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ข้อมูลสารสนเทศ 

โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา 

ปีการศึกษา ���3 

 

 ข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษามีความสําคัญและเป็นประโยชน์สําหรับบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน ดังนั�นโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จึงจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาเพื�อให้

เหมาะสมกบัการนาํไปใชโ้ดยแยกเป็นระบบยอ่ย ดงันี�  

1. สารสนเทศพื�นฐานของสถานศึกษา 

2. สารสนเทศเกี�ยวกบัผูเ้รียน 

3. สารสนเทศเพื�อการบริหารงานวิชาการ 

4. สารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ 

5. สารสนเทศเพื�อการรายงาน 
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ส่วนที� 1 

ระบบสารสนเทศพื�นฐานของสถานศึกษา 

 

 

ระบบสารสนเทศพื�นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้สรุปโดยแยก

ตามลาํดบัดงันี�  

�.� ขอ้มลูทั�วไปของสถานศึกษา 

1.2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

1.3  ศกัยภาพของสถานศึกษา 

1.4  แนวโนม้การพฒันาทอ้งถิ�น 

1.5  แนวทางการจดัการศกึษา 

1.6  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/ คณะกรรมการนกัเรียน 
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  �.� ข้อมูลทั�วไปของสถานศึกษา 

 

    �.�.� ประวตัโิรงเรียน 

  ในปี 2491 ภราดาฮิวเบิร์ต เจา้คณะภราดาเซนตค์าเบรียล ไดม้อบหมายให้ ภราดายอห์น แมรี�  ร่วมกบั 

ภราดาภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจัดตั�งโรงเรียน เพื�อให้บริการด้านการศึกษา แก่เยาวชนในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา   ซึ�งต่อมาโรงเรียนแห่งนี� เป็นที�รู้จกั ในนามของ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  4  มิถุนายน  

2491  เป็นวันแรกเริ� มของโรงเรียนแห่งนี�  ในการทําหน้าที�สถาบันการศึกษาของท้องถิ�น ซึ� งมี ภราดา        

ยอห์น  แมรี�  เป็นผูจ้ ัดการและอธิการ โดยมีนายชลินทร์ ศรีพิจารณ์ เป็นครูใหญ่ปฐมบทของโรงเรียน      

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นั� นได้เริ� มต้น โดยคณะครู 6 คน กับนักเรียน 72 คน เปิดสอนในระดับชั� น

ประถมศึกษาปีที� 3 จนถึงชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  

  นบัตั�งแต่โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดเ้ปิดดาํเนินการสอนใหแ้ก่บุตรหลานของชาวจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา คณะภราดา และคณะครู ตลอดจนเจา้หนา้ที�ไดทุ่้มเทความตั�งใจที�จะพฒันาโรงเรียนแห่งนี� ให้มี

ความพร้อมในทุก ๆ ดา้นเพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้กครองและนักเรียนที�ตอ้งการจะมี

สถาบนัการศึกษาที�มีคุณภาพ ทาํให้โรงเรียนแห่งนี� มีพฒันาการที�ต่อเนื�องอยู่ตลอดเวลา 

  เริ� มจากปี 2495 ภายหลังจากที� ได้มีการก่อตั� งโรงเรียนได้ไม่นานนัก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา ไดร้ับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ�งเป็นการยืนยนัถึงมาตรฐานดา้น

การศึกษาของโรงเรียน และต่อมาในปีการศึกษา 2496 โรงเรียนแห่งนี� ไดม้ีการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัอีกครั� ง

ในดา้นภาพลกัษณ์กล่าวคือ โรงเรียนไดม้ีการเปลี�ยนแปลงเครื�องแต่งกายจากเดิมที�ให้นักเรียน  แต่งกาย

ดว้ยเสื�อสีขาว กางเกงสีกากี มาเป็นเสื�อสีขาว กางเกงสีนํ� าเงิน สวมถุงเท้าสั�นสีขาว รองเท้าสีดาํ ดังเช่น

ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั 

  อยา่งไรก็ตามจากการที�โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองโดยการ

ส่งบุตร-หลานเขา้มาเรียนเป็นจาํนวนมาก ทาํให้จาํนวนนกัเรียนไดเ้พิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว จนสถานที�ตั�งเดิมที�

เคยกวา้งขวางไม่อาจจะรองรับจาํนวนนกัเรียนที�เพิ�มขึ�นได ้ ในปีการศึกษา 2498  จึงไดม้ีการยา้ยที�ตั�งโรงเรียน

มาตั�ง  ณ ที�ตั�งปัจจุบนั ซึ�งมีเนื�อที� 11 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา พร้อมกบัการก่อสร้างอาคารเรียน หลงัใหม่ ชื�อ 

"อาคารเซนต์หลุยส์" จากนั�น ในปีการศึกษา 2504 เป็นอีกปีการศึกษาที�โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดม้ี

การพฒันารูปแบบการสอนที�เด่นชดั โดย ภราดาอนัโตนิโอ อธิการในขณะนั�น ไดต้ดัสินใจขยายการเรียน

การสอนไปจนถึง ชั�น ม.7 แผนกวิทยาศาสตร์ หรือที�คนในยคุนั�นเรียกว่าชั�นเตรียมอุดมศึกษา และเพื�อเป็น

การยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด ในปีการศึกษา 2505  ภราดาอนัโตนิโอ ไดส้ร้างหอสมุดโดยแยก

ออกมาเป็นเอกเทศ เพื�อใหบ้ริการแก่นักเรียน  และในปีการศึกษา 2507 เป็นปีที�โรงเรียนไดเ้ปิดทาํการสอน

ตั�งแต่ชั�น ป1. ถึง ม.ศ. 5  
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  ด้วยจาํนวนนักเรียนที�เพิ�มขึ� นอย่างรวดเร็ว ปีการศึกษา 2512 ภราดาอะเล็กซานเดอร์ จึงได้

ดาํเนินการสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ เป็นตึกขนาด 3 ชั�น ยาว 28 เมตร ชื�ออาคาร "อาคารมารีย"์ เพื�อรองรับ

การขยายตวัของโรงเรียน 

  ในปีการศึกษา 2518 เป็นปีที�โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้มีการสร้างอาคารเรียนเพิ�มเติม

สําหรับนักเรียนในระดับปฐมวยั และได้สร้าง "อาคารมงฟอร์ต" ขึ� น ในสมัย ภราดาพยุง ประจงกิจ               

ปีการศึกษา 2522 เป็นอีกกา้วที�สาํคญัของโรงเรียนในการพฒันาระบบการศึกษาเพื�อให้สามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของทอ้งถิ�นไดอ้ยา่งแทจ้ริงในปีการศึกษานี�  โรงเรียนไดม้ีการขออนุญาตรับนกัเรียนหญิงในชั�น

ปฐมวยัปีที� 1 และ 2 เพิ�มขึ�น รวมทั�งไดม้ีการพฒันาสภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียนใหม้ีความเหมาะสมมากขึ�น 

  ในปีการศึกษา 2534 เป็นปีที� ภราดาอนุรักษ ์นิธิภทัราภรณ์ ไดเ้ขา้มารับหนา้ที�อธิการ นบัเป็นยคุที�

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดม้ีการพฒันาการในดา้นต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว เช่น การเร่งปรับปรุงอาคาร

สถานที�การก่อสร้าง “อาคารสัฐยามหาราชินี” “อาคารวนัทามารี” อาคารสําหรับนักเรียนปฐมวยั และ 

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” อาคารเรียน 6 ชั�น รวมถึง การพฒันาบุคลากรในทุก ๆ ดา้น เพื�อรองรับระบบ

การศึกษายคุใหม่ซึ�งทาํใหเ้ซนตห์ลุยส์ในยคุนั�น เป็นยุคที�หลายคนกล่าวว่า เป็นยุคแห่งการเร่งรัดพฒันา  ซึ�ง

ความพยายามดงักล่าวไดส่้งผลแก่โรงเรียนในปัจจุบนั ในดา้นการเป็นสถาบนัการศึกษาชั�นนาํของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา อยา่งไรก็ตามนอกเหนือจากการพฒันาดา้นระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานที�ให้มี

ความทนัสมยัแลว้ ในดา้นพฒันาการดา้นสังคม โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดมุ้่งส่งเสริมกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื�อที�จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด   โดยในปีการศึกษา 2542  ได้รับรางวลัเหรียญเงิน

ระดับประเทศ  จากการประกวด  วงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ประเภทระดบัมธัยมต้น ชิงถว้ย

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั� งที� 4 ประจาํปี 2542  

  ในปีการศึกษา 2543 ในปีการศึกษานี� โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับ

ปฐมวยั ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา นบัเป็นกา้วที�สาํคญัของโรงเรียนที�มุ่งสู่การดาํเนินการปฏิรูปการศึกษา

ตาม พ.ร.บ. 2542 และตามแนวการจดัการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียล ในปีถดัมา คือ ปีการศึกษา 2544 มี

การอบรมพฒันาหลกัสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปครูและจดัการเรียนการสอนและภราดามีศกั ดิ�         

ว่องประชานุกลู  ไดส้ร้าง "อาคารสิรินธร" เพื�อรองรับการเปิดมธัยมศึกษาตอนปลาย และในปีการศึกษา 2545 

โรงเรียนไดเ้ปิดทาํการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมทั�งไดเ้ช่าและซื�อเพื�อขยายเนื�อที�เพิ�มเติม

ดา้นหลงัรวมเป็น 30 ไร่ 2 งาน �� ตารางวา 

  ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที�ไดรั้บ

รางวลัพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2545 และโรงเรียนยงัไดรั้บประกาศเกียรติคุณ  

จากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย ์โปรดเกลา้

โปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นสถาบันที�ให้ความร่วมมือจดัหา ผู ้

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ  เพื�อช่วยเหลือเพื�อนมนุษยอ์ยา่งสมํ�าเสมอนานกว่า 5 ปี อีกดว้ย  โรงเรียนไดจ้ดัทาํ

ระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใช้ชื�อว่า SWIS (School Web-based Information System) เป็น Web 
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Application ที�ใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารขอ้มูลของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและสนองต่อการปฏิรูป

การศึกษา โรงเรียนไดมุ้่งส่งเสริมนกัเรียนที�มีความสามารถดา้นดนตรี ให้มีโอกาสไดแ้สดงออกโดยการจดัตั�ง

วงโยธวาทิต และผลปรากฏว่าไดรั้บรางวลัเหรียญทอง จากการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และชิงถว้ยพระราชทานฯ ครั� งที� 23 ประจาํปี 2547   และรางวลัเหรียญเงิน 

จากการประกวด  วงโยธวาทิตยามาฮาแห่งประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทานฯ ครั� งที� 8 ประจาํปี 2547 

  ปีการศึกษา 2547 ภราดาชาํนาญ  เหล่ารักผล รับหน้าที�อธิการโรงเรียน ไดเ้กิดการเปลี�ยนแปลง

ที�สาํคญั และการพฒันาในทุก ๆ ดา้น เพื�อให้โรงเรียนกา้วสู่การเป็นผูน้าํดา้นการศึกษา และเทคโนโลยี มีการ

ปรับโครงสร้างการบริหาร และการบริหารการจดัการที�เป็นระบบมากยิ�งขึ�น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมไปถึงการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และภาษาจีน ตลอดจนดา้นเทคโนโลย ี

โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานที�   มีการคัดสรรบุคลากรที�เป็นชาวต่างชาติที�มีความรู้ความสามารถ

เปรียบเสมือนเจา้ของภาษา มาทาํการสอนใหก้บันกัเรียน และมีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษใน

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ โดยครูต่างชาติร่วมกบัครูไทย  การปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการ

เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการปรับเปลี�ยน ขยายห้องปฏิบติัการ จดัหา

เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ทนัสมยั ติดตั�งโทรทศัน์วงจรปิดตามห้องเรียน และมีสื�อเทคโนโลยทีี�ครบครัน เพื�อใช้

ประกอบการเรียนการสอน มีห้องมลัติมีเดียรวมถึงเครื�องทศันูปกรณ์อื�น ๆ ที�ทนัสมยั การส่งเสริมพฒันา

บุคลากรในดา้นเทคโนโลย ีเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยทีี�กา้วไกล ตลอดจนมีการพฒันาอาคารสถานที�

อย่างต่อเนื�อง มีการปรับสภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียนให้ร่มรื�น สวยงาม และมีสิ�งอาํนวยความสะดวกให้กบั

ผูป้กครอง และนักเรียน  ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนไดผ้่านการคดัสรรผลงาน และไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน 

จากการจดัการเรียนรู้แบบธุดงคศึกษา ของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา เพื�อสนบัสนุนให้เกิดการขบัเคลื�อนงาน

ปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง เสริมสร้างใหผู้เ้รียน ครู ตลอดจนผูเ้กี�ยวขอ้งไดใ้ชก้ระบวนการคิดและทกัษะ

ในการพฒันาผลงานที�มีคุณภาพผ่านการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะ         

เซนต์คาเบรียลฯ ปีการศึกษา 2547 – 2549  และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   และในปีการศึกษา 

2549  ไดก่้อสร้างอาคาร “ศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี�”  อาคาร 4 ชั�น 

  ปีการศึกษา 2550    ภราดามณฑล   ประทุมราช  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ   ผูจ้ดัการและผูแ้ทน

ผูรั้บใบอนุญาต  มุ่งเน้นนโยบายประหยดั  เพิ�มคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานเป็นทีม  และเปิดโรงเรียน       

สู่ชุมชน  นอกจากนี� ยงัไดป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน  

ไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื�องเกี�ยวกบัการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร  “ศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี�”    ซึ�ง

เป็นอาคารอเนกประสงค ์ จาํนวน  4  ชั�น มีพื�นที�ใชส้อยรวม  6,062   ตารางเมตร  ประกอบดว้ยหอ้งประชุม

ขนาดใหญ่ขนาด  900 -1,000  ที�นั�ง  สาํหรับรองรับการจดังานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการเล่นกีฬาใน

ร่มได ้ห้องประชุมย่อยขนาด 300 ที�นั�ง  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ห้องออกกาํลงักาย  ลานจดันิทรรศการ  

โรงอาหารขนาดใหญ่ให้ทนัสมยัถูกสุขลกัษณะ  และห้องสมุดที�ทนัสมยั    จดัสร้างห้องเกียรติยศ  เพื�อเก็บ
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รวบรวมผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนไวเ้ป็นสดัส่วน  ณ  ชั�นสอง  อาคารศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี�   จดัสร้าง

หลงัคาสระว่ายนํ� า เพื�อกนัแดด - ฝนให้กบัผูที้�มาใช้บริการ  จดัทาํคู่มือครู เพื�อใชใ้นการปฏิบติังาน  มุ่งเน้น

เรื�องระเบียบและความมีวินยั  ความสะอาด   และลงนามในสญัญาซื�อขายที�ดินเช่าจาก  คุณลดัดา – คุณบาํรุง  

ศรีคชา  มาเป็นกรรมสิทธิ� ของโรงเรียน  จาํนวน  17  ไร่   เป็นเงิน  17.5  ลา้นบาท 

  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนได้จดัให้มีพิธีเสกอาคาร “ศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี� ”  โดยได้รับ

เกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ�ล มีชยั  กิจบุญชู ประมุขอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเป็นประธานในพิธี  เมื�อ

วนัที�  4  มิถุนายน ���� ซึ�งตรงกบัวนัฉลองครบรอบ  60  ปีแห่งการก่อตั�งโรงเรียน  อีกทั�งยงัไดรั้บพระมหา

กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินเปิดอาคาร “สิรินธร

และศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี� ”  เมื�อวนัที�  4   สิงหาคม  ����  นาํความปลื�มปิติยนิดีมาสู่ชาวเซนต์หลุยส์

เป็นอย่างยิ�ง  นอกจากนี� ไดม้ีการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบโรงเรียนให้ร่มรื�น สะอาดและสวยงามยิ�งขึ�น จดั

ทาสีอาคารทุกอาคารใหดู้เด่นเป็นสง่า  จดัทาํและติดตั�งป้ายบอกทางไปยงัสถานที�ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนทั�ง

ภาษาไทยและองักฤษ เพื�อให้ผูม้าติดต่อกบัทางโรงเรียนไดใ้ชบ้ริการสะดวกขึ�น จดัทาํและติดตั�งป้ายสุภาษิต 

– ค ําคม ทั� งภาษาไทย และองักฤษ  ตามอาคาร เพื�อเป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคน  และในปีนี�

โรงเรียนไดผ้่านการประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2  ประเภทสามญัศึกษา ระดบั

การศึกษาปฐมวยัศึกษา ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา  จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) นบัเป็นกา้วที�สาํคญัของโรงเรียน ที�มุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�  2) พ.ศ. 2545  และตามแนวการจัดการศึกษาเซนต ์      

คาเบรียล พร้อมทั�งไดส่้งโรงเรียนเขา้รับการประเมินเพื�อขอรับรางวลัพระราชทาน ประเภทการศึกษาปฐมวยั 

