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ฉบบัสดุท้ายตีพิมพ์เมื่อ ก.ค.-ก.ย. 2555

แหล่งข้อมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ฉบบัแรกๆ การน าเสนอข่าวกิจกรรมทัว่ไปมีไม่มาก  ต่อมาเสนอข่าวกิจกรรมของ
นกัศกึษาในลกัษณะของชมรม เน่ืองจากขณะนัน้มีเพียงคณะบริหารคณะเดียว ภายหลงัยก
ฐานะเป็นมหาวิทยาลยัจงึมีการเสนอข่าวกิจกรรมเป็นคณะ รวมทัง้มีบทความซึง่เขียนโดย
ผู้บริหาร และอาจารย์ การน าเสนอข่าวโดยเฉพาะพิธิเปิดงานหรือกิจกรรมส าคญัของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ข้อมลูค่อนข้างละเอียดและชดัเจน มีการเสนอข่าวการพฒันาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัข่าวการแต่งตัง้อาจารย์หรือผู้บริหาร ข่าวบคุลากรไปเป็นวิทยากรภายนอก
มหาวิทยาลยั ซึง่แหลง่ข่าวมาจากฝ่ายบคุคลในขณะนัน้ ท าให้ทราบความเคลือ่นไหวภายใน
มหาวิทยาลยั  ภายหลงัมีการน าเสนอเฉพาะข่าวกิจกรรมของคณะและหน่วยงาน และข่าวแขก
เยี่ยมชมมหาวิทยาลยัเท่านัน้ ฉบบัสดุท้ายที่ผลติออกคือ ฉบบัที่ 188 ปีที่ 33 เดือนกรกฎาคม-
กนัยายน 2555

ฉบบัแรกตีพิมพ์เมื่อ พ.ย.2522 
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Vintage



ACC  LUMINARY   

ประวตัิการก่อก าเนิดเอแบคในยกุแรกอยู่ใน ACC LUMINARY 1968-1972



จากทุ่งนาสู่อาสนวหิารแห่งการเรียนรู้



ประวัตนัิกบวช

หนงัสอืที่เลา่ชีวประวติัตวัเอง ผู้อื่นเขียน  ชีวประวติัใน  หนงัสอืงานศพ

สจูิบตัรครบบวช  Silver & Golden Jubilee

หนงัสอือนสุรณ์ของโรงเรียนในเครือในโอกาสต่างๆ
- การด ารงต าแหน่งอธิการแต่ละสมยั
- ประวติัโรงเรียน
- ผลการด าเนินงาน

บทสมัภาษณ์ในโอกาสต่างๆในวารสารหรือจลุสาร 

ผลงานเขียน หนงัสอื สิง่ตีพิมพ์ต่างๆ บทสมัภาษณ์



History of the Brothers of St. Gabriel
ประวัติศาสตร์ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล

กลา่วถงึประวตัิภราดาคณะเซนต์คาเบรียลตัง้แต่นกับญุหลยุส์สิน้ใจจนถงึ ค.ศ.1994 
และประวติัภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย  แปลโดย ภราดาสรุเดช วิสทุธิวรรณ
จากหนงัสอื “History of the Brothers of St. Gabriel : in the service of youth in the 
footsteps of Grignion de Montfort and Gabriel Deshayes”  เขียนโดย ภราดา Louis 
Bauvineau ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1994



Sketch of the hundred years of the presence of 
the Brothers of Saint Gabriel in Thailand 1901-2001

กลา่วถงึประวติัของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1901-
2001 โดยคณะภราดาชดุแรกที่มารับงานด้านการศกึษาในประเทศไทยท่ีโรงเรียนอาซมซาน 
(โรงเรียนอสัสมัชญั) ในปีพ.ศ. 2444  จากประเทศฝร่ังเศส ทัง้ 5 ท่าน และภราดาที่เข้ามาในรุ่น
ต่อมา    ประวติัโรงเรียนอสัสมัชญั    รวมทัง้ประวติัของภราดาแต่ละท่านที่อทุิศตนอย่าง
แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 6 ภราดาที่เป็นเสาหลกัในการบริหารโรงเรียนอสัสมัชญั ได้แก่ Bro. 
Martin de Tours, Bro. Michael, Bro. Rogatien, Bro. Louis,Bro. Hilaire และ  Bro. 
Hubert



