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สารจากผู้อ�ำ นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นสถาบันที่หล่อหลอม
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ   มีแนวคิด และ
ทักษะกระบวนการ สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  อบรม บ่มนิสัยและขัดเกลา   เพื่อ
ให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนา
ให้เจริญเติบโตในทุกมิติของชีวิต ตามจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งภราดาคณะ
เซนต์คาเบรียล ตอบสนองแนวคิด ปรัชญา และนโยบายของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงความสามารถ
ตามความถนัดและศักยภาพของตน   โดยการสนับสนุนให้
นักเรียนมีโอกาสแข่งขันทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ  
ตลอดจนการแสดงความสามารถในด้านอื่น ๆ อาทิ การ
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐบาล   การจัดทำ�สารคดีกบ
นอกกะลา ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
นำ�ความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวและสถาบัน อีกทั้ง ยังส่ง
เสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมในการแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมโดยรวม    ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ
นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ให้การสนับสนุนทุก
ท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของพวก
เราทุกคน ขอแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนได้
อวยพรทุกท่านให้มีความสุข ความเจริญ ประสบความสำ�เร็จ
ตลอดไป

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)
ผู้อ�ำ นวยการ
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ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเป็นล�ำดับที่ 8 ในจ�ำนวน 17 สถาบันการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 ด้วยด�ำริของท่านภราดาผู้ใหญ่ ที่ปรารถนาจะให้มีโรงเรียนของ
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในจังหวัดธนบุรีขณะนั้น เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานด้วยการฝึกฝนให้เป็นคนอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น และมีหลักศาสนาในการด�ำเนินชีวิต ตามแนวทางของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะ
เซนต์คาเบรียล โดยคุณไถง สุวรรณฑัต ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก ได้บริจาคที่ดิน 56 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา
ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อสร้างโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ด�ำเนินการเปิดท�ำการสอนได้ตามใบอนุญาตที่ 43 / 2504 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2504 และได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ทั้งนี้
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะภราดาหมุนเวียนมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น โรงเรี ย นมี เ นื้ อ ที่ 80 ไร่ 27 ตารางวา มี อ าคารเรี ย นที่ ทั น สมั ย และอาคารประกอบรวม 20 หลั ง
ห้องเรียน 142 ห้อง และห้องประกอบการต่างๆ อาทิ ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งแนะแนว ห้ อ งไฟฟ้ า ห้ อ งเรี ย นสี เ ขี ย ว ศู น ย์ ด นตรี ศู น ย์ กี ฬ า
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์อาหาร นอกจากนัน้ ยังมีสระว่ายนำ�้ ขนาดมาตรฐานโอลิมปิก สนามกีฬา 8 ช่องวิง่ สนามฟุตบอล
ขนาดมาตรฐาน สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล ศูนย์กีฬาในร่มและกลางแจ้ง ห้องจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ อาทิ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนามเด็กเล่น สวนสัตว์ สวนสมุนไพร การจัดท�ำปุ๋ยชีวภาพ เรือนเพาะช�ำ ฯลฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สหศึกษา) ตั้งอยู่
เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2807-9555-63 โทรสาร 0-2421-8121
เว็บไซต์ http://www.act.ac.th ปัจจุบัน ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ�ำนวยการ
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คติพจน์/สีประจำ�โรงเรียน/พันธกิจ/
เป้าหมายโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

คติพจน์
วิริยะ อุตสาหะ น�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)
หมายถึง การมุง่ มัน่ พัฒนานักเรียน ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์
และสังคม เพือ่ ให้นกั เรียนมีความขยันหมัน่ เพียร มีความพยายามไม่ยอ่ ท้อต่อ
ความยากล�ำบาก กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าพูด การแสดงออก เพือ่ สามารถน�ำสิง่ ต่างๆ
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สีประจ�ำโรงเรียน (แดง ขาว)
สีแดง หมายถึง ความเสียสละ ความเข้มแข็ง ความอดทน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ
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อัตลักษณ์ของ ACT :

ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์ของ ACT :

ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผู้น�ำ องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำ�สู่ประชาคมอาเซียนด้วยมาตรฐานคุณภาพ
สากล

พันธกิจ

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ
สู่ความเป็นสากล และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำ เป็นตามหลักสูตร
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำ�งาน รักการทำ�งาน สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก�ำ หนดในกฎกระทรวง
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำ�หนดขึ้น
15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
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ตราคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

The Brothers of St. Gabriel
Province of Thailand

เป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของบรรดามวลสมาชิก
ของคณะเซนต์คาเบรียล

ความหมายตราคณะเซนต์คาเบรียล
แขวงประเทศไทย

โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางตราคณะฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน
มีความหมายเชื่อมโยงกัน
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ส่วนที่ 1 A.M.
Ave Maria (ภาษาละติน) ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารีอา
มีช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว แสดงถึงความบริสุทธิ์
ส่วนที่ 2
เรือใบ เปรียบได้กับนาวาชีวิตที่ต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจน
ถึงฝั่ง เป็นคติให้คิดเสมอว่า ชีวิตคือการต่อสู้
ส่วนที่ 3
ดวงดาวส่องแสงอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือที่กำ�ลังสู้คลื่นลม เป็นแสงแห่งความหวัง ได้แก่
แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา
ส่วนที่ 4
อักษร D S = Dieu Seul (ภาษาฝรั่งเศส) มีความหมายว่า จะทำ�ทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคล
แด่พระเจ้าพระองค์เดียว ส่วนเครื่องหมายกางเขนแสดงถึงความเสียสสะแห่งความรัก

พวงดอกไม้ประดับรอบโล่ชื่อคณะ Brothers of St.Gabriel

เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำ�ความดีเพื่อเชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงของคณะฯ
มิให้เสื่อมสูญสลายไป

LABOR OMNIA VINCIT (ภาษาลาติน)

เป็นคติพจน์ (Motto) ประจำ�ใจของมวลสมาชิกในคณะเซนต์คาเบรียล (Labor conquers all things)
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
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1. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ผู้รับใบอนุญาต (ประธาน)

2. ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ภราดา ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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5. รศ.การุณ ใจปัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายส่องแสง ปทะวานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายอรุณ คงเจริญ
ผู้แทนผู้ปกครอง

8. นายจรัญ น้อยอิ่ม
ผู้แทนครู
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ผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2559

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้อำ�นวยการและอาจารย์ใหญ่
2. ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง
3. ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ
ปริญญาโท Idians State University (USA)
อธิการโรงเรียน
4. ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์
ปริญญาโท University of Wollongong
ที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ

5. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
6. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
7. มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
8. มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

9. มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์
    ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
10. มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
11. มิสนฤมล น้อยอิ่ม
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
12. มิสรื่นจิต ใจมั่น
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำ�นักผู้อำ�นวยการ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู  ้ สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข โดยมีการดำ�เนินงาน เพื่อบรรลุตามหลักการที่วางไว้ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาบุคคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ มุ่ ง เน้ น การเรี ย นการสอนที มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล จึงมีการดำ�เนินการพัฒนาบุคคลากรโดย
เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญมาให้ ก ารอบรมคุ ณ ครู ภ ายในกลุ่ ม
สาระฯ ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศระดับ
ประถม และระดับมัธยม เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์
สำ�หรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ การอบรมการเตรียมวิทยากร
การจัดค่ายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้า
ร่วมประชุมเกี่ยวกับการเป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นสนับสนุน    ส่งเสริมนักเรียนให้มี
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดทำ�
ค่ า ยสำ � หรั บ นั ก เรี ย นในโครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อ
พัฒนา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ส่งเสริมกิจกรรมชมรม Club คณิตศาสตร์ ตามความสนใจ
ของผู้เรียน และส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ เกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ หมากล้อม
เอแม็ท ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
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วันที่

รายการแข่งขัน

ครูที่นำ�นักเรียนเข้าร่วม
ผลการแข่งขัน
การแข่งขัน
21 มกราคม 2560 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง มิสกตัญญู นันฑิวัฒนโภคิน รางวัลเหรียญเงิน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
เด็กชายธนัชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์
ประจำ�ปีการศึกษา 2559 (รอบที่
2)
11 มีนาคม 2560 สอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประถมศึกษา
ระดับนานาชาติฯ ประจำ�ปี 2560 มิสปรารถนา เบ้าทองจันทร์
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การ
มิสอรชร จันทรฉาย
ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
มิสวิลาวรรณ  ผลสุทธิ์
มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร
มาสเซอร์อนุพงษ์ เจียงวิจิตร

ระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน
1. เด็กชายณธกร  จารุบูรณศักดิ์
2. เด็กหญิงทักษพร  ไทยภักดี
3. เด็กชายธนภัทร  เธียระสรานนท์
4. เด็กชายอภิวิชญ์  รัตน์สราญจิต
รางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กชายกิตติธาดา  โสรมรรค
2. เด็กชายชนธัญ  แก้วกล้า
3. เด็กชายปัญจพล  ตั้งยุรจิตร
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน
1. เด็กชายกฤษฏิ์โชติ  บุญกำ�พร้า
2. เด็กชายบุริศร์  หงส์ประภัศร
รางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กชายณัฐพล  อรรควัฒน์
2. เด็กชายธรรม  เอกรินทรากุล
3. เด็กชายปรินทร  ไชโย
4. เด็กชายพัสกร  มีดี
5. เด็กชายพีรพล  ชวาลพัฒนพันธุ์
6. เด็กชายภัทรชนน  อัครกิจวิรุฬห์
7. เด็กชายวรธน  เดชานุวงษ์

10-11พฤศจิกายน วิชาการสัมพันธ์ 72  ปี
2560
อัสสัมชัญศรีราชา

มาสเตอร์วิฑูรย์ เรืองขำ�

ซูโดกุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายยี่สุ่น ภู่มาลี
คิดเลขเร็ว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายสัณหวัจน์ สอนประหยัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำ�เนินงานและโครงการต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
การพัฒนาคุณภาพครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำ�ความรู้มาพัฒนาการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการส่งคณะครูเข้าร่วมการอบรมกับองค์กรภายใน และ
ภายนอกโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และศึกษาดูงานสถานศึกษาอื่นๆ ตลอดปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การอบรมหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning สำ�หรับครู
ระดับชั้นประถมศึกษา”
บรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ อาจารย์สมปอง
ใจดีเฉย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 1 อาคาร
ยอห์นแมรี่  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ป.1-ป.6
มิสระพีพร
ไชยกายุต
มิสวันเพ็ญ
หอมจะบก
มิสปริสนา ธรรมครูปัทม์
มิสลภัสรดา โกกิลารัตน์
มิสขวัญตา
ทุมวงษ์
มิสวิยะดา
อรดี
มิสนงนุช
เอกตระกูล
มิสวิรัญญา พลเยี่ยม
มิสจุฬารัตน์ สมทอง
มิสดวงฤดี
อาจหอม
มิสภัณฑิลา ชาติวงค์
มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม
มิสฤดีมาศ
โพธิ์ไพจิตร์
มิสแสงธิรา เจริญนาน
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2. การอบรมหัวข้อ “Teaching Mathematics and Science towards Thailand 4.0” เข้าการอบรมในวันเสาร์ที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

3. การอบรมหัวข้อ “STEM – Robotics Education ระดับ
มัธยมศึกษา ได้รับเข้าการอบรมตั้งแต่วันที่ 10-12 มิถุนายน
พ.ศ.2559 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   
มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้มีการจัด
อบรมโดยคณะครู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ค วามรู้ เ ฉพาะ
สาขาวิชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับ
ตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายนอก
โรงเรียนในรายการต่าง ๆ ดังนี้
* การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษา จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ (อพวช.)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
เด็กชายณฐกร ชัยเดชาภินันท์
เด็กชายกวิน มโนมัยพิบูลย์
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* โครงพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกรอบที่ 1 :
เด็กชายจิรัฎฐ์
ฟูดุลยวัจนานนท์
เด็กหญิงชญานิศ   
ธรรมจำ�รัสศรี
เด็กชายณดล
เสริมสวัสดิ์
เด็กชายณภัทร
ศุภสินธุ์
เด็กชายภัคพล
รัตนวร
เด็กชายยศวร
ชัยเดชาภินันท์
เด็กชายศราวุฒิ
จิรชัยสกุล
เด็กชายสุกิจ
ชินรุ่งเรือง
เด็กชายจิรัฏฐ์
ศรีวรชัย
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกรอบที่ 1 :
เด็กชายกวิน
มโนมัยพิบูลย์
เด็กชายกฤตกานต์
ดำ�รงพิงคสกุล
เด็กชายจิรวัฒน์
นาคเสนาธนสิทธิ์
เด็กชายณฐกร
ชัยเดชาภินันท์
เด็กชายธนัชสรศ์
จันทร์เกษมสัตย์
เด็กหญิงนิชนิภา
สาธิตธรรมพร
เด็กชายทศ
บุญเพ็ง
เด็กหญิงนภัสนันท์
บัวสมบุญ
เด็กชายปุณณพัฒน์
ศรีรอต
เด็กชายเศรษฐภัทร์
ซู
เด็กชายพีรดนย์
ดีวรรณ
เด็กหญิงสวรส
สินสิริวาณิชย์
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกรอบที่ 2  ได้รับเหรียญเงิน :
เด็กชายณฐกร
ชัยเดชาภินันท์

* การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
ประจำ�ปี พ.ศ.2560
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก และรางวัลที่
ได้รับ :
เด็กชายกฤตกานต์
ดำ�รงพิงคสกุล : เหรียญทอง
เด็กหญิงนิชนิภา
สาธิตธรรมพร : เหรียญทอง
เด็กชายก้องภพ
ฐิติกุล : เหรียญเงิน
เด็กชายปรเมศวร์
รุ่งพิพัฒนพงศ์ : เหรียญเงิน
เด็กหญิงปัณดารีย์  
ฟูดุลยวัจนานนท์ : เหรียญเงิน
เด็กชายพีรดนย์
ดีวรรณ : เหรียญเงิน
เด็กชายรชต
ภักดีวิบูลย์ : เหรียญเงิน
เด็กชายรุ่งรดิศ  
กุลฤทธิ์ : เหรียญเงิน
เด็กหญิงวริญญา
พิริยะประสาธน์  : เหรียญเงิน
เด็กหญิงสวรส  
สินสิริวาณิชย์ : เหรียญเงิน
เด็กชายสิทธา  
ดำ�ศิริ : เหรียญเงิน
เด็กชายจารุกิตติ์
กรกมลวนิช : เหรียญทองแดง
เด็กชายจิรเมธ
แปลงเงิน  : เหรียญทองแดง
เด็กชายณัฐชนนท์
โชติกะ  : เหรียญทองแดง
เด็กหญิงอุรชา  
อัชชโคสิต : เหรียญทองแดง
* การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงาน
“วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม”
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้นำ�นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ในงาน “วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครอง
ธรรม” ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยมี มิสนัฐถกา
รณ์ โกกิลารัตน์ มิสนงนุช  เอกตระกูล และมิสกชกร อึ้งเจริญ
เป็นคุณครูผู้ฝึกสอน ผลการแข่งขัน มีดังนี้
รายชื่อนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3 )
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :
เด็กหญิงณัชชา   
จวนรมณีย   ์
เด็กหญิงปานมาตา    ประภากรมาศ
รายชื่อนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  (ป.4 – ป.6 )
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :
เด็กชายกวิน   
มโนมัยพิบูลย์  
เด็กชายรุ่งรดิศ   
กุลฤทธิ์
รายชื่อนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3 )
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :
เด็กชายบุรชัย   
หงส์ประภัศร  
เด็กชายวรินทร์   
จิตตขจรเกียรติ
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*การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาชี ว วิ ท ยาระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 19 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2559
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวชอาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้โล่รางวัล เกียรติบัตร
และทุนการศึกษา
นายปัณณธร    
ธรรมจำ�รัสศรี  
นายภูริเชษฐ์   
รัชนกุล
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ จากศูนย์พัฒนาอัจฉริย
ภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
*  กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
(ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 7.00 – 7.50 น.)
* กิจกรรมสอนเพิ่มเติมความรู้สำ�หรับนักเรียน
แข่งขัน (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00- 8.10 น.)
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* ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำ�หรับศูนย์
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
* ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2560

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2559 เพื่อส่ง
เสริมให้นักเรียนเกิดการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ ได้มีการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
* จัดการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ช่วงชั้น อาทิเช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ�  การแข่งขันตอบ
ปัญหา การประกวดวาดภาพ และภาพถ่าย เป็นต้น
20

21

* การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน จริงหรอ”
   ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
* การจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดวิทยาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยให้นักเรียนได้แสดงผลงาน
   การทดลองที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และของเล่นวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การทำ�ลูกเด้ง, การทดลองแรงดันอากาศ,
   ไอติมเขย่า น้�ำ อัญชันมะนาว ผลไม้และอาหาร Ferment, Osmosis ในผัก เชื้อราบนขนมปัง การทำ�สบู่ ไข่คริสตัน  
                 การทำ�ดอกไม้แห้ง ฟองสบู่ และภูเขาไฟกับไข่ไดโนเสาร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้ส่งเสริมนักเรียนเพื่อให้เกิดศักยภาพทางการเรียนโดยผ่าน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง    ซึ่งกำ�หนดจากกระทรวง
ศึกษาธิการ และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
การฝึกฝนทักษะทางภาษาในการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วย
งานภายนอก เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้มากขึ้น    
จนทำ�ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อนักเรียน และโรงเรียน
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อีกทั้งเพิ่มศักยภาพในการเรียนทักษะทางภาษาต่าง ๆ แก่
นักเรียนในการส่งเสริมกิจกรรมนอกบทเรียนด้านต่าง ๆ  เพื่อ
การได้มาของผลสัมฤทธิ์ที่ดีดังกล่าว โดยดำ�เนินการฝึกซ้อม
ทั้งครูไทย และต่างชาติเพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับภาษา รวม
ถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ฝึกกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาษา เพื่อเรียนรู้ทักษะในการดำ�เนินงานในรูป
แบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนปกติ
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ครูผู้สอนมีการร่วมกันพัฒนา แบ่งปันเทคนิคการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน โดยการนิเทศการสอนระหว่างเพื่อนร่วมงาน
เพื่อการชี้แนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสำ�เร็จตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ “นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีจิตสำ�นึกในความเป็นไทย มีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ในปีการ
ศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการเรียนการสอน กิจกรรม งาน โครงการ การพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งได้เข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
สม่ำ�เสมอ อาทิ
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมการอบรม “การสาธิตการเล่นกีฬาทางวิชาการ คำ�คม” ซึ่งจัดโดย
                สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำ�คม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ร่วมกับฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
                 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
- มิสชมพูนุช พิพัฒน์ชยานนท์ และมิสฮานาน อีหมัน เข้าร่วมการอบรม “เทคนิคการสอนภาษาไทยในยุคประชาคม
                อาเซียน” จัดโดยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรม “การจัดทำ�หลักสูตร และแผนการจัด
                การเรียนรู้” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
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2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดย
จัดการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่ให้แก่นักเรียน
ทุกระดับชั้น อาทิ การแข่งขันแต่งคำ�ประพันธ์  
การวาดภาพประกอบคำ�ประพันธ์   การประกวด
จัดป้ายนิเทศ ฯลฯ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยว
กับประวัติ และความสำ�คัญของวันสุนทรภู่ให้แก่
นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ท ราบ
ประวัติและรำ�ลึกถึงสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของ
โลก และเห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทย

-  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียน
รู้ ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดการ
ประกวดการเขี ย นเชิ ญ ชวนการใช้ ภ าษาไทยให้ ถู ก ต้ อ งใน    
ทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ได้มีการอ่านประวัติ และความสำ�คัญ
ของวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติ
ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ และเห็นคุณค่าของ
ภาษาไทย
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- กิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา โดยจัดการ
ประกวดคัดลายมือในทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และความงามของเอกลักษณ์ไทย
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- กิจกรรมประกวดมารยาท มิสปิ่นแก้ว ทรัพย์สนอง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำ�นึกในความเป็นไทย มีกิริยามารยาทที่เหมาะสม อ่อนน้อม และ
งดงามอย่างไทย

- กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ โครงการพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทย มิสเพ็ญพิชชา เอื้อสัจจผล และมิส          
ฮานาน อีหมัน ได้จัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์  ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
กรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกจากจะเป็นกรรมการ
ตัดสินการประกวดแล้ว ยังได้ให้ค�ำ แนะนำ�อันทรงคุณค่าแก่
ผู้เข้าร่วมการประกวด เพื่อฝึกฝนตนเองไปสู่เวทีการประกวด
ภายนอกต่อไป
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3. ผลงานการแข่งขันของนักเรียน
วันที่
4 สิงหาคม 2559

รายการแข่งขัน/รายชื่อนักเรียน/คุณครูผู้ฝึกซ้อม
และประสานงาน
การประกวดเขียนเรียงความสด การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
ด.ญ.พิมพ์มาดา งามสง่าพงษ์  ป.6A
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสดวงพร  อ้นไพรวัลย์

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ

4 สิงหาคม 2559

การประกวดเขียนเรียงความสด การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
ด.ญ.จิรัชยา  ศรีสุขเสริม  ป.6B
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสดวงพร  อ้นไพรวัลย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

6 สิงหาคม 2559

การประกวดสุนทรพจน์ งานสัปดาห์จุฬาอาเซียน ครั้งที่ 5  
จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวนลินรัตน์  ตู้ทับทิม  ม.5B
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสฮานาน  อีหมัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

9 สิงหาคม 2559

การประกวดสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
นางสาวนลินรัตน์  ตู้ทับทิม  ม.5B
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสฮานาน  อีหมัน