ขนาดใหญ่ เพื�อเป็นการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเนื�องต่อไป 

  ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ตั�งอยู่ที� 128 ถนนศุภกิจ ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื�นที�การศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1  เปิดทาํการสอนตั�งแต่ชั�นการศึกษาปฐมวยัปีที�  1 ถึง ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  บนเนื�อที� 28 ไร่ 

1 งาน 99.5 ตารางวา  มีนักเรียนทั� งหมด  4,108  คน ระดับก่อนประถมศึกษา จ ํานวน ��� คน  ระดับ

ประถมศึกษา จาํนวน �,��� คน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน ��� คน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จาํนวน ��� คน   และครูทั�งหมด  265  คน ครูชาย จาํนวน �� คน ครูหญิง จาํนวน ��� คน  มีอาคารเรียน

และอาคารประกอบทั�งหมด �� อาคาร  จัดเป็นห้องเรียน  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง

วิทยาศาสตร์  หอ้งประชุม  หอ้งพยาบาล  หอ้งพกัครู  โรงอาหาร  อาคารพลศึกษา  สนามกีฬา และอื�น ๆ 
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1.1.2 ข้อมูลพื�นฐานของโรงเรียน  

          ปรัชญาของโรงเรียน 

1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จกัสัจธรรมความจริง และการเขา้ถึงธรรมอนั

สูงส่งอนัเป็นบ่อเกิดของชีวิต 

2. มนุษยทุ์กคนตอ้งทาํงาน ความวิริยะอุตสาหะเป็นหนทางนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

ดงัคติพจน์ของโรงเรียนที�ว่า “LABOR OMNIA VINCIT” 

          

เป้าหมายของโรงเรียน 

1. พฒันาเด็กนกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลทั�งครบ คือ พฒันาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

สงัคมและจิตใจ ดว้ยบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก 

2. ปลูกฝังความรักต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์อนัเป็นวิถีชีวิต

ของคนไทย ภายใตร้ะบบประชาธิปไตย และร่วมอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและ

ประเพณีที�ดีงามของชาติ 

3. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและทกัษะชีวิต การเจนจดั (ความคล่องแคล่ว

หรือชาํนาญ) ทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื�อใหน้ักเรียนเป็นคน

มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง เป็นคนมี

ทรรศนะกว้าง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ�น เพื�อพัฒนา

คุณภาพของชีวิตมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

4. เนน้การปฏิบติัและการปลกูฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิและเสรีภาพตาม

หลกัมนุษยชนและการผนึกกาํลงัการทาํความดีตามหลกัธรรมของแต่ละ

ศาสนาที�ตนนบัถือ ร่วมกนัพฒันาชุมชนที�ตนอาศยัอยูโ่ดยการศึกษาและเขา้ใจ

วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมของตนเองของชุมชนและชาติเพื�อเป็น

แนวทางส่งเสริมสนัติภาพและความเขา้ใจอนัดีระหว่างมวลมนุษย ์

        

        วตัถุประสงค์ของโรงเรียน 

1. จดัการศึกษาขั�นพื�นฐานในรูปแบบในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั ประเภทสามญัศึกษา ระดบัก่อนประถมศึกษา ถึงมธัยมศึกษาตอน

ปลาย รวมถึงการจดัการศึกษาในรูปแบบ ประเภทและระดบัการศึกษาต่าง ๆ 

ตามที�โรงเรียนเอกชนสามารถจดัการศึกษาไดต้ามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. เพื�อใหบ้ริการการการจดัการศึกษาเกี�ยวกบักิจการโรงเรียน หรือเกี�ยวกบัการ

จัดการศึกษาไปสู่ความมุ่งหมายและหลักการที�ก ําหนดไว้ในกฎหมาย
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การศึกษาแห่งชาติ สาํหรับนักเรียน ผูป้กครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนและ

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน 

3. เพื�อใหบ้ริการดา้นวิชาการและดา้นอื�นแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ครู บุคลากรของ

โรงเรียนและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

4. เพื�อจดัการศึกษาอบรมแก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ผูย้ากไร้และผูม้ีความสามารถ

พิเศษตามเจตนารมณ์ของนักบุญหลุยส์มารีย ์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผูก่้อตั� ง

และสถาปนาคณะฯ 

5. ให้บริการที�พักอาศัยแก่นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของโรงเรียน 

 

 วธิีการบริหารจดัการ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   �   ฝ่าย ไดแ้ก่  สาํนัก

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ – การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายบริหารทั�วไป   และฝ่ายปฐมวยั   

ผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบกระจายอาํนาจบุคลากรมีส่วนร่วม   
 

1.1.3 รายนามอธกิารโรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา ตั�งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

�.   ภราดายอห์นแมรี�   พ.ศ. ���� – ���� 

  �.   ภราดาอิลเดอฟองโซ   พ.ศ. ���� – ���� 

�.   ภราดาเซราฟิน   พ.ศ. ���� – ���� 

�.   ภราดาโฮโนรา   พ.ศ. ���� – ���� 

�.   ภราดาอนัโตนิโอ   พ.ศ. ���� – ���� 

�.   ภราดาฮูเบรต ไมเกต ์   พ.ศ. ���� – ���� 

�.   ภราดาอะเลก็ซานเดอร์  พ.ศ. ���� – ���� 

�.   ภราดาบญัญติั        โรจนกุล  พ.ศ. ���� – ���� 

�.   ภราดาพยงุ             ประจงกิจ  พ.ศ. ���� – ���� 

��. ภราดาประสิทธิ�      ไชยเผอืก  พ.ศ. ���� – ���� 

��. ภราดาชูชาติ           ลิปิสุวรรณโชติ พ.ศ. ���� – ���� 

��. ภราดาวจิารณ์          แสงหาญ  พ.ศ. ���� – ���� 

��. ภราดาอนุรักษ ์        นิธิภทัราภรณ์ พ.ศ. ���� – ���� 

��. ภราดามีศกัดิ�            ว่องประชานุกลู พ.ศ. ���� – ���� 

��. ภราดาชาํนาญ          เหล่ารักผล พ.ศ. ���� – ���� 

��. ภราดามณฑล          ประทุมราช พ.ศ. ����  - ปัจจุบนั 
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1.1.4 สถานที�ตั�ง 