ประมวลประวตัิศาสตร์ด้านต่าง ๆ
ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล แขวงประเทศไทย

กลา่วถงึการก าเนิดจกัรวาล (The origin of the universe or cosmos)
สรุปชีวประวติัคณุพ่อหลยุส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (ค.ศ.1673-1716)
ประวติัภราดาคณะเซนต์คาเบรียล วิวฒันาการของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
แขวงประเทศไทย รวมทัง้งานด้านยติุธรรมและสนัติของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
และมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีค.ศ. 1901-2005
จดุเด่นในเลม่นีคื้อผู้ เขียน ภราดาสรุดช วิสทุธิวรรณ ได้สรุปเนือ้หาส าคัญเป็นข้อ ๆ 
และเรียงตามปีเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ ท าให้ง่ายต่อการ
อ่านและการจดจ า 



OUR GOLDEN JUBILEE 1901-1951

ให้ข้อมลูเกี่ยวกบัประวติัภราดาคณะเซนต์คาเบรียลที่เดินทางมาบริหารการศกึษาใน
ประเทศไทย ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1901-1951 ภายในเลม่ตีพิมพ์ 3 ภาษาได้แก่ ภาษาฝร่ังเศส 
ภาษาองักฤษ และภาษาไทย ในปี พ.ศ. 2494 โดยไม่ปรากฎชื่อผู้ เขียน



Our Heritage

ให้ข้อมลูเกี่ยวกบัชีวประวติัของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลที่เดินทางมา
บริหารการศกึษาในประเทศไทยในยคุแรกๆ  ได้แก่
ภราดาชาวไทย 1 คน  : Bro. Theophane Venard
ภราดาชาวฝร่ังเศส 6 คน :   Bro. Martin de Tour

Bro. Michael
Bro. Louis
Bro. Hilaire Maria
Bro. Hubert
Bro. Emmanuel

ภราดาชาวสเปน 3 คน    :   Bro. Ludovico Marie
Bro. Montfort del Rosario
Bro. Vincent  Mary                                          



วชัรสมโภช/Diamond Jubilee 
1901-1976

จดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสวชัรสมโภช(ครบรอบ 75 ปี)ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
ที่เข้ามาบริหารการศกึษาและสงัคมสงเคราะห์ในประเทศไทย กลา่วถงึการก่อตัง้โรงเรียน
ในเครือฯในยคุนัน้ รวมทัง้บทบาทและผลงานของภราดา และประวติัของโรงเรียน
อสัสมัชญั โดยให้ข้อมลูตามเหตกุารณ์ในแต่ละช่วงปีอย่างละเอียด ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ



ศตวรรษสมโภช/Centenary Celebration

จดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี   ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลใน
การเข้ามาด าเนินงานด้านการศกึษาในประเทศไทยตามเจตนารมร์และวิสยัทศัน์ของนกับุญ
หลยุส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะฯ ภายในเลม่ประกอบด้วยเนือ้หา 6 ภาค ดงันี ้
ภาค 1 – ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล,  ภราดา ประวติัภราดา และวิวฒันาการของภราดา
คณะเซนต์คาเบรียล, ล าดบันามภราดาไทยและและภราดาชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย, 
ถอดความรู้สกึในมมุมองของอดีตอธิการเจ้าคณะฯ และอธิการเจ้าคณะฯ ในขณะนัน้
ภาค 2 – สถาบนัในเครือฯ ทัง้ 14 แห่ง
ภาค 3 - ศิษย์ดีเยี่ยม 14 สถาบนั
ภาค 4 – โบราณวตัถวานสุรณ์ของ 14 สถาบนั
ภาค 5 - ผลงานวิจยัทัง้ 14 สถาบนั
ภาค 6 - ศิษยานศิุษย์ที่ถวายตวัเป็นพระสงฆ์ ผู้ทรงศีล และพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักด์ิ
นบัเป็นหนงัสอือนสุรณ์ที่ทรงคณุค่าควรแก่การศกึษาและรักษาไว้เป็นสมบติัของเราอีกเลม่หนึง่