9 สิงหาคม 2559

การประกวดอ่านทำ�นองเสนาะ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
ด.ญ.ณัชชา  ช้อยเชื้อดี   ม.2/1
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสพิชชา  พ่วงทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

9 สิงหาคม 2559

การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
ด.ญ.ณัฐชานันท์  ธีรนุลักษณ์ ป.3/4
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสพีรญา  ศรีอนันต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชนะเลิศ
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28 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันปริศนาพาคิดพิชิตคำ�ตอบภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ด.ช.ภานรินทร์  ซู  ม.3/4
ด.ช.ทิชางค์กร  พรมลี  ม.3/4
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสปิ่นแก้ว  ทรัพย์สนอง

รางวัลชนะเลิศ

28 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันปริศนาพาคิดพิชิตคำ�ตอบภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
นายสุริยะ  เต็งเศรษฐศักดิ์  ม.5A
น.ส.ณิชารีย์  มานะชาติสกุล  ม.5A
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสปิ่นแก้ว  ทรัพย์สนอง

รางวัลชนะเลิศ

28 พฤศจิกายน 2559 การประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมการแข่งขันห้องเรียน
สีเขียว  กลุ่มธนบุรี ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ธนบุรี
นายพีรดนย์  ดุษฎีเวทกุล  ม.3A
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสฮานาน  อีหมัน
22 มกราคม 2560 การประกวดสุนทรพจน์
หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”  
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
นางสาวนลินรัตน์  ตู้ทับทิม  ม.5B
คุณครูผู้ฝึกซ้อม  :  มิสฮานาน  อีหมัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากผู้เข้าร่วมการประกวด 42 โรงเรียน
ทั่วประเทศ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โลกใบเดิม สถานที่เดิม ๆ แต่เมื่อหันกลับมามองในแต่ละคราว ย่อมเห็นภาพที่ไม่เหมือนเดิม บ่งบอกให้รู้ว่าทุกสิ่งอย่างมีการ
พัฒนา เปลี่ยนแปลง การก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมทำ�ให้เราดำ�รงชีวิตได้อย่างไม่เกิดปัญหา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
เราพัฒนาสิ่งต่าง ๆ จนลืมหันกลับมามองรากเหง้าของสังคมไทยที่เป็นพื้นฐานสู่ความเจริญต่าง ๆ อย่างมีสำ�นึก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม   เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศ และของโลก รัก หวงแหนวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงเหตุผลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำ�รง
อยู่ของมนุษย์   มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในปีการศึกษา 2559 ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้

1.การพัฒนาคุณภาพบุคลากรกลุ่มสาระฯ
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ เช่น
- ม.ณัฏฐวุฒิ   ทองคำ�   ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ  
มิสมาฆวรรณ   น้อยก้อม มิสเยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ และ     
มิสกุณฑลี ลิทปนุสสรณ์ ได้เข้าเป็นคณะกรรมการครูเครือ
ข่ายนิเทศของฝ่ายวิชาการ และได้เข้ารับการอบรม ทบทวน
ความรู้ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการนิเทศการ
สอนตลอดปีการศึกษา
- วันที่ 29 เม.ย. 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ ศึกษาดูงานเรื่อง เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการในพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี
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2.การจัดกิจกรรม งาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ได้แก่
- งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำ�คัญ
โดยจัดให้มีพิธีหล่อเทียนจำ�นำ�พรรษา แห่เทียน และถวายต้น
เทียนสู่วัดในชุมชน ให้นักเรียนฟังธรรมบรรยายโดยพระครู
สุนทรธรรมพาที ในหัวข้อ “๗๐ปีครองใจชาวไทยด้วยธรรม”
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมที่ดีงาม มีโอกาส
เข้าร่วมศาสนพิธีตามแบบอย่างของศาสนิกชนที่ดี และให้มี
ความกตัญญูต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีบุญคุณสูงส่งต่อ
ประเทศชาติ จัดกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และสร้างเสริมความเข้มแข็งต่อสถาบันครอบครัว
- งานสืบสานภูมิปัญญาไทย ใช้สวนสมุนไพรราฟา
แอล ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังนำ�สมุนไพรในโรงเรียน
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ สบู่ น้ำ�ยาบ้วนปาก และยา
หม่อง เป็นต้น
- งานSOCIAL STUDIES GENIUS  เป็นการแข่งขัน
ภายในที่ ช่ ว ยพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นในเรื่ อ งความรู้
ต่างๆเกี่ยวกับวิชาสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง โดยจัดการแข่งขันหลังเลิกเรียนทุกวัน
พฤหัสบดี
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- โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
จำ�นวน 104 รูป ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 13 ถึง 19 มีนาคม 2560 เป็นโครงการที่จัด
ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์            
อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ สร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู
ต่อบุพการี
3.การส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ในปีการศึกษา 2559 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก อาทิ
รายการ

รายชื่อนักเรียน

1. บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ 1.ด.ญ.ปิยะธิดา ไตรรัตนทรงพล
เด็กไทยดรีมทีม จัดโดย สถานี 2.ด.ญ.ดาราญา  จันทคาด
โทรทัศน์อัมรินทร์ทีวี 34
3.ด.ช.วรินทร์  จิตตขจรเกียรติ
4.ด.ช.ณัฐชนน  สมภพศาสน์

ครูผู้ควบคุม
มาสเตอร์ณัฎฐวุฒิ  ทองคำ�

ผลการแข่งขัน
เข้ารอบ
รองชนะเลิศ

2. แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ด.ช.วชิรวิชญ์  เหลืองไตรวงศ์
หัวข้อรอบรู้เรื่องอาเซียน
ในกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี
จัดโดย  โรงเรียนกสิณธร
อาคาเดมี

มิสรัชนี นันทะวรการ
ได้รับรางวัล
มิสธัญยธรณ์ มณีเจริญโชติวัติ รองชนะเลิศ
มิสณชชญา พจนานุสรณ์
อันดับ 1  
ระดับชั้น ป.1-ป.3

3. “ประวัติศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ”ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต  ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ทุนการศึกษาพระ
พรหมมังคลาจารย์ ประธาน
มูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียน
สตรีวิทยา  จัดโดย โรงเรียน
สตรีวิทยา (เป็นรายการแข่งขัน
ระดับประเทศ )

ช่วงชั้นที่ 1
1. ด.ญ.ณดล  เสริมสวัสดิ์ ป.3/2
2. ด.ญ.ณิชาพร วัฒนาเสรีกุล ป.3/3
3. ด.ช. ณัชชา จวนรมณีย์ ป.3/4

มิสรัชนี  นันทะวรการ
มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ
มิสจุฑามาศ  ครุฑแก้ว

4. สอบวัดความรู้วิชาสังคม
ระดับประถมศึกษา จัดโดย
บริษัทเสริมปัญญา จำ�กัด

ด.ช.วชิรวิชญ์ เหลืองไตรวงศ์
ด.ช.ปณต ชัยบัญชากิจ

ช่วงชั้นที่ 2
1. ด.ญ.รักษิกา อารยะฐากูร ป.6A
2. ด.ช.กวิน มโนมัยพิบูลย์ ป.5/5
3.ด.ช.นัทธี จตุปาริสุทธิ์ ป.6/5

ด.ช.กวิน มโนมัยพิบูลย์ ป.5/5 ได้รับ
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 1,000
บาท พร้อมเกียรติ
บัตร

มิสธัญยธรณ์  มณีเจริญโชติวัติ ได้คะแนนเป็น
อันดับ 1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ของเขตบางแค

การดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำ�ข้อผิดพลาดมา
แก้ไข เพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย และสังคมโลกต่อไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ         
มีทักษะพื้นฐานที่จ�ำ เป็นต่อการดำ�รงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำ�ความรู้เกี่ยวกับการดำ�รงชีวิต การอาชีพ
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันในสังคมไทย และสากล เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการทำ�งาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำ�งาน ดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง มีความสุข มุ่งพัฒนาผู้เรียน
แบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำ�งาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงได้ร่วมกันดำ�เนินงาน และโครงการ
การพัฒนาบุคลากร การนำ�นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งใน          
ปีการศึกษา 2559 ได้ดำ�เนินการดังนี้
1. การดำ�เนินงาน และโครงการต่าง ๆ ได้แก่ งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน งานจัดซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ โครงการ       
จัดซื้อซอฟต์แวร์ประจำ�ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการแข่งขัน Robot โครงการอาหารเช้ามีประโยชน์   งานธนาคาร
โรงเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นต้น
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2. การพัฒนาบุคลากรและนักเรียน ส่งเสริมให้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการ
ทำ�งานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และองค์กร ได้แก่
วันที่

รายการอบรม/สัมมนา

ผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา

สถานที่

3-4 พฤศจิกายน 2559 อบรมการโปรแกรมและการ
แข่งขันหุ่นยนต์เบื้องต้น

มาสเตอร์เจริญ  กรทรวง
มาสเตอร์ภัทร  ผิวเกลี้ยง
และนักเรียน Club Robot

ห้องคลับ Robot
อาคารเซนต์แมรี่

17-18 ตุลาคม 2559

การพัฒนาแผนการเรียน
สหศิลป์-คอมพิวเตอร์
Course : Train the Trainer

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  แสงสวงค์
มาสเตอร์เอกชัย  อาจหาญ
มิสพรพรรณ  ธาราแดน
มิสน้�ำ ผึ้ง  แช่มช้อย
มาสเตอร์เจริญ  กรทรวง
มิสอมรรัตน์  เกษตรธนานุกูล
มิสวิไลพร  ศิลางาม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

21 พฤศจิกายน 2559

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ในหัวข้อ “หลักสูตรการพัฒนา
elearning”

มาสเตอร์เจริญ กรทรวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มาสเตอร์กิตติพันธ์  ผลอินทร์หอม ศูนย์รงั สิต

10 ธันวาคม 2559

หลักสูตร “Learning with iPad” คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
โดยวิทยากรจากบริษัทเอสพีวีไอ

ห้องประชุมอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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3. ผลการแข่งขันของนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่
18 สิงหาคม 2559

รายการแข่งขัน /รายชื่อนักเรียน / คุณครูผู้ฝึกซ้อมและประสานงาน
ด.ช.พีรดนย์ ดีวรรณ ป.6/1
ด.ญ.ชัญญา แซ่ลี้ ป.6/1
การแข่งขันงานวันวิชาการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โปรแกรม PowerPoint หัวข้อ “ตามรอยพระราชา”

ผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ 1

มาสเตอร์สุทธิกิตติ์  ธิติวรนันท์ ผู้ฝึกซ้อม มิสสราวดี  ปรีดิ์เปรม
ประสานงาน
23-28 สิงหาคม 2559 ด.ช.กัญจนพิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์  ม.3/3
การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ WRG 2016
เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

แชมป์ซูโม่รุ่น 500 G
และ1 KG

มาสเตอร์เจริญ กรทรวง และมาสเตอร์ภัทร ผิวเกลี้ยง ประสานงาน
6 กันยายน 2559

ด.ช. กัญจนพิสิษฐ์  สินไพศาลทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/3
การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้แบบซูโม่ (แบบอัตโนมัติ) ระดับ
มัธยมศึกษา
มาสเตอร์เจริญ  กรทรวง ประสานงาน

10 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขัน ตัดต่อภาพยนตร์ งานวิชาการสัมพันธ์ 72 ปี อัสสัมชัญ รองชนะเลิศอันดับ 2
ศรีราชา เทิดองค์ราชัน ฉลองครองราชย์  7 ทศวรรษ
นายธนาธิษณ์ สมิทธิชัยนนท์ ม.6/8
นายธีธัช ยิ้มสุขไพฑูรย์ ม.6/8
นางสาวลักษิกา กรทรวง ม.6/8
มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย ผู้ฝึกซ้อม
มาสเตอร์กิตติพันธ์  ผลอินท์หอม ประสานงาน
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28 พฤศจิกายน 2559 แข่งขันการพิมพ์สัมผัส โปรแกรม Typing Master
ระดับชั้น ป.1
ด.ญ.ณัฐณิชา  ศิลาหม่อม ป.1/2 28113
ด.ญ.นัทธมน  โสภณ ป.1/3 28175
ระดับชั้น ป.2
ด.ช.ณัฏฐ์   เจติยานุวัตร ป.2/6 27268
ด.ช.เจษฎาภรณ์  สิงห์คุ้ม ป.2/4 27356

- ชนะเลิศ
- รองชนะเลิศอันดับ 2
- ชนะเลิศ
- รองชนะเลิศอันดับ 1

มิสศศิธร  ศิริสัมปทา มิสวิไลพร ศิลางาม มิสนฤมล ไทยถาวร
ผู้ฝึกซ้อมและประสานงาน
28 พฤศจิกายน 2559 Drawing by Paint  ป.3-4  หัวข้อ   “อนุรักษ์พลังงาน...หนูทำ�ได้”
ระดับชั้น ป.3
ด.ช.นิธิศ  จงประสิทธิผล  ป.3A 26545
ด.ญ.ณัชชา  เตชะคงคา ป.3B 26313

- ชนะเลิศ
- รองชนะเลิศอันดับ 2

มิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล  ผู้ฝึกซ้อมและประสานงาน
28 พฤศจิกายน 2559 E-book by PowerPoint ป.5-6  หัวข้อ   “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ด.ช.ธนัช   คะจิตแขม ป.6/2 23818

- รองชนะเลิศอันดับ 2

มาสเตอร์กิตติพันธ์  ผลอินท์หอม ผู้ฝึกซ้อมและประสานงาน
28 พฤศจิกายน 2559 Web Banner Animation by Flash ม.1-3
หัวข้อ   “King of Technology”
นายภัทรชนน  อัครกิจวิรุฬห์  ม.3/4 23124

ชนะเลิศ

มาสเตอร์ภัทร   ผิวเกลี้ยง  ผู้ฝึกซ้อมและประสานงาน
28 พฤศจิกายน 2559 การทำ�อาหารคาว ป.5-6 หัวข้อ   “ยำ�แซบรสเด็ด”
ด.ช.ชัยวัฒน์  ตรองพาณิชย์ ป.6/7 24012
ด.ญ.มณิสรา  จันทร์เที่ยง ป.6/7 24030
ด.ญ.วรัศศิภา  โสกาญจนวณิชย์ ป.6/7 25365

- รองชนะเลิศอันดับ 2

มิสพรนิภา  โพธิวุฒิ ผู้ฝึกซ้อมและประสานงาน
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8-9 เมษายน 2560

การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO LEAGUE THAILAND 2016
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ ชั้น ม.3/3
ด.ช.ชาญชฎา วัฒนธรนันท์ ชั้น ม.3/2
นายนพกร จิระวรานันท์ ชั้น ม.3/2
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ ชั้น ม.1/2
ด.ช.พลวรรธน์ ทิพสัมพันธ์ ชั้น ม.1/7
ด.ช.นภวัจน์ ปัดภัย ชั้น ป.5/3

THE WINNER for 1st
PLACE WINNER AGAINST
ALL ODD AWARDS

มาสเตอร์เจริญ  กรทรวง ผู้ฝึกซ้อมและประสานงาน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การดำ�เนินงานกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  ้ การจัดทำ�
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวทางการดำ�เนินการ และ
พัฒนางานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประกอบด้วย สาระทัศนศิลป์   สาระดนตรี   สาระทัศนศิลป์   การดำ�เนินงานส่งเสริม
ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   เกิดความชื่นชม ฝึกบุคลิกภาพ ความมั่นใจ และกล้า
แสดงออก หลักสูตรเสริม ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
ฝึกทักษะตามความสามารถ และการนำ�นักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นำ�นักเรียนสู่
แหล่งการเรียนรู้ มีทักษะการใช้ชีวิต  รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
1. การจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดำ�เนินการ
ประชุมวางแผนครูกลุ่มสาระฯ ดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตร
ฉบับครูผู้สอนให้ตรงตามตัวชี้วัดและสาระแกนกลางตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ดำ�เนินการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระ
ตรงตามตัวชี้วัดประกอบสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
รู้ความเข้าใจสารมารถบอก อธิบาย เขียน ปฏิบัติการจาก
ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผ่านตาม
เกณฑ์การวัดและประเมินผล ทัง้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ   ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะใน
การสื่อสารและการคิด การดำ�เนินการติดตามการจัดการ
เรียนการสอนโดยการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน นิเทศโดย
หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูเครือข่ายนิเทศ ตลอดปีการศึกษาเพื่อ
นำ�เสนอข้อคิดเห็นใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครู นำ�ไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มี ความแตก
ต่างกัน ครูสามารถพัฒนา ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัด และประเมินให้
ผ่านเกณฑ์การวัด   และประเมินผลนำ�ไปสู่การพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับ 3 -4       
ข้อควรพัฒนา การประชุมสรุปเพื่อนำ�เสนอปัญหา อุปสรรคแนวทางการแก้ไขอย่างสม่�ำ เสมอ เพื่อให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลดีกับผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ สู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นตามลำ�ดับ และพัฒนางานให้เป็นปัจจุบัน

42

2. การดำ�เนินงานส่งเสริมผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ ส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะได้ดำ�เนินการจัดทำ�แผนงบประมาณโครงการ
กิจกรรม การประสานงานการดำ�เนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก ให้นักเรียนได้
รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสู่แหล่งการเรียน
รู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน การนำ�นักเรียนเข้าร่วม
การประกวดแข่งขันในรายการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ความรู้ความสามารถทักษะ ทั้ง
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดำ�เนินการกำ�กับติดตาม
แผนการดำ�เนินงาน รวบรวมข้อมูล สรุป ประเมินผลเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ การดำ�เนิน
แผนงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความชอบ เห็นประโยชน์
ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์   ให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นำ�ความรู้ในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน ตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยการดำ�เนินแผนงานดังนี  ้
- แผนงานการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศิลปะ ระดับชั้น ป.1ม.6
ผลการดำ�เนินงาน นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  นักเรียนทุกคน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีผลงานเป็นของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100
- แผนงานซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองดนตรี
ผลการดำ�เนินการ นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนดนตรีที่
สมบูรณ์พร้อมต่อการแสดง และการแข่งขันทั้งภายใน และ
ภายนอก  คิดเป็นร้อยละ 100
- แผนงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์
ผลการดำ�เนินงาน นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีส่วน
ร่วมในการจักกิจกรรมใช้ความรู้ ความถนัด  ความสนใจตาม
ศักยภาพของตนเอง มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน
นำ�ความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกันมีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างอิสระ คิดเป็นร้อยละ 100  

- แผนงานกิจกรรมนำ�นักเรียนแสดงทั้งภายในภายนอก
ผลการดำ�เนินงาน นักเรียนมีความพร้อมด้านการสร้างสรรค์
ในการแสดงทั้งภายใน และภายนอกมากขึ้น เห็นคุณค่าและ
ความสำ�คัญในศิลปะการแสดง และนาฏศิลป์ไทย เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 97
- แผนงาน ACT ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2015 การปรับเปลี่ยนการ
จัดกิจกรรมเป็นการแสดงความอาลัยในการเสด็จสวรรคต
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่
9
ผลการดำ�เนินงาน การจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรม
การร้องเพลงพระราชนิพนธ์   การจัดนิทรรศการพระอัจฉริย
ภาพ อัครศิลปิน การจัดทำ�เข็มกลัดที่ระลึก และการสาธิตการ
เบริ์นไม้รูปในหลวงรัชกาลที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 100
- แผนงานศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน
ผลการดำ�เนินงาน นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนได้รับการอบรม
กระบวนการกลุ่ม ความรู้ ความเข้าใจควบคู่กับการฝึก
ปฏิบัติ ตนเองในการเป็นผู้ให้ การอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ มีทัศนคติด้านจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปัน
ประสบการณ์   ความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ   ดนตรี  
นาฏศิลป์ กับโรงเรียน ชุมชนที่ด้อยโอกาส และแลกเปลี่ยน
ภูมิปัญญาในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
- แผนงานไหว้ครูดนตรีไทย
ผลการดำ�เนินงาน นักเรียนที่เข้าร่วมได้พัฒนาความรู้ประสบ
การณ์ เห็นคุณค่า และความสำ�คัญของการสืบทอดศิลป
วัฒนธรรมไทย ประเพณีอันดีงาม ได้รับประโยชน์จากการเข้า
ร่วมตามขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครู มีความประทับใจ  
คิดเป็นร้อยละ 100
- โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์
ผลการดำ�เนินงาน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ร่วมสมัย เห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   และการแสดงชั้นสูงที่
เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและนำ�ความรู้ไปใช้ในการดำ�เนิน
ชีวิตประจำ�วัน คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อควรพัฒนา การประชุมวางแผนงานประสานการทำ�งาน
อย่ า งเนื่ อ งตลอดปี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ วั ด และประเมิ น ผลการ
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ปฏิบัติงาน นำ�มาปรับปรุง แก้ไขในการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้มีความชัดเจน
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ การจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกระดับชั้น

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งาน ACT ลูกทุ่งคอนเทสต์
2016 (ปรับเปลี่ยน) กิจกรรมงานวันวิชาการ เพื่อถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    งานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา2559

งานศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน  ปีการศึกษา2559

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์ ปีการศึกษา2559

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์จัดกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้ จัดการอบรม “นาฏศิลป์ร่วมสมัย” ภาค
ทฤษฎีและปฏิบัต  ิ โดย วิทยากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมและการนำ�นักเรียน และครูเข้าร่วมชมการ
แสดงปฐมบทแห่งจินตนาการ “หนุมาน” ณ ศาลาเฉลิมกรุง  เขตพระนครเวลา 19.30 - 21.30 น.
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3. การจัดกิจกรรมและการนำ�นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมใช้ความรู้ความสามารถทักษะทั้งด้านทัศนศิลป์   ดนตรี   นาฏศิลป์   มีผลงานนักเรียน ระดับโรงเรียน/ มูลนิธิ/ทั่วไป        
ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ระดับผลงาน