ชื�อสถานศึกษา  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา   ตั�งอยู่เลขที�  ���   ถนน ศุภกิจ   ตาํบล หนา้เมือง

อาํเภอเมือง   จงัหวดัฉะเชิงเทรา รหสัไปรษณีย ์����� โทรศพัท ์ �-����-����  โทรสาร �-����-���� สงักดั   

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต � 

 

    1.1.5 ขนาดของสถานที�ตั�ง 

 เปิดสอนตั�งแต่ระดบั  การศึกษาปฐมวยัปีที� � ถึงระดบั มธัยมศึกษาตอนปลายปีที� � จาํนวน  

�� หอ้งเรียน       

 จาํนวนนกัเรียนการศึกษาปฐมวยัทั�งหมด     ���   คน มีเดก็พิเศษ -   คน  

 จาํนวนนกัเรียนการศึกษาขั�นพื�นฐานทั�งหมด  �,��� คน มีเด็กพิเศษ  -   คน 

การศึกษาปฐมวยั 

 สดัส่วนของจาํนวนนกัเรียน : ครู      �� : 1          

 สดัส่วนของจาํนวนนกัเรียน : หอ้ง             �� : �    

 จาํนวนครูครบชั�น       ครบชั�น    ไม่ครบชั�น ในระดบัชั�น  

 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี�ย  ��  ชั�วโมง/สปัดาห ์

ระดับประถมศึกษา 

 สดัส่วนของจาํนวนนกัเรียน : ครู      �� : 1            

 สดัส่วนของจาํนวนนกัเรียน : หอ้ง      �� : 1            

 จาํนวนครูครบชั�น       ครบชั�น    ไม่ครบชั�น ในระดบั   

 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี�ย  ��  ชั�วโมง/สปัดาห ์

ระดับมธัยมศึกษา 

 สดัส่วนของจาํนวนนกัเรียน : ครู      �� : 1            

 สดัส่วนของจาํนวนนกัเรียน : หอ้ง      �� : 1            

 จาํนวนครูครบชั�น       ครบชั�น    ไม่ครบชั�น ในระดบั   

 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี�ย  ��  ชั�วโมง/สปัดาห ์

 

1.1.6 เนื�อที� / อาคารสถานที�โรงเรียน 

-   อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ทั�งหมด  �� หลงั  ไดแ้ก่   

- อาคารเรียน � หลงั 

- อาคารศนูยก์ารเรียนรู้  �  หลงั 

-   จาํนวนห้องเรียน  ทั�งหมด  ��  หอ้งเรียน  แบ่งเป็น 
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- ชั�นปฐมวยั � – �  =      �5     หอ้ง 

- ชั�น ป.� - ป.�   =      ��     หอ้ง 

- ชั�น ม.� - ม.�   =      ��     หอ้ง 

 

��.� ห้องที�จดัไว้ใช้ปฏิบัตกิจิกรรมเฉพาะ   

  ระดบัการศึกษาปฐมวยั    มีหอ้งปฏิบติัการดงันี�  

- หอ้ง Sound Lab ปฐมวยั    -  หอ้งปฏิบติัการทางภาษาปฐมวยั  

- หอ้งสื�อปฐมวยั   -  หอ้งคียบ์อร์ดปฐมวยั  

- หอ้งคอมพิวเตอร์ปฐมวยั  -  หอ้งสมุดปฐมวยั 

- หอ้งจริยธรรม   -  หอ้งศิลปะปฐมวยั 

- หอ้งบ่อบอล    -  หอ้งผลิตสื�อปฐมวยั 

- หอ้ง  Active  Board   -  หอ้งอาหารนกัเรียนปฐมวยั 

- หอ้งพยาบาล 

   ระดบัประถม-มธัยม   มีหอ้งปฏิบติัการดงันี�  

- หอ้งดนตรีไทย   -  หอ้งนาฏศิลป์ 

- หอ้งดนตรีสากล   -  หอ้งคียบ์อร์ด 

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ �  - หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ �  

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มธัยมตน้  - หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มธัยมปลาย 

- หอ้ง Sound Lab  , หอ้ง  Active  Board  - หอ้งสมุดแผนกประถมและแผนกมธัยม 

- หอ้งปฏิบติัการทางเคมี  -  หอ้งปฏิบติัการทางฟิสิกส์  

- หอ้งปฏิบติัการทางชีววิทยา    -  หอ้ง FITNESS  

- หอ้งลกูเสือ    -  หอ้งธนาคารโรงเรียน 

- หอ้งธนาคารขยะรีไซเคิล  -  หอ้งงานอภิบาล  

- หอ้งพยาบาล   -  หอ้งแนะแนว 

- หอ้งโสตฯ     -  หอ้งสารสนเทศ  

- หอ้งคอมพิวเตอร์ครู   -  หอ้งปฏิบติัการศิลปะ 

- หอ้งฝึกซอ้ม                 -  วงโยธวาทิต 

- หอ้งเบเกอรี�  
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1.1.7 จาํนวนบุคลากร 

 �.1.7.1 ข้อมูลนักเรียน 

ปัจจุบนัสถานศึกษามีขอ้มลูเกี�ยวกบัจาํนวนนกัเรียน (ขอ้มลู ณ วนัที�  ��  กุมภาพนัธ ์ ����) 