สูจิบัตร
พธิีเปิดและเสกห้องมรดกการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

St. Gabriel Academic Heritage Room

ภายในสจูิบตัรประกอบด้วยข้อมลู ดงันี ้
-Time Schedule : opening ceremony of the St.Gabriel Academic Heritage Room
-Montfortian Education Charter
-The development of English textbooks since academic year 2012
-ประวตัิศาสตร์แขวงภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
-สถาบนัในเครือมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
-สรุป flow การพฒันาต ารากลางภาษาองักฤษ ปีการศกึษา 2550-2555
-ผงัห้องมรดกการศกึษาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
- Higher, even higher การร่วมมือกนัแต่งเพลงระหว่าง 3 องค์กร



อุดมศานต์

อุดมศานต ์นิตยสารคาทอลิกรายเดือน ฉบบัน้ี  มีบทความท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัมรดกจาก
ภราดาคณะเซนตค์าเบรียบแขวงประเทศไทย เรียบเรียงโดย ภราดาสุรเดช วิสุทธิวรรณ 
ไดแ้ก่การดูแลเดก็ก าพร้า  ภราดาคณะเซนตค์าเบรียลและงานดา้นการพิมพใ์นประเทศไทย ดรุณ
ศึกษา อุโฆษสมยั ชวเลขเกร็ก หนงัสืออ่ืนๆ ท่ีจดัพิมพต่์อมา  การปลูกสบัปะรดเชิงการคา้   
นิตยสารวีรธรรม หนงัสือคริสตงัคร้์องเพลง วงดนตรี วิชาพิมพดี์ด กรีฑาเครือและการแปร
อกัษร พลมารี คณะคริสโตเฟอร์ อาสาพฒันา ตน้อโศกเซนตค์าเบรียล พิพิธภณัฑผี์เส้ือ 
แมลงปอและแมลงไทย ค่ายกระแสเรียก การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เกมต่ออกัษรไขว ้ และการ
พฒันาองคก์ร



อสัสัมชัญประวตัิ/Assumption College : A History

หนงัสอืเลม่นีเ้กิดจากด าหริของภราดาเลอชยั สวสตุ อธิการ-ผู้อ านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั
กรุงเทพมหานครในขณะนัน้ จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุหนึง่เพื่อรวบรวมเนือ้หาและประวติั
เกี่ยวกบัโรงเรียนอสัสมัชญัให้เป็นเลม่ที่สมบรูณ์ที่สดุเพื่อให้เป็นหนงัสือที่มีคณุประโยชน์ในการ
อ้างอิงของผู้ที่จะค้นคว้าวิจยัทางการศกึษาถงึความเป็นมาของสถาบนัอสัสมัชญั
ภายในเลม่ประกอบด้วยเนือ้หาดงันี ้
ประวติัความเป็นมา (Origins of Assumption College)
ก าเนิดโรงเรียนอสัสมัชญั (Birth of Assumption College)
แก่นแท้ของอสัสมัชญั 
(The True Identity of Assumption College : its Motto, Intention, Ideology)
อสัสมัชนิก ( The Assumtionists)
ตีพิมพ์ในปี 2541  ทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ  



A  Short History of  Our Congregation

This  book “ A short history of our congregation” compiled by Bro. John Mary.
Contents  : Our beginnings and our first Brothers 1705-1716

The differcult period from 1716-1821 with its first martyrs during the Frence
revolution
The revival with Fathe Deshayes from 1821-1841





Personnel 2011-2012



ทศิทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในศตวรรษที่ 21



Brothers of Saint Gabriel’s Foundation, Thailand



Directory of The Montfort Brothers of St. Gabriel, 
Province of Thailand



350 ปี คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส


