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โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้ออกแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยการจัดศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือ

ส่งเสริม....สนับสนุน....ให้นักเรียนแต่ละคน ได้ค้นพบ....และพัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสุด

อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ของเด็กเซนต์ฟรังฯ ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดให้

นักเรียนตลอดปีการศึกษา โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ “Discovery & Creative Model” ซึ่งเป็นการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสวงหา....ค้นพบ....และสร้างสรรค์ความรู้นั้น จนกลายเป็นผลงาน.... เป็นนวัตกรรม เพื่อรองรับอาชีพใน

อนาคตได้

 เรามาดูกันค่ะ ว่าปีนี้พวกพี่ๆ มัธยมของเราได้ใช้ Discovery & Creative Model ในการค้นพบศักยภาพของตนเอง

อย่างไร?

เอ.... พวกพี่ๆ วิ่งไปไหนกันน่ะ.... ตามไปดูดีกว่า..... อ๋อ... ไปเรียนชั่วโมงชมรมนั่นเอง มีชมรมอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

เซนต์ฟรังฯ : อาณาจักรแห่งการเรียนรู้

“สกู๊ปพิเศษ”
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•	 Creative	Reading
ชมรมนี้ พวกพี่ๆ จะได้ใช้การอ่านเป็นพื้น

ฐานในการสร้างมโนภาพ.... จินตนาการ เป็นการ

ขยายขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ ให้กว้างไกลย่ิงขึ้น 

และถ่ายทอด.... สร้างสรรค์ ผ่านทางการ

เขียน การพับกระดาษ (Origami).... การ

แกะยางลบเป็นภาพต่างๆ และการสร้าง

หุ่นละคร ฯลฯ และน�ามาเขียนเป็นนิทาน

เรื่องสั้นต่างๆ ...น้องๆ จะคอยชมฝีมือของ

พวกพี่นะคะ.....

•	 Food	Design
พวกพี่ๆ ที่เลือกชมรมนี้ จะได้เรียนรู้ศิลปะ

การจัดแต่งจานอาหาร ว่าจะจัดอย่างไรจึงจะ

สร้างสรรค์.... สวยงาม ซึง่เป็นการเพ่ิมมูลค่าอาหาร

อีกด้วยนะคะ นอกจากนี้พวกพี่ๆ ชั้นมัธยมปลาย 

ยังได้ต่อยอดด้วยการเป็น Food Stylist ถ่ายภาพ

อาหาร.... จัดองค์ประกอบ.... ด้วยเทคนิค.... วิธี

การ.... ให้ภาพออกมาสวยงาม.... ท�าเป็นโปสเตอร์

โฆษณาหรือท�าปกหนังสือ หรือสื่อออนไลน์ งานนี้

ยึดเป็นอาชีพได้นะคะ
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•	 S.F.	Volunteers….
	 Save	the	World

ชมรมนี้ประกาศจุดยืนชัดเจน... หนักแน่น 

ว่าจะขอเป็นผู้อาสาพิทักษ์โลก

ของเราให้เย็นลง.... ลดสภาวะ

ทุกอย่างท่ีจะท�าให้โลกร้อนขึ้น

ทุกวิถีทาง.... ขอเอาใจช่วยและ

ให้ความร่วมมือด้วยค่ะ

•	 Star	Dance	Club
โตขึ้นหนูจะเข้าชมรมนี้ค่ะ เพราะหนูชอบ

เต้น เพราะการเต้นจะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพ...

สุนทรียภาพ และบุคลิกของหนูให้ดีขึ้น เมื่อเต้น 

Jazz, Contemporary, K-Pop, J-Pop แล้วหนู

ยังจะได้เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นอีกด้วย หนูจะได้อยู่

ท้ังหน้าเวที และอยู่เบ้ืองหลังความสวยงามน้ันๆ 

ถูกใจ  จริงๆ ค่ะ
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•	 Fashion	Design
ชมรมน้ีเรียกง่ายๆ ว่า “แต่งตั๊ว..... 

แต่งตัว” เป็นที่ชื่นชอบของพวกนักประดิษฐ์ทั้ง

หลายท่ีจะได้สร้างสรรค์ความงามให้ปรากฏด้วย

กจิกรรมต่างๆ เช่น Head & Face Accessories, 

Mix & Match Necklaces, Rings & Bracelets, 

Dressing, Make up stylist .... ถูกใจจริงๆ ค่ะ 

เพราะเราจะได้แต่งกายให้สวยงาม ถูกต้องเหมาะ

สมกับกาลเทศะ....ตลอดจนโอกาสต่างๆ และน่ีก็

เป็นสิง่ท่ีช่วยส่งเสรมิบุคลกิภาพของเราให้เป็น “สตรี

ที่สง่างาม”

•	 Creative	Studio
เด็กยุค Gen Z อย่างพวกพ่ีๆ ท่ีมี

เทคโนโลยีเป็นอวัยวะที่ 33 ต้องชอบชมรมนี้แน่ๆ 

เลยค่ะ เพราะจะได้ใช้เทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์

ผลงาน และเป็นอาชีพอิสระด้วยค่ะ อยากเป็นคน

เก่งคอมฯ ต้องมาท่ีนีค่่ะ เพราะมท้ัีงการใช้อุปกรณ์ 

K’NEX, Creative Photo Studio …. การตกแต่ง

รูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, 

Creative Movie Studio..... การออกแบบโลโก้..... 

งานกราฟิกต่างๆ...... ฯลฯ

กจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยท�าให้นักเรยีนเซนต์ฟรงัฯ ได้ค้นพบ และสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมได้อย่างหลากหลายด้วยความสนุกสนาน.... มีความสุข เพราะการเรียนรู้อย่างมีความสุข

นั้นจะสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ อย่าลืมนะคะว่า “เซนต์ฟรังฯ คือ อาณาจักรแห่งการเรียนรู้” ของเด็กเซนต์ฟรังฯ 

ทุกคนค่ะ ....ทุกๆ วันจะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเด็กๆ ทุกคนค่ะ
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29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559
ครูอรณัญช์ อารีย์ และครูภาวิณี  

มาลาศิริ ได้เข้าค่ายฝึกอบรม “คุณครู

แกนน�ารักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 

โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 

ปี 9 รุ่น 2 (Energy Mind Award) ณ 

ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี 

3 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายบุคลากร จัดสัมมนาปฏิบัติ

การ เรือ่ง “เซนต์ฟรงัฯ รวมกนัเป็นหน่ึง” 

ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน เพ่ือสร้าง

ความรัก ความสมานสามัคคี ความร่วม

มือร่วมใจของทุกคนในโรงเรียน และ

สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร

4 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายบุคลากร ร่วมกับงานพัฒนา

สื่อเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ 

เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ Touch 

Screen เบื้องต้น ให้กับคุณครูระดับชั้น

ปฐมวัย

5 พฤษภาคม 2559
คณะครูไปร่วมพิธีพัชรสมโภช 

สุวรรณสมโภช และหิรัญสมโภชในชีวิต

นักบวช ท่ีโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  

เพ่ือร่วมแสดงความยินดีกับคณะเซอร์

ทุกท่าน และเป็นพิเศษส�าหรับเซอร์ท่ี

เคยปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีส

ซาเวียร์คอนแวนต์

9 พฤษภาคม 2559
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 

ฝ่ายบุคลากรได้จัดงานมทิุตา-อาจารยิคณุ

แก่คณุครเูกษยีณอายุ ได้แก่ คณุครจิูราวดี  

ศรีนพคุณ และคุณครูอมรรัตน์  เทพทิม 

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลครูดีศรี

เซนต์ฟรงัฯ ประจ�าปีการศกึษา 2558 ซึง่

ได้แก่ คุณครูนพัสร เพลิดโฉม  

9 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร ์

คอนแวนต์ และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีส

เซเวียร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน

อธิการดอมินิก เดอ มารี กิจเจริญ ใน

“รอบรั้วเซนต์ฟรังฯ”
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โอกาสฉลองพัชรสมโภช ครบรอบ 60 ปี

แห่งชวีตินกับวช และในโอกาสหิรญัสมโภช 

25 ปีแห่งชีวิตนักบวชของ เซอร์ลูซีลา  

ค�าแดง และ เซอร์ซีริล เปลี่ยนบ�ารุง

9 พฤษภาคม 2559
ท่านอธิการโปลนี  ชวูริชั สมัมนา

ครูเรื่อง “การเรียนรู้ และเข้าใจนักเรียน

ยุคใหม่ Generation Z” ให้แก่คุณครู

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ณ หอ

ประชุมโรงเรียน เพ่ือให้ครูเข้าใจ และ

เตรยีมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของนักเรียนยุค

ใหม่มากยิ่งขึ้น

12 พฤษภาคม 2559
ท่านอธิการโปลีน ชูวิรัช ประชุม

ครูในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่อง

นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการ

ศึกษา 2559 โดยเน้นเรื่องลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้ การสร้างนักคิด และนักเรยีน

รูรุ้น่เยาว์ ณ ห้องประชมุ Xaviera

12 พฤษภาคม 2559
ท่านอธิการ และครูหัวหน้าฝ่าย 

ร่วมปฐมนิเทศครใูหม่ ปีการศกึษา 2559 

ณ ห้องรับรอง เพ่ือให้ครูใหม่รับทราบ 

และเข้าใจในเรื่อง ข้อก�าหนด ระเบียบ 

วฒันธรรมองค์กร รวมท้ังสวสัดกิารต่างๆ 

ที่ได้รับ

12 พฤษภาคม 2559 
ฝ่ายบุคลากร ร่วมกับงานพัฒนา

สื่อเทคโนโลยี จัดอบรมการใช ้งาน 

LED TV ซึง่เชือ่มต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์ 

ในห้องเรียน ให้แก่คุณครูระดับชั้น 

ป.1 - ป.3

16 พฤษภาคม 2559   
งานอภิบาลและแพร่ธรรม จัด   

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2559 เพื่อ

ขอพระพรส�าหรบัคณะเซอร์  คร ูนักเรยีน

และบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือเตรียมพร้อม

ส�าหรับการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ด้วย

พระพรแห่งความรกั ความรบัผิดชอบ ให้

นักเรียนสามารถเรียนรู ้ได ้อย ่างเต็ม

“รอบรั้วเซนต์ฟรังฯ”
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ศกัยภาพและมคีวามสขุ รวมท้ังให้กิจการ 

งานต่างๆ ของโรงเรียนประสบผลส�าเร็จ

ตามวตัถุประสงค์ โดยอาศยัพระหรรษทาน 

จากองค์พระเยซคูรสิตเจ้า พระนางมารย์ี 

และท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์

อุปถัมภ์โรงเรียน        

16-18 พฤษภาคม 2559
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษา 

พลศกึษา ร่วมกบัโรงพยาบาลเจ้าพระยา 

จัดการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนทุก

ระดบัชัน้ ประกอบด้วยการตรวจร่างกาย

ท่ัวไป ตรวจทันตกรรม และตรวจวดัสายตา

17 – 18 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม

แสงสว่างแห่งธรรม...น�าทางชวีา ท้ังในระดบั 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือส่ง

เสรมิและปลกูฝังให้นักเรยีนมีคณุลกัษณะ

ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ คือ ซื่อตรง 

เรียบง่าย ขยันทุ่มเท รวมทั้งอัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้วย

18 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนจัดพิธีต้อนรับเซอร์มารี 

เบรนด้า อารีแจนโดร ซึ่งคณะครู 

นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน

ต่างรู้สึกชื่นชม และต้อนรับมาเซอร์สู่

โรงเรียนของเราด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

19  พฤษภาคม  2559
เซอร์มารี เบรนด้า อารีแจนโดร 

และครูเขมกร บุญทวีสกุล เข้าร่วมการ

ประชุมผู้น�าด้านการศึกษาเรื่อง โลกของ

จิตใจ โดยมูลนิ ธิ เยาวชนสัมพันธ ์

นานาชาติ (International Youth 

Fellowship) ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค 

กรุงเทพมหานคร

31 พฤษภาคม 2559
ครูศรา หรูจิตตวิวัฒน์ และครู

เดชา ดรนิทพงศ์ พร้อมคณะนกัเรยีนเข้า

ร ่ วมการอบรมเชิ งปฏิ บั ติการเสริม

ศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน 

และพิจารณาคัดเลอืกผลงาน เพ่ือรบัมอบ

ทุนต่อยอดผลงาน  โครงการ “ต่อกล้า

ให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ประจ�าปี 2559  

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน

วิทยาศาสตร ์ประเทศไทย สวทช. 