นายชยุตม์ งามเอกอุดมพงศ์ ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการวาดภาพลายเส้น หุ่นปูนรับเหรียญที่ระลึก
และเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมงานวันวิชาการสัมพันธ์ 72 ปี อัสสัมชัญศรีราชา
เทิดไท้องค์ราชัน  ฉลองราชย์ 7 ทศวรรษ
ด.ญ.พัทธ์ธีรา ชาติอาษา ชั้น ป. 6/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 ประเภทศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ โรงเรียนอมรินทราราม
ด.ญ.ภัทธินี ทองคง ชั้น ป.6/3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 ประเภทวาดภาพระบายสี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ โรงเรียนอมรินทราราม
ด.ญ.มนัสนันท์ มีลาภ ชั้น ม.2/6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ประเภทการเขียนภาพไทย
ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล  
ด.ญ.อนัสยา บุญชู ชั้น ม.2/6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ประเภทการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล  
ด.ญ.กัญญาณัฐ พงศ์กิจการเจริญ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
ชั้น ม.1/6  
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559ประเภทการแข่งขันสร้างสรรค์
ด.ญ.ภิญญดา โปรยรุ่งทอง ชั้น ม.1/6   ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
ด.ช.ชยุตพล จิรจตุรพักตร์  ชั้น ม.1/A ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559ประเภทการแข่งขันวาดภาพลาย
เส้น(Drawing)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ด.ช.ปรมินทร์ ปินาร์เร่ย์ ชั้น ม.1/1
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
ด.ช.รมณ อรรคเดชสกุล ชั้น ม.1/1
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
ด.ช.วันชัย เรืองราช ชั้น ม. 1/1
ประเภททีม 3 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
นายชยุตม์ งามเอกอุดมพงศ์  
ชั้น ม. 5/4

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ประเภทการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  
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นางสาวสภัทร์พร สิรินาโชติ ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ประเภทการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –
6  ประเภทการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 – 6  
นางสาวพิริยา วรวิทย์ไพศาล
ชั้น ม.4/1

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ประเภทการแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

นายชาญชล โชคท่าพระ ชั้น ม. 4/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1
นายทีปวัฒน์ ไพรสิงห์ขรณ์ ชั้น ม. 4/2 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปี
นายธนพงษ์ สุขสอน ชั้น ม.4/3
การศึกษา 2559ประเภทการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภททีม 3 คน  ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
ด.ช.ชยุตพล จิรจตุรพัตร์ ชั้น ม.1/A

ได้รับรางวัลชมเชย ส่งผลงานร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ ยุว
ธรรมทูตกับสิ่งสร้างของพระเจ้า ” ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  สามพราน  ในงาน
ชุมชุนนักเรียนคาทอลิก 2017

ส่งผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ
“ ยุวธรรมทูตกับสิ่งสร้างของพระเจ้า ” ประกาศผลในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 นำ�นักเรียนเข้าร่วมงานรับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  สามพราน  ในงานชุมชุนนักเรียนคาทอลิก 2017
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เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำ�นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 66 ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีดังนี้ 1. สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ทีม 2 คน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน 2. เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 3.ประติมากรรมลอยตัวประเภททีม 3 คน ได้รับ
รางวัลเหรียญระดับทองแดง 4. วาดภาพลายเส้น (Drawing) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 5. เขียนภาพไทยประเพณี ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 6. วาดภาพระบายสีได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม    ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีดังนี้
1. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัวประเภททีม 3 คน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 2.วาดภาพศิลป์
สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  3. วาดภาพลายเส้น (Draeing)  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  4. การเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

การประกวดวาดภาพระบายสี งานวันวิชาการสัมพันธ์  72 ปี อัสสัมชัญศรีราชาเทิดองค์ราชัน
ฉลองครองราชย์ 7 ทศวรรษ ประจำ�ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน 2559
นายชยุมต์  งามเอกอุดมพงศ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวาดภาพลายเส้น
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแสดง
ดนตรี และการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ เนื่องในวโรกาส
เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรม
ราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่12
สิงหาคม 2559 และวันเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ในวัน
จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 การแสดงดนตรีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะ
พื้นฐาน (สาระดนตรี) ในรายการ “เพลงนี้เพื่อแม่” คุณครูผู้
สอนมาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษ์ การแสดงดนตรี  “เพลงนี้เพื่อ
แม่”  จัดในวัน ที่ 5 – 11 สิงหาคม 2559 ช่วงคาบเรียนปกติ
การแข่งขันทักษะด้านศิลปะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวัน
เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ดังนี้
ประเภทระบายสี หัวข้อ “แม่พระในดวงใจ”
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
ประเภทระบายสี หัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน”
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
ประเภทระบายสี หัวข้อ “ ภาพนี้เพื่อแม่ ”
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ประเภท วาดภาพลายเส้นสร้างสรรค์ (DRAWING)
หัวข้อ “เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ”
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.10 น. ได้มีการเปิด
นิทรรศการเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ณ เวทีอาคารอัสสัมชัญ พร้อมกันนี้มีการมอบรางวัล และเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่ได้รับรางวัลวาดภาพระบายสี โอกาสเทิดเกียรติแม่พระ    
อัสสัมชัญ โดยมี ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการ
นักเรียนให้เกียรติเป็นประธาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นำ�นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมงานวันวิชาการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล   ปีการศึกษา
2559  “7 ทศวรรษ ธ ครองราชย์ ตามรอยบาทปราชญ์แผ่นดิน”  
ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. รายการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาตอนต้นและ  
    ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
2. รายการวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
    เกียรติบัตรเข้าร่วม
3. รายการวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว Drawing Portrait
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
4. รายการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก หัวข้อ
    “พระจอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอน
    ปลาย ได้รับรางวัลชมเชย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ดำ�เนินการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะพื้นฐาน สาระทัศนศิลป์ ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าว นักเรียนได้นำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้
ประกอบกับความคิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทำ�ให้เกิดผลงานที่มีความ
สวยงาม หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้
มีสุนทรียภาพ ทางด้านศิลปะมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกได้
แสดงความสามารถทางด้านทัศนศิลป์   “ตามรอยอัครศิลปิน
พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์-10
มีนาคม 2560 มีพิธีเปิดการจัดแสดงผลงานในวันอังคารที่
28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.20-14.00 ณ ลานอเนกประสงค์    
ชั้นล่างอาคารรัตนบรรณาคาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    สังกัดฝ่ายวิชาการ  
เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ประสานขอความร่วม
มือในการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้านการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมภายในระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.
4 เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำ�วัน” และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า”  
ในวันจันทร์ที่ 7   พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น.         
ณ อาคารเทิดเทพรัตน์ รวมจำ�นวนนักเรียนทั้งสิ้น 15 คน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสีในวันคริสตสมภพ ร่วมกับ งานอภิบาล มีความ
ประสงค์ ขอนำ�นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.5 ป.6 และระดับ
ชั้น ม.1-ม.5 เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี และวาด
ภาพลายเส้นหัวข้อ “พระทรงบังเกิดโลกจงยินดี” เมื่อวันศุกร์
ที่  9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณใต้อาคาร
อัสสัมชัญ รวมจำ�นวนนักเรียนทั้งสิ้น 74 คน
นำ�นักเรียนชมรม Museum  of  Inspiration นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำ�นวน 11 คน คุณครูจำ�นวน 1
ท่าน เข้าชมนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “ศิลป์แผ่นดินครั้ง
ที่ ๗”  รวมถึงการเข้าชมผลงานศิลปกรรมชิ้นเอก   ทรงคุณค่า
“เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00  
-16.00 น. จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งมิสมรกต ณ
ตะกั่วทุ่ง มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์ นายอภินพ ศรีวิชชุ
พงษ์ และนายธนิก กัณฑะพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All
Asean : All for one our beloved king ระหว่างวันที่ 15-19
กรกฎาคม 2559 ณ องค์กรสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และ     
อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ตแอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นำ�นักเรียน
ชมรมพิพิธภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำ�นวน 14 คน
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และการเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสี วิทยากร โดย
รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำ�นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 จำ�นวน 3 คนเข้าร่วมโครงการ SHOW
IT OFF“ เด็กไทยหัวใจศิลป์” (ครั้งที่6) กิจกรรม SAKURA  
ART CAMP ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25-26
มิถุนายน 2559 จัดโดยบริษัทซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2559 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนานักเรียนทางด้าน
สุขภาพ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ การป้องกันสิ่งเสพติด และการปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนตอบสนองจุดเน้นของโรงเรียนทางด้านกีฬา โดยส่งเสริมนักเรียนตามความถนัด ความสนใจ กีฬาที่
นักเรียนชื่นชอบ
รางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2559 มีดังต่อไปนี้
ประเภทกีฬา

รางวัล

รายการ

สแต็ค

ด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญา ชั้น กีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก ณ ประเทศ
ป.5/2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ เยอรมนี
Over All อันดับที่ 6

สแต็ค

รางวัล 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
Paseo Thailand Super Stacking
2 เหรียญทองแดง ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
Over All ชาย และถ้วยรางวัลชนะเลิศ
Over All หญิง

สแต็ค

รางวัล 31 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน
20 เหรียญทองแดง ถ้วยรางวัลชนะ
เลิ ศ คะแนนรวมสู ง สุ ด ประเภทชาย
ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด
ประเภทหญิงของคุณกอบกาญจน์ วัฒน
วรางกูร รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา
ทั้งชายและหญิงรวม 2 รางวัล
รางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย
รุ่นอายุ 10 ปี
รุ่นอายุ 12 ปี
รุ่นอายุ 14 ปี

แบดมินตัน

กีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ชิงถ้วย
รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดโดย สมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)

แบดมินตันกรมพลศึกษา กีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559
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ประเภทกีฬา
แบดมินตัน

รางวัล

รายการ

1. ด.ญ.อัญพัชร พิชิตปรีชาศักดิ์
แบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการ
ชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ทหารอากาศ ครั้งที่ 45   
หญิงเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิง
คู่ และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
2. ด.ญ.พิมพ์ชนก สุทธิวิรินะกุล
ชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
หญิงคู่ และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
3. ด.ช.อนัตตา ผลศรีนาค ชั้น ป.5/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว
รางวัลชนะเลิศประเภทชายคู่และรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยม
4. นายวิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์
ชั้น ม.5/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ชายเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่   
และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

สแต็ค

รางวัล 9 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน
5 เหรียญทองแดง

STACK ชิงแชมป์เอเซีย (OPEN)
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สแต็ค

ได้ รั บ ถ้ ว ยประทานพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ กีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน
พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชา ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ทินัดดามาตุ ถ้วยรางวัลคะแนนรวม
สูงสุดประถมศึกษาตอนต้น ถ้วยรางวัล
คะแนนรวมสู ง สุ ด ประถมศึ ก ษาตอน
ปลาย ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
มัธยมศึกษา ถ้วยรางวัล Team Head To
Head Cycle Relay ทีมโรงเรียน และ
เหรียญรางวัล 35 เหรียญทอง 25 เหรียญ
เงิน 12 เหรียญทองแดง
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งานวัดผลและวิจัย
งานวัดผลและวิจัย   ส่งเสริมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย นำ�ผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   นอกจากนั้นได้
กำ�กับติดตาม และมุ่งเน้นการนำ�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาและกำ�หนดเป็นเป้าหมายของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สนับสนุนส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการ
สอบวัดคุณภาพของนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และการ
สอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย (FSG) อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมูลนิธิ และมีจ�ำ นวนนักเรียนที่ติดอันดับ TOP 100 ของ      
มูลนิธิฯ  เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 43 คน และมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศ นอกจากนั้นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ จำ�นวนทั้งสิ้น 27 คน
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งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับใช้เป็นเครื่องมือ
สำ�หรับการดำ�รงชีวิตในสังคม และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ในปีการศึกษา 2559 มีการเปิดแผนการเรียน IEP
(Interactive English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 มีการเสริมทักษะด้านภาษา
อย่างเข้มข้น     โดยสอนในรูปแบบของ Interactive  เป็นการ
ปฏิ บั ติ ก ารทางภาษาเสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ า นภาษา
อังกฤษโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนครบทั้ง 4 ทักษะ   
ได้แก่  (Listening / Speaking / Reading /Writing)   พร้อมทั้ง
มี ก ารเน้ น ทั ก ษะทางด้ า นการออกเสี ย งตามหลั ก ภาษา
ศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีหลักการออกเสียงที่ถูกต้อง
            นอกจากนี้ งานหลักสูตร และนิเทศการสอน   ดำ�เนินการ
นิเทศตามแผนงานและโครงการที่ก�ำ หนด โดยจัดทำ�ปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน   เลือกใช้กิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศมีการสังเกต
การสอนเพื่อทราบปัญหาและพฤติกรรมการเรียนการสอน
ของครู ผู้ ส อนและนั ก เรี ย นโดยมี แ บบบั น ทึ ก การสั ง เกต

การสอนมีการประเมินผลการนิเทศภายในตลอดภาคเรียน   
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและพัฒนาการเรียน
การสอน    งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ได้จัดอบรมการ
จัดทำ�เอกสารหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 การจัดการอบรมครูผู้สอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การจัดอบรมครูเทคนิคการสอนสูศ่ ตวรรษ
ที่ 21    เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิด        การลงมือปฏิบัติ และการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองและกิจกรรมนั้นต้องนำ�ไปสู่การบรรลุตามจุด
ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ มี ก ารกำ � หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
ที่ชัดเจน และคลอบคลุมด้านความรู้   ทักษะ/กระบวนการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
รวมถึ ง การพั ฒ นาครู ผู้ ส อนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากหน่ ว ยงาน
ภายในและภายนอก
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ทั้งนี้ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
ได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ      และอาจารย์
จากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อนิเทศ กำ�กับ
ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูฝ่าย
English Program อีกด้วย การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้    โดยมีการดำ�เนิน
การอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ได้แก่ การสังเกตการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
วิชาการ การนิเทศโดยครูเครือข่ายนิเทศภายใน
โรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง           การตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ และงาน
หลักสูตรและนิเทศการสอน การประชุมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสรุปผลการนิเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ และนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และสรุปผลภาพรวมในสิ้นภาคเรียนที่   2 เพื่อนำ�ผลมา
พัฒนางานหลักสูตรและนิเทศการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้กับครูผู้สอน
งานหลักสูตรและนิเทศการสอนได้มีการจัดประกวดครูผู้สอน
มืออาชีพ   8 กลุ่มสาระการเรียนรู  ้ และการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน เพื่อให้ครูได้มีศักยภาพและส่งเสริมความเป็นครู
มืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ
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งานศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยบริการมีหนังสือที่หลากหลาย และมีการจัดหมวดหมู่ที่เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา มีการจัดให้บริการสื่อ
และเทคโนยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการจัดเก็บทระยาการสารสนเทศ และสื่อมัลติมีเดียรวม 117,809
รายการ โดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัต  ิ PMB มีระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ การขยายเวลายืมคืนหนังสือผ่านหน้าเว็บไซต์
ที่ทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์สารสนเทศให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหนังสือ จำ�นวน 30 เครื่อง
นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนร่วมกับสำ�นักพิมพ์ต่าง ๆ และ
หน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน กิจกรรมค่ายรักการอ่าน กิจกรรม
เปิดโลกเปิดเล่ม ฯลฯ       
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ห้องสมุดมีชีวิต
รายงานผลการดำ�เนินงานห้องสมุดมีชีวิต โรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2559
            ห้องสมุดมีชิวิต อาคารราฟาแอล ชั้น 2 เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยหนังสือ สื่อ และกิจกรรมช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทำ�กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝัง และส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยผ่านการเล่นสื่อ
ที่สร้างสรรค์จินตนาการ  
              ในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี ได้พัฒนาให้มีห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 2 อาคาร
ราฟาแอล ขนาด 1 ห้องเรียน และได้ทำ�พิธีเปิดใช้อย่าง
เป็นทางการ   เป็นแหล่งรวมรวบทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งที่ เป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์ มีการคัดเลือก และจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้
มี บ รรณารั ก ษ์ เ ป็ น ผู้ ดำ � เนิ น งานและจั ด บริ ก ารต่ า งๆ
อย่างเป็นระบบ   จัดให้มีชั่วโมงการเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  จำ�นวน 8 คาบใน 1 สัปดาห์   และ
เปิดให้บริการนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี   ช่วงเวลา
เช้า เวลา 07.00 – 07.40 น. ช่วงเย็น 16.00 – 16.40 น.
            ในชั่วโมงการเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูบรรณารักษ์ได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
นั ก เรี ย นส่ ว นแรกเรี ย นอยู่ ที่ ห้ อ งเรี ย นเพื่ อ อ่ า นและ
บันทึกการอ่านร่วมกับบริษัทเดอะพิซซ่า เมื่อบันทึกการ
อ่านครบที่ก�ำ หนดไว้นักเรียนจะได้รับบัตรพิซซ่า เพื่อ
นำ�ไปแลกพิซซ่าได้ที่ร้านเดอะพิซซ่า   นักเรียนส่วนที่
สองจะทำ�กิจกรรมที่ห้องสมุดมีชีวิต ได้จัดกิจกรรมตาม
วันสำ�คัญ กิจกรรมพัฒนาสมอง และเรียนรู้ด้วยการเล่น
สื่อที่สร้างสรรค์จินตนาการ
             การดำ�เนินงานดังที่กล่าวมา ได้ท�ำ ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของนักเรียนปรากฎได้จากการทำ�วิจัยในด้านความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดมีชีวิตของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำ�เนินกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจที่ห้องสมุดมีชีวิตมี
บรรยากาศจูงใจให้นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
57

สรุปภาพรวม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  (อาคารราฟาแอล)  เข้าใช้ห้องสมุดมีชีวิต
คิดค่าเฉลี่ยเป็น 12.50 ครั้งต่อคน
ข้อมูลประกอบ
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดมีชีวิต
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559
จำ�นวนนักเรียน 1477 คน จำ�นวน 36 สัปดาห์
เดือน
จำ�นวนนักเรียน (คน)
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
552
กรกฎาคม 2559
452
สิงหาคม 2559
1,216
กันยายน 2559
1,221
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
รวม
ค่าเฉลี่ย (ครั้ง/คน)
สูตรการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ =

292
1,030
548
599
734
6644
12.50

จำ�นวนนักเรียนเข้าใช้/จำ�นวนสัปดาห์*100
จำ�นวนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-4 (ไม่รวม EP)
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งานแนะแนว
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้บุคคลรู้จักตนเอง รู้จักโลกแวดล้อม สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา รู้จักเลือกและวางแผนชีวิตการเรียน อาชีพ และ
สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเต็มศักยภาพ อันจะนาไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุข ความสำ�เร็จ และ
เป็นประโยชน์
สรุปการแนะแนวมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ คือ 1. ป้องกัน 2. แก้ไข 3. พัฒนา
1. การพัฒนาบุคลากร
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ส่งสริมการพัฒนาบุคลากรแนะแนว และครูเครือข่ายงานแนะแนว เช่น คุณครู
โครงการตะกร้าคณะ โดยการส่งบุคลากรไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้
กับนักเรียน แลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสานความร่วมมือต่างๆกับทางมหาวิทยาลัยทั้งรัฐ และเอกชน รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างครูแนะแนวกับครูแนะแนวโรงเรียนต่าง ๆ
1.1 พัฒนาบุคลากรภายในประเทศ
- ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                มหาวิทยาลัย
- ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร์
2. การพัฒนานักเรียน
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เน้นการ
พัฒนานักเรียน ส่งเสริมตามความถนัด และความสนใจ เพื่อ
ให้นักเรียนสามารถ พัฒนาตนเองตามศักยภาพ เข้าใจ และ
สามารถวางแผนการดำ�เนินชีวิต วางแผนการเรียน ได้อย่าง
เหมาะสม
2.1 กิจกรรมตะกร้าคณะ
กิจกรรมตะกร้าคณะในห้องเรียนโดยเชิญวิทยากรมา
แนะนำ� ชี้แนะแนวทางการศึกษาในคณะต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระปกเกล้า และ
                รัฐสภา
- คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภาควิชา
                กายวิภาคศาสตร์
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2.2 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
- แนะแนวการศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย Solbridge International School of
  Business ประเทศเกาหลี
- แนะแนวศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แนะแนวศึกษาต่อโดยสหพันธ์นิสิตแพทย์
  แห่งประเทศไทย 22 สถาบัน
- แนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ด้านส่งเสริมการเรียนรู้
งานแนะแนวได้ จั ด กิ จ กรรมมากมายเพื่ อ เป็ น การ
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งภายในและภายนอก มี
การจัดแนะแนวให้กับผู้ปกครอง คณะครู โดยวิทยากรภายใน
และวิทยากรรับเชิญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้องค์ความรู้
ต่างๆอย่างถูกต้อง
3.1 งานตลาดนัดแนะแนว
3.2 แนะแนวผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่4-6 “เรื่อง
      ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน”
3.3 แนะแนวผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1-3 “เรื่อง
      การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอปลาย”
3.4 แนะแนวคณะครู และ ผู้ปกครอง โดยวิทยากรภายนอก
      เรื่องพฤติกรรม ในหัวข้อ “การสร้างวินัยเชิงบวก” โดย
      ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
3.5 จัดกิจกรรม You Can Do It โดยมูลนิธิไทยคม
3.6 กิจกรรมAdmission on Tourโดยเว็ปไซต์Dek-d.com
3.7 กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพให้กับนักเรียนม.1-ม.3 โดย
      โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
3.8 กิจกรรม OPEN HOUSE มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
3.9 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักเรียนหน้าแถว
4. คลินิกให้คำ�ปรึกษา
ถือเป็นหัวใจของงานแนะแนว โดยงานแนะแนวให้
บริการให้คำ�ปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยบริการให้แก่นักเรียน
และผู้ปกครอง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าเวลา 07.0007.50 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00-17.30 น.
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5. ด้านอื่น ๆ
นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว งานแนะแนวยังได้จัด
ทำ�กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน และพัฒนา
นักเรียน
5.1 การจัดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 -ประถมศึกษาปีที่ 6
5.2 ทุนและโควตา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับ
ทุนการศึกษาและโควตา ในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา
2558 จำ�นวน 12 ทุนการศึกษา 16 โควตา
5.2.1 ประเภททุนการศึกษา
- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   จำ�นวน 10 ทุน
- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำ�นวน 3 ทุน
5.2.2 ประเภทโควตา
- โควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จำ�นวน 5
   โควตา
- สาขาวิศวกรรมเคมี จำ�นวน 1 โควตา
- สาขาวิศวกรรมโยธา  จำ�นวน 1 โควตา
5.2.3 โควตาพิเศษสำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำ�นวน 2
โควตา
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขา วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
- สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพ
   เคลื่อนไหว    
5.2.4 โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำ�นวน 1
โควตา  เลือกจาก สาขาดังต่อไปนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
5.2.5 ทุนการศึกษาสถาบันปัญญษภิวัฒน์ 3 ทุน
5.2.6 ทุนการศึกษาต่อประเทศออสเตเรีย 1 ทุน
6. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง Social Line ให้
กับนักเรียน และผู้ปกครอง และทาง Fan Page งานแนะแนว
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ในปีการศึกษาที่ 2559 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดหลักสูตรใหม่ขึ้น คือ หลักสูตร Interactive English Program
(IEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทางฝ่าย IEP จึงได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนต่าง ๆ ขึ้น เช่น การเรียนรู้แบบตอบโต้ (Interactive Learning), การแสดงความสามารถพิเศษ (Talent Show), การ
จัดการทดสอบออนไลน์ (online test)และการแข่งขันมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นทางเราได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยให้คุณครู
เข้าร่วมการสัมมนาต่าง ๆ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การศึกษาแบบองค์รวม
Interactive English Program
Interactive English Program เป็นโปรแกรมใหม่
ของแผนก IEP ซึ่งได้วางแผนโครงการเมื่อปี 2558 และเริ่ม
โครงการในปี 2559   มีเป้าหมายเพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้ส่ง
เสริมต่อการเรียนรู้ซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สื่อการสอนต่าง ๆ มากมาย ในหลักสูตรนี้เราจะส่งเสริม
และผลักดันให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพื่อ
ให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้
ดี ในปีนี้ทางโครงการได้เริ่มใช้หลักสูตรกับนักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ซึ่งทาง
เราจะแบ่งนักเรียนจากห้องปกติเป็น 2 กลุ่มและจัดการเรียน
การสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติของทางแผนก IEP เพื่อให้
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร

Oxford Online Placement Test
ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ Oxford Online
Placement Test ซึ่งเป็นการจัดสอบที่มีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานให้กับนักเรียน IEP ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
ผู้คุมสอบได้แก่ Mr. JanreyCabrejas, Ms. Charisa Dulay,Mr.
Selmer Aguelo, Mr. Anthony Dano, Mr. Arman Lao-ay,
และ Mr. Brian Carnaje และคุณครูชาวไทยอีก 6 ท่าน โดย
ทดสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลคะแนนจากการทดสอบ
ทางเราได้นำ�มาเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ทักษะการอ่าน
การเขียน การฟัง และการพูดของและเรียนในนำ�มาปรับใช้
และปรับปรุงในเข้ากับปีการศึกษา 2560
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IEP Clash Day
IEP Clash Day เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนในแต่ละ
ระดับได้มาแสดงความสามารถของตน
ซึ่งนักเรียนที่ถูก
เลือกจะได้มาแข่งขันกันนักเรียน IEP คนอื่น ๆ การใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษและความรู้จากแขนงวิชาต่าง ๆ ทั้ง 5 วิชาของ
นักเรียนได้ถูกนำ�มาประยุกต์กับการทำ�กิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่ง
การแข่งขันวันสุดท้ายจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่
ผ่านมา ณ หอประชุมเซนต์หลุย การแสดงที่ดีที่สุดในแต่ละ
ช่วงชั้น (ป.1 -ป.3, ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6) ได้ถูก
คัดเลือกให้มาแสดงบนเวที ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือ และการสนับสนุนจากคุณครูชาวต่างชาติแผนก IEP
ทั้งสิ้น 36 คน
การสัมมนาและการอบรม
ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางแผนก IEP
ได้จัดการสัมมนากึ่งเวิร์คชอปภายใต้ชื่อว่า “Developing a
21st Century Portfolio: Education in Thai Context” โดยมีผู้
ช่วยศาสตราจารย์ Analiza Perez-Amurao, Ph.D. (Cand.) ผู้
บริหารแผนการเรียนภาษาอังกฤษสาขาวัฒนธรรมนานาชาติ
และภาษา สาขามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย
นานาชาติมหิดล ในช่วงเช้าได้จัดการบรรยายในหัวข้อ ทฤษฎี
และหลักการของการศึกษา
ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับหลักสูตร
และการศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานปี 2551และ
เค้าโครงการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม
เวิร์คชอปเกี่ยวกับการวางแผนการสอนและให้แต่ละกลุ่ม
ออกมานำ�เสนอโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม
วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2559 Ms. Raziel Felix-Aguelo and Ms. Charisa Dulay และ Mr. Darrell Guinn and
Mr. Franklin Gmora คุณครูต่างชาติแผนก EP เข้าร่วมการ
อบรม‘AU Intensive English Program’ ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
สำ�หรับการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย
การอบรมครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ฝึ ก การรายงานการ
ประเมินผล ซึ่งกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย
การบรรยาย,การอภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม
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โครงการ Study Tour : Premium English
Summer Course 2016 ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  งานการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษ
เข้มข้นรวม 45 ชั่วโมง ในแบบ Intensive ซึ่งออกแบบมาเป็น
พิเศษ โดยผูกบทเรียนไปกับการใช้ชีวิตจริงในต่างประเทศ
และกิจกรรมทัศนศึกษาที่สอดคล้องกับบทเรียน ท่องเที่ยวใน
สถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น Auckland Sky Tower, Auckland
War Memorial Museum, The New Zealand Maori Culture &
Maori Concert และ Auckland zoo และสนับสนุนให้พร้อม
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์จริง เพื่อสร้างความ
กล้าในการใช้ภาษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างเต็มที่
พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย โดยมีนักเรียนจำ�นวน   30 คน
เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ และครูไทยดูแลนักเรียนจำ�นวน 2
คน คือ มิสสมพิศ  จีนสุข และมิสธนพร กิจสุทธิ   ระยะเวลา
โครงการ 3 สัปดาห์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 – 21 ตุลาคม 2559  
โดยนักเรียนเข้าพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ครอบครัว
ละ 2 คนจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์ พร้อมทั้งได้ฝึกการทักษะของ
ภาษาอังกฤษใน 4 ทักษะ ได้แก่ Listening , Speaking , Writing , Reading   
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โครงการ Study Tour : Premium English Summer Camp ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ 2016
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ ณ ประเทศอังกฤษ โดยนักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง  ดังนี้
ระยะเวลา โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 26 มีนาคม-21  เมษายน 2560 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษโดยมีนักเรียนเข้า
ร่วมจำ�นวน   8   คน และ มีครูไทยดูแลนักเรียน จำ�นวน 1 คน คือ มิสฮานาน อีหมัน
ระยะเวลาโครงการ 8 สัปดาห์ วันที่ 12 มีนาคม-5 พฤษภาคม 2560 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ โดยมีนักเรียน   
เข้าร่วมจำ�นวน 12 คน และมีครูไทยดูแลนักเรียน จำ�นวน 1 คน  คือ มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์  
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การเรียนการสอนควบคู่กับการ ฝึกทักษะ และเรียน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่ The English Experience ซึ่งได้รับ
การรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนโดย British Council
แบบ Theme Week ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษโดยผูกบทเรียนกับ
การใช้ชีวิตจริงในต่างประเทศ สำ�หรับโครงการ 8 สัปดาห์ มี
คอร์สเตรียมความพร้อมสำ�หรับการสอบ IELTS แบบเข้มข้น
พร้อมทำ�การสอบ IELTS ในครั้งนี้นักเรียนทั้ง 2 โครงการ ได้
ไปเยี่ยมชมถึง 3 ประเทศ และ 4 เมืองด้วยกัน ได้แก่   Brussles (Belgium), Paris (France), Amsterdam และ Schiphol
(Netherland) และได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่น
Castle museum, Big Ben, House of Parliament, the London Eye, St James Park, Buckingham, Harrods, the Warner
Brothers which is the Harry Potter Studio, the River Cam,
the Eiffel Tower, Palace of Versailles, Bruges เป็นต้น จาก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำ�ให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) นักเรียนได้
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง เรียนรู้ขนบ
ธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ พร้อมทั้งได้ฝึกการ
ทักษะของภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ
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โครงการ Study Tour : VIP English Summer Course
ณ เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ 2016
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาภาษา
อังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่สนใจ ณ  เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ โดยนักเรียน
ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
ระยะเวลา
โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 1-28 เมษายน 2560 ณ เมือง Oxford  ประเทศอังกฤษ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำ�นวน   22   คน
และมีครูไทยดูแลนักเรียน จำ�นวน 2  คน  คือ  มิสอลิสา  แสง
เวช และมาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ โดยนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนหลักสูตร General English   เพื่อ
พัฒนาทักษะในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้นักเรียนได้
กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้
ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตกับชาวอังกฤษจากคุณครู
ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในครั้งนี้นักเรียนในโครงการ ได้ไป
เยี่ยมชมถึง 3 ประเทศ และ 4 เมืองด้วยกัน ได้แก่   Brussles
(Belgium), Paris (France), Amsterdam และ Schiphol (Netherland)  ผลจากการที่นักเรียนไปในครั้งนี้ ทำ�ให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
สถานการณ์จริงพร้อมทั้งนักเรียนเกิดความเชื่อมันในการพูด
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
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02 ผลการดำ�เนินงานฝ่ายปกครอง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มุ่งหวังที่จะดูแลนักเรียนทุกคนให้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัย ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง ได้รับการปลูกฝังให้มีค่านิยม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำ�รง
ชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข  ฝ่ายปกครองมีกลุ่มงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. งานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นหลัก
ในการดำ�เนินงาน  ทำ�ให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจากครู
ประจำ�ชั้น ครูคู่ชั้น และครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ เช่น การ
เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล การให้คำ�ปรึกษา การแก้ไข
ปัญหา และให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี   และการเยี่ยม
บ้านนักเรียน เป็นต้น

2. งานส่งเสริมระเบียบวินัย เป็นกลุ่มงานที่มุ่งส่งเสริมให้
นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านความประพฤติ เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน สังคม สิ่งแวดล้อม
และประเทศชาติ เช่น กิจกรรมแต่งกายดีมีวินัย กิจกรรม      
ส่งเสริมการไหว้ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบแถว และกิจกรรม
ประกวดห้องเรียนสะอาด เป็นต้น
3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นกลุ่มงานที่มุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  โดยจัดกิจกรรมทั้งทาง
ด้านการอบรม สัมมนา และสาธิต เช่น การอบรมของคณะ
ภราดา คณะครู การอบรมของพระสงฆ์และวิทยากรจาก
ภายนอก การนำ�นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การ
เข้าร่วมกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้
ด้อยโอกาสบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียน
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาส
ทางการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และได้รับ
โล่เกียรติคุณ โครงการ “The  Heart  of  Giving” เพื่อแสดง
ความขอบคุณแก่โรงเรียนที่สนับสนุน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
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4. งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง
ตระหนักถึงความสำ�คัญด้านความปลอดภัยของนักเรียน ทุก
คน จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแล เช่น ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตามจุดต่าง ๆ เป็นจำ�นวนมาก ใช้วิทยุสื่อสารใน
การประสานงาน และใช้ระบบการบันทึกเวลาเข้า-ออกของ
นักเรียนมัธยมปลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง และจัดเวรประจำ�วันให้แก่ครู บุคลากรในการ
ดูแลนักเรียนตามจุดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เพื่อดูความเรียบร้อย และความปลอดภัยให้แก่นักเรียนทุก
คน การจัดเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ และอาสาสมัครมาช่วยอำ�นวย
ความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนตลอดปีการศึกษา
จัดนักเรียนจิตอาสา เช่น กองร้อยพิเศษ สารวัตรนักเรียน
นักศึกษาวิชาทหาร และสภานักเรียน ช่วยดูแลอำ�นวยความ
สะดวกแก่นักเรียนในการลงจากรถ
การข้ามถนนพื้นที่
ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยของนักเรียน เช่น การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย
การฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคารสูง การจัดสัปดาห์ป้องกัน
สิ่งเสพติดให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำ�ทุกปี
5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายปกครองได้รวบรวม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่
มีลักษณะอันพึงประสงค์มาไว้ด้วยกัน กิจกรรมนักเรียนจิต
อาสา ประกอบด้วย สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน กองร้อย
พิเศษ และนักศึกษาวิชาทหาร โดยมุ่งปลูกฝังความเป็นผู้น�  ำ
ผู้ตาม ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ
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03 ผลการดำ�เนินงานฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายกิจกรรม ดำ�เนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ อาทิ มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม เข้าร่วมการศึกษาดูงานต่างประเทศ ดังนี้
• ศึกษาดูงานที่ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 7 -14 ตุลาคม 2559
• ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2559 ณ เมือง YUXI มณฑล YUNNAN ประเทศจีน
- มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์ เข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสิน
กีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 1/2559 การพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับ
นานาชาติ ดังนี้
• Interational Certification in Sport Coaching-ICSC
• Interational Certification in Sport Coaching-ICSC
-Sport Performance Enhancement
• Interational Certification in Sport Coaching-ICSC
1. Opening Ceremony/Orientation and English
Training Pre-Course
2. Sport Coaching Methodology&Management
• Interational Certification in Sport Coaching-ICSCSports Nutrition and Ergogenic Aids
- มาสเตอร์ชวินทร์ โรยอุตระ เข้าร่วมการอบรมนวด
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยตัวเอง Foam Roller ณ ฟิตดี
ฟิตเนส สาขารางน้ำ� เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
- จัดการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน สำ�หรับครู
อัตราจ้างพิเศษฝ่ายกิจกรรม หัวข้อ “การใช้โปรแกรม
Music Computer” โดยอาจารย์ธนพล ยงค์โพธิ์ อาจารย์
ประจำ�คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- จัดกิจกรรมสัมมนาฝ่ายกิจกรรม ประจำ�ปีการศึกษา
2559 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ณ สายธาร
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

แผนกกิจกรรมนักเรียน และงานสัมพันธ์ชุมชน

แผนกกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาทั้งกิจกรรมด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมส่งเสริม
สุนทรียภาพกีฬา และนันทนาการ กิจกรรมการถวายความจงรักภักดี  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
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- กิจกรรมงานไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สัมพันธ์ชุมชน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
- กิจกรรม กรีฑาสี ประจำ�ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559
- กิจกรรมกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 – 22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
- กิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
- กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เมื่อวันที่ 5 – 6
พฤศจิกายน 2559 ณ Blu o bowling เอสพานาด งามวงศ์วานแคราย
- กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2559
- กิจกรรมวันเด็กเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2560
- กิจกรรมแปรอักษร (พิธีศตมวาร) เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2560
- กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน เมื่อวันที่ 2728 มกราคม 2560 วันที่ 3-4 และ 10 กุมภาพันธ์ 2560
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และมอบ
ทุน “ลวสุต” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์ดนตรี

ดำ � เนิ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า น
สุนทรียภาพ ให้กับนักเรียนที่มีความถนัด ความ
สนใจ และความสามารถทางด้านดนตรี ตลอดปี
การศึกษา อาทิ
กิ จ กรรมน้ อ มรำ � ลึ ก ถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพทางด้ า น
ดนตรี ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ศู น ย์ ด นตรี ดำ � เนิ น การจั ด กิ จ กรรมแสดง
ดนตรี เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้าน
ดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยจัดแสดงทุกวันศุกร์           
ณ บริเวณหน้าหอประชุมหลุยส์ มารีฯ
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กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรี Trinity
ศูนย์ดนตรีี ส่งเสริมให้นักเรียนได้สอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรีกับสถาบัน Trinity College London ในปี
การศึกษา 2559 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น 24 คน โดยมีนักเรียนได้คะแนนการสอบระดับประเทศ ดังนี้
ด.ช.ก้องภพ ฐิติกุล ป.5/3 กีตาร์คลาสสิค ได้คะแนนสอบอันดับ 1 ของประเทศ
ด.ช.วรณัฐ บุญสิริวัฒนกุล ป.4/4 กีตาร์คลาสสิค ได้คะแนนสอบอันดับ 2 ของประเทศ
ด.ช.กิตติธัช จันทนะรัตน์ ป.5/3 กีตาร์คลาสสิค ได้คะแนนสอบอันดับ 3 ของประเทศ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี HMP (Higher Music Program)
ศูนย์ดนตรี จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี และฝึกให้นักเรียนกล้าแสดง
ออกอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรม ACT Music Show ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนที่เรียนคอร์สต่าง ๆ อาทิ คอร์สนอกเวลา
คอร์สเรียนดนตรีวันเสาร์ October Course และ Summer Course
กิจกรรม ACT Music Exam 2016
ศูนย์ดนตรี ดำ�เนินการจัดให้มีการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี เพื่อความเป็นเลิศด้านดนตรีของนักเรียน      
โดยนักเรียนที่ผ่านการสอบตามเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรด้านดนตรี (Certificate Grade Exam) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 25 เมษายน 2560  โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะกรรมการสอบ
กิจกรรม ACT Music Awards 2016
เป็ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงออก
ความสามารถทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งการ
ประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวงดนตรีสากล และขับ
ร้องเดี่ยว มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 157 คน จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม
กิจกรรม ACT Music Gifted 2015
ศูนย์ดนตรี จัดกิจกรรม ACT Music Gifted 2016
ครั้งที่ 3 เพื่อดำ�เนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านดนตรี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะทางด้าน
ดนตรีอย่างเข้มข้น โดยมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 18
คน รวมนักเรียนเดิมจำ�นวน 20 คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น 38
คน โดยมีการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 26 เมษายน
2560 และมีการแสดงคอนเสิร์ตวันที่ 28 เมษายน 2560
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนสหศิลป์ดนตรี และการแสดง
ศูนย์ดนตรี นำ�นักเรียนหลักสูตรสหศิลป์ดนตรี และการแสดง เข้าศึกษาดูงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ดูงาน MS Open House จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดูงาน Master Class เรื่องการร้องเพลง Jazz จัดโยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ดูงาน นิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2559 จัดโดยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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- ดูงาน 4th CSTD GRAND PRIX 2017 “Born to Perform” ณ โรงละครอัษรา คิง เพาเวอร์
- กิจกรรม Recital สำ�หรับนักเรียนสหศิลป์ดนตรีและการแสดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมที่ชี้วัดความ
สำ�เร็จทางด้านดนตรีตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ผลการประกวดดนตรี
ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี
ได้ฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความ
สามารถทางด้านดนตรี ให้เข้าร่วมการประกวดรายการต่างๆ
ตลอดปีการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางดนตรี และ
พัฒนาความสามารถ โดยมีรายการดังนี้
- รางวัลคะแนนรวมเหรียญทอง ประกวดดนตรี
รายการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำ�ปี 2559
ประเภท Symphonic Band ชิงแชมป์ประเทศไทย
- รางวัลชนะเลิศ รายการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประเภทขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย
ได้แก่ ด.ช.คุณากร สุขขำ� ป.5/2
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตการศึกษา ครั้งที่ 66 ประเภท เดี่ยวซออู้ ได้
แก่ ด.ช.โอภาส เชื่อมวราศาสตร์ ป.6/7

