาสอาด	 สัญญลักษณ์	

เป็นผู้นำในการทัศนศึกษาครั้งนี้

ทัศนศึกษาประเทศเกาหลี

	 คณะภราดา	คณะครู	 และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เดินทางไปทัศนศึกษา	ณ	 เกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

เพื่อเป็นการท่องเที่ยว	และพักผ่อนประจำปีการศึกษา	2552	ระหว่างวันที่	2	-	5	พฤษภาคม	2553	ซึ่งการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้	

ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้ชมท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยที่งดงาม	และดำน้ำดูปะการัง	ทั้งนี้	ทั้งสองคืนได้มีการจัดงาน		ACT	Party	Night	

เพื่อให้คณะบุคลากรได้รับประทานอาหาร	พร้อมชมการแสดง	และทำกิจกรรมร่วมกัน

ทัศนศึกษาเกาะสมุย

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี	 ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์	

“เย็นท่ัวหล้า	 มหาสงกรานต์”	 ข้ึน	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 9	

เมษายน	 2553	 เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม	 ประเพณี	

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย	 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า	

มีการตักบาตรข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 แด่พระสงฆ์	 ณ	 บริเวณ	

หน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 การประกวดหนูน้อยสงกรานต์	

ที่บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	 และการประกวดเทพีสงกรานต	์					

ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ	 ในช่วงบ่ายมีพิธีสรงน้ำพระ	และรดน้ำ	

ดำหัวผู้ใหญ่	จากน้ัน	นักเรียนเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน

ท่ีบริเวณถนน	ด้านหน้าอาคารราฟาแอล	เป็นการปิดท้ายกิจกรรม
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การก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดยภราดาชำนาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำนวยการ	 ร่วมกับ	 คณะวิศวกรที่ปรึกษา	

ดำเนินการวางแผน	 และศึกษาข้อมูล	 ปัญหาและอุปสรรคใน	 การบริหารจัดการของโรงเรียน	 และผลกระทบต่าง	 ๆ	 เพื่อดำเนิน	

โครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม	ซึ ่งมีการแก้ไขแบบ															เพื ่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า	โดยปรึกษากับวิศวกร	

และผู้เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ของอาคารให้เต็ม	 ประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เป็นไปตามผังแม่บท	 	 	 	 	 	 	 	 (Master	 Plan)ที่ได้กำหนดไว้	

โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง	 ประมาณ	 1	 ปี	 6	 เดือน	 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2553	 -	 เดือนกรกฎาคม	 2554	

ในโอกาสโรงเรียนฉลองครบรอบ	 50	 ปี	 ซึ่งโครงสร้างของอาคารประกอบด้วย	 ชั้นใต้ดิน	 (Basement	 Floor)	 เป็นลานจอดรถ	

ความจุประมาณ	150	คัน	ชั้นพื้น	(Ground	Floor)	เป็นสถานที่จำหน่ายและรับประทานอาหาร	ของนักเรียน	บุคลากรและผู้ปกครอง	

ชั้นที่	 2	 (	 Second	 Floor	 )	 เป็นสถานที่เรียน	 และห้องกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ชั้นที่	 3	 (	 Third	 Floor	 )	 เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์	

ประกอบด้วยสนามบาสเก็ตบอล	สนามตะกร้อ	สนามวอลเลย์บอล	สนามแบดมินตัน	ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของกีฬาได้ตาม	

ความเหมาะสม	 นอกจากนี้	 ยังสามารถใช้สำหรับประชุมนักเรียน	 การจัดงาน	 และกิจกรรมต่างๆ	 งานจัดเลี้ยง	 ซึ่งสามารถรองรับ

ผู้คนได้เป็นจำนวนมาก	 สำหรับสถานที่ใช้และการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฯ	 ได้แก่	 บริเวณลานจอดรถข้างสระว่ายน้ำ	 รวมถึง	

สนามบาสเก็ตบอล	โดย	ภราดาศิริชัย	ฟอนซีกา	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ภราดาชำนาญ					เหล ่าร ักผล	

ผ ู ้ อำนวยการโรงเร ียนอ ัสส ัมช ัญธนบ ุร ี 	 คณะภราดา	 คณะกรรมการที ่ปร ึกษาผู ้อำนวยการ	 ตัวแทนคณะครู	

