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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีที่ 15 ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2555
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พิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับฝ่ายกิจการ
นักเรียนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครู อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตั้งใจปวารณาตัว
เป็นศิษย์ที่ดี พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส หัวหน้าฝ่าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดานนทชา
ศรีวิไล รองผู้อำนวยการ และคณะครูทุกท่านร่วมพิธี ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร
Saint Louis-Marie Memorial Building
ในโอกาสนี้นายกษิดิศ วจีไกรลาศ ประธานสภานักเรียน นำนักเรียนกล่าว
บทไหว้ครูและคำปฏิญาณตน จากนั้นผู้แทนนักเรียนมอบพานดอกไม้และพาน
ธูปเทียนแด่คณะภราดาและผู้แทนคณะครู

พิธีฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวก (Saint Peter
the Apostle) นักบุญองค์อุปถัมภ์ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ และภราดาศักดา สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ โดยมีผู้แทน
นักเรียนกล่าวบทอวยพรเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ และฝรั่งเศส ในโอกาสนี้คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์
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มหาคอนเสิร์ต

คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานในงาน “มหาคอนเสิร์ต คณะเซนต์คาเบรียลฯ
เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคม
ผู้ปกครองและคณะครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
และโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฯ 14 สถาบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อ
แสดงความจงรักภักดีด้วยการร่วมบรรเลงบทเพลงเทิดพระเกียรติโดยวงออร์เคสตรา
ซึง่ ประกอบด้วยนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
รวมทัง้ ศิลปินศิษย์เก่า อาทิ นายศรราม เทพพิทกั ษ์ นายนภ พรชำนิ และนายภูวนาท
คุนผลิน ร่วมกันขับร้องและบรรเลงเพลงเพื่อพ่อของแผ่นดิน อีกทั้งยังได้รับเกียรติ
จากนายบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยากรระดับโลก (อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 29706)
มาเป็นวาทยากรให้กับวงออร์เคสตราเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดถึง 1,200 คน การแสดง
คอนเสิร์ตจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีนกั เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าชมการแสดง
จำนวน 2,000 คน
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การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการเลือกตั้งประธาน
สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิทธิของตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย และฝึกบทบาทความเป็นผู้นำ โดยมีผู้สมัครจำนวน 5 คน คือ
นายเกริกบดินทร์ สมศิริวัฒนา (44314) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นายพัชรพล
กาญจนพิทักษ์ (44202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 นายกษิดิศ วจีไกรลาศ (44095)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 นายวชิรวิทย์ วิถีพานิชย์ (44453) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
และนายเศรษฐพงศ์ ปัณฑุยากร (44185) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ผลการเลือกตั้งนายกษิดิศ วจีไกรลาศ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน
ด้วยคะแนน 1,178 คะแนน

กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เนื่องด้วยในทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ (พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร) และเพื่อเป็นการระลึกถึงกวีเอกของไทย
และอัจฉริยภาพด้านกวีนพิ นธ์ อีกทัง้ ยังเป็นการสะท้อนประเพณีและวัฒนธรรมไทยในยุคอดีตได้อย่างชัดเจน กิจกรรมในงานประกอบด้วย
การขับเสภา โดยนายจิรพัฒน์ ศิริไชย (กรีน AF7) อัสสัมชนิก รุ่น 122 การกล่าวสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ โดยนายวรศิลป์ ชีวอัครพันธุ์
(44597) ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/1 การกล่ า วสดุ ดี ค รู ก ลอนสุ น ทรภู่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ โดยนายณั ฐ พล รั ก ษ์ รั ช ตกุ ล (44657)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และการแสดงบทบาทสมมติเรื่อง “พระอภัยมณี” ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ณ หอประชุม Louis-Marie
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
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กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่ อวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2555 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ วั น งดสู บ บุ ห รี่ โ ลก โดยมี นั ก เรี ย นร่ ว มเดิ น รณรงค์
ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนไปจนถึงตลาดบางรักและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่
และภัยทีบ่ คุ คลรอบข้างจะได้รบั จากควันบุหรี่ ตลอดจนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการงดสูบบุหรี่ เพือ่ ให้โลกใบนีน้ า่ อยูย่ งิ่ ขึน้
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2555 คือ “จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco Industry Interference)”

กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด ภายใต้แนวคิด “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา
มหาราชินี” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม
ประกอบด้วย
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โทษ...พิษภัยของสารเสพติดและการพนัน” ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ EP-M. 4 - 6 โดยมีเจ้าหน้าทีต่ ำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางรักเป็นวิทยากร ณ หอประชุม Louis-Marie
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ พร้อมทั้งให้นักเรียนปฏิญาณตนไม่ผลิต ไม่ค้า ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนันทุกชนิด ณ ห้องประชุม Auditorium
อาคารอัสสัมชัญ 2003 นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีมิสซาขอบพระคุณให้กับนักเรียนคาทอลิก ณ วัดน้อย อาคารอัสสัมชัญ 2003 และ
พิธีขอพรพระเจ้าให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วัยรุ่นกับยาเสพติด” ณ มัสยิดฮารูน
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พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และ EP-M. 4 ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีประดับเข็ม AC (เข็มตราโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 483 คน และ EP-M. 4 จำนวน 74 คน เพือ่ แสดงสัญลักษณ์การเป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยสมบูรณ์ ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

การปฐมนิเทศผู้ปกครองทุกระดับชั้น
เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ
เป็นประธานการประชุ ม ปฐมนิ เ ทศผู้ ป กครองระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาทุ กระดั บ ชั้ น
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียน การเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีการ
ศึกษา 2555 อาทิ การจัดกิจกรรมเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี กิจกรรมบรรพชา
สามเณร เป็นต้น นอกจากนี้ มีการแนะแนวการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกณฑ์การสอบคัดเลือก
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พร้ อ มทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครอง
ได้เข้าพบครูประจำชั้น เพื่อประสานความร่วมมือในการดูแลนักเรียนทั้งที่บ้านและ
โรงเรียน
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กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
ทั้งด้านกีฬา ดนตรีสากล และวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเช้าเป็นการเรียนดนตรีสากลกับครูผู้สอนจากโรงเรียนดนตรีสยามกลการ กิจกรรมกีฬา
ตามความถนัดและความสนใจ อาทิ เทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอล ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ตลอดปีการศึกษา 2555

กิจกรรมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนหลักสูตร Gifted
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 นักเรียนหลักสูตร Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 2 จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรม “ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์” ครั้งที่ 1 เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาในหลากหลายวิธี
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ และอาจารย์สุบรรณ ตั้งศรีเสรี
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
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Summer Course ณ สหราชอาณาจักร
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม - 28 เมษายน 2555 มิสนงลักษณ์ สีนลิ แท้ มาสเตอร์นวิ ชั
ตั น ดี และมิ ส อิ น ละออง เจริ ญ ผล ร่ ว มกั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จำนวน
50 คน เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน (Summer Course) ณ ประเทศอังกฤษ
เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษกั บ ครู เ จ้ า ของภาษา และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
กับเพื่อนชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของ
สหราชอาณาจักร

ชนะเลิศการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2012
เมื่อวันที่ 25 - 27 เมษายน 2555 งานการสอนคอมพิวเตอร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition
2012 ประเภทโปรแกรม PowerPoint 2010 ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร จัดโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
จำกัด และอุทยานการเรียนรู้ (TK park) โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
นายกฤตย์ กังวานพงศ์พันธุ์ (44264) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายเวศวรุศ งามดำรงเกียรติ (44104)
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสัญชัย จักรธีรงั กูร (45663) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 นายณัษฐพงษ์ อูส่ ริ มิ ณีชยั (44220) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และนายปาณัท ปรัชญารุง่ โรจน์ (45255) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีมาสเตอร์ประยุทธ น้อยแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา
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โครงการอบรมและแข่งขันโต้สาระวาที
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ในโอกาสเป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้สาระวาทีในโครงการอบรมและแข่งขันโต้สาระวาที ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ครัง้ ที่ 4 ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
จัดโดยมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ร่วมกับกลุ่มโต้วาทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภัทราวดีเธียเตอร์ การแข่งขันในครั้งนี้มีญัตติว่า
“โรงเรียนสหศึกษาดีกว่าโรงเรียนชายล้วน หญิงล้วน” โดยเป็นการแข่งขันโต้สาระวาทีระหว่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกับ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ผลการแข่งขันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย

การแข่งขัน Titanic The Artifact
Exhibition Junior Guide Contest
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นายณัฐพล รักษ์รัชตกุล (44657)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เป็นตัวแทน Junior Guide ในงาน Titanic
The Artifact Exhibition จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Titanic
The Artifact Exhibition Junior Guide Contest ระหว่างปิดภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในนักเรียน
30 คน ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Junior Guide ในงาน Titanic
The Artifact Exhibition รอบคัดเลือกผู้ชนะ 3 คนสุดท้ายของแต่ละ
ระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 2 กันยายน 2555
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 โดยมีมิสวรรณศิริ ผลประมูล
และมิสวิศสุณี แทนประเสริฐสุข เป็นครูที่ปรึกษา
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พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 มาสเตอร์ศรัณย์ สีนิลแท้ หัวหน้างานลูกเสือ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับช่วงชั้นที่ 3 และ EP ช่วงชั้นที่ 3 ร่วมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีมิสศิริรัตน์
ศิริชีพชัยยันต์ ผู้กำกับลูกเสือ เป็นประธานในพิธี ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2555 กลุม่ ลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธเี ข้าประจำกอง
และประดับอินทรธนูแก่ลกู เสือสามัญรุน่ ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 เพือ่ ให้ลกู เสือ
ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ
ในเกียรติของลูกเสือ โดยมีผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน รองผู้กำกับ และลูกเสือรุ่นพี่
พร้อมด้วยผู้แทนผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร Saint
Louis-Marie Memorial Building
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วจนพิธีกรรม
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เปิดปีการศึกษา 2555

เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 งานอภิบาลจัดวจนพิธกี รรม
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555 เพื่อขอพรอันคุณประเสริฐจาก
แม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ให้การดำเนินงานจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2555 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมทั้ง
มีพิธีเสกเข็ม “AC” ตราสัญลักษณ์เพื่อประดับให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน
จิ ต ตาธิ ก ารประจำโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เป็ น ประธานในพิ ธี
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มพิ ธี
ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 อาสนวิหารอัสสัมชัญร่วมกับ
ไตรอั ส สั ม ชั ญ ประกอบด้ ว ยโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ โรงเรี ย น
อั ส สั ม ชั ญ ศึ ก ษา และโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ คอนแวนต์ จั ด พิ ธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2555 เพื่อร่วมภาวนา
ขอพระพรจากพระเป็นเจ้า โดยมีบาทหลวงสานิจ สถะวีระวงส์
เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหาร
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 งานอภิบาลร่วมกิจกรรมวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า จัดโดยอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช เป็นประธานในพิธี และนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธี
เพื่อเทิดเกียรติแด่ศีลมหาสนิท ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมเคารพบาทหลวงกอลมเบต์
เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2555 มิ ส ภร คำทองสุ ข หั ว หน้ า ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมด้วยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมเคารพ
บาทหลวงกอลมเบต์ และเคารพแท่นศิลาฤกษ์ พร้อมทั้งรับโอวาทจากบาทหลวง
สานิจ สถะวีระวงส์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ ในโอกาสนี้ยังได้จัดการอบรม
เรื่อง “ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” โดยมีบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาส
วัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคาร
อัสสัมชัญ 2003

พิธีทำบุญครบ 108 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 มาสเตอร์สุทิน นิติวัฒนานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้แทนนักเรียน จำนวน 30 คน
ร่วมแสดงความยินดีในพิธที ำบุญครบ 108 ปี แห่งการก่อตัง้ สมาคมอัสสัมชัญ และเข้าร่วมพิธที างศาสนาทัง้ 4 ศาสนา คือ ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ และศาสนาพุทธ โดยมี ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
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กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์
ขอแสดงความยินดีกบั นายธนพล โอชาญสิริ (51304) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ได้รบั รางวัลเหรียญเงิน ประเภทสแตนดาร์ด ยูธส์ 1
(Standard Youth I) จากการแข่งขันกีฬาลีลาศในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต

เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 นายธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผู้จัดการทีม
เทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ปี 2555 นำนายธนพล สันติวัฒนธรรม
(48918) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 พร้อมด้วยเพื่อนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
เยาวชนทีมชาติไทย เข้าเยี่ยมคารวะนางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ แสดงความขอบคุ ณ สำหรั บ ความร่ ว มมื อ ที่
กรุ ง เทพมหานครส่ ง นั ก กี ฬ าสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครเข้ า ร่ ว มที ม เยาวชน
ทีมชาติไทย ชุดชิงแชมป์เยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 18 ส่งผลให้ทีมชาติไทย
ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง และ
ได้รับตำแหน่ง “เจ้าเยาวชนอาเซียน” ในโอกาสนี้รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ได้มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬา ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
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ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักกีฬาฟุตบอลโครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ รองผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาทุนโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักกีฬาฟุตบอลโครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปี 2555 จำนวน 60 คน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแลนักกีฬา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเวลาเรียนควบคู่กับ
การฝึกซ้อมและการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ตลอดจนแนะนำคณะครูผู้ฝึกสอนและครูที่ปรึกษาของโครงการ ณ ห้องประชุม
อาคารกอลมเบต์

รางวัลชนะเลิศ
“ทัศนาการ์เด้นคลับโอเพ่น 2012”
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐพัฒน์ ตฤณขจี (47620) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ได้รับรางวัลชนะเลิศแบดมินตันชายคู่ รุ่นอายุ 12 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน
รายการ “ทัศนาการ์เด้นคลับโอเพ่น 2012” ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2555 ณ สนาม
แบดมินตันทัศนาการ์เด้นคลับ จังหวัดชลบุรี
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การแข่งขัน Sponsor Basketball
Thailand 2012

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน ประจำปี 2555

ระหว่างวันที่ 7 - 15 มิถุนายน 2555 ทีมบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และมาสเตอร์ภูริพันธ์ โชติหิรัญธนนนท์ ผู้ฝึกสอน
บาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น
ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ “Sponsor Basketball Thailand 2012”
ภาคนครหลวง ณ โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา 2 นอกจากนี้ ที ม
บาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญยังได้เป็นตัวแทนของภาค
นครหลวงเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555

ที ม นั ก กี ฬ าฟุ ต บอลโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ รั บ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2555 “8th Thailand Prime
Minister Cup 2012” (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 10) รุ่นอายุ
18 ปี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 จังหวัด
ปทุมธานี
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สู่มาตรฐานสากลในกึ่งทศวรรษหน้า”
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จั ด การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในหั ว ข้ อ “คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ สู่ ม าตรฐานสากล
ในกึ่ ง ทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2555 - 2559)” โดยมี
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย
ชื่ น ชม ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี กระทรวงวั ฒ นธรรม และ
ดร.ชำนาญ งามมณีอดุ ม กรรมการทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษายุทธศาสตร์เมืองพัทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม
ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญ
เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ภราดาพิสตู ร วาปีโส
หั ว หน้ า ฝ่ า ยโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ เป็ น ผู้ แ ทนคณะ
ภราดามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานโรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ ที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าลจนถึ ง
ระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า จำนวน
26 คน จากงบประมาณบ้านภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2555 (Community Project) ณ ห้อง
ประชุม 901 อาคารอัสสัมชัญ 2003

การปรับปรุงอาคารสถานที่
ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2555 งานอาคาร
สถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ ดำเนิน
การปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ภายในอาคาร ฟ. ฮีแลร์
อาทิ การเปลี่ยนไวท์บอร์ดในห้องเรียน การปรับปรุง
ห้องเรียนและห้องพักครูแผนการเรียน BELL เพือ่ รองรับ
การใช้งานของครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AC Newsletter