ดงันี�  

- จาํนวนนกัเรียนทั�งหมด     �,���    คน 

-      จาํนวนนกัเรียนจาํแนกตามระดบัชั�นที�เปิดสอน 

 

ระดับชั�น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ปฐมวยั  1 ��� ��� ��� 

ปฐมวยั  � ��� ��� ��� 

ปฐมวยั  � ��� ��� ��� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

มธัยมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

มธัยมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

มธัยมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

มธัยมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

มธัยมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

มธัยมศึกษาปีที�  � ��� ��� ��� 

รวม �,��� �,��� �,��� 

 

-   จาํนวนนกัเรียนที�มคีวามบกพร่อง  ไดเ้รียนร่วมกบันกัเรียนทั�วไป     -    คน 

-   จาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งเฉลี�ย    

    -  ระดบัปฐมวยั  6�5  คน  (จาํนวนนกัเรียนเฉลี�ย  ��  คน) 

   -  ระดบัประถมศกึษา    �,���  คน  (จาํนวนนกัเรียนเฉลี�ย  ��  คน) 

   -  ระดบัมธัยมศึกษา      �,���  คน  (จาํนวนนกัเรียนเฉลี�ย  ��  คน) 
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-    สดัส่วนครู  :  นกัเรียน    

   -   ระดบัปฐมวยั  ���  คน  (จาํนวนครู    ��   คน) 

   -   ระดบัประถมศกึษา   �,���  คน  (จาํนวนครู    ��   คน) 

   -   ระดบัมธัยมศึกษา      �,���  คน (จาํนวนครู    ��   คน) 

-   จาํนวนนกัเรียนที�ลาออกกลางคนั     จาํนวน   -    คน 

-   จาํนวนนกัเรียนที�ขาดเรียน / เดือน    จาํนวน  2.89 % 

 

เดือน 

จาํนวน

นักเรียน

(คน) 

สาย % มา % ลา % ขาด % 

เดือนพฤษภาคม  2553 �,���  5.5 0.14 3,544 91.08 3.3 0.08 87 2.24 

เดือนมิถุนายน  2553 �,���  5 0.13 3,773 97.29 0.05 0.01 100 2.58 

เดือนกรกฎาคม  2553 �,��� 3.25 0.08 3,743 96.71 0 0.00 124 3.20 

เดือนสิงหาคม  2553 �,���  3.85 0.10 3,672 94.86 0 0.00 195 5.04 

เดือนกนัยายน  2553 �,���  0.67 0.02 3,765 97.27 0 0.00 105 2.71 

เดือนตุลาคม 2553 �,���  5.25 0.14 3,712 95.86 0 0.00 155 4.00 

เดือนพฤศจิกายน ���� �,��� 1.05 0.03 3,732 96.86 0 0.00 120 3.11 

เดือนธนัวาคม  2553 �,���  0 0.00 3,757 97.56 0 0.00 94 2.44 

เดือนมกราคม  2553 �,���  0 0.00 3,681 95.61 0 0.00 169 4.39 

เดือนกุมภาพนัธ ์ 2553 �,��� 0 0.00 3,772 97.97 0 0.00 78 2.03 

เดือนมีนาคม  2553 �,��� 0 0.00 3,848 99.95 0 0.00 2 0.05 

สรุปค่าเฉลี�ย - 2.23 0.06 3,727 96.46 0.30 0.01 112 2.89 

 

�.  ข้อมูลบุคลากร 

7.1 จาํนวนบุคลาการแยกประเภท  เพศ  ระดบัการศกึษา  อายจุริง  และอายงุาน 

 

ข้อมูลบุคลากร จํานวน ร้อยละ 

�.  จาํนวนจาํแนกตามเพศ   

     -   เพศชาย �� ��.�� 

      -  เพศหญิง ��� ��.�� 

               รวม ��� ��� 
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ข้อมูลบุคลากร จํานวน ร้อยละ 

�.  จาํแนกตามระดบัการศึกษา   

     -  ปริญญาโท �� �.�� 

     -  ปริญญาตรี ��� ��.�� 

     -  อนุปริญญา � �.�� 

     -  ต ํ�ากว่าอนุปริญญา � �.�� 

                รวม ��� ��� 

�.  จาํแนกตามอายงุาน   

     -  ต ํ�ากว่า � ปี �� 8.00 

     -  �-  �   ปี 23 8.36 

     -  � -  �  ปี 49 17.82 

     -  �  -  ��  ปี 57 20.73 

     -  �� -  ��  ปี 62 22.55 

     -  �� -  ��  ปี 44 16.00 

     -  �� -  ��  ปี 3 1.09 

     -  �� -  ��  ปี 8 2.91 

     -  �� -  ��  ปี 5 1.82 

     -  �� – ��  ปี 2 0.73 

รวม 275 100 

�.  จาํแนกตามประเภทบุคลากร   

     -  ภราดา 4 1.45 

     -  ครูไทย 192 69.82 

     -  ครูชาวต่างชาติ 26 9.45 

     -  ครูสนบัสนุน 43 15.64 

     -  เจา้หนา้ที� 10 3.64 

รวม 275 100 

�.  ครูที�สอนตรงตามวิชาเอก 190 69.09 

     ครูที�สอนวิชาตรงตามความถนดั 85 30.91 

                 รวม 275 100 
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1.1.7.3 จาํนวนผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2553 

 

ที� ชื�อ - สกลุ 
วุฒิ

การศึกษา 
จากสถาบัน ศาสนา อายุ เริ�มทํางาน  ตําแหน่ง/หน้าที� 

1 ภราดาบญัญตัิ โรจนารุณ M.Ed. Saint Michael's College คริสต ์ 7� 
1 พ.ค. 

2550 

อธิการ 

 

2 ภราดามณฑล ประทุมราช ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คริสต ์ 4� 
1 พ.ค. 