และคณะวิศวกรที่ปรึกษาโครงการ				ร่วมเป็นสักขีพยานการตอกเสาเข็มต้นแรกของโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม	เมื่อวันที่	16	

มีนาคม	2553	เวลา	09.29	น.	และเป็นวันเริ่มต้นของโครงการ	ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง	ประมาณ	1	ปี	6	 เดือน	งบประมาณ	

200	ล้านบาท	สำหรับภาพถ่ายและรายละเอียดของอาคาร	สามารถดูได้จาก	หน้า	Website	ของโรงเรียน	www.act.ac.th
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การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ QAD
	 มาสเตอร์วิศิษฐ์	 ใจมั่น	 มิสน้ำผึ้ง	 แช่มช้อย	

นางสาววาสิตา	 สุขตลอดชีพ	 และนางสาววรกมล	 วิจิตรโสภณ	

เข้าร่วมการประชุม	 "แนวทางในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพ"	

และการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 "การจับ	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	

ความรู้"	 ในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพ	 โครงการโรงเรียน													

ต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด	(QAD)	เมื่อวันที่	10-

11	พฤษภาคม	2553	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	สำนักงานอาสากาชาด	

สภากาชาดไทย

มหกรรมกีฬาพนักงานเชื่อมสัมพันธ์
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นเจ้าภาพจัดงาน

มหกรรมกีฬาพนักงานเชื่อมสัมพันธ์	 ฉลอง	 48	 ปี	 ACT	

เมื่อวันศุกร์ที่	 30	 เมษายน	 2553	ณ	 สนามฟุตบอลราฟาแอล	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดยมีพนักงานจากโรงเรียนในเครือ	

มูลนิธิฯ	5	สถาบัน	เข้าร่วมการแข่งขัน	ได้แก่	โรงเรียนอัสสัมชัญ	

ธนบุรีโรงเรียนอัสสัมชัญ	 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา	 และโรงเรียนอัสสัมชัญ									

อุบลราชธานี		

อบรมการจัดการ E - Office
	 ฝ่ายธุรการ	-	การเงิน	ได้จัดให้มีการอบรมหัวหน้าฝ่าย	

หัวหน้าแผนก	หัวหน้ากลุ่มสาระ	หัวหน้าระดับ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	

เกี่ยวกับการจัดการงานสารบรรณ	 (หนังสือเข้า)	 เมื่อวันที่	

14	 พฤษภาคม	 2553	 ณ	 ห้องคอมพิวเตอร์	 3	 ชั้น	 1	

อาคารอัสสัมชัญ	 เพื ่อให้บ ุคลากรของโรงเร ียนได้ใช ้	

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน	 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ให้รวดเร็ว	 และลดการใช้กระดาษและทรัพยากร	 โดยได้เชิญ	

มาสเตอร์บรรจง	 ปิยศทิพย์	 ผู้เขียนโปรแกรมจากโรงเรียน	

มงฟอร์ต	 (ประถม)	 มาเป็นผู้ให้ความรู้	 และได้รับความร่วมมือ	

จาก	 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์	 แสงสวงค์	 ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์				

ตลอดจนบุคลากร	เข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง

อบรมเชิงปฏิบัติการ
	 งานบุคคล	 ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

แก่คณะครู	และบุคลากร	เรื่อง	แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลาง	

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากรโรงเรียน				

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.2553		

และการจัดทำ	KRA	และ	KPI	บรรยายโดย	มาสเตอร์อาทิพย์	

สอนสุจิตรา	บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรของมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่	

20	 พฤษภาคม	 2553	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	

อาคารรัตนบรรณาคาร
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รับมอบตัวนักเรียน

 ฝ่ายธุรการ	 -	 การเงิน	 ได้รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่าน	

การสอบคัดเลือก	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2553	เพื่อเข้าเรียนต่อ	

ในระดับชั้น	ม.1	และ	ม.4	ปีการศึกษา	2553	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	

2553	ณ	อาคารรัตนบรรณาคารชั้น	1

สอบคัดเลือกนักเรียน
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดการสอบคัดเลือก	