ศูนย์กีฬา และนันทนาการ

ศูนย์กีฬา และนันทนาการ ดำ�เนินการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร HSP (Higher Sport Program) ตลอดปี
การศึกษา และดำ�เนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดการ
แข่งขันกีฬา และนำ�นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และนันทนาการ อาทิ
- จัดการแข่งขัน Assumption Thonburi Climbing
Championship 2016
- จัดการแข่งขัน ACT Tennis 10s Junior Championship 2016
- จัดการแข่งขัน ACT Junior Golf Championship
Putt
- กิจกรรม ACT Tennis Camp
- น.ส.รตา จักรเมธากุล ได้รางวัลการแข่งขันเต้น
ระดับนานาชาติ รายการ CSTD WA Competition in Perth,
Australia
- รายการ Tiger Thai Song Ki Yong Cup#12
2 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
- รายการ SCHOOL TAEKWONDO FESTIVAL
CHAMPIONSHIP 2017 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 4 เหรียญ
ทองแดง
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- รายการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13
3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
- รางวัลชนะเลิศ รายการ Thailand Sport Climbing
League 2017:  Promenade Bouldering Championship (ชิง
แชมป์ประเทศไทย ปี 2560)
- รางวัลชนะเลิศ รายการ 2017 Travel Fair  
ณ ศูนย์ประชุมแห่งสิริกิตต์  
- นักกีฬาปีนหน้าผาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้
รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติไทย ชุดเตรียมทีม
ชิงแชมป์เยาวชนโลกและเอเชียนเกมส์ 2018
ด.ช.นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ (นักกีฬาเทนนิส)
• ชนะเลิศ รายการ Toyota ดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก
2016 ภาคกลาง
• ชนะเลิศ รายการ SAT Junior Championship 2016
• ชนะเลิศ รายการ HAT-YAI 100 Plus International Junior Championship
• ชนะเลิศ รายการ Toyota Master 2016
ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง (นักกีฬาเทนนิส)
• ติดนักกีฬาทีมชาติหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
• ชนะเลิศ รายการ 100 พลัส ลอนเทนนิสพัฒนา
ฝีมือภาคกลาง ครั้งที่ 4
• ชนะเลิศ รายการ PTT Junior Tennis Championship 2016
• ชนะเลิศ รายการ Guangdong International Junior Tennis Championship@Guangzhou,China / @Huizhou,China
• ชนะเลิศ รายการ Dunlop Junior Tennis Championships
• ชนะเลิศ รายการ HAT-YAI 100 Plus International Junior Championships

ship 2016
• ชนะเลิศ รายการ Guangdong International Junior
Tennis Championship@Guangzhou,China
• ชนะเลิศ รายการ ATF Junior U 14 Circuit 3 /
ASIAN TENNIS FEDERATION

ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล (นักกีฬาเทนนิส)
• ชนะเลิศ รายการ HAT-YAI 100 Plus International Junior Championships
• ชนะเลิศ รายการ100 พลัส ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ
ภาคใต้
• ชนะเลิศ รายการ PTT Junior Tennis Champion-

น.ส.ทรรศพร นาคหล่อ (นักกีฬาเทนนิส)
• ติดนักกีฬาทีมชาติหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
• ชนะเลิศ รายการ 100 Plus Ltat-ltf Junior Grade 4
• ชนะเลิศ รายการ Champion 50th INTERNATIONAL CHILDREN’S GAMES NEW TAIPEI CITY
• เป็นตัวแทนทีมชาติไทย จูเนียร์ เฟดคัพ 2016
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นายเตชสิทธิ์ แก้วปาน
• ชนะเลิศ รายการ TOYOTA ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
2016
• ชนะเลิศ รายการ 100 พลัส ลอนเทนนิสพัฒนา
ฝีมือ ภาคเหนือ
นายขุนก้อง อุ่นเมือง (นักกีฬาเทนนิส)
• ชนะเลิศ รายการ IMPACT Super Junior ครั้งที่ 4
• ชนะเลิศ รายการ KSTC Junior Challenge ครั้งที่ 3

ศูนย์ฟิตเนส

ศูนย์ฟิตเนสฯ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์
เวลา 07.30 – 19.00 น. โดยในปีการศึกษา 2559 ให้บริการการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ ให้แก่สมาชิกทั้งนักเรียน บุคลากร          
ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่สมาชิก ดังนี้
- กิจกรรมอบรม “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
- กิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 28
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ACT Sport Arena
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่สมัครสมาชิกฟิตเนสรายปี มาออกกำ�ลังกายมากที่สุดในแต่ละเดือนจะได้รับเสื้อ
ACT Fitness Center 1 ตัว รวมผู้รับเสื้อทั้งสิ้น 19 ตัว และสำ�หรับบุคลากรที่มาออกกำ�ลังกายครบ 100 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 จะได้รับรางวัลเป็นสมาชิกฟิตเนสฟรีตลอดอายุการทำ�งาน โดยมีจ�ำ นวนทั้งสิ้น 43 คน
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04 ผลการดำ�เนินงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ผู้ปกครอง และผู้แทนครู  
จำ�นวน 8 ท่าน ในปีการศึกษา 2559 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำ�นวน 4 ครั้ง โดยภาคเรียนที่ 1 จัดประชุมเมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 และวันที่ 15 กันยายน 2559 ในภาคเรียนที่ 2 จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  และวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้รับทราบผลการดำ�เนินงานของโรงเรียน
และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นสำ�คัญ ๆ ต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน
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2. การพัฒนาบุคลากร
2.1 ฝ่ายธุรการ-การเงิน จัดอบรม “การทำ�วิจัย”  โดย
ได้เชิญ มิสวิไลพร  ศิลางาม  เป็นวิทยากรในการอบรม  เมื่อวัน
ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี  ่ อาคารยอห์น
แมรี่
2.2 ฝ่ายธุรการ-การเงิน จัดสัมมนาฝ่ายธุรการ-การ
เงิน “โครงการปลูกป่าชายเลน” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559     
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
2.3 ฝ่ายธุรการ-การเงิน จัดสัมมนาหัวข้อ “การ
ประเมินความเสี่ยง ประจำ�ปีการศึกษา 2559” และการ
ประเมิน ทบทวนแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การ
เงิน   ประจำ�ปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์  
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560      
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ
3. งานรับนักเรียนใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2560
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำ�เนินการรับสมัครนักเรียน
ใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ
ดังนี้
3.1 กิจกรรม Open House จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางใน
การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประจำ�ปีการศึกษา 2560 และรับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากทาง
โรงเรียน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 โดยมีผู้ปกครองจาก
โรงเรียนอนุบาลเข้าร่วมจำ�นวนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน
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3.2 การรับนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำ�เนินการรับสมัคร และสอบ
คัดเลือกนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 เมือ่ วันที่ 29
พฤษภาคม 2559 ประกาศผลสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2559 และดำ�เนินการรักษาสิทธิ์เข้าเรียน เมื่อวันที่
7-8 มิถุนายน 2559

3.3 การรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายนอก)
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำ�เนินการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2560 และสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 25 มกราคม 2560 ผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียน www.act.ac.th และรับรักษาสิทธิ์เข้าเรียน
วันที่ 30-31 มกราคม 2560

3.4 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำ�เนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยม ศึกษา
ปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนแทรกชั้นทุกระดับชั้น เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2560
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4.5 จัดถ่ายรูปนักเรียน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ดำ�เนินการจัดถ่ายรูปนักเรียนเพื่อจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวนักเรียนในระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และ
นักเรียนเข้าแทรกชั้นทุกคน

แผนกธุรการ

งานทะเบียน / งานสารบรรณ
1. จำ�นวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 มีจ�ำ นวนนักเรียนทั้งสิ้น 5,363 คน
เป็นนักเรียนชาย 3,478 คน นักเรียนหญิง 1,885  คน
จำ�นวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ดังนี้
ระดับ

สามัญ

English Program

รวม

ประถมศึกษา

2320

352

2672

มัธยมศึกษาตอนต้น

1138

169

1307

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1233

151

1384

รวมทั้งสิ้น

4691

672

5363
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

2. จำ�นวนบุคลากร
จำ�นวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย
ตำ�แหน่งบุคลากร
ภราดา
ครูไทย
ครูต่างชาติ

รวม
4
286
88

เจ้าหน้าที่

63

พนักงาน

123

รวมทั้งสิ้น

564

3. ปริมาณเอกสารเข้า-ออก ของแผนกธุรการ
ปีการศึกษา 2559  มีปริมาณเอกสารเข้า-ออก ดังนี้
เอกสาร
เอกสารงานทะเบียน
เอกสารงานสารบรรณ

เฉลี่ยต่อวัน (ฉบับ)
49.36
12.07

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
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งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ได้พัฒนา
นักเรียนชมรม ACT MEDIA ให้มีทักษะในด้านต่างๆ ส่งผล
ให้นักเรียนมีศักยภาพและมีเป้าหมายในการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา โดยนายอริยธัช ศรีอัมพร นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในคณะดิจิทัล
มีเดียและศิลปะภาพยนตร์

ตลอดปีการศึกษา 2559 นักเรียนได้เข้าร่วมงาน
และWorkshop กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- Workshop ด้านการถ่ายภาพกับคุณวิศรุต อังคทะวานิช ผู้สร้างชื่อจากการถ่ายภาพ “ปลากัดไทย”
- Workshop เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อด้าน
นิเทศศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- จัดโครงการ Workshop ร่วมกับ Canon ประเทศไทย
พัฒนานักเรียนไปร่วมถ่ายภาพกับช่างภาพระดับมืออาชีพ
และทีมงาน CanonLife
- เข้าร่วมกิจกรรมงานกบสัญจร ครั้งที่ 8 ในโครงการ
กบจูเนียร์ ปี 8
- กิจกรรมค่ายผลิตสารคดี กิจกรรมถ่ายภาพดาว และ
กิจกรรมการอบรมประจำ�ปี

ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี
1. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นำ�โดย คุณส่องแสง ปทะวานิช ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การจัดการแข่งขัน
แรลลี่การกุศล การจัดงานฉลองครบ 30 ปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (กาล่าดินเนอร์)  การจัดประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา
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2. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ ชมรมครูเกษียณ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ACT The Memorial Teachers Golf Championship” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ใน
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ สนาม กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟฮิลล์ จังหวัดนครปฐม เพื่อนำ�รายได้สมทบกองทุนศิษย์เก่าเพื่อครู
เกษียณฯ สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลการทำ�ประกันอุบัติเหตุ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของครูเกษียณฯ และเปิดโอกาสให้ศิษย์
เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปให้แสดงความกตัญญุตาต่อครูเกษียณ  และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 จัดให้มีการ
เลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ เนื่องจาก ดร.อนุพงษ์ แต้ศิลปะสาธิต ได้หมดวาระ โดยผู้ที่ได้รับเลือกคือคุณเทวัญ ลิปตพัลลภ
ศิษย์เก่ารุ่น 12 เลขประจำ�ตัว 1559     
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แผนกการเงิน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ด�ำ เนินการตามแผนงานและโครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณาความเห็นชอบ และอนุมัติ
จากคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
โดยจัดทำ�แผนงานและโครงการของโรงเรียนที่ค�ำ นึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับสูงสุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยงบ
ประมาณที่ใช้ในปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้
แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีการศึกษา 2559

ทุนการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประเภทต่าง ๆ รวม  300  ทุน  คิดเป็นร้อยละ 5.59  ของ
นักเรียนทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 18,674,790.00  บาท จำ�นวนทุนการศึกษาแบ่งเป็นประเภทดังนี้
ทุนการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2559

จำ�นวนทุน

ทุนเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทุนราฟาแอล)

14

ทุนเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนยอห์นแมรี่)

32

ทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

165

ทุนการศึกษาอื่น ๆ

89
รวมทั้งสิ้น

300
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05 ผลการดำ�เนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
งานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน

งานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน มีหน้าที่หลักด้านการควบคุมดูแลยานพาหนะของโรงเรียน และรถตู้รับส่ง
นักเรียนของโรงเรียน รถตู้รับส่งของผู้ร่วมบริการ หน่วยงานเน้นการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สำ�นักงานตั้งอยู่หน้าอาคารราฟาแอล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์
เวลาราชการ เบอร์โทร 02-807-9555-63 ต่อ 707

-   เน้นการอบรมนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ – ส่งนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของอุปกรณ์ควบ วิธีใช้งานของอุปกรณ์
และกฎระเบียบการใช้บริการรถรับส่งนักเรียน
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- เน้นการตรวจสารเสพพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนโดยบุคลากรจากภายนอก ซึ่งปีการศึกษา 2559 ได้รับการ
อนุเคราะห์จากร้อยตำ�รวจโทสุพล  อินทโกสุม  รองสารวัตรจราจร  สน.หลักสอง เข้ามาดำ�เนินการ ปีละ 2 ครั้ง

- เน้นการตรวจเช็คสภาพรถตู้บริการรับส่งนักเรียนกับบริษัทยูพีดี
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- เน้นการอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนและพนักงานขับรถโรงเรียน ในหัวข้อ “เทคนิคการขับรถอย่างไรให้
ปลอดภัย” โดยคุณวิวัฒน์ พงษ์จินดานนท์

งานโภชนาการและงานร้านค้า

บริการอาหาร เครื่องดื่มให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง
และบุคลากรของโรงเรียน โดยการใช้บัตรระบบ Proximity
ความถี่วิทยุ แบ่งออกเป็น Food Court Card สำ�หรับนักเรียน
และผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการเป็นประจำ�  กับVisitor Card
สำ�หรับผู้ใช้บริการที่นาน ๆ มาครั้ง แทนการใช้เงินสดในการ
ให้บริการ
โรงอาหารใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 GOLDEN JUBILEE
BUILDING   เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.3017.00 น. ส่วนวันเสาร์ เวลา 07.30-15.00 น.  
การบริหารโรงอาหารของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เน้นการให้บริการด้วยคุณภาพระดับสากลส่งผลให้โรงอาหาร
ของโรงเรียนได้การรับรองจากหน่วยงานราชการดังนี้
1. ประกาศนียบัตร และป้ายทองโครงการความ
ปลอดภัยของอาหาร “FOOD SAFETY” เลขที่ 154798/53
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข   ต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 7  (พ.ศ.2553-พ.ศ.2559)
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2. ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  โครงการ “กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (Bangkok
Food Safety City)”  เลขที่ สนอ. (ร.) 12019/2558 โครงการ “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร” ของเขตบางแค
3. ประกาศนียบัตร Certificate  of 2014  “World  Class Food Safety Standard Mass Catering” (CAC/RCP 39-1993) จาก
สถาบันอาหาร  กระทรวงอุตสาหกรรม
4. โรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลในโรงเรียนเขตพื้นที่ 2 กลุ่มกรุงธนใต้

งานสระว่ายน้�ำ

งานสระว่ายน้ำ�ให้บริการสระว่ายน้ำ�ขนาดมาตรฐาน
50 เมตรและ 25   เมตร ให้บริการแก่นักเรียนและบุคคล
ภายนอกทั้งในเวลาคาบปรกติและนอกเวลาเรียน ตั้งแต่วัน
จันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.และวันเสาร์ เวลา 09.00
-19.00 น.     
หลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้�ำ มีดังนี้
1). สอนว่ายน้ำ�ขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนที่สนใจ
แบบรายรายบุคคลและแบบกลุ่มใหญ่
2). สอนแบบกลุ่มใหญ่ ในช่วงปิดเทอมกลางภาค
และปลายภาค
3). สอนในระดับนักกีฬาโดยสมัครเข้าเป็นนักกีฬา
ว่ายน้ำ�ของสโมสรว่ายน้�ำ อัสสัมชัญธนบุรี ดำ�เนินการฝึกซ้อม
โดยโค้ชระดับมืออาชีพ

2.การแข่ ง ขั น ว่ า ยน้ำ � เทิ ด พระเกี ย รติ โ รงเรี ย น
เตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ณ สระว่ายน้ำ� 
โรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 20–21 ส.ค. 2559                         
รับถ้วยรางวัลประเภททีมอันดับที่ 2    
รับถ้วยรางวัลประเภทบุคคล  6 ใบ
รับเหรียญรางวัล  19  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5   
เหรียญทองแดง

ผลงานการแข่งขันของนักกีฬาสโมสรว่ายน้ำ�
อัสสัมชัญธนบุรี
1.การแข่งขันว่ายน้ำ�กีฬาส่วนกลาง (กรมพลศึกษา)
3.การแข่งขันว่ายน้ำ�  ACEP SWIMMING CHAMระหว่างวันที   ่ 13 - 17  มิถุนายน 2559  ณ สระว่ายน้�ำ
PIONSHIP ครั้งที่ 1 ณ ST.PETER SPORTCIUB โรงเรียน
วิสุทธารมณ์
รับถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่น  7  ปีหญิง  8  ปีชาย   9  ปี อัสสัมชัญแคมปัส  วันที่ 3-4 ธ.ค. 2559
รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    
หญิง
ได้รับถ้วยรางวัลประเภทบุคคล  10 ใบ
       ทำ�ลายสถิติการแข่งขันผลัดฟรีสไตส์ 4 X 50  อันดับ
รับเหรียญรางวัล 47 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 14    
ที่ 1 รุ่น 8 ปีชาย   
       ทำ�ลายสถิติการแข่งขันผลัดฟรีสไตส์ 4 X 50  อันดับ เหรียญทองแดง
ที่ 1 รุ่น 9 ปีหญิง   
ได้รับเหรียญรางวัล    16   เหรียญทอง  9   เหรียญเงิน   
7   เหรียญทองแดง
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งานอนามัยโรงเรียน

สถานที่ทำ�การห้องพยาบาลตั้งอยู่ 2 ที่ คือ อาคารเทิด
เทพรัตน์ และอาคารราฟาแอล เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 07.30 -17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 -15.30
น. การให้บริการหลักๆ ดังนี้
1). บริการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำ�ส่ง
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม กรณีที่
ประสบอุบัติเหตุโดยใช้ประกันอุบัติเหตุที่โรงเรียนจัดทำ�ให้
2). บริการป้องกันโรค จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ
ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ (dT) นักเรียน ป.1และ ป.6
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัน
ที่ 17 มิถุนายน 2559 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 จัดป้องกัน
โรคระบาด และให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคระบาด
3). บริการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ จัดตรวจสุขภาพ
นักเรียนประจำ�ปี วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 และตรวจ
สุขภาพบุคลากรประจำ�ปี วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 และวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2559 จัดตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบ
ฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1- ป.6 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 และวัน
ที่ 8 สิงหาคม 2559 จัดอบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข
นักเรียน ป.5 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จัดตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ (ฟรี) ให้กับชุมชน ปีละ 2 ครั้ง วันที่ 28 สิงหาคม
2559 และวันที่ 25 ธันวาคม 2559 และร่วมกับ ACT FITNESS จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เดือนมกราคม และเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
4) ประสานงานกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล หนอแขม จัดรถพยาบาลไว้บริการนักเรียน
บุคลากร และผู้ปกครอง ในงานกิจกรรมของโรงเรียน
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งาน Stationery

สถานที่ทำ�การตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารเทิดเทพรัตน์ (ใต้
อาคารสระว่ายน้ำ�)
เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ( เวลา 7: 00 – 17:00 น.)
วันเสาร์เปิดให้บริการ
( เวลา 7:45 – 15:30 น.)
งานStationery ให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบ
การเรียน เครื่องเขียน และอื่น ๆ เช่น
• อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
• หนังสือเรียนแบบเรียน (บางรายวิชา)
• กระเป๋านักเรียนต่าง ๆ
• ชุดพละนักเรียน
• อุปกรณ์ประกอบการแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี
• รองเท้านักเรียน รองเท้าพละ รองเท้าลูกเสือ และถุงเท้านักเรียน
• อุปกรณ์ประกอบการเรียนต่างๆ
• สินค้าประเภทกิ๊พช็อฟ และเบ็ดเตล็ดอีกมากมาย
นโยบายการดำ�เนินงานมุ่งเน้นสู่มาตรฐานสากล สินค้าดี มีคุณภาพ และราคาย่อมเยา ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
การบริการทุกระดับด้วยความประทับใจ เพราะหัวใจของเรา คือ “ การบริการ”
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งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล

บริการสนามฟุตบอลหญ้าจริง หญ้าเทียม และลู่วิ่งสำ�หรับสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน สนาม
ฝึกซ้อม และแข่งขันทีมฟุตบอลนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ด รวมทั้งบริการพื้นที่ให้กับชุมชนกับหน่วยงาน
ภายนอกที่มาขอใช้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.   โดยปีการศึกษา2559 ให้บริการกับหน่วยงานที่มาขอใช้จัดการ
แข่งขัน จัดกิจกรรมการแข่งขันที่สำ�คัญ ๆ ดังนี้
1.   กิจกรรมของโรงเรียน และนักเรียน
   * สถานที่ปล่อยรถกิจกรรม 24rd ACT Family Tour  
   * สถานที่จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2559
   * สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับช่วงชั้นของ
นักเรียน
2. กิจกรรมนักกีฬาโครงการพิเศษ
   * สนามเหย้าฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2016    
   * สนามแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร อัสสัมชัญธนบุรี รุ่น
อายุ 19 ปี เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมดันดี ยูไนเต็ด จาก
ประเทศสกอตแลนด์
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งานนักกีฬาโครงการพิเศษฟุตบอล
ผลงานนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2559
รายการแข่งขัน
รายการไพร์สมินิสเตอร์คัพ 2016 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 10
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 เมษายน-17 พฤษภาคม 2559

รางวัลที่ได้รับ
รุ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
รุ่นอายุ 18 ปี ได้ลำ�ดับที่ 4

รายการอดิดาส คัพ 2016 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 ครั้งที่ 1 กรุงเทพ รุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี
มหานคร
นายกิตติพงษ์ แสนสนิท ได้รับรางวัลนักเตะ
ยอดเยี่ยม
รายการอลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2016 เมื่อวันที่ 1-3
มิถุนายน 2559

รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศรอบ
ประเทศศไทย

รายการ Chang Everton Junior Cup 2016 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน
2559 รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมห่นครและปริมณฑล

รุ่นอายุ 13 ปี เจ้าสัวน้อย A ได้ลำ�ดับที่ 3

รายการ BRAZIL EMBASSY FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2016  
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559

รุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รายการ มวก.นนทบุรี คัพ 2016 ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 7 - 29 กรกฎาคม รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
2559
รายการไพร์มินิสเตอร์คัพ 2016  เมื่อวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2559
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี
ด.ช.คคนะ คำ�ยก ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

รายการศึกฟุตบอลไชน่า เซียงไฮ้ อินเตอร์เนชันแนล ยูธ สกูลฟุตบอล
ทัวร์นาเมนต์ 2016 ระหว่างวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2559
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โดยมีมาสเตอร์ธร สอระภูมิ ได้รับรางวัลผู้ฝึก
สอนยอดเยี่ยม และนายเกื้อหนุน จันอำ�ไพ ได้รับ
ตำ�แหน่งดาวซัลโว