จ.ปทุมธานี และกนกรัตน์ รีสอร์ท 

อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

“รอบรั้วเซนต์ฟรังฯ”
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28 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายกิจการ

นักเรียน จัดพิธีรับรางวัลเรียนดี และ

ประพฤติดี-มีน�้าใจ ปีการศึกษา 2558 

แก่นักเรยีนท่ีมผีลการเรยีนดตีามเกณฑ์ท่ี

ก�าหนด และนักเรียนที่มีความประพฤติ

เรียบร้อย มีน�้าใจดี เพ่ือเป็นขวัญและ

ก�าลังใจแก่นักเรียนในความมุ ่งมานะ 

ความเพียรพยายามในการเรยีน และการ

ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

29 พฤษภาคม 2559
ครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมใน

พิธีกรรมสมโภชพระครสิตวรกาย ร่วมกบั

ชุมชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 

เพ่ือขอพระพร และพระหรรษทานของ

องค์พระเยซคูรสิต์ส�าหรบัการด�าเนินชวีติ 

ให้พระองค์ทรงปกป้องคุม้ครอง และเป็น

พลังกาย พลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนได้เป็นอย่างดี

31 พฤษภาคม 2559
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัด

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้าร่วม

กจิกรรมการประชาสมัพันธ์ และรณณรงค์ 

ให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ท่ีมีต่อสุขภาพ

ของผู้สูบและผู้อยู่ใกล้ชิด 

3 มิถุนายน 2559
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

ได้เริ่มกิจกรรม Morning Brush Up 

ปีการศึกษา 2559 เพ่ือส่งเสริมทักษะ

การฟัง การต้ังค�าถาม และการตอบ

ค�าถามภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในทุก

ระดับชั้น และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ�าวันได้

3  มิถุนายน  2559 
งานแนะแนวได้ร ่วมกับมูลนิธิ

เยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) จัด

อบรมเรือ่ง “โลกของจิตใจ” ให้แก่นักเรยีน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้เยาวชนในประเทศไทย ได้

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เปิดโอกาส

ให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์  ความ

คิดเห็นในระดับนานาชาติ เรียนรู้การใช้

ชีวิตที่แตกต่างกัน และน�ามาประยุกต์ใช้

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

“รอบรั้วเซนต์ฟรังฯ”
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3 มิถุนายน 2559
งานอนุรักษ ์พลั งงานและสิ่ ง

แวดล้อม เริ่มกิจกรรมถุงผ้าน่าใช้ โดย

รณรงค์ให้ทุกคนงดใช้กล่องโฟม และหัน

มาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 

4 มิถุนายน2559 
ครูคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต ได้

เข้าร่วมสัมมนาพิเศษ “แนวทางการ 

ยกระดบัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์ 

ผ ่านการเรียนแบบ Personal ised 

Learning ด้วยนวัตกรรม Maths-Whizz 

เซยีนคณติศาสตร์” ณ ห้อง ออดทิอเรยีม 

อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31

7 มิถุนายน 2559
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัด

อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ ในระบบ

ดิจิทัล ให้แก่ครูในกลุ่มสาระฯ และ 

Science Teachers เพ่ือน�าไปใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

8 มิถุนายน 2559 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดจัดพาน

ไหว้คร ูโดยมตีวัแทนห้องเรยีน ม.1-6 เข้า

ร่วมกจิกรรมจัดพานไหว้ครดู้วยความคดิ

สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

โดยห้องเรยีนท่ีได้รบัรางวลั ได้แก่ ม.1/1, 

ม.2/3, ม.3/2, ม.4/1, ม.5/1, ม.6/1 และ 

ม.6/4 

9 มิถุนายน 2559 
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีถวาย

ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เน่ืองในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิง 

ถวลัยราชสมบัตคิรบ 70 ปี เพ่ือให้ทุกคน 

ได้ร่วมถวายพระพร และแสดงความ

จงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

9 มิถุนายน 2559 
ฝ่ายกจิการนกัเรยีน และนักเรยีน

ชั้น ม.6 ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี

การศึกษา 2559 “น้อมวันทา บูชา

คณาจารย์” ณ สนามโรงเรียน โดยมี

ท่านอธิการโปลีน  ชูวิรัช เป็นประธาน

ในพิธ ีต่อจากน้ันมพิีธีมอบเขม็แก่นักเรยีน 

“รอบรั้วเซนต์ฟรังฯ”
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ชั้น ม.4 ต่อด้วยการประกาศรายชื่อแม่สี 

และประธานสีในกิจกรรมกีฬาสี ประจ�า

ปีการศึกษา 2559

9 มิถุนายน 2559   
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล 

(ประเทศไทย) เข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่

นักเรยีนชัน้ ม.1 ภายใต้โครงการ “ลอรเีอะ 

SIS ACT พร้อมเรยีน พร้อมเล่น โดดเด่น 

อย่างมัน่ใจ” ณ ห้องประชมุ Xaviera ซึง่

นักเรยีนได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับการเปลีย่นแปลง

ของร่างกาย การดแูลสขุอนามยัในวยัเริม่

สาว เป็นต้น

9-10 มิถุนายน 2559 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

ได้จัดสอบ Placement Test เพื่อแบ่ง

กลุ่มคณุครใูนด้านความสามารถทางการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งจะได้รับการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น โดย

จะมีการจัดการเรียนรู้ระหว่างวันท่ี 30 

มิถุนายน - 22  ตุลาคม 2559 และ 

3 พฤศจิกายน - 2 กุมภาพันธ์ 2560 

โดยคุณครูชาวต่างชาติ

10 -12 มิถุนายน 2559 
ครสูนธิภา แก้วสนทิ และครภูคนิ  

ดินไธสง เข้าอบรมศิลปะป้องกันตัว 

Aikido คอร์สครูฝึก Self Defense โดย 

พ.อ.หญิงกนกวรรณ  ศรีไชยะ (ครูตุ่น) 

ณ ศนูย์ฝึกศลิปะการป้องกนัตวัอรรถยุทธ 

เพ่ือน�าความรู้และประสบการณ์มาสอน

นักเรียนในรายวิชาศิลปะป้องกันตัว 

Aikido 

14 มิถุนายน 2559 
งานแนะแนว  ได้จัดการบรรยาย

พิเศษ Shape your world และการ

สมคัรสอบทุนการศกึษา APU มหาวทิยาลยั 

ริทสึเมคัง (Asian Pacific University) 