การประชุมเรื่องการใช้ตำรากลางของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 คณะครูเข้าประชุมรับฟังการ
ชี้แจงนโยบายการใช้ตำรากลางของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และคอมพิวเตอร์ โดยมีมิสนิสา แก้วมงคล
ผู้แทนจากฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ เป็นวิทยากร ณ ห้อง
Conference ชัน้ 3 ศูนย์วทิ ยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building

การอบรมแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2555 - 2559
ระหว่างวันที่ 15, 20 และ 28 มิถนุ ายน 2555 ภราดาศักดา
สกนธวั ฒ น์ รองผู้ อ ำนวยการ เป็ น ประธานเปิ ด การอบรม
คณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร ในหัวข้อ “กระบวนการนำแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555 - 2559 ไปสู่การปฏิบัติ” โดยมี
มาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา หัวหน้างานนโยบายและแผน/
งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับ
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
หัวหน้างานต่างๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อให้สามารถนำ
ความรู้และความเข้าใจไปสู่กระบวนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป ณ ห้อง Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร
Saint Louis-Marie Memorial Building

คณะครูศกึ ษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถนุ ายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้อำนวยการ และภราดาศักดา สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ
นำคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญจำนวน 5 คน ศึกษาดูงานบริษัท
ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อ
เยี่ ย มชม HQ Suwon - Trick Eye Museum พร้ อ มชม
เทคโนโลยีอันทันสมัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของซัมซุง จากนั้น
เยี่ ย มชม Ge Song College โรงเรี ย นคริ ส ต์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ในกรุงโซล ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-Board ควบคู่กับ
Galaxy Tab พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ และ
ศึกษาดูงานบ้านประหยัดพลังงาน “Green Tomorrow”
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พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และปลงศพซีเมออน เฉลิม ปรีชาวุฒิ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 คณะภราดา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และปลงศพ (พระราชทาน
ดินปลงศพเป็นกรณีพิเศษ) ซีเมออน เฉลิม ปรีชาวุฒิ บิดาภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งถึงแก่กรรม
ด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่วิญญาณผู้ล่วงลับในวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม
2555 ณ วัดเซนต์หลุยส์ และมีพิธีปลงศพ ณ สุสานวัดพระคริสต์ประจักษ์ บ้านเล่า ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ขอแสดงความเสียใจกับ
ครอบครัว “บุญชุมภู”
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ผู้แทนครูโรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ เดิ น ทางไปร่ ว มงานฌาปนกิ จ ศพคุ ณ พ่ อ
บุญมา บุญชุมภู บิดามาสเตอร์ชาติกล้า บุญชุมภู
ณ บ้านน้อยดีงาม ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
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คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
นักเรียนระดับชั้น EP-M. 3 เรียนวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ในชั้นเรียนของ Mr. Simon Tracz ซึ่งเน้นฝึก
การคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดย
การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
เช่น การคำนวณพืน้ ผิวในรูปทรงกระบอก ปริซมึ ทรงกรวย
และทรงกลม โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการคำนวณ
และนำตัวอย่างผลงานการคำนวณต่างๆ มาจัดแสดงไว้
ในห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นกั เรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษาระบบหายใจ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนระดับ
ชั้น EP-M. 5 ศึกษาเรื่องระบบหายใจในชั้นเรียนวิชา
ชีววิทยา ดำเนินการสอนโดย Mr. Daniel Wechselberger
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ นั ก เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจ และ
ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ เพราะเป็น
ระบบที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ในการดำรงชี วิ ต และเป็ น ระบบที่
ทำงานอย่างใกล้ชิดกับระบบไหลเวียนต่างๆ ภายใน
ร่างกาย จึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนสร้างปอดจำลองอย่าง
ง่ายๆ ในชั้นเรียน โดยใช้หลอด ขวดพลาสติก ลูกโป่ง
และดินน้ำมัน