รายการไพร์มินิสเตอร์คัพ 2016  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2559 รุ่นอายุ 14 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
ด.ช.อนุชา สดสี ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
รายการ Chang Everton Junior Cup 2016  เมื่อวันที่ 26-31 กรกฎาคม
2559 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รุ่นอายุ 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดยมี ด.ช.พีรภัทร เที่ยงแท้ ได้รับรางวัลพิเศษ
Most Talanted Player ได้ไปฝึกฟุตบอลที่อะคาเด
มี่ ฟินซ์ฟาร์ม ของสโมสรเอฟเวอร์ตัน ประเทศ
อังกฤษ
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รายการแข่งขัน
รายการลีกเยาวชนแห่งชาติ  ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2559-11 มีนาคม
2560 รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และรอบชิง
แชมป์ประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับ
รุ่นอายุ 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
รุ่นอายุ 17 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีนายน
นทัช ชุมจินดา ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า
รุ่นอายุ 19 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

รายการ THAI INTERNATIONAL CUP 2016  เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม รุ่นอายุ 14 ปี ทีมอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล
2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รายการ THAI INTERNATIONAL CUP 2016  เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม ทีม TBFA (ช้างอะคาเดมี่) ได้ลำ�ดับที่ 4
2559
รายการ ACS CUP 2016 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม -6 กันยายน 2559

รุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี
นายโชคอนันต์ สายมาอินทร์ ได้รับรางวัลดาว
ซัลโว นายกิตติพงษ์  แสนสนิท ได้รับรางวัล
นักเตะยอดเยี่ยม มาสเตอร์ธร สอระภูมิ ได้รับ
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

รายการแชมป์กีฬา 7 สี ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559-7 มกราคม
2560 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย

รุ่นอายุ 18 ปี ได้ลำ�ดับที่ 4

รายการ ASEAN Dream Football Tournament 2017  เมื่อวันที่ 20-26
มีนาคม 2560

รุ่นอายุ 14 ปี ได้ลำ�ดับที่ 5

รายการไพร์มินิสเตอร์คัพ 2017 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560-1 พฤษภาคม
2560 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 10 กรุงเทพมหานคร

รุ่นอายุ 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
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นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 18 ปี
รายการ ชิงแชมป์ เอเชีย 2016 เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้
ระหว่ างวันทีH 20-31 พฤษภาคม 2559
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายมารุต บุตรรักษ์
8 มกราคม 2541
กองกลาง
โอ

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายบุรากร แก้ วชา
10 มิถุนายน 2542
กองหลัง
บอม

นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 16 ปี
รายการ AFF CHAMPIONSHIP 2016 ประเทศกัมพูชา ฟุตบอลชิงแชมป์ อาเซียนรุ่นอายุไม่ เกิน16 ปี
ระหว่ างวันทีH 10-23 กรกฎาคม 2559
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายธราดล สอนโยหา
8 กุมภาพันธ์ 2543
กองกลาง
ยีนส์
นายผดุงเกียรติ อาจคิดการ
11 มิถุนายน 2544
กองหน้ า
ผดุง

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายอานนท์ ประสงค์ พร
21 กุมภาพันธ์ 2543
กองหน้ า
นนท์
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นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 16 ปี
รายการ AFC CHAMPIONSHIP 2016 ณ ประเทศอินเดีย 16 ปี
วันทีH 15 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ.2559
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายสิ ทธิรักษ์ เกิดขุมทอง
6 มกราคม 2543
กองกลาง
ภู
นายวุฒิพงษ์ เทียH งแท้
20 เมษายน 2543
ผู้รักษาประตู
เป้
นายหัสวรรษ นพเนตร
17 กุมภาพันธ์ 2543
กองกลาง
ภูมิ

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายอานนท์ ประสงค์ พร
21 กุมภาพันธ์ 2543
กองหน้ า
นนท์
นายวุฒิชัย คุ่มเคียH ม
5 กุมภาพันธ์ 2543
กองหลัง
ชาย

นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 15 ปี

การแข่ งขันฟุตบอลนักเรียน 15 ปี ชิงชนะเลิศแห่ งเอเชีย ครั_งทีH 8 เมือง shah Alam สหพันธรัฐมาเลเซีย
ระหว่ างวันทีH 20-30 ก.ย. 2559
ชืH อ-สกุล นายนิติบดินทร์ มะคต
ชืH อ-สกุล นายทวีพร ปู่ แดง
ว/ด/ป/เกิด 15 พฤษภาคม 2544
ตําแหน่ ง กองหลัง
ชืH อเล่ น โอม

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายพชรดนัย เขตต์ปรุ

15 มิถุนายน 2544
กองกลาง
เนย
นายผดุงเกียรติ อาจคิดการ
11 มิถุนายน 2544
กองหน้ า
ผดุง

ว/ด/ป/เกิด 27 กุมภาพันธ์ 2544
ตําแหน่ ง กองหน้ า
ชืH อเล่ น
นนท์

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายธนา อิซอ

20 มีนาคม 2544
กองหน้ า
นันท์
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นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 12 ปี
แข่ งขันรายการ “โตโยต้ า อินเตอร์ เนชัHนแนล จูเนียร์ คัพ 2016” ณ ประเทศญีปH ุ่ น 12-30 สิ งหาคม 2559
ชืH อ-สกุล เด็กชายกษิดA ิเดช รุ่ งกิจวัฒนานุกลู
ว/ด/ป/เกิด 23 เมษายน 2547
ตําแหน่ ง ผู้รักษาประตู
ชืH อเล่ น
ป้ าง
ชืH อ-สกุล เด็กชายโอลุวะเฟมี อนพัช โยเซฟ อาเซ่
ว/ด/ป/เกิด 26 มีนาคม 2547
ตําแหน่ ง กองหน้ า
ชืH อเล่ น
เฟมี
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

เด็กชายนิติธร พงศ์เพชรกุล

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

เด็กชายคคนะ คํายก

เด็กชายเจตติพฒั น์ วงษ์ยีI

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

เด็กชายภาคภูมิ ขุนคงมี

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

เด็กชายอริ ยะ โทแก้ว

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

17 เมษายน 2547
กองหน้ า
ต้ า

1 กุมภาพันธ์ 2547
กองหลัง
แน๊ ค

16 พฤศจิกายน 2547
กองหลัง
ฟลุ๊ก

11 กุมภาพันธ์ 2547
ผู้รักษาประตู
ไซม่ อน

21 พฤษภาคม 2547
กองกลาง
ซีโฟร์

เด็กชายธีร์กวิน จันทร์ศรี

17 กุมภาพันธ์ 2547
กองหลัง
ยูโร

เด็กชายอรรถพล แสงทอง

29 เมษายน 2547
กองหลัง
เก้ า

เด็กชายวิชชากร ขอนผักแว่น

3 กุมภาพันธ์ 2547
กองหน้ า
แน๊ ก
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นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 19 ปี
ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่ เกิน 19 ปี ชุดทําศึกชิงแชมป์ เอเชีย U19 ทีกH รุ งมานามา ประเทศ บาห์ เรน
ระหว่ างวันทีH 13-30 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายถิรพล ธนชาตกุล
23 สิ งหาคม 2541
กองหลัง
แก้ น
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นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 17 - 18 ปี
ทีมชาติไทยรุ่นอายุ17-18 ปี รายการ Aspire Tri-Series ทีกH รุงโดฮาร์ ประเทศ กาตาร์
ระหว่ างวันทีH 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายกิตติพงษ์ แสนสนิท
22 มีนาคม 2542
กองกลาง
แซม
นายสิ ทธิรักษ์ เกิดขุมทอง
6 มกราคม 2543
กองกลาง
ภู
นายวุฒพิ งษ์ เทียH งแท้
20 เมษายน 2543
ผู้รักษาประตู
เป้

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายอานนท์ ประสงค์ พร
21 กุมภาพันธ์ 2543
กองหน้ า
นนท์
นายวุฒิชัย คุ่มเคียH ม
5 กุมภาพันธ์ 2543
กองหลัง
ชาย
นายหัสวรรษ นพเนตร
17 กุมภาพันธ์ 2543
กองกลาง
ภูมิ
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นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 15 ปี
รายการ Jockey Club International Youth Invitational Football Tournament ประเทศฮ่ องกง
ระหว่ างวันทีH 16 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2560
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายศิวกร แยกโคกสู ง
9 พฤษภาคม 2545
กองหลัง
เวฟ
นายณัฐวุฒิ พิมพ์ วงศ์
21 กุมภาพันธ์ 2545
กองหน้ า
ไนท์
นายพงศกร อินเนตร
21 มกราคม 2545
กองหลัง
แจ๊ ค

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายพงศ์ ปณต แก้ ววิเชียร
4 มีนาคม 2545
กองหน้ า
แชมป์
นายอนุชา สดศรี
18 กุมภาพันธ์ 2545
กองกลาง
ก็อต
นายสุ ระเกียรติ เพิมH ศรี
19 มกราคม 2545
กองหลัง
ฟิ ลป์

นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 19 ปี
รายการ Jockey Club International Youth Invitational Football Tournament ประเทศฮ่ องกง
ระหว่ างวันทีH 16 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2560
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น
ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายวนัช วงศ์ วเิ ชียร
3 มีนาคม 2542
กองกลาง
นัช
นายเกือ_ หนุน จันทร์ อาํ ไพ
9 มกราคม 2542
กองหน้ า
หนุน

ชืH อ-สกุล
ว/ด/ป/เกิด
ตําแหน่ ง
ชืH อเล่ น

นายธนาการ แก้ วดวงดี
16 เมษษยน 2542
กองกลาง
โอเว่ น
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งานนักกีฬาโครงการพิเศษบาสเกตบอล

งานนักกีฬาโครงการพิเศษบาสเกตบอลมีหน้าที่หลักในการพัฒนานักกีฬาบาสเกตบอลสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการแข่งขันพร้อม
ทั้งสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และประเทศ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการอบรม และดูแลเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง รวมไปถึงส่วนรวม โครงการพิเศษบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ มากมาย
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ตลอดถึงได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งระดับนานาชาติ
ผลงานการแข่งขันของนักกีฬาโครงการพิเศษบาสเกตบอลอัสสัมชัญธนบุรี
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการกีฬานักเรียนกองทัพอากาศ รุ่น 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี                               
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการธนาคารออมสินรุ่น 18 ปี
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการกรมพลศึกษา 16 ปี         
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ ACT Invitation 2016 รุ่น 15 และ 18 ปี
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ สตรีทบาส Shoot IT รุ่น 13 และ 15 ปี
6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการสิงห์ 3-3 รุ่น 14 ,16 และ 18 ปี
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ 3x3 MONO Stadium 29 รุ่น 18 ปี
8. ได้รับการคัดเลือกทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติ
- ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 SEABA U-18 ชิงแชมป์อาเซียน และคว้าสิทธิเป็นตัวแทนไปชิงแชมป์เอเชีย  
  ณ กรุงเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย
- สร้างประวัติศาสตร์ชนะทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรก ในรุ่นอายุ 18 ปี รายการ FIBA U-18 ชิงแชมป์เอเชีย
                ณ กรุง TEHRAN ประเทศอิหร่าน
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06 ผลการดำ�เนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่  92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวม 80 ไร่
27 ตารางวา จำ�แนกเป็นอาคารเรียน จำ�นวน 7 อาคาร อาคารประกอบ จำ�นวน 13 อาคาร และอาคารอื่น ๆ จำ�นวน 3 อาคาร  รวม
ทั้งสิ้น 23 อาคาร จำ�นวนห้องเรียนหลักสูตรสามัญ  53  ห้อง ห้องเรียนหลักสูตร Bell 43 ห้อง และห้องเรียนหลักสูตร English  
Program 24 ห้อง รวมทั้งหมด 120 ห้อง   
ทั้งนี้ ฝ่ายอาคารสถานที่มีหน่วยงานในสังกัดที่ต้องดูแลรับผิดชอบจำ�นวน จำ�นวน 8 งาน ประกอบด้วย งานบริหารฝ่าย
อาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม งานซ่อมบำ�รุง งานสาธารณูปโภค งานจราจร และรักษาความปลอดภัย   งาน
ศิลป์ และงานหอพัก โดยในงานต่าง ๆ มีหน้าที่ให้บริการ  และอำ�นวยความสะดวก  ดูแลบำ�รุงรักษาอาคารสถานที่     พร้อมทั้ง
ซ่อมแซมแก้ไข บำ�รุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยกับนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง  
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานภายในโรงเรียน

งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

ดำ�เนินการบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ใน
สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่   ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ตามงบประมาณประจำ�ปีที่กำ�หนดไว้   อีกทั้ง
ประสานงานหน่วยงานหรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ดำ�เนินงานเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมาย
และตัวบ่งชี้ ของฝ่ายอาคารสถานที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ขั้นตอนการทำ�งาน P D C A  เพื่อให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน
สามารถติดตามและตรวจสอบได้  มีการส่งเสริมอบรมพัฒนา
บุคลากร โดยให้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก
สถานที่ ใ ห้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ า นการทำ � งานอย่ า งกว้ า งไกลมาก
ขึ้น อีกทั้ง จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพกำ�ลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือ
เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพในการทำ�งาน ดำ�เนิน
การตามนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ใ ช้ ท รั พ ยากรพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างรู้คุณค่ามีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน   ส่งเสริมสนับสนุน
การจั ด แข่ ง ขั น กี ฬ าระหว่ า งพนั ก งานในเครื อ มู ล นิ ธี ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  และการส่งมอบความสุขให้
กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ ขวัญกำ�ลังใจ โดยดำ�เนินการ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  และการทัศนศึกษาประจำ�ปี  
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ผลงานด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ปีการศึกษา  2556  รางวัลชมเชย ประเภทโรงเรียนสะอาดร่มรื่น โครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น
                จากกรุงเทพมหานคร
- ปีการศึกษา  2557  รางวัล Energy Mind Award 2014 ระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัลจำ�นวน 100,000  บาท
  จากการไฟฟ้านครหลวง  
- ปีการศึกษา  2558  รางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา
   ระดับมัธยมศึกษา โครงการ Thailand Energy Awards 2015 จากกรระทรวงพลังงาน
- ปีการศึกษา  2558  ตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 2016
  จากการไฟฟ้านครหลวง
- ปีการศึกษา  2558  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการลดเมืองร้อน
  ด้วยมือเรา ปีที่ 11  โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และมูลนิธิสถาบัน
  สิ่งแวดล้อมไทย
- ปีการศึกษา  2559  ตราสัญลักษณ์ กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1 MEA Energy Saving Building 2016
   เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง
   โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 4
- ปีการศึกษา  2559  ตราสัญลักษณ์  MEA  Energy  Saving  Building 2016 กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน  
   ระดับดีเด่นพิเศษ  จากการไฟฟ้านครหลวง  เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ  เป็นอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้า
   นครหลวง  โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
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งานอาคารสถานที่

ฝ่ า ยอาคารสถานที่ ดำ � เนิ น การดู แ ลตรวจเช็ ค
มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร จัดเตรียมตรวจ
เช็คระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การตรวจสมรรถภาพ
ของอุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือนภัย
เพื่ออพยพผู้ใช้
อาคาร การบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารตามหลัก
เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ดำ�เนินการจัดทำ�รายงานการ
จัดการพลังงานตามแนวทางการปฏิบัติอาคารควบคุม ดำ�เนิน
การฉีดพ่นยุงรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดลูกน้�ำ
ยุงลายและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ดูแลตรวจเช็ค
การกำ�จัดปลวกและแมลง  ตกแต่งภูมิทัศน์ ปรับปรุงพื้นที่ให้
สะอาดเรียบร้อย อำ�นวยความสะดวกในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
การเรียน-การสอน ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน จัดหาพนักงาน
ทำ�ความสะอาดเสริมจากภายนอกเพื่อประจำ�จุดพื้นที่ดูแลให้
มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ อีกทั้งได้ปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่
ตามแผนงานงบประมาณโครงการประจำ�ปีการ
ศึกษา เพื่อให้อาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม
สะดวกสบายและช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียน  ดังนี้
ดำ � เนิ น จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารก่ อ สร้ า งและวั ส ดุ
อุปกรณ์ซ่อมบำ�รุงเพื่อรองรับการใช้งาน ปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียนอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม ดูแลทำ�ความ
สะอาดและลอกท่อระบายน้ำ�   ซ่อมแซมพื้นตัวหนอนและ
พื้นมาร์เบล็กซ์   จัดเปลี่ยนหลังคาและรางน้ำ�  อาคารเรียน
Bell ปูพื้นมาร์เบล็กซ์ทางเดินหน้าบ้านพักภราดา-อาคาร
ยอห์นแมรี่-อาคารอัสสัมชัญ
จัดทำ�หญ้าเทียมสนามลู่วิ่ง
ว่องประชานุกูล เพื่อจัดสรรพื้นที่ด้านกิจกรรมกีฬากลาง
แจ้งและส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยการจัด
สภาพแวดล้ อ มและการบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นา
ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สนามว่องประชานุกูล อีกทั้งได้ด�ำ เนินการตามนโยบาย เป้า
หมาย และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ใช้
ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
การตรวจเช็คความเรียบร้อยของการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ประจำ�ทุกวัน
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งานสิ่งแวดล้อม

ดำ�เนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  ดูแลสวนพฤกษศาสตร์  
สวนพรรณไม้ในวรรณคดี   สวนสมุนไพรบริเวณโดยรอบ
โรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศที่ดี
เป็นที่พักผ่อนสำ�หรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ดำ�เนินการตรวจ
เช็คความเรียบร้อยในการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของ
เสียต่างๆ ภายในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ   จัดหาพนักงาน
สวนเพิ่มเติมเพื่อดูแลตกแต่งพืชพันธุ์ไม้   สวน สนาม ภายใน
โรงเรียนให้มีความสวยงาม มีการดูแลบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานในศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย   สถานี
บดกิ่งไม้และปุ๋ยหมัก   สถานีไบโอดีเซล    สถานีผลิตก๊าซหุง
ต้ม  สถานีผลิตปุ๋ยอัดเม็ด  สถานีผลิตปุ๋ยน้�ำ หมัก EM   สถานี
ระบบชลประทาน    สถานีพลังงานจากแสงอาทิตย์    สถานี
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์   สถานีเพาะชำ�กล้วยไม้    สถานีแปลง
นาสาธิต    สถานีแปลงผักปลอดสารพิษ   สถานีเพาะเห็ด   
สถานีเลี้ยงไก่   สถานีเลี้ยงเป็ด   สถานีเลี้ยงปลา   สถานีสวน
สุขภาพ   สถานีสวนสมุนไพร   สถานีสัตว์เลี้ยง   สถานีสวน
พฤกษศาสตร์    สถานีเรือนเพาะชำ�   รวมทั้งสิ้น 21 ศูนย์การ
เรียนรู้   เพื่อให้นักเรียน บุคลากร และชุมชนได้ใช้ประโยชน์
ในศูนย์การเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความร่มรื่น  

งานซ่อมบำ�รุง

ดำ�เนินการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
อาคาร และวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำ�นักงาน รวม
ถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอนของนักเรียน ให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำ�นวย
ความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน และให้บริการ
ต่าง ๆ ต่อหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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งานสาธารณูปโภค

ดำ�เนินการดูแลตรวจเช็ค ทำ�ความสะอาด ซ่อมแซม
บำ�รุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงเรียน  
ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ�ประปา ระบบเครื่อง
ปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ทีวี เครื่องเสียง กล้องวงจรปิด
ลิฟต์ โสตทัศนูปกรณ์   เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานภายใน
โรงเรียน และสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถใช้งาน
และให้บริการได้ตลอดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัยกับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ที่มาติดต่องานภายใน
โรงเรียน   ดำ�เนินการประสานงานเพื่อตรวจเช็ควัดค่าความ
สะอาดของน้�ำ ดื่มที่ผ่านเครื่องกรองน้�ำ ระบบ OA ให้มีความ
สะอาด สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้�ำ ทิ้ง
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมในห้องปฏิบัติการ
รับรองผลการประเมินคุณภาพน้� ำ ต่อกระทรวงอุตสาหกรรม
มีค่าบีโอดี และทีเคเอ็น ตามที่กำ�หนด
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดหาพนักงาน ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ชำ�นาญการเฉพาะทาง จากหน่วยงานบริษัท
ภายนอกเข้ามาช่วยดูแล ตรวจเช็ค ระบบเครื่องปรับอากาศ
WATER COOLED CHILLER SYSTEM โดยบริษัท แอร์
โค จำ�กัด   ดูแลตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE
โดย บริษัท ทีมเทคโนโลยี จำ�กัด   ดูแลตรวจเช็คงานระบบ
ลิฟต์ โดย บริษัท มิตซูบิชิ จำ�กัด และ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอ
ลลิเวเตอร์ จำ�กัด   ทั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินงาน การใช้งานมี
ความเรียบร้อย ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดำ�เนินการอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูงในหม้อแปลง 7 หม้อ  ตรวจเช็คตู้เมนไฟฟ้าและ
เปลี่ยนแคปแบงค์   เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าอาคารราฟาแอลเป็น
LED
เพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นระบบแสง
สว่าง  ดำ�เนินการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ จำ�นวน 160 แผง ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้
โดยตรงภายในอาคารอัสสัมชัญลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือน
ละ25,000 บาท จัดเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ำ�  รดน้�ำ ต้นไม้สนาม
ว่องประชานุกูล  เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศระบบ Split Type
ที่อาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารอิลเดอฟองโซ ดำ�เนินการ
ย้ายปั๊มน้ำ�บ่อปลาบริเวณบ้านพักภราดา   เปลี่ยนตู้คอนโทรล
ปั๊มน้ำ�และถังเก็บน้�ำ ดื่มอาคารราฟาแอล   จัดซื้อเครื่องตีน้ำ� 
บ่อเก็บน้�ำ หลังโดม   ดำ�เนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ระบบ VRV อาคารอัสสัมชัญ  ปรับปรุงระบบเสียงอาคารหอ
ประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต  ปรับปรุงระบบเสียงอาคาร
อัฒจันทร์
จัดซื้อเครื่องเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์รองรับ