ณ ห้องประชมุ Xaviera  ให้กับนกัเรยีน

ชั้น ม.5-6 ในการเตรียมตัวสอบเข้า

ศึกษาต ่อในระดับอุดมศึกษาระดับ

นานาชาติ 

16 มิถุนายน 2559 
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการ

เลือกต้ัง คณะกรรมการสภานักเรียน 

ประจ�าปีการศึกษา 2559 ซึ่งพรรคท่ีได้

รับความไว้วางใจจากนักเรียนชั้น ป.4-

ม.6 จนได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

สภานักเรียน ได้แก่ พรรคหมายเลข 4 

พรรคดีศรีเซนต์ฟรัง

“รอบรั้วเซนต์ฟรังฯ”
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17 มิถุนายน 2559 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัด

กิจกรรมทัศนศึกษาส�าหรับชั้น ป.1 ณ 

สวนสัตว์ดุสิต นักเรียนได้เรียนรู้วิถีการ

ด�ารงชีพของสัตว์นานาชนิด และได้ชม

การแสดงความสามารถของสัตว์ ซึ่งเป็น

ที่ประทับใจของเด็กๆ มาก

17 มิถุนายน 2559 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัด

กิจกรรมทัศนศึกษาส�าหรับชั้น ม.1 ณ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง

ชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี นักเรียนได้

เรียนรู้เกี่ยวกับนิทรรศการและกิจกรรม

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง

มรดกของชาติ ศิลปวัฒนธรรม และ

ชีวิตความเป็นอยู ่ของคนไทยในอดีต

จวบจนปัจจุบัน

17 มิถุนายน 2559 
ฝ่ายวชิาการ งานแนะแนว ร่วมกบั 

มหาวทิยาลยัแสตมฟอร์ด จัดการสอบวดั

วชิาภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรยีมความพร้อม

นักเรียนชั้น ม.5-6 ในการสอบเข้า

มหาวิทยาลัย และเพื่อประเมินผลทักษะ

ด้านการอ่าน การเขียน การพูด และ

การเขียน ให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล  

17-18 มิถุนายน 2559 
ครูใหม่ ปีการศึกษา 2558-2559 

จ�านวน 8 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศครู

และบุคลากรทางการศึกษา คณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ณ บ้านผู้หว่าน 

สามพราน จ.นครปฐม เพ่ือให้เข้าใจ

จรรยาบรรณของครู มาตรฐานทางการ

ศึกษา รวมถึงการปฎิบัติตนเมื่ออยู่ใน

โรงเรยีน ซึง่ครใูหม่ทุกคนจะน�าเอาความ

รู ้ ท่ีได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการ

ปฎิบัติตน เพ่ือท่ีจะเป็นครูท่ีดี ตาม

เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง 

17-19 มิถุนายน 2559
งานอนุรักษ์พลังงาน และสิ่ง

แวดล้อม ส่งตัวแทนครูและนักเรียน 

เข้าร่วมกบัชมรมอาสาสมคัรพัฒนาสงัคม

และสิ่งแวดล้อม (VSED) ในการจัด

กิจกรรมสร้างฝายถวายในหลวง ณ 

บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี เพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็น

คนดี มีใจอาสา รู้จักช่วยเหลือสังคม

“รอบรั้วเซนต์ฟรังฯ”
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ราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน

ได้คิดผลงานส่ิงประดิษฐ์ในอนาคต ท่ี

สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคม

23 มิถุนายน 2559 
โรงเรียนได้น�าเงินรายได้ส ่วน

หน่ึงจากการจัดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 

2015 มอบเป็นทุนสนับสนุนงานแพร่

ธรรมของคณะ Xaverian เป็นจ�านวน 

100,000 บาท

24 มิถุนายน 2559 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัด

กิจกรรมทัศนศึกษาส�าหรับชั้น ป.2 ณ 

ท้องฟ้าจ�าลอง กรุงเทพฯ ซึ่งเด็กๆ 

สนุกสนาน และสนใจท่ีจะเรยีนรูเ้กีย่วกบั

20-28 มิถุนายน 2559 
กลุ ่มสาระฯ ภาษาไทย จัด

กิจกรรมครูกลอนสอนภาษา เพ่ือให้

นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถ 

และความคิดสร้างสรรค์ เห็นได้จาก

ผลงานที่จัดแสดง การแสดงละคร และ

กิจกรรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

23 มิถุนายน 2559 
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1-6 เข้าร่วมโครงการประกวดผลงาน 

ทางจินตนาการ Honda Supper Idea 

Contest 2016 เพ่ือชิงโล่พระราชทาน 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ระบบสุริยะจักรวาล การก�าเนิดมนุษย์ 

วิวัฒนาการของโลก ปรากฎการณ์

ธรรมชาติ เป็นต้น

24 มิถุนายน 2559 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัด

กิจกรรมทัศนศึกษาส�าหรับชั้น ม.2 ณ 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว นักเรยีนได้

เรยีนรูพ้ระอัจฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว และได้รบัความรูค้วามเข้าใจ 

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง อีกท้ังเกดิ

เจตคติท่ีดใีนการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงไปปฏิบัตใินชวีติประจ�าวนั

“รอบรั้วเซนต์ฟรังฯ”
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24 มิถุนายน 2559
 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี

ขบวนพาเหรด “เซนต์ฟรงัฯ รณรงค์ต้าน

ยาเสพติด” จากนักเรียนชั้น ม.5 และมี

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อาทิ 

วิง่ชงิธง ชกัเย่อ ณ บรเิวณสนามโรงเรยีน 

24 มิถุนายน 2559
งานกิจกรรมนักเรียน จัดพิธีรับ

เข็มสภานักเรียน และมอบวุฒิบัตรแก่

คณะกรรมการสภานกัเรยีน ประจ�าปีการ

ศึกษา 2558 รวมท้ัังกล่าวต้อนรับสภา

นักเรียนประจ�าปีการศึกษา 2559 ที่จะ

มาปฏิบัติหน้าที่จากสภานักเรียนชุดเดิม

24 มิถุนายน 2559
บรษิทั ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) 

เข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 

เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น” 

ณ ห้องประชุม Xaviera เพื่อให้นักเรียน

ได้เข้าใจ เตรียมความพร้อม และรับมือ

กบัการเปลีย่นแปลงของตนเองได้อย่างดี

24 มิถุนายน 2559
บรษิทั ดดิส์ แอคทีฟ จ�ากดั  เข้า

มาจัดกิจกรรม “ดมีอลต์ สคลูทัวร์ 2016 

: สนุกเล่น ได้เรียนรู้ ดีมอลต์ 3 in 1” 

ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 - ป.4 ณ เวที

อัจฉริยะ และได้มีการแจกเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์ดีมอลต์แก่เด็กๆ ด้วย

24 มิถุนายน 2559
กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ีมี

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ได้มีการ

เชญินางสาวพิมพ์สรร รตันดลิก ณ ภูเก็ต 

(ศิษย์เก่า) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชา

ออกแบบตกแต่งภายใน คณะมณัฑนศลิป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแนะแนว และ

ถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัน้องๆ เรือ่ง LOGO 

Design  

24 มิถุนายน 2559
ท่านอธิการโปลีน ชูวิรัช ได้

ประชุมและสัมมนาครูประจ�าเดือน

มิถุนายน หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ

ศึกษา ปรัชญาการศึกษาของคณะภคินี

“รอบรั้วเซนต์ฟรังฯ”
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เด็กๆ ได้เรียนรู้ประโยชน์ของนม การ

ออกก�าลงักาย ผ่านการเล่นเกม และได้มี

การแจกเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ดัชมิลส์ 

คิดส์ แก่เดก็ๆ ด้วย 

29 มิถุนายน 2559 
โรงเรยีนจัดประชมุคณะกรรมการ

บรหิารโรงเรยีน ประกอบด้วยผู้อ�านวยการ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนผู้ปกครอง และ

ตัวแทนครู เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็น 

เสนอแนะ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2559

30 มิถุนายน -  3 กรกฎาคม 2559
ครเูดชา ดรนิทพงศ์ พานักเรยีน

ไปเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการโครงการสูก่ารน�าไปใช้งานจรงิ และ

น�าเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อ 

ยอดผลงาน ครัง้ท่ี 1 โครงการ “ต่อกล้า

ให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ประจ�าปี 2559  

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน  

วิทยาศาสาตร์ประเทศไทย สวทช. 

จ.ปทุมธานี  

30 มิถุนายน 2559 และ
7,14 กรกฎาคม

กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ีมี

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ได้มกีาร

เชิญนางสาวปรียารัตน์ นาวีเรืองรัตน์ 

(ศิษย์เก่า) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแนะแนว และ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ เรื่อง การ

ออกแบบพิกโตแกรม การลดทอนโลโก้ 

และระบบกริด เพื่อออกแบบโลโก้ แบบ

มืออาชีพ

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร รวมท้ังวฒันธรรม

องค์กรของครใูนเครอืคณะภคนีิเซนต์ปอล 

เดอ ชาร์ตร

25 มิถุนายน 2559 
ตัวแทนนักเรียนจากชมรม SF 

Volunteers save the world ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เข้าค่ายแกนน�า

อนุรกัษ์เพ่ือโลกสวย ณ โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ 

คอนเวนต์

27 มิถุนายน 2559 
บรษิทั คดิส์ ทู โกรว์ จ�ากดั จัด

กจิกรรม “ดชัมลิส์ คดิส์ สคลู ทัวร์ 2016 

: สนุกเล่น สนุกคิด” ให้แก่นักเรียน

ชั้น ป.1 - 3 ณ เวทีอัจฉรยิะ โดยให้
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1 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีวัน

คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

และพิธิเปิดประชมุกองเนตรนาร ีชัน้ ป.1 

- ม.3 ประจ�าปีการศึกษา 2559 โดยมี

เซอร์ลูซีลา ค�าแดง เป็นประธานในพิธี   

5 กรกฎาคม 2559
งานแนะแนว  เตรยีมความพร้อม

ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ส�าหรับ

นักเรียนชั้น ม.6 ในรายวิชาอังกฤษ เพื่อ

การสอบรบัตรง การสอบรบัตรงร่วม และ

การสอบแอดมชิชัน่ โดยได้รบัเกยีรตจิาก

อาจารย์สมศรี ธรรมสารโสภณ มา

บรรยายความรู้ให้กับนักเรียน ณ ห้อง

ประชุม Xaviera

7 กรกฎาคม 2559
งานแนะแนว  เตรยีมความพร้อม

ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ส�าหรับ

นักเรยีนชัน้ ม.6 โดยเชญิอาจารย์วนัชนะ  

หมั่นงาม มาติวเข้มวิชา GAT ภาค

เชื่อมโยง ณ ห้องประชุม Xaviera

8 กรกฎาคม 2559
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัด

กิจกรรมทัศนศึกษาส�าหรับชั้น ป.4 ณ 

ศูนย์การเรียนรู ้สุขภาวะ ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ซึง่นักเรยีนได้เรยีนรู ้“นิทรรศการ

เพ่ือการเรยีนรูส้ขุภาวะ” แบ่งเป็น 4 ห้อง

จัดแสดง ในหัวข้อ Start with ME, 

Together we CAN, Let’s go GREEN, 

THAIHEALTH and Well-being

8 กรกฎาคม 2559
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัด

กิจกรรมทัศนศึกษาส�าหรับชั้น ม.4 ณ 

ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ 

โดยนักเรียนได้รับฟังการบรรยายประวัติ

ความเป็นมา ชมพิพิธภัณฑ์เรือหลวง

แม่กลอง และปิดท้ายด้วยกิจกรรมปลูก

ป่า ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ข้อแนะน�าวิธี

การปลูกต้นโกงกางอย่างดี 

11 กรกฎาคม 2559
งานแนะแนว เตรียมความพร้อม

ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ส�าหรับ
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นักเรียนชั้น ม.6 โดยเชิญอาจารย์ชัย  

ลาภเพ่ิมทวี มาติวเข้มวิชาสังคมศึกษา 

เพื่อเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ และวิชา 

TUSTAR ณ ห้องประชุม Xaviera

11-14 กรกฎาคม 2559
ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่ม

สาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมวัน

อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยมี

กิจกรรมให้ร่วมท�าบุญ หล่อเทียนพรรษา 

และแห่เทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่อง

ไทยทาน ไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดราช

ผาติการามวรวิหาร 

14 กรกฎาคม 2559
กลุม่สาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัด

กจิกรรมวนัชาตฝิรัง่เศส ประกอบด้วยการ

แสดงละครท่ีแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมต่างๆ ของฝรั่งเศส และ

นิทรรศการ 4 เมอืงส�าคญัในฝรัง่เศส ได้แก่ 

Paris, Bordeaux, Grasse และ Brest 

14 กรกฎาคม 2559
งานแนะแนว เตรียมความพร้อม

ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ส�าหรับ

นักเรยีนชัน้ ม.6 โดยเชญิอาจารย์นิธิโรจน์  

เลิศชนประดิษฐ์  มาติวเข้มเพื่อเตรียม

สอบ GAT / PAT และเตรียมสอบเข้า 

ศกึษาต่อโครงการรบัตรงระดบัปรญิญาตรี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง

ประชุม Xaviera

14 กรกฎาคม 2559
คุณสัณห ์สิตา ชีวธันย ์ภาธร 

ดีไซน์เนอร์เจ้าของห้องเสื้อ SUNSITA 

มาบรรยายเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

นักเรียนชั้น ม.3 ...“ดีไชน์เนอร์ ดไีซน์

ชวีติ”...จากเดก็ท่ีเกเร สูอ่าชพีในฝัน ท�า

อย่างไรถึงพิชิตอุปสรรคได้จนประสบ

ความส�าเร็จเช่นทุกวันนี้

14 กรกฎาคม 2559
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

ส�านักงานเขตดุสิต เข้ามาตรวจการ

สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  ซึ่งไม่พบ

สารปนเปื้อนในอาหาร และยังได้สอนวิธี

ตรวจและทดสอบทางเคมใีห้สภานักเรยีน

สุ ่มตรวจอาหารเป็นประจ�าทุกเดือน 

พร้อมรายงานผลกลับด้วย
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ของแต่ละสถานที่ ไหว้พระขอพร เยี่ยม

ชมพระราชวัง และปิดท้ายด้วยตลาดน�้า

ดอนหวาย

21 กรกฎาคม 2559
ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมกับ

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าบันทึกเทปเพื่อ

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ ้ าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 

สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทย ช่อง 11 

22 กรกฎาคม 2559
กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน จัดกจิกรรม

15 กรกฎาคม 2559
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัด

กิจกรรมทัศนศึกษาส�าหรับชั้น ป.3 ณ 

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จตุจัตร 

นักเรยีนได้เรยีนรูว้วิฒันาการของโลกและ

ไดโนเสาร์ การลงมือปฏิบัตใินฐานกจิกรรม 

วิทยาศาสตร์ การสร้างเมืองจ�าลอง 

เป็นต้น ซึ่งนักเรียนได้รับท้ังความรู้และ

ความสนุกสนาน

15 กรกฎาคม 2559
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัด

กิจกรรมทัศนศึกษาส�าหรับชั้น ม.3 ณ 

องค์พระปฐมเจดย์ี พระราชวงัสนามจันทร์ 

ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา

ค่ายเนตรนารชีัน้ ป.1 ณ บรเิวณอาคาร

เรยีนมัธยมศึกษา โรงเรยีนโยนออฟอาร์ค  

โดยมีการเปิดค่ายในช่วงเช้า กจิกรรมฐาน 

How do you do และในช่วงบ่ายมกีาร

ท�าขนมปังปิ้ง เป็นอาหารชาวค่าย เพื่อ

รับประทานร่วมกนัด้วย

22 กรกฎาคม 2559
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัด

กจิกรรมทัศนศึกษาส�าหรบัชัน้ ป.6 ณ วดั

พระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ 

สถานแห่งชาต ิโดยนักเรยีนได้เรยีนรูม้าก

มายทางด้านประวัติศาสตร์ของโบราณ

สถานท่ีส�าคญั ประวตัคิวามเป็นมา ความ

ส�าคญั ข้อควรปฏิบัติในการเย่ียมชมสถาน

ท่ีซึง่เป็นสถานท่ีส�าคญัของชาต ิเสรมิสร้าง

ความประทับใจ ส�านึกรกั และเป็นส่วน

หนึ่งในการร่วมสืบสานอนุรักษ์ความเป็น

ไทยให้ด�ารงอยู่สบืไป 
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22 กรกฎาคม 2559
ท่านอธิการโปลีน ชูวิรัช สอน

ประวัติความเป็นมาของคณะภคินีเซนต์

ปอล เดอ ชาร์ตร แก่เซอร์น้องๆ โนวิส

22 กรกฎาคม 2559
ครูเขมกร บุญทวีสกุล เข้าร่วม

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “อาชีพนักบิน

พาณิชย ์กับอุตสาหกรรมการบินใน

ภูมิภาคอาเซียน”  และแนะแนวการ

ศึกษาต่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม

การบินและนักบินพาณิชย ์ จัดโดย

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

23 กรกฎาคม 2559    
ตัวแทนครูแต ่ละกลุ ่มสาระฯ 

จ�านวน 23 ท่าน เข้าทดสอบวดัสมรรถนะ

ครทูางด้านการวดัผลและประเมนิผลการ

เรยีนรู ้โดยสถาบันทดสอบทางการศกึษา

แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ณ สนามสอบ

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา  

29 กรกฎาคม 2559
ท่านอธกิารโปลนี ชวูริชั ได้ประชมุ

และสัมมนาครูประจ�าเดือนกรกฎาคม 

หัวข้อเรือ่งการจัดการศกึษาของคณะภคนีิ

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประกอบด้วย  

ประวัติการจัดการศึกษาในประเทศไทย  

เจตนารมณ์ในการตัง้คณะภคนีิเซนต์ปอล 

เดอ ชาร์ตร และคณุสมบัตขิองครใูนเครอื

คณะภคนีิเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
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พัฒนาชีวิต
ด้วยกิจกรรม
สร้างสรรค์...

ร่วมฉลองพัชรสมโภช และหิรัญสมโภชในชีวิตนักบวช
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 คณะครูไปร่วมพิธีพัชรสมโภช สุวรรณสมโภช และหิรัญสมโภชในชีวิตนักบวช ที่โรงเรียน

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์  เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะเซอร์ทุกท่าน และในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส

ซาเวยีร์คอนแวนต์ และโรงเรยีนเซนต์ฟรงัซสีเซเวยีร์ ได้จัดงานเพ่ือแสดงความยินดกีบัเซอร์ดอมนิิก เดอ มาร ีกจิเจรญิ ในโอกาส 

ฉลองพัชรสมโภช ครบรอบ 60 ปีแห่งชีวิตนักบวช และโอกาสหิรัญสมโภช 25 ปีแห่งชีวิตนักบวชของเซอร์ลูซีลา ค�าแดง และ

เซอร์ซีริล เปลี่ยนบ�ารุง ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ร่วมฉลองพัชรสมโภช และหิรัญสมโภชในชีวิตนักบวช
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนได้จัดพิธีต้อนรับเซอร์มารี เบรนด้า อารีแจนโดร มีตัวแทนครู และนักเรียนกล่าว