นักเรียน EP-M. 2 เรียนหลักสูตร
บูรณาการ ณ แคมปัส พระราม 2
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 นักเรียนระดับชั้น
EP-M. 2 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการอัสสัมชัญ
แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยในช่วงเช้า
นักเรียนได้ฝึกทักษะการวิ่งที่สนามกีฬา รวมทั้งเล่นกีฬา
ตามความถนัดและความสนใจ จากนั้นเป็นการฝึกดนตรี
สากลตามความถนัดของนักเรียน โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญ
ด้านดนตรีดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย
เป็นการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
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แสดงความยินดีกับนักกีฬา EP
ภราดาพิสูตร วาปีโส หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ร่วมแสดงความยินดี
กับนายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ (44673) ชั้น EP-M. 5/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันหมากล้อม ครั้งที่ 16 Thailand Open Go Tournament 2012
รุ่น High Dan ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28 - 30
เมษายน 2555 และนายธาวิน มหจินดาวงษ์ (46001) ชั้น EP-M. 3/4 ซึ่งได้รับ
คัดเลือกจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ในเยาวชน 14 ปี ทีมชาติไทย
เดินทางไปแข่งขันฟุตบอล U14 รายการเอเอฟซี เฟสติวัล 2012 ณ เมืองโกตามาลู
รัฐซาบาร์ ประเทศมาเลเชีย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555
ผลการแข่งขัน เยาวชนทีมชาติไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ

กิจกรรมพี่พบน้อง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง (Big Brothers) ณ
ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยมีอัสสัมชนิกฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5 (AC 126) ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 มาถ่ายทอดประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา ตลอดจนการปรับตัวด้านชีวิตการเรียนและสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนระดับชั้น EP-M. 4 - 6 เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ครู และสถาบัน อีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจที่ดี และมีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
และเลือกอาชีพในอนาคต
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การสัมมนาครูต่างชาติ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 งานบุคลากรครู
ต่ า งชาติ ฝ่ า ยโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ จั ด การอบรม
สั ม มนาครู ต่ า งชาติ ในหั ว ข้ อ Student-Centered
Teaching and Learning Method Seminar โดยมี
Asst. Prof. Dr. Richard Lynch จากมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูต่างชาติจาก
โปรแกรม BELL, ENS และ EP เข้ารับการอบรม ณ
ห้อง Conference ศูนย์วทิ ยบริการ การสัมมนาครัง้ นีม้ ี
สาระสำคั ญ เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพ และการสร้างกลยุทธ์ ในการสอนให้แก่
ครูผู้สอน

การสัมมนาครูต่างชาติ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 งานบุคลากรครู
ต่ า งชาติ ฝ่ า ยโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ จั ด การอบรม
สั ม มนาครู ต่ า งชาติ ครั้ ง ที่ 2 ในหั ว ข้ อ StudentCentered Teaching and Learning Method Seminar
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุพทิ ย์ กาญจนพันธุ์ Program
Director จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร ณ
ห้อง Conference ศูนย์วิทยบริการ การสัมมนาในครั้งนี้
มุ่งเน้นเรื่อง “การฝึกสอนแบบจุลภาค (Microteaching)
และการเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเสริมสร้างและ
เพิ่มพูนเทคนิคการสอนที่ดี ให้แก่บุคลากรครูต่างชาติ
จากโปรแกรม BELL, ENS และ EP

การสัมมนาครูต่างชาติ
และครูสนับสนุนฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ
เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ภราดาพิสตู ร วาปีโส
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็นประธานในการ
สัมมนาครูต่างชาติและครูสนับสนุนฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง
EP Conference ชั้ น 1 อาคารกอลมเบต์ ในการ
สัมมนาครั้งนี้ ภราดาพิสูตรได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์และ
ปรั ช ญาของโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เพื่ อ ให้ ค ณะครู ไ ด้
ตระหนักถึงหน้าที่ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง
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เปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ถือเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นทางการ ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยในปีการศึกษานี้มีนักเรียนระดับชั้น EP-P. 1
จำนวน 113 คน EP-P. 4 จำนวน 33 คน EP-M. 1 จำนวน 80 คน และ EP-M. 4 จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 256 คน และมี
ครูผสู้ อนชาวไทยจำนวน 20 คน ครูผสู้ อนชาวต่างชาติจำนวน 22 คน โดยมีภราดาพิสตู ร วาปีโส ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
การเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเริ่มเวลา 08.30 น. และเลิกเรียนเวลา 14.30 น. โดยตลอดทั้งวัน
นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านดนตรี ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ
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ความคืบหน้าโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2

ในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Assumption College
English Program) โดยใช้อาคาร REGINA COELI เป็นสถานทีเ่ รียนของนักเรียนระดับชัน้ EP-P. 1, EP-P. 4, EP-M. 1 และ EP-M. 4
รวมถึงใช้เป็นห้องพักครูชาวไทย ครูชาวต่างชาติ ห้องสมุด และห้องประชุม
สำหรับอาคารเรียน AVE MARIA มีความคืบหน้าด้านโครงสร้างที่สมบูรณ์ ในขณะนี้มีการเก็บรายละเอียดของการตกแต่งภายใน
ดังนี้ ชั้นที่ 1 ติดตั้งเส้นอะลูมิเนียม ตกแต่งลายพื้นหินขัดบริเวณโถงทางเข้าหลัก ชั้น 2 ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ทาสีและแต่งผิวผนัง
ห้องเรียน ตลอดจนผิวฝ้าเพดานบริเวณโถงทางเดิน (corridor)
นอกจากนี้ ในส่วนของงานก่อสร้างอาคารหอพักครูลูกเสือ มีการก่อผนังห้องน้ำชายบริเวณชั้นที่ 1 ดำเนินการฉาบผนังและติดตั้ง
ท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า-ระบบสื่อสาร ติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตและไม้แบบผนังลิฟต์ ติดตั้งแผ่น Precast บริเวณระเบียงห้องนอนครู
(ห้องตัวอย่าง) ติดตั้งโต๊ะนั่งร้านรองรับแบบพื้น ชั้นดาดฟ้า สำหรับการก่อสร้างห้องน้ำลูกเสือ มีการปูกระเบื้องผนัง เสริมคอนกรีต
Gutter และฉาบแต่งผิวคานหลังคาห้องอาบน้ำลูกเสือ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555
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“...คนทุ ก คนมี ห น้ า ที่ ต้ อ งทำ แม้ เ ป็ น เด็ ก ก็ มี ห น้ า ที่ อ ย่ า งเด็ ก คื อ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย น หมายความว่ า จะต้ อ งเรี ย น
ให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต
แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมือง”
พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2535

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2555  
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3
ภาคเรียนที่ 1/2555 โดยในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่อง “ตอบหน่อยได้ไหม ?” เพื่อส่งเสริมการใช้ไหวพริบปฏิภาณ
รวมถึงให้ความรูพ้ ร้อมๆ กับความสนุกสนาน อีกทัง้ ยังสร้างแรงจูงใจให้นกั เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน อันเป็นจุดเริม่ ต้นสู่
การพัฒนาตนเอง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
โรงเรียนอัสสัมชัญ
26 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2630-7111-25 โทรสาร : 0-2237-7769
http://www.assumption.ac.th
คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา	

ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ภราดาพิสูตร วาปีโส
ภราดานนทชา ศรีวิไล

บรรณาธิการบริหาร

มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท
มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง
บรรณาธิการ
มิสชนากานต์ ศรีชมภู
มาสเตอร์บันลือ จินดาศรี มิสบุศริน ตั้งถาวรสกุล
กองบรรณาธิการ
มาสเตอร์วิชัย ยงวานิชจิต
มาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา มิสปรีดารัตน์ ไชยพัฒน์
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้
มิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์
มิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์
มาสเตอร์อาสา มรพงษ์

ถ่ายภาพ 	

มาสเตอร์กายสิทธิ์ ร่มไมล์
มาสเตอร์ธวัชชัย ชาญวิทยากุล
มิสชฏาภรณ์ แก้วเหลี่ยม
มาสเตอร์ประยุทธ น้อยแก้ว
มาสเตอร์ประจวบ ภาลุน
มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว
มาสเตอร์นพคุณ สุขสวัสดิ์
มิสสุปรียา เอกอินทร์

พิสูจน์อักษร 	

มิสวรรณศิริ ผลประมูล
มาสเตอร์เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
รูปเล่ม 		

มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิคุณ
มิสรัชนีกร พวงมาลย์