การใช้งานกิจกรรมนักเรียนภายในโรงเรียน   ปรับเปลี่ยนมอ
ดูเลชั่นและบูสเตอร์ขยายสัญญาณระบบทีวี จัดทำ�  SUPPY
POWER TDA ระบบโทรศัพท์พร้อมรีโมทการ์ด  จัดซื้อวิทยุ
สื่อสารสำ�หรับรองรับการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งได้ด�ำ เนินการ
ตามนโยบาย เป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ให้ใช้ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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งานจราจรและรักษาความปลอดภัย

ดำ � เนิ น การจั ด พนั ก งานดู แ ลการจราจรและรั ก ษา
ความปลอดภัยภายในโรงเรียน โดยจัดแบ่งพนักงานออกเป็น
2 ช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วงกลางคืน เพื่อให้มีพนักงานดูแล
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การปฏิบัติหน้าที่งาน
ดำ�เนินการตรวจเช็ครถเข้า-ออก ตรวจเช็คบุคคลภายนอกที่
เข้ามาติดต่องานภายในโรงเรียน จัดและให้บริการสถานที่
จอดรถภายในโรงเรียน ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ต�ำ รวจ
สถานีต�ำ รวจหลักสอง   ดำ�เนินงานร่วมกับงานสาธารณูปโภค
ในการสูบน้�ำ ออกจากอาคารกรณีฉุกเฉิน
ช่วงเวลามีฝน
ตกหนัก
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารจั ด หาพนั ก งานจากบริ ษั ท
ภายนอก เข้ามาช่วยดูแลการจราจรและรักษาความปลอดภัย
ช่วงเวลากลางวัน เพื่อให้การดูแลสวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรของ
โรงเรียน มีประสิทธิภาพ

งานศิลป์

ดำ�เนินการจัดเขียนป้ายผ้าตัวหนังสือ
ตัดสติกเกอร์
ประสานงานตามรายการขอให้ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์    ป้ายข้อความและสื่อต่าง ๆ    เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ติดตาม แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายใน-ภาย
นอก ให้การดำ�เนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความชัดเจน
สามารถรับรู้เรื่องราวในการใช้สถานที่ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะ
สม
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งานหอพัก

ดำ�เนินการดูแลตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำ�รุงรักษาห้อง
พักในอาคารทั้ง 2 อาคาร พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
อำ�นวยความสะดวก ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนเข้าพัก และ
ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนและครูต่างชาติ ที่มีความ
ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพัก จัดเตรียมห้องพักรับรอง
คณะภราดาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายใน
บริเวณหอพัก ตรวจเช็คการใช้ไฟฟ้า-น้�ำ ประปาตามห้องพัก
ต่างๆ เพื่อทำ�บิลเรียกเก็บค่าเช่าพัก-ค่าไฟฟ้า-ประปา ในแต่ละ
เดือน นอกจากนี้มีการดูแลวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น กระติกน้�ำ ร้อน และ
ชุดเครื่องนอน ฯลฯ ตามห้องพักต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี
พร้อมใช้งาน ดำ�เนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหอพักโดย
การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อให้มีความร่มรื่น   ดำ�เนินการติด
ตั้งกล้องวงจรปิดและระบบคีย์การ์ด เพื่อเพิ่มการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้เข้าพักอาศัย
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07 ผลการดำ�เนินงานสำ�นักผู้อำ�นวยการ
งานนโยบายและแผน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร  ี ได้ดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียนระยะที่ 4 พ.ศ. 2555-2559  ซึ่งได้ก�ำ หนดวิสัยทัศน์
ในการจัดการศึกษา “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผู้น�ำ องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม นำ�สู่ประชาคมอาเซียน       
ด้วยมาตรฐานคุณภาพสากล” ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของผู้อำ�นวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์  ที่ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล     มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม
มีความสามารถด้านสุนทรียภาพ มีอาคารสถานที่ บรรยากาศร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งวิทยบริการเพื่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   ซึ่งในปีการศึกษา 2559   ได้ดำ�เนินการปรับแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปีที่สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยในปีการศึกษา 2559 ผู้อำ�นวยการมีนโยบาย
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ครอบคลุมการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
นโยบายด้านผู้เรียน :
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย
2. ผู้เรียนรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและสังคม
3. ผู้เรียนปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
4. ผู้เรียนใส่ใจวิชาการควบคู่กิจกรรมและนันทนาการ
5. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
6. ผู้เรียนเป็นคนดีในระดับมาตรฐานสากล
นโยบายด้านครูและบุคลากร :
1. เป็นผู้อภิบาล เป็นแม่พิมพ์ที่ดี
2. พัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ
3. รักในวิชาชีพและก้าวสู่มาตรฐานสากลพร้อม ๆ กัน
4. ร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
5. นำ�คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาคาทอลิก มา
ประยุกต์ใช้
นโยบายด้านโรงเรียน :
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ที่จะพัฒนาด้าน
วิชาการ ด้านสุนทรียภาพต่าง ๆ    ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ACT GO GREEN
4. เป็นสถานที่ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและปลอดภัย
5. การทำ�งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

จุดเน้นการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 :
1. ส่งเสริมระเบียบวินัย
2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด  ความสามารถ และ
ความสนใจ
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์ของโรงเรียน :   ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะ
อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม
เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี :   ผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำ�ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์ “School Web-based Information System [SWIS]”
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ   เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการทำ�งานเป็นทีม  
พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ  พัฒนา
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บุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
และคอมพิวเตอร์
สำ�หรับปีการศึกษา 2559 งานนโยบายและแผนได้ดำ�เนินงาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ พิจารณาอนุมัติและประกาศ
ใช้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560-2564 ต่อไป
ตามภาระแผนงานต่างๆดังนี้
1. ดำ�เนินโครงการจัดทำ�แผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
พ.ศ.2560-2564 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากหน่วย 2.   ดำ�เนินงานในการกำ�กับ และติดตามการสรุปประเมินผล
งาน/ฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยกำ�หนดแผนการ ดำ�เนินงาน แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2559 และการสรุปประเมิน
ผลการดำ�เนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำ�เร็จ ตาม
โดยสรุปดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis และความคาด แผนพัฒนาโรงเรียนฯ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการ
หวัง จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ดำ�เนินงานต่าง ๆ ต่อไป
โรงเรียน ผู้ปกครอง  คณะครู นักเรียนและชุมชน
1.2 ดำ�เนินการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของแผน 3. ดำ�เนินการจัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปี 2559 เพื่อใช้เป็น
พัฒนาโรงเรียนฯ พ.ศ.2555-2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการ แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
ครู พัฒนาระบบบริหาร/จัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายใน
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาโรงเรียนฯอย่างต่อเนื่อง
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจาก (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่ง แผนพัฒนาโรงเรียน ระยะที่ 4 พ.ศ. 2555–2559 โดยมีการจัด
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ทำ�แผนงาน/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณต่าง ๆ เพื่อ
ชาติ   พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ทิศทาง รองรับเป้าหมายตามแผนพัฒนา ฯ ซึ่งผลการดำ�เนินงาน
การจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางนั ก บุ ญ มงฟอร์ ต ในคริ ส ต์ บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามที่
ศตวรรษที่ 21 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล กำ �หนดไว้ โดยมี การจั ดทำ �แผนงาน/โครงการแยกตามฝ่ าย
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564   (ร่าง) การประเมินคุณภาพ ดังนี้
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 4 เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ ( TQA )
แผนงาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฯลฯ
1.4  กำ�หนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ   เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ สู่แผน
งานโครงการและงบประมาณโดยสังเขป ในแต่ละปีการศึกษา
1.5   การกำ�กับติดตาม การนำ�แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติซึ่งนำ�เสนอ และให้
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งานประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อผดุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน
3. กำ�หนดเกณฑ์การประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาให้
สอดคล้องกับธรรมนูญโรงเรียน
4. ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้และความตระหนัก
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เพื่อรายงานการพัฒนา และความก้าวหน้าของโรงเรียนต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
6. เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพของ
FSG
ภาระหน้าที่ตามกฎกระทรวง
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถาน
ศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง 8 รายการ
ประกอบด้วยการ  
1. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
3. การจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
4. การดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
5. การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา                     
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำ�ปี  
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

2. รับการตรวจติดตามจาก คณะกรรมการงานมาตรฐาน FSG
คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย
การศึกษา มูลนิธิฯ     เดินทางมาตรวจติดตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนฯ  ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน
2559 เพือ่ ดำ�เนินการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน
การดำ�เนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 2559
1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
1.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (พฤษภาคม
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2559)
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนฯมีการแต่งตั้งคณะ 2. เพื่อติดตาม และรายงานผลการดำ�เนินงานของโรงเรียนใน
กรรมการประกันคุณภาพภายในที่มีคณะครูจากหน่วยต่าง ๆ เครือมูลนิธิฯ ตามประกาศที่ 1/2554 เรื่องแนวปฏิบัติการ
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนฯ ที่มีภาระหน้าที่ที่สอด บริ ห ารการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
คล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง
บุญพราหมณ์ ผูอ้ �ำ นวยการเป็นทีป่ รึกษา  และมาสเตอร์วาทิตย์      3. เพื่อติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น แกนกลางพุทธศักราช 2551 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
ประธานกรรมการ  ซึ่งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ  เพื่อ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตามประกาศที่ 6/2552  อย่าง
กำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินงานตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยมีการประชุมเป็นประจำ�
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4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
3. ดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�รายงานประเมิน
ตนเอง( SAR )
ก่ อ นปิ ด ปี ก ารศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล       
ผลการดำ�เนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา FSG เพื่อ
จัดทำ�รายงานประเมินตนเอง   ประจำ�ปีการศึกษา 2559 จาก
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน     โดยนำ�ข้อมูลจากการ
ดำ�เนินงานตลอดปีการศึกษามาสรุปวิเคราะห์ในการเขียน
3A ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร
และข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน สำ�หรับ
ยืนยัน และเป็นหลักฐานสำ�หรับการตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
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การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

การศึกษาถือเป็นรากฐานสำ�คัญประการหนึ่งในการสร้างประชาคมอาเซียน เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คน
ได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพ และขีดความ
สามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดำ�รงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์   
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น การพัฒนาครูจึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม ทั้งนี้ คุณครูจะเป็นผู้เสริมสร้าง การพัฒนา และความ
เจริญเติบโตของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม สัมมนา และให้ความรู้แก่บุคลากร
ของโรงเรียนในทุกมิติ นอกเหนือจากส่งเสริมบุคลากรให้ไปอบรมในสถาบันต่าง ๆ ภายนอก โดยตลอดปีการศึกษา 2559                       
มีรายละเอียดการจัดอบรม สัมมนา ของบุคลากรดังนี้
หัวข้อ

วันที่

วิทยากร

1. การสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2559 มีหัวข้อดังนี้
1.1 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน
1.2 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข
1.3 ความสุข...ที่เลือกได้
1.4 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

13-14 พฤษภาคม 2559
13-พ.ค.-59
13-พ.ค.-59
14-พ.ค.-59
14-พ.ค.-59

2. การอบรมเรื่อง หลักสูตรวิปัสสนา (10 วัน)

4-15 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ธรรมธานี เขตคลองสามวา

3. การสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำ�ปี 2559
ในหัวข้อ “โรงเรียนคาร์บอนต่ำ�สู่ชุมชน”

23-26 พฤษภาคม 2559 วิทยากรจากการไฟฟ้านครหลวง

1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ปีการศึกษา 2559
27-28 พฤษภาคม 2559
มีหัวข้อดังนี้
4.1 การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร
27-พ.ค.-59
4.2 จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียน
27-พ.ค.-59
      คาทอลิก
27-พ.ค.-59
4.3 แรงจูงใจ ในการทำ�งาน
4.4 การดูแลนักเรียนในสายงานปกครอง
27-พ.ค.-59
4.5 ความคาดหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน
27-พ.ค.-59
4.6   การใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียน (SWIS)
28-พ.ค.-59
5. การอบรมเรื่องนวดกล้ามเนื้อด้วยตัวเอง โดยใช้ Foam
Roller
6. การอบรมเรื่องการเล่นกีฬาทางวิชาการ คำ�คม

29 พฤษภาคม 2559
2 มิถุนายน 2559

คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส
อาจารย์สวิง หมื่นแสน
คุณสมชาย ตรีดารา
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ
มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว
มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์
มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
วิทยากรจาก Fit-D Fitness
คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากร
จากสมาคมครอสเวิร์ดแม เอแม็ท คำ�คม
และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
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วันที่

7. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2559
7.1 การเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี
7.2 การเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี

4 มิถุนายน 2559

8. การอบรมวิธีการเล่นเกม เอแม็ท

8 มิถุนายน 2559 วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท
คำ�คม และซูโดกุแห่งประเทศไทย

9. การอบรม “วิธีการเล่นเกม Crossword”

8 มิถุนายน 2559 คุณภูรินทร์ เรืองยศงามเลิศ และ
คุณพิศัลย์ คันธวัฒน์ วิทยากรจากสมาคม
Crossword แห่งประเทศไทย
8 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

10. การบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
(1/2559)
11. การอบรมเรื่อง “Robotic and STEM Education ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น”

10-12
มิถุนายน 2559

วิทยากร
ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
พญ.เบญจพร ตันตสูติ

Dr.Nomura จากมหาวิทยาลัยไซตามะ
ประเทศญี่ปุ่น

12. การศึกษาดูงานโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

13 มิถุนายน 2559 วิทยากรจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

13. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลและการ
ป้องกันอัคคีภัย/ซ้อมหนีไฟ”

16 มิถุนายน 2559 วิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวช

14. การศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
St. Joseph

23 มิถุนายน 2559 วิทยากรจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ

15. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator
22-24 มิถุนายน วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล
CS6 Workshop : Creative Vector Desing with Illustrator
2559
CS6”
16. การอบรมเรื่องการเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ 24 มิถุนายน 2559 คุณวิศรุต อังคทะวานิช
ผลงาน และเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน
17. การศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัย และพัฒนาการศึกษา

29 มิถุนายน 2559 วิทยากรจากโรงเรียนสาธิตฯ

18. การศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

4 กรกฎาคม 2559 วิทยากรจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

19. การอบรมเรื่องการอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์

5 กรกฎาคม 2559 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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20. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย”
21. การอบรมเรื่อง “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All
ASEAN : All for Our Beloved King”

วันที่

วิทยากร

11 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
และคณะ
15-19 กรกฎาคม คณะวิทยากรจากมูลนิธิศิลปะเพื่อมวล
2559
มนุษย์ (Art for All)

22. การอบรม “การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ”

23 กรกฎาคม 2559 คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์
สมหวัง

23. การจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564

27 กรกฎาคม 2559 ดร.อาทิตย์ สอนสุจิตรา

24. เทคนิคการสอนภาษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน

30 กรกฎาคม 2559 อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ

25. การอบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ
26. การบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
(2/2559)
27. การใช้โปรแกรม Logic เพื่อตัดต่อ และบันทึกเสียง
เบื้องต้น

4 สิงหาคม-8 วิทยากรจากบริษัทแคนนอน
กันยายน 2559
9 สิงหาคม 2559 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู
16-19 สิงหาคม
2559

มาสเตอร์ศิริ กังวัลทรัพย์

28. การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)

17 สิงหาคม 2559 ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และบุคลากร
ศูนย์คอมพิวเตอร์

29. สถิติไม่ยากอย่างที่คิด

18 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์จิตร          
สิทธีอมร

30. สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก : มรดก
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

18 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปราณี
กุลละวนิชย์ ศาสตราจารย์
ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ ศาสตราจารย์
ดร.บัณฑิต จุลาสัย
19 สิงหาคม 2559 ศาสตร์จารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ

31. การอบรม “ระบบการจัดการเรียนการสอน
และแนวทางการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้านดนตรี”
32. การเย็บผ้า ชิ้นงาน คือ กระเป๋าสตางค์

19, 26 สิงหาคม วิทยากรจากบริษัทเป็นคุณ จำ�กัด
2559
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33. การอบรมสัมมนาเรื่องการฟื้นฟูความกระตือรือร้น
ทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (Education Today and
Tomorrow : A Renewing passion)
34. การบริหารการเงิน
35. การอบรม “การส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบ Aural Test
(หลักสูตรใหม่)”

วันที่
21-24 สิงหาคม
2559

40. การศึกษาดูงานบริษัท เพิ่มสิน สติลเวิคส์ จำ�กัด
(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสากลออร์คิดส์  
จังหวัดนครราชสีมา
41. การศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนกมัธยม
42. การอบรมสัมมนา “เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการ
ให้อภัย และเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ”

คณะวิทยากรจากสมาคมการศึกษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทย

1 กันยายน 2559 มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์
1 กันยายน 2559 วิทยากรจากศูนย์ทรินิตี้ประเทศไทย

3-4 กันยายน 2559
36. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่ม
ศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
37. ศึกษาดูงาน “สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
7 กันยายน 2559
พระจอมเกล้า ธนบุรี”
38. การพัฒนาหลักเกณฑ์ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
39. การจัดกิจกรรมการเรียนรุ้ 4H และการสอนศิลปะ
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน

วิทยากร

วิทยากรจากสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

คณะวิทยากรจากสำ�นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
8 กันยายน 2559 วิทยากรจากสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา

19 กันยายน 2559 ศึกษานิเทศก์จรินทร์ โฮ่สกุล
24 กันยายน 2559 วิทยากรจำ�บริษัทเพิ่มสิน
และบริษัทสากลฯ
29 กันยายน 2559 วิทยากรจากโรงเรียนสาธิตฯ
1 ตุลาคม 2559

วิทยากร คุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก

43. การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English 3-14 ตุลาคม 2559 ครูผู้สอนจากศูนย์เบลล์
44. การประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น�้ำ เลียนแบบ
ธรรมชาติ

6 ตุลาคม 2559

บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป

45. การอบรม “จิตเมตตาในการทำ�งาน”

8 ตุลาคม 2559

บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
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46. การอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านการจัดการเรียนรู้
47. การอบรม “Smart classroom ห้องเรียนอัจฉริยะ”

วันที่

วิทยากร

7, 14 ตุลาคม 2559 ดร.รุ่งทิวา แพ้มรุ่ง และ ผศ.ดร.ชมนาด  
เชื้อสุวรรณเทวี ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 ตุลาคม 2559 อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

48. การอบรม “การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำ�
ด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน”

17 ตุลาคม 2559 มิสวิไลพร ศิลางาม

49. การอบรม “การสรุปงานประจำ�ภาคเรียนที่ 1/2559
และการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการทำ�งานภาคเรียนที่
2/2559”
50. การอบรม เรื่อง Course Train the Trainer

17 ตุลาคม 2559 มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์
17-18 ตุลาคม 2559 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

51. การสัมมนา “การปฐมนิเทศครูประจำ�การใหม่
ปีการศึกษา 2559”
52. การอบรม “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน”

17-19 ตุลาคม 2559 วิทยากรจากงานพัฒนาการศึกษา ฝ่าย
การศึกษา มูลนิธิฯ
18 ตุลาคม 2559 ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน

53. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ�แผนพัฒนา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร      
ี พ.ศ. 2560-2564”

29-30 ตุลาคม 2559 ดร.อาทิตย์ สอนสุจิตรา

54. การอบรม “ระบบการจัดการเรียนการสอน
และแนวทางการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้านดนตรี”

4 พฤศจิกายน 2559 วิทยากรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

55. การศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

10 พฤศจิกายน
2559

วิทยากรจากโรงเรียนสาธิต

56. การอบรม “การใช้งานโปรแกรม PDF Shaper”

16 พฤศจิกายน
2559

มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล
และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

57. การอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Learning

21 พฤศจิกายน
2559

อาจารย์บุญเกียรติ เจตจำ�นงนุช

58. การใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น
Teacher kit

30 พฤศจิกายน
2559

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
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หัวข้อ

วันที่

วิทยากร

59. การอบรม “หลักสูตร Learn With Ipad”

10 ธันวาคม 2559 วิทยากรจากบริษัท เอสพีวีไอ จำ�กัด

60. การอบรมสัมมนา “Teaching Mathematics and Science towards Thailand 4.0”

17 ธันวาคม 2559 วิทยากรจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัท เพอลังอิ พับลิซซิ่ง

61. การอบรม “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva”

22 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยากร มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง
และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

62. การอบรม “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ โดยเน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา”

1 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล

63. การประชุมสัมมนา “การตรวจ นิเทศ และติดตาม
การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน”

4 มีนาคม 2560

คณะวิทยากรจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

64. การสัมมนา “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์”

11-12 มีนาคม
2560
6 มกราคม-10
มีนาคม

มาสเตอร์วาทิตย์  ศรีวิชัยรัตน์

65. การอบรม เรื่อง “English for Admin Course”
66. การอบรม “บทบาทผู้น�ำ เทคนิคการบริหารคน”