ต้อนรับ และมอบพวงมาลัยแห่งความปิติยินดีแด่มาเซอร์ ซึ่งทุกคนต่างรู้สึกชื่นชม และต้อนรับมาเซอร์สู่บ้านเซนต์ฟรังฯ 

ของเราด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

ยินดีต้อนรับเซอร์เบรนด้า...สู่บ้านเซนต์ฟรังฯ
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วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา

มงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  เพ่ือให้ทุกคนได้ร่วมถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียง

กัน...ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฝ่ายกิจการนักเรียน และนักเรียนชั้น ม.6 ร่วมกัน

จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2559 “น้อมวันทา บูชาคณาจารย์” ณ สนาม

โรงเรียน โดยมีท่านอธิการโปลีน  ชูวิรัช เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ท�า

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อครูในปีการศึกษาใหม่ และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความเอื้อ

น้อมวันทา บูชาคณาจารย์
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น้อมวันทา บูชาคณาจารย์
อาทรกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความส�านึกในความ

เมตตาของคณะเซอร์และคุณครู อีกทั้งยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ส�าคัญสืบไป  

ต่อจากนั้นมีพิธีมอบเข็มแก่นักเรียนชั้น ม.4 ต่อด้วยการประกาศรายชื่อแม่สี และ

ประธานสีในกิจกรรมกีฬาสี ประจ�าปีการศึกษา 2559
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เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2559 

โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 4 พรรค คือ หมายเลข 1 พรรคใส ๆ หัวใจเซนต์ฟรังฯ หมายเลข 2 พรรครักนี้เพื่อโรงเรียน 

พรรคนี้เพื่อเธอ หมายเลข 3 พรรคพ้องน้องพี่ หมายเลข 4 พรรคดีศรีเซนต์ฟรังฯ ซึ่งพรรคที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน

ชั้น ป.4 - ม.6 และได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ได้แก่ พรรคหมายเลข 4 พรรคดีศรีเซนต์ฟรังฯ 
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ครูกลอนสอนภาษา
วันที่ 20-28 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดกิจกรรมครูกลอน

สอนภาษา เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ 

เห็นได้จากผลงานที่จัดแสดง การแสดงละคร และกิจกรรรมอื่นๆ อาทิ การตอบ

ปัญหาน่ารู้ การจับคู่ค�าคล้องจอง ปริศนาส�านวนสุภาษิต การประกวดอ่านออกเสียง

ร้อยแก้วร้อยกรอง เป็นต้น
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วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระฯ 

สงัคมศกึษาฯ จัดกจิกรรมวนัอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยมกีจิกรรมให้นักเรยีน 

ครู  ผู้ปกครองร่วมท�าบุญ หล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่อง

ไทยทาน ไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร โดยนักเรียนชั้น ม.2 

เป็นตัวแทนน�าไป ในการน้ีได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษจากผู้ปกครองชั้น ป.3-4 

และ ม.2 ในการมาร่วมสาธิตการจัดเครื่องไทยทาน และมาร่วมงาน

ร่วมทำาบุญและแห่เทียนพรรษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสขึ้นใน

วันพฤหัสบดีท่ี 14 กรกฎาคม 2559 เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากล 

และสร้างแรงบันดาลใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาษาฝรั่งเศสแก่นักเรียนเพ่ือให้มีทักษะ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาฝรั่งเศสและตั้งค�าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติมได้

กิจกรรมท่ีจัดภายในงานประกอบด้วยการแสดงละครของนักเรียนท่ีแทรก

เกรด็ความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมต่างๆ ของฝรัง่เศส และนิทรรศการเกีย่วกบั 4 เมอืง

ส�าคัญในฝรั่งเศสอันได้แก่ Paris : เมืองแห่งแสงและประวัติศาสตร์ Bordeaux : 

เมืองแห่งไวน์ Grasse : เมืองแห่งน�้าหอม และ Brest : เมืองแห่งเครป

วันชาติฝร่ังเศส
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สดใสใน...
ปฐมวัย...

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 แผนก

ปฐมวัยได้จัดกิจกรรมแสงสว่างแห่ง

ธรรม...น�าทางชวีา เพ่ือให้เดก็ท่ีเข้าร่วม

กจิกรรมได้เรยีนรูผ่้านกิจกรรมท้ัง 8 ฐาน 

ได้แก่ ฐานสตรท่ีีสง่างาม ฐานบาปบุญ

คณุโทษ ฐานกตญัญตุา ฐานน�า้ใจไมตรี 

ฐานสร้างชวีติด้วยวนัิย ฐานภาวนากบัสติ 

ฐานพลงัชวีติคดิบวก ฐานรกัชาต ิศาสน์ 

กษตัรย์ิ ซึง่เดก็ทุกคนตัง้ใจท�ากจิกรรมท่ี

จัดให้ และสามารถน�ามาปรบัใช้กับการ

ใช้ชวีติประจ�าวนัร่วมกบัผู้อ่ืน

แสงสว่างแห่งธรรม...นำาทางชีวา
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น้อมวันทา  บูชาคณาจารย์
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 แผนกปฐมวัยได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู “น้อมวันทา  บูชาคณาจารย์” ขึ้น โดยมีตัวแทน

นักเรยีนเป็นผู้น�ากล่าวค�าปฎิญาณและบทไหว้คร ูตวัแทนนักเรยีนแต่ละห้องมอบพานไหว้ครแูก่ท่านอธิการ คณะเซอร์ และคณุครู

ทุกท่าน เพื่อแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
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เติบโตเต็มที่...ฉลาดดีชัวร์
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ากัด เข้ามาจัดกิจกรรม Pediasure@School Tour เติบโตเต็มที่...ฉลาด

ดีชัวร์ ด้วยแนวคิด “EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จ” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เด็กทุกคนมีสุขภาพ

แข็งแรง เติบโตสมวัย โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก และชมการการแสดงอย่างสนุกสนาน
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วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 บริษัท นิโอ คอร์ปอเรท จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก “D-nee” ได้มา

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เด็กๆ ได้รู้ถึงการแปรงฟันอย่างถูกวิธี และประโยชน์ของการแปรงฟันทุกวัน ผ่านการแสดงของพ่ีๆ 

ภายใต้โครงการ “ประกวดระบายสีหนูน้อยดีนี่ ฟันดี ฟันแข็งแรง” นอกจากความสนุกและความรู้ที่สอดแทรกในการแสดงที่