2550 
ผูอ้าํนวยการ 

3 ภราดาเศกสรร สกนธวฒัน์ ศศ.ม. 
สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ 
คริสต ์ 40 

16 พ.ค. 

2549 

รองผูอ้าํนวยการ/

หวัหนา้ฝ่ายกิจการ

นกัเรียน /หวัหนา้

ฝ่ายวิชาการ 

� มิสวรรณา กรัสพรหม กศ.ม. 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 
พุทธ 36 1 ก.ย. 2538 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ

ปฐมวยั 

5 มิสสาวิตรี แขกเทศ ศศ.ม. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สวนสุนนัทา 
พุทธ 44 

1 เม.ย. 

2540 

ผูช้่วยฝ่ายวิชาการ

ประถม 

6 มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ� ปัญญา กศ.ม. มหาวิทยาลยับูรพา พุทธ 47 1 ก.ย. 2537 
หวัหนา้แผนก

กิจกรรม 

7 มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ ์ กศ.ม. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง พุทธ 3� 

� �

พฤษภาคม

���� 

หวัหนา้แผนก

ปกครอง 

8 มิสนพรัตน์ รัตนบวร ค.บ. 
วิทยาลยัครูเพชรบุรี 

วิทยาลงกรณ์ 
พุทธ �8 

�� มี.ค. 

���� 

หวัหนา้แผนก

โภชนาการ 

� ม.ธงชยั กิจเจริญ ค.บ. วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา คริสต ์ �� � มิ.ย. ���� 

หวัหนา้ฝ่ายบริหาร

ทั�วไป/หวัหนา้

แผนกอาคารสถานที� 

1� มิสปสุตา โอษฐ์จนัทร์ศรี กศ.ม. มหาวิทยาลยับูรพา พุทธ 35 1 ธ.ค. 2547 

หวัหนา้ฝ่ายธุรการ - 

การเงิน/หวัหนา้

แผนกการเงิน 

1� มิสปิยาภรณ์ คาํเวียงจนัทร์ ศศ.ม. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สวนสุนนัทา 
พุทธ 38 1 ก.ย. 2537 

หวัหนา้แผนก

ธุรการ 

�� มิสสุพตัรา              แกว้แสนสุข วท.ม. มหาวิทยาลยับูรพา พุทธ �� 
�� ม.ค. 

����  

ผูช้่วยฝ่ายวิชาการ

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

�� มิสพรเพญ็              ศาลานอ้ย คบ. วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา พุทธ �� 
�� พ.ย.

���� 

ผูช้่วยฝ่ายวิชาการ

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย 
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     1.2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที�  � พฤษภาคม  ���� 
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   1.3 ศักยภาพของสถานศึกษา 

 

 1.3.1 ความสําเร็จ / ความภาคภูมใิจของโรงเรียน  

  �.�.�.�  เกยีรตปิระวตัแิละความภาคภูมใิจของโรงเรียน ประจาํปีการศึกษา ���� 

  - วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการเขา้ร่วมประกวดดนตรี

ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจาํปี ���� จากธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่  กรุงเทพฯ 

  - ไดรั้บการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดบัทอง ต่อเนื�องสมยัที� � ปีการศึกษา 

���� จากสาํนกังานสารธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  - ได้รับโล่รางวลัระดบัเหรียญเงิน โดยนําเสนอผลงานหนึ� งโรงเรียนหนึ� งนวตักรรม ในหัวข้อ 

“SWIS สารสนเทศแห่งการเรียนรู้” ประจาํปี ����  ของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

     

�.�.�.� เกยีรตปิระวตัคิวามภาคภูมใิจของบุคลากร 

    - ภราดามณฑล ประทุมราช ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที�ไดรั้บเกียรติบตัร

ผูบ้ริหารที� ร่วมกับคณาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่าน พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวลัพระราชทานใน

โครงการคัด เลือกนัก เรียน  นักศึก ษา และสถ าน ศึก ษา เพื� อ รับ รางวัลพ ระราชท าน ระดับ ก่อ น

ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาํปีการศึกษา 2551 จากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยจะ

เขา้รับเกียรติบตัรจาก ดร.นิวตัต ์นอ้ยมณี  

   -  ภราดามณฑล ประทุมราช ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บคดัเลือกเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือดีเด่นประจาํปีการศึกษา ���� จากสาํนกังานงานเขตพื�นทีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต � 

   -  ภราดามณฑล ประทุมราช ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับ รางวลั "ผู ้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื�อรับรางวลัคุรุสภา" ประจาํปี 2553 

   -  มิสพวงทอง  วงศ์พลบั  ได้รับรางวลัครูผูส้อนดีเด่น ระดับเขตพื�นที�การศึกษา   ประจําปี

การศึกษา  ���� กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

   -  ม.กลยทุธ ์ จิตตรุ่์งเรือง  ไดรั้บรางวลัผูฝึ้กสอนดีเด่น จากการนาํนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

เยาวชนแห่งชาติ  “มะขามหวานเกมส์”  จงัหวดัเพชรบูรณ์  จนไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง สร้างชื�อเสี�ยง

ให้กับจังหวดัฉะเชิงเทรา โดยเข้ารับโล่ห์เกียรติคุณจากนายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผูว้่าราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประจาํปีการศึกษา ���� 

    -   มิสวารุณี  คงวิมล  ครูสนบัสนุนการสอน ไดรั้บคดัเลือกเป็น "ลูกที�มีความกตญั�ูกตเวทีอยา่ง

สูงต่อแม่"  ระดบัเขต ประจาํปีคริสตศกัราช 2010  

    -   มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ประเภทผูร่้วมบริหารของ

สมาพันธ์สมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์       คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ประจาํปีการศึกษา 2553 
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-  รางวลั “ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื�อรับรางวลัคุรุสภา” ประจาํปีการศึกษา ���� 