นักเรียนจากภายนอก	 	 เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 1	 และมัธยมศึกษาปีที	 4	 ปีการศึกษา	 2553	 เมื่อวันที่	 28	

กุมภาพันธ์	2553	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
	 ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น	 ป.1	 ม.1	 ม.4	

และนักเรียนแทรกช้ัน	 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ	 เม่ือวันเสาร์ท่ี	

27	 มีนาคม	 2553	 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับ	

นโยบายของผู้อำนวยการ	 แนวปฏิบัติของฝ่ายกิจการนักเรียน	

แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ วิ ช า ก า ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น																		

และได้เชิญ	 รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ	 สุเสารัจ	 มาบรรยาย	 เรื่อง	

"การสร้างความฉลาดให้กับลูก"	 ซึ ่งได้รับความสนใจจาก	

ผู้ปกครองเป็นอย่างดี

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553

	 โรงเรียนอัสสัชัญธนบุรี	ได้จัดสัมมนาเปิดปีการศึกษา	

2553	ขึ้น	ระหว่างวันพุธที่	12	-	วันศุกร์ที่	14	พฤษภาคม	2553	

ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	โดยรายการสัมมนาในแต่ละวัน

มีดังนี้

1.	 วันที่	 12	 พ.ค.	 53	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการโรงเรียน	

พบคุณครู	จากนั้นเริ่มการสัมมนาในหัวข้อ	โครงสร้างการบริหาร	

และนโยบายการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ปีการศึกษา	

2553	 โดย	ภราดาชำนาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำนวยการ	และ	Best	

Practice	Sharing	โดย	คุณวิภา	พัชตระชัย

2.	วันที่	13	พ.ค.	53	แนวคิดและบทบาทการทำงานในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลฯ	โดยภราดาศิริชัย	ฟอนซีกา	ประธานมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย	 และการศึกษาเพื่อ	

การพัฒนา	โดย	ดร.วินัย	รอดจ่าย

3.	วันที่	14	พ.ค.	53	นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง	ๆ 	โดยหัวหน้าฝ่าย	

และเมื่อการสัมมนาเสร็จสิ้นลง	 คณะครู	 	 และบุคลากร	 ร่วมกัน						

จัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา	2553

สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2553
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	 คณะภราดา	 คณะครู	 นักเรียน	 และพนักงาน	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		ขอแสดงความเสียใจ		และร่วม

ไว้อาลัยกับการจากไปอย่างกะทันหันของ	 ภราดาศักดา 

กิจเจริญ	ผู้อำนวยการโรงเรียน	อัสสัมชัญศรีราชา		และอดีต									

อธ ิการเจ ้าคณะเซนต ์คาเบร ียล	แขวงประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่	 8	 พฤษภาคม	 2553	 ซึ ่งทางมูลนิธิฯ	

ได ้จ ัดวจนพิธ ีกรรม	และพิธ ีม ิสซาบูชาขอบพระคุณ												

ณ	หอประชุมหลุยส์ชาแนล	ตึกว ัชรสมโภช	โรงเร ียน

อัสสัมชัญศรีราชา	 ตั้งแต่วันเสาร์	 ที ่	 8	 -	 วันศุกร์ที ่	

14	 พฤษภาคม	 2553	 และได้จัดให้มีพิธีม ิสซาบูชา	

ขอบพระคุณ	 และพิธ ีปลงศพ	 เมื ่อว ันเสาร ์ท ี ่	 15	

พฤษภาคม	2553	ณ	สุสานภราดา	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยรัก ต่อการจากไป

ของภราดาซัลวีโน ศักดา กิจเจริญ

	 คณะภราดา	 คณะครู	 เจ้าหน้าที่	 และพนักงานโรงเรียน	 อัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของมารดา	

ภราดาอาจิณ	 เต่งตระกูล	 ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่	 2	 พฤษภาคม	 2553	 โดยมีพิธีมิสซาขอบพระคุณ	 ระหว่างวันที่	 2	 -	 6	

พฤษภาคม	2553	และพิธีมิสซาปลงศพเมื่อวันศุกร์ที่	7	พฤษภาคม	2553			ณ	วัดนักบุญเปโตร	สามพราน

ร่วมไว้อาลัยกับการจากไป

ของมารดาภราดาอาจิณ เต่งตระกูล
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