เด็กๆ ได้รับชมแล้ว เด็กๆ ยังได้รับผลิตภัณฑ์จากดีนี่กลับไปใช้ที่บ้านคนละ 1 ชุดอีกด้วย

หนูน้อยดีนี่...ฟันดี ฟันแข็งแรง
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรม “วิทย์น่ารู้...กับหนูวัย

คิดส์” ขึ้น โดยมีพี่ๆจากคณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มาจัดจัดกิจกรรมให้ มีทั้งหมด 11 ฐานกิจกรรม แต่ละฐานล้วนมีความ

น่าสนใจแตกต่างกนัออกไป ให้เดก็ได้ลงมือท�ากจิกรรรม ค้นหาค�าตอบต่างๆ ซึง่เดก็ๆ 

ได้รับทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และความสนุกสนานจากการท�ากิจกรรม 

กิจกรรมวิทย์น่ารู้...กับหนูวัยคิดส์
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กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 แผนกปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยเด็กๆ ได้น�าเครื่องไทยทานมาร่วมท�าบุญ 

และร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาที่เด็กๆ ได้ร่วมลงมือท�าด้วยตัวเอง เรียกว่าทั้งอิ่มบุญ และอิ่มทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับวันส�าคัญ

ของไทย
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 บริษัท วังเด็กทอยส์แลนด์ จ�ากัด ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ Tomas and friend (โทมัสแอนด์เฟรนด์) 

ในประเทศไทย ได้มาจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ให้เด็กๆ เรียนรู้ถึงความรักความสามัคคี มิตรภาพระหว่างเพื่อน รวมทั้งเรียน

รู้สัญญาณไฟจราจร ผ่านการฟัง และสนุกกับเกมฝึกทักษะจากนิทานเล่มยักษ์โทมัสและผองเพื่อน

เรียนรู้สัญญาณไฟจราจร...กับโทมัสและผองเพื่อน
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SEP
Insights

Mattayom 6 Commences 
Morning Brush-Up

Pakjira Chunhapongpishat and Navapat Jesadapatrakul, 
both Mattayom 6 students, hosted the first Morning Brush-up 
for the academic year 2016. They welcomed their fellow students 
to the new school year and talked about ways on how to start 
the year right. Eager students participated in the question and 
answer portion.

Now held every Friday, the program aims at intensifying 
the hosting and listening skills of the students while they are 
kept up-to-date with pressing issues, current events, and timely 
occasions. 
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French Majors Lead National French Day
Numerous activities spearheaded by French Language students were held to celebrate the 

annual National French Day on the 14th of July 2016. The observance was opened by the school 
director, Sr. Pauline, followed by a visit to the stations that showcase information about four famous 
cities in France. At lunch break, the Mattayom 4 to 6 French majors entertained the students with 
a skit, games, and French food. Thailand-France relations which can be traced centuries ago play 
a vital part in developing cultural and economic ties.
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Enhancing English Skills
To further develop the English communication skills of the students, the Native Speakers 

together with other foreign teachers in the Special English Program employed a wide array of 
activities, methodologies, and techniques. The competent team of educators which is under the able 
supervision of the SEP Coordinator, Miss Vichit Siripoonhattakit, diligently monitors the progress 
of each student in terms of vocabulary, comprehension, and usage. English language acquisition 
and application are evaluated through objective procedures.
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English Courses for Thai Teachers Launched
The Foreign Languages Department through the Professional Sharing Program launched the 

English courses for all Thai teachers to develop their English competencies. Advanced English and 
Basic English (Upper and Lower) courses were offered. With a wide and diverse range of learner-
centered activities, methodical assessment procedures, and authentic materials all combined into 
one engaging learning environment, the Thai teachers are expected to gain the language proficiency 
needed in real-life situations.      
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“ครู”
กัลยาณมิตร
ของนักเรียน
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วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายบุคลากร จัดสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “เซนต์ฟรังฯ รวมกันเป็นหน่ึง” ขึ้น ณ 

หอประชุมโรงเรียน เพ่ือสร้างความรัก ความสมานสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในโรงเรียน และสร้างความ

เป็นหน่ึงเดียวกันขององค์กร

เซนต์ฟรังฯ รวมกันเป็นหนึ่ง
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เรียนรู้...เข้าใจนักเรียน Gen Z
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ท่านอธิการโปลนี ชวูริชั สมัมนาครเูรือ่ง “การเรยีนรู ้และเข้าใจนักเรยีนยุคใหม่ Generation Z” 

ให้แก่คุณครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ณ หอประชุมโรงเรียน เพื่อให้ครูเข้าใจ 

และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนยุคใหม่มากยิ่งขึ้น
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วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ท่านอธิการโปลีน  ชูวิรัช ประชุมครูในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559 เรื่องนโยบายการ

จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 โดยเน้นเรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสร้างนักคิด และนักเรียนรู้รุ่นเยาว์ ณ ห้อง

ประชุม Xaviera

ประชุมครู...โอกาสเปิดปีการศึกษา
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ปฐมนิเทศครูใหม่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ท่านอธิการ และครูหัวหน้าฝ่าย ร่วมปฐมนิเทศ

ครูใหม่ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องรับรอง เพื่อให้ครูใหม่รับทราบ และเข้าใจในเรื่อง 

ข้อก�าหนด ระเบียบ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ
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จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ประจ�าปี 2559  ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ

การเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และประกาศผลทีมท่ีควรได้รับทุนต่อยอดผลงาน เมื่อวันท่ี 24 - 31 

พฤษภาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสาตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี และกนกรัตน์ รีสอร์ท 

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปรากฏว่ามีผลงานของนักเรียนจ�านวน 2 ทีม ได้รับคัดเลือกให้รับทุนต่อยอดผลงาน จ�านวน

เงิน 50,000 บาท/ทีม  ได้แก่ Application สื่อการเรียนรู้ “ทอ-ไอ-ยอ-ไทย” และ Application เกม “บุญรอด ต่อรอด” 

และได้ไปเข้าค่ายเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 1 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสาตร์ประเทศไทย สวทช. 

จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

“คนเก่งเซนต์ฟรังฯ”



คนเก่งเซนต์ฟรังฯ

เมื่อวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2559 นางสาวมนอัปสร  สฤษดิ์อภิรักษ์ ม.5/3 เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ South 

East Asian Junior & Cadet Table tennis Championships 2016 ที่ประเทศกัมพูชา ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 

18 ปี, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน18ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน18 ปี