Mr. James Sowerby, Mr. James Close

13 มีนาคม 2560 บาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร

67. การอบรมในหัวข้อ
    67.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น
    67.2 การบริหารโครงการ

13-14 มีนาคม
2560

มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์
มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์
มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์

68. การอบรมสัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน
      68.1 การประเมินความเสี่ยง ประจำ�ปีการศึกษา 2559
      68.2 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำ�ปีการศึกษา 2559

13-14 มีนาคม
2560

มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์

69. การประชุมสัมมนา “เครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษาพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้”

17 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยากรจากกองสุขาภิบาลอาหาร
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สรุปกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

จำ�นวน (ครั้ง)

1. การจัดอบรมภายในโรงเรียน

30

2. การจัดอบรมและเข้ารับการอบรมภายนอกโรงเรียน

36

3. การจัดอบรมโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
    แห่งประเทศไทย

3

4. การศึกษาดูงานต่างประเทศ

10

การส่งเสริมบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ
1. ผู้อำ�นวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กับโรงเรียนสาธิตมัธยมถงจี้ ณ เมืองเซี้ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559

mer Course 2017   ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม-15 พฤษภาคม
2560 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ และทัศนศึกษา
3 ประเทศ (ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และประเทศ
ฝรั่งเศส)

7. มิสฮานาน อีหมัน เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย และความ
2. มาสเตอร์จุลพงษ์ กลิ่นหอม มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์ ปลอดภัยของนักเรียน โครงการ Premium English Summer
และคณะผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย Course 2017 (4 weeks) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-21 เมษายน
พร้อมนักกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้าร่วม 2560 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ และทัศนศึกษา
การแข่ ง ขั น รายการปี น หน้ า ผาชิ ง แชมป์ เ อเชี ย การแข่ ง ขั น 3 ประเทศ (ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และประเทศ
ปีหน้าผา Asian Youth Championship-Tehran ( lRl ) 2016       ฝรั่งเศส)
ณ ประเทศอิหร่าน  เมื่อวันที่ 27-30 กันยายน 2559  
8. มิสอลิสา แสงเวช มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ
3. มิสธนพร กิจสุทธิ และมิสสมพิศ จีนสุข เป็นผู้ดูแลความ เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของนักเรียน
เรียบร้อย และความปลอดภัยของนักเรียนโครงการ Study โครงการ English Summer Course (4 weeks) ระหว่างวัน
Tour October Course 2016 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้นำ� ที่ 1-28 เมษายน 2560 ณ เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ และ
นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ไปศึกษาและทัศนศึกษา ณ สถาบัน ทัศนศึกษา 3 ประเทศ (ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และ
New Zealand Language Centre เมือง Auckland ประเทศ ประเทศฝรั่งเศส)
นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 9. มาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์ มาสเตอร์สันติ วงษ์พันธุ์  เข้าเรียน
กับเจ้าของภาษาโดยตรง อีกทั้งยังได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่ คอร์สภาษาอังกฤษ Effective English + Skills Course ที่ศูนย์
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเมือง Auckland
เบลล์ (3 weeks) ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม
4. มาสเตอร์นิวัติ แซ่ลี้ ระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 2560         2560 ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์ มิสธีรดา จิตรบำ�รุง เป็นผู้ดูแล 10. มาสเตอร์จงดี สินบูรพา เป็นผู้ดูแลคณะนักกีฬาสแต็ค
ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของนักเรียน ในการไป เยาวชนที ม ชาติ ไ ทยเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าชิ ง แชมป์ โ ลก
ทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 12-26 มีนาคม 2560 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประจำ�ปี 2017 (WSSA 2017 World Sport Stacking Champiสาธารณรัฐประชาชนจีน
onships) ระหว่างวันที่ 13 – 18 เมษายน 2560 ณ เมืองเกาสง
6. มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์ เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย และ (Kaohsiung) ประเทศไต้หวัน
ความปลอดภัยของนักเรียน โครงการ Premium English Sum129

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และนำ�ความรู้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากร
ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปีการศึกษา 2559       
มีจำ�นวน 4 ทุน
1. มิสสิริพร คงประชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
2. มาเตอร์อัคเดศ กานตฺอัศฒ์เดช มหาวิทยาลัยชินวัตร
สาขา Teaching English as an International Language
3. มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร์ มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. มิสชญาภา คงเฟื่อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขาการจัดการ

ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559 ได้แก่
1. มิสรัชนี นันทะวรการ หัวหน้าระดับชั้น ป.3
2. มิสปิ่นแก้ว ทรัพย์สนอง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.5
3. มิสลัดดาวัลย์ เดชมี ครูสังกัดงานอนามัย
4. มิสกรรณิการ์ แสงเดือน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ Grade
11

5. มิสมณีรัตน์ ธรารักษ์สมบัติ หัวหน้าระดับชั้น ม.4
6. มิสมยุรี ปรีดาคุณ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6
7. มาสเตอร์เฉลิมพล เอี่ยมวัฒน์ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้น ม.2
8. มิสปริสนา ธรรมครูปัทม์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
ป.2
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รางวัลครูดีเด่นจากหน่วยงานต่าง ๆ
ลำ�ดับที่

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1.

มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี
มาสเตอร์อัครัช ขันธปรีชา
มาสเตอร์อัคเดช กานต์อัศเดช
มิสศรุดา ปัญญานิมิต
มิสมยุรี บุญชูวงศ์
มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ
มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร
มิสปรียารัตน์ คนหลัก
มิสสุทธิกานต์ อุปพงษ์
มิสจินตนา ชี้แจง
มิสวิไลพร ศิลางาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

2.

มาสเตอร์จงดี สินบูรพา
มิสพรพรรณ ธาราแดน
มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

3.

มิสนงนุช เอกตระกูล  

รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

4.

มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา   

5.

มิสอัจฉรา จันหา   

6.

มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น    

7.

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์

สถาบัน / องค์กร ระดับ
/ หน่วยงาน
ผลงาน
กระทรวง
ประเทศ
ศึกษาธิการ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

สมาพันธ์สมาคม
ผู้ ป กครองและ
ครู โ รงเรี ย นใน
เครือมูลนิธิฯ
รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน  
สมาพันธ์สมาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้ ป กครองและ
ครู โ รงเรี ย นใน
เครือมูลนิธิฯ
รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูนิเทศ
สมาพันธ์สมาคม
ผู้ ป กครองและ
ครู โ รงเรี ย นใน
เครือมูลนิธิฯ
รางวัลครูดีเด่น ประเภทผู้ร่วมบริหาร
สมาพันธ์สมาคม
ผู้ ป กครองและ
ครู โ รงเรี ย นใน
เครือมูลนิธิฯ
รางวัลชมเชย ประเภทบุคลากรทางการศึกษา สมาพันธ์สมาคม
ผู้ ป กครองและ
ครู โ รงเรี ย นใน
เครือมูลนิธิฯ

ประเทศ

โรงเรียน
ในเครือฯ
โรงเรียน
ในเครือฯ
โรงเรียน
ในเครือฯ
โรงเรียน
ในเครือฯ
โรงเรียน
ในเครือฯ
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ลำ�ดับที่

ชื่อ-สกุล

รางวัล

สถาบัน / องค์กร
/ หน่วยงาน

ระดับ
ผลงาน

กรมพลศึกษา

ประเทศ

8.

มาสเตอร์ธร สอระภูมิ

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลยอดเยี่ยม (รุ่น 18 ปี )

9.

มิสกิตติญา วงศ์สัมพันธ์
มิสสิริกานต์ คมวิลาส

รางวัลระดับดีเยี่ยม
รางวัลระดับดี

10.

มาสเตอร์จิระพันธ ์   
เหลืองประสิทธ์

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ

11.

ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย
ผู้ร่วมบริหารดีเด่น โครงการโรงเรียนต้นแบบ สภากาชาดไทย
มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ มาตรฐานต้านยาเสพติด ปี 2559

ประเทศ

12.

มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์
มิสอัจฉรา จันหา
มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์
มาสเตอร์ประเทือง โปร่งมณี
มาสเตอร์ธนพัต สุลำ�นาจ

ประเทศ

ครูแกนนำ� โครงการโรงเรียนต้นแบบ
มาตรฐานต้านยาเสพติด ปี 2559

สมาคม
ประเทศ
สถานการณ์
จำ�ลอง และเกม
เพื่อการเรียนรู้     
หน่วยบัญชาการ ประเทศ
รักษาดินแดน

สภากาชาดไทย
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ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี - เบลล์
ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี - เบลล์ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในตารางเรียน โดยมีครูต่างชาติจำ�นวน 23 คน ทั้งนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอน
คอร์สพิเศษคือ คอร์สภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรโรงเรียน คอร์ส Bell Extra (เวลา 16.00 - 17.00 น.) October Course และ
Summer Course สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
1. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษสำ�หรับครู และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนที่สนใจในช่วง October Course แบ่งออกเป็น 2
ระดับ จัดการเรียนการสอนระดับละ 2 ช่วงเวลา เป็นระยะ
เวลา 10 วัน วันละ 2 ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ระดับ Elementary จัดการเรียนการสอนโดย
Miss Elri Kriel และ Mr. Simon Wintersgill มีผู้เข้าเรียนรวม
16 คน
1.2 ระดับ Pre-Intermediate จัดการเรียนการสอน
โดย Mr. James Close และ Mr. James Sowerby มีผู้เข้าเรียน
รวม 18 คน

รายละเอียดจำ�นวนนักเรียนเข้าร่วมคอร์สต่าง ๆ ของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น คอร์ส

Bell Extra
1/2559

October Course

Bell Extra
2/2559

Bell Summer
School

ACT-Bell Summer Course

ป.1

22

14

17

15

-

ป.2

42

7

35

8

33

ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

31
31
11
5
142

9
7
4
3
44

27
28
11
5
123

5
2
6
36

20
20
3
4
80
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2. ในปีการศึกษา 2559 ตัวแทนศูนย์ Bell จากประเทศอังกฤษ
เดินทางมาเยี่ยมที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จำ�นวน 2 ครั้ง
คือ
2.1 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 9.00 -15.30 น. Mr.
Bruce Milne และ Mr. Thomas Beakes ตำ�แหน่ง Academic
Manager ประเทศอังกฤษ เดินทางมาตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน (Quality Assurance and Development:
QAD) โดยได้เดินดูบรรยากาศรอบ ๆ โรงเรียน การจัดการ
เรียนการสอนภายในห้องเรียน พูดคุยกับหัวหน้าครูชาวต่าง
ชาติ และผู้ประสานงานไทย
2.2 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-15.30 น.
ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้จัดอบรมครูต่างชาติของศูนย์
ภาษาอังกฤษ ACT-Bell โดย Mr. David Valente ตำ�แหน่ง
Head of Education of Stanford University มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะของครูผู้สอนและปรับแนวทางการสอน
ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย อบรมในหัวข้อที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
2.3 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษ
ACT-Bell จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่ส�ำ เร็จการศึกษาแผนการเรียน Bell ประจำ�ปีการศึกษา
2559 เวลา 9.00 น.-10.10 น. ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 โดย
มี Mr. David Van Den Bergh ตัวแทนจากศูนย์ภาษาอังกฤษ
Bell ณ เมือง Cambridge เป็นประธานในพิธี โดยมีภราดา
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง รวมทั้งคณะ
กรรมการที่ ป รึ ก ษาผู้ อำ � นวยการและคณะครู เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
เกียรติในพิธี
3. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell จัดอบรมครูต่างชาติ ทุกวัน
ศุกร์เวลา 8.10 - 9.00 น. โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน
4. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยแบ่งออก
เป็น 2 ชนิดรางวัลคือ First Prize สำ�หรับนักเรียนที่เรียน
ดี ได้คะแนนสูงสุดของของเรียน Bell และ Teacher’s Prize
สำ�หรับนักเรียนที่มีความวิริยอุตสาหะ ตั้งใจเรียน
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5. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้จัดให้มีการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หรือ
Cambridge English Language Assessment ซึ่งข้อสอบประกอบด้วย การสอบ Reading&Writing การสอบ Listening และ การ
สอบ Speaking สำ�หรับนักเรียนแผนการเรียน Bell ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ Cambridge:
                YLE Starters จำ�นวน 291 คน โดยมีนักเรียนได้รับผลสอบระดับดี - ดีเยี่ยมจำ�นวน 81 คน
• ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ Cambridge: YLE
                Movers จำ�นวน 122 คน และข้อสอบระดับ Cambridge: YLE Flyers จำ�นวน 175 คน รวม 297 คน โดยมีนักเรียนได้
                รับผลสอบระดับดี - ดีเยี่ยมในข้อสอบ Movers จำ�นวน 2 คน และนักเรียนที่ได้รับผลสอบระดับดี - ดีเยี่ยมในข้อสอบ
                Flyers จำ�นวน 12 คน
• ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบข้อสอบมาตรฐานระดับ KET จำ�นวน 112
                คน และข้อสอบระดับ PET จำ�นวน 46 คน รวม 158 คน โดยมีนักเรียนได้รับผลสอบระดับดี - ดีเยี่ยมในข้อสอบ
                Cambridge English: Key (Key English Test : KET) จำ�นวน 20 คน และนักเรียนที่ได้รับผลสอบระดับดี - ดีเยี่ยมใน
                ข้อสอบ Preliminary (Preliminary English Test : PET   จำ�นวน 13 คน
• มีเณรมาร่วมสอบ KET จำ�นวน 14 คน และ PET จำ�นวน 16 คน
6. ศูนย์ภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ Bell Extra, October Course และ Summer School โดยมีจุดประสงค์ให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กีฬา ดนตรี และงานประดิษฐ์  ต่าง ๆ เป็นต้น
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8. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ได้จัดโครงการ Bell Extra
Reading Class สำ�หรับนักเรียนที่จำ�เป็นต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเวลา โดยจัดการเรียนการ
สอน 1 คาบต่อสัปดาห์ ในคาบเรียนที่ 8 เวลา 15.10 -16.00 น.
ซึ่งเริ่มเรียนวันแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สอนโดยครู
ต่างชาติประจำ�ศูนย์ ACT-Bell รูปแบบกลุ่มไม่เกิน 5 คน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

9. จัดการเรียนการสอนคอร์สระดับ Elementary เพื่อเตรียม
สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge: Key English Test ให้กับเณร จำ�นวน 12 คน โดยดำ�เนินการสอบวัด
ระดับทักษะของผู้เรียนก่อนเข้าเรียน มีครูผู้สอนคือ Mr.
James Sowerby, Mr. Nicholas Skirrow และ Mr. Troy
Crosse ทั้งนี้ จะจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 2 คาบเรียน (1 ชั่วโมง 40 นาที) รวมเรียน 24 ครั้ง ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม และกุมภาพันธ์ 2559
7. ศูนย์เบลล์ประเทศอังกฤษ โดยศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญ
ธนบุรี ร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มอบทุนการ
ศึกษา 2 ทุน ให้กับมาสเตอร์สันติ วงษ์พันธุ์ และมาสเตอร์ศิริ
กังวลทรัพย์ เพื่อเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ Effective English + Skills Course ที่ศูนย์เบลล์ ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศ
อังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 14
พฤษภาคม 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
อังกฤษให้กับผู้รับทุนและเพื่อให้มีประสบการณ์การใช้และ
เรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่เป็นสากลในประเทศเจ้าของ
ภาษา นอกจากนี้ ผู้รับทุนยังได้ประสบการณ์การเรียนกับ
ผู้คนจากหลากหลายประเทศ พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศอังกฤษ
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งานศูนย์คอมพิวเตอร์
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา และให้บริการด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย จัดทำ�ระบบบัญชีการเข้า
ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนและบุคลากรของโรง
เรียนอัสสัมชัญธนบุรี บริหารจัดการระบบเครือข่ายภายใน
โรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล และ
ซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน ส่งเสริม และพัฒนา
ทักษะของบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแล และ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน เผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์
ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดหลักสูตร
อบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร์ แ ก่
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การประยุกต์
ใช้งานต่าง ๆ โดยวิทยากรจากหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
และวิทยากรจากบริษัทภายนอก โดยในปีการศึกษา 2559
หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดังนี้
หลักสูตรอบรมภายใน
1. จัดอบรมเรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch
Screen” โดยวิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And
Accessory Co.,Ltd. (PCA) จัดขึ้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
จำ�นวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 24 คน
2. จัดอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบ SWIS สำ�หรับ
บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559” โดยวิทยากรจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ (ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์) จัดขึ้นวันที่ 28
พฤษภาคม 2559 จำ�นวนบุคลากรผู้เข้าร่วม 17 คน
3. จัดอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศ
โรงเรียน (SWIS +)” เปิดอบรมจำ�นวน 3 รอบ โดยวิทยากร
จากศูนย์คอมพิวเตอร์ (ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา
พุทธสาร) จัดขึ้นวันที่ 17 สิงหาคม 2559 จำ�นวนบุคลากรผู้
เข้าร่วมทั้งหมด 42 คน

4. จัดอบรมเรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PDF Shaper” โดย
วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล) จัดขึ้น
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จำ�นวนบุคลากรผู้เข้าร่วมทั้งหมด
6 คน
5. จัดอบรมเรื่อง “การใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วย
แอพพลิเคชั่น Teacher Kit” เปิดอบรมจำ�นวน 2 รอบ โดย
วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวค์) จัดขึ้น
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จำ�นวนบุคลากรผู้เข้าร่วมทั้งหมด
20 คน
6. จัดอบรมเรื่อง “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva” โดย
วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (ม.ธรรมนูญ เป้าทอง) จัดขึ้น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จำ�นวนบุคลากรผู้เข้าร่วมทั้งหมด
10 คน
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หลักสูตรอบรมภายนอก (ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก)
มิสอารญา พุทธสาร อบรมหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design” ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ระหว่างวันที่ 22-24
มิถุนายน 2559
มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ มาสเตอร์ฐิติวัชร์       
เชื้อสาย และมิสอารญา พุทธสาร อบรมหลักสูตร “เรื่อง
พัฒนาแอพพลิเคชั่นในระบบ iOS (iOS Development)” ที่จัด
โดยบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเซีย ประเทศไทย จำ�กัด เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ iOS
ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม
ชั้น 44 บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์เอเชียฯ
หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ในการจัดงาน "Thailand Commart Connect Intelligent
Mixed 2017"   ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์
เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
และศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการทางด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นำ�มาประยุกต์ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายของโรงเรียน
ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- ดำ�เนินการและประสานงานพัฒนาอุปกรณ์และ
เครื่องมือสำ�หรับการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มีการติดตั้ง LED Board Real
84 นิ้ว จำ�นวน 10 ห้อง โดย บริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์
แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ จำ�กัด และได้มีจัดอบรมการใช้งาน
อุปกรณ์ให้แก่บุคลากรระดับชั้น ป.3 ทั้งภาคปกติ และ English Program เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
- ดำ�เนินการตามโครงการขยายระบบเครือข่ายใย
แก้วนำ�แสงที่อาคาร Alexis Music Building โดยได้มีการ
ว่าจ้างบริษัท 3G Wiring Limited Partnership ระหว่างวัน
ที่ 3-4 มิถุนายน 2560 โดยเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณจาก
อาคารสระว่ายน้�ำ เทิดเทพรัตน์ไปยังอาคาร Alexis Music
Building ตามห้องสำ�นักงานต่างๆ และเพิ่มจุดบริการเครือ
ข่ายไร้สาย (WiFi) อีก 1 จุด เพื่อเป็นการบริการเครือข่ายให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่จำ�เป็นของโรงเรียนซึ่งจะทำ�ให้การดำ�เนิน
การกิจกรรมทางข้อมูลต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
มายิ่งขึ้น
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งานอภิบาล
งานอภิบาลโรงเรียน (Campus Ministry) เป็นหน่วยงานสำ�คัญในการดำ�เนินงาน เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ในบริบทสถาบัน
การศึกษา เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ 3 มิติของชีวิต คือ มนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับ
ธรรมชาติ โดยตลอดปีการศึกษา 2559 งานอภิบาลโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนวิชาคำ�สอนให้กับนักเรียนคาทอลิก จัด
พิธีกรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อความศรัทธา ให้กับบุคลากร และนักเรียนตลอดปีการศึกษาเพื่อให้ทุกคนในโรงเรียน
เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนาพร้อมทั้งปฎิบัติ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้เช่นพิธีมิสซาเปิด/ปิด ปีการศึกษา มิสซาศุกร์ต้น
เดือนมิสซากลุ่มย่อยกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ วันฉลองนักบุญต่าง ๆ วันพระคริสตสมภพ เป็นต้น
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จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิก
เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับพระพรด้านจิตใจ และนำ�พระ
วาจาไปใช้พัฒนาชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดให้
นักเรียนคาทอลิกได้รับความรู้ และเตรียมตัวอย่างดีเพื่อรับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ตามระดับชั้นที่กำ�หนดไว้ เช่น ศีลมหาสนิท ศีล
กำ�ลัง ศีลสง่า เพื่อให้นักเรียนได้รับพระหรรษทานของศีล
ศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ และดำ�เนินชิวิตเป็นคริสตชนที่ดี

จัดให้นักเรียนคาทอลิกได้เข้าร่วมกิจกรรมคาทอลิกตามความ
สมัครใจ ได้แก่ กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต กองหน้า
รำ�เริง พลศีล ยุวธรรมฑูตกลุ่มภาวนา กลุ่มพระวาจา และกลุ่ม
ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำ�ความเชื่อ
ความศรัทธาต่อพระเจ้าสู่การปฎิบัติในชีวิตประจำ�วัน
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