สายผู้บริหารสถานศึกษา 

      ภราดามณฑล ประทุมราช ผูอ้าํนวยการ 

รางวัล  “ครูผู้สอนดีเด่น” และ “ครูชุมชนคนสร้างชาติ”  ประจาํปีการศึกษา  ����   

�.  นายนพดล     ปัญญาดี  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 

�.  นางรัตนา       ทองคาํพนัธุ ์ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ดีเด่น 

   �.  นางนวพร ปิ� นทอง  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 

   �.  นางวชัรี เกิดท่าไม ้ ครูผูส้อนปฐมวยัดีเด่น  

-   ผูบ้ริหารดีเด่นและครูดีเด่นของสถานศึกษาเอกชน  ซึ�งจดัขึ�นโดยชมรมสถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน     ��   ท่าน คือ 

1.  นางนพรัตน ์  รัตนบวร  ผูบ้ริหารดีเด่น   

   �.  นายธงชยั  กิจเจริญ   ผูบ้ริหารดีเด่น 

   �.  นางสาวขวญัหทยั โตสุขเจริญ  ครูดีเด่นระดบัปฐมวยั 

   �.  นางจุฬารัตน ์  ฤทธิ� มงคล  ครูดีเด่นระดบัปฐมวยั 

   �.  นางรุ่งฤดี  องัศิริ   ครูดีเด่นช่วงชั�นที�  � 

   �.  นางเสาวคนธ ์ ปิ� นสุวรรณ์  ครูดีเด่นช่วงชั�นที�  � 

   �.  นางจารุวรรณ  สจัจะวฒันวิมล  ครูดีเด่นช่วงชั�นที�  � 

   �.  นางจิตรา  จนัทร์หอม  ครูดีเด่นช่วงชั�นที�  � 

   �.  นางเกศรา  มั�นคง   ครูดีเด่นช่วงชั�นที�  � 

   ��.  นางสาวเนตรนภา วงศส์วสัดิ�   ครูดีเด่นช่วงชั�นที�  � 

   ��.  นายสุรัตน ์  มลูชยัสุข  ครูดีเด่นช่วงชั�นที�  � 

   ��.  นางวีณา  ศรีเจริญ   ครูดีเด่นช่วงชั�นที�  � 

   ��.  นางสาวณัฐวีณ์ สารพนัธุ ์  ครูสนบัสนุนดีเด่น 

   ��.  นายสมพบ  คาํมี   ครูสนบัสนุนดีเด่น 

-  ครูที�ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์   

�.  ภราดามณฑล  ประทุมราช 

�.  นางนพรัตน ์  รัตนบวร 

   �.  นางวาสนา  ตนานนทช์ยั 

   4.  นางดาริกา  กลิ�นอบเชย 

   5.  นางสาวสุภาพร เกตุสุวรรณ 

   6.  นางพจนารถ  กลิ�นเชิดช ู
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      1.4 แนวโน้มการพฒันาท้องถิ�น 
 

1.4.1 สภาพชุมชนโดยรอบ 
 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศึกษามีลกัษณะอยู่ในชุมชนเมือง บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ

โรงเรียน (สถานที�สาํคญั) ไดแ้ก่ โรงเรียนเซนตแ์อนโทนี โรงเรียนศรีวรการ โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์ อยู่

ใกลต้ลาดสดบ่อบวั   

 อาชีพหลกัของชุมชน   คือ  รับจา้ง  คา้ขาย   เนื�องจา้งอยูใ่นชุมชนเมือง  และอยูใ่กลต้ลาดสด 

ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�เป็นที�รู้จกัโดยทั�วไปคือ    

งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร  แข่งเรือ  
 

1.4.2 ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

 ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี   
 

�.�.� อาชีพหลกัของผู้ปกครอง  

 

ตารางแสดงจาํนวนอาชีพหลกัของผู้ปกครอง (คดิเป็นร้อยละของผู้ปกครองทั�งหมด) 

อาชีพ จาํนวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

รับราชการ ��� ��.�� 

คา้ขาย �,��� ��.�� 

เกษตรกร ��� �.�� 

รับจา้ง ��� ��.�� 

ไม่มีอาชีพ ��� �.�� 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 1�� �.�� 

อื�น ๆ  ��� �.�� 

รวม �,��� ���.�� 
 

ศาสนาที�ผู้ปกครองนบัถอื (คิดเป็นร้อยละของผูป้กครองทั�งหมด) 

ศาสนา จาํนวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พุทธ �,��� ��.�� 

คริสต ์ �� �.�� 

อิสลาม �� �.�� 
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       1.5  แนวทางการจดัการศึกษา 

 

 ดาํเนินงานตามนโยบายการจดัการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

และเป็นไปตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ.และ สมศ. 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

 �.�.� ด้านหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา จดัหลกัสูตรของโรงเรยนดงันี�  

 �. ชั�นปฐมวยั � – � ใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ����  

 �. ชั�นประถมศึกษาปีที�  � – ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  � ใช้หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั�น

พื�นฐาน พุทธศกัราช ���� โดยในชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย จดัเป็น � แผนการเรียน คือ แผนการเรียน

วิทย ์– คณิต แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา และแผนการเรียนศิลป์ – คาํนวณ 

  

 �.�.2 ด้านวชิาการ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสําคัญ ทั� งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัโดยไดท้าํการเรียนการสอนทั�งในหอ้งเรียนและนอกสถานศึกษา เพื�อตอ้งการใหเ้ยาวชนเป็น

บุคคลที�มีประสิทธิภาพทั�งด้านความรู้ความสามารถรวมถึงเป็นบุคคลที�สามารถบาํเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคมต่อไป 

 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็นภาษาองักฤษและภาษาจีน ดงันี�  

ภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนดังนี� 

-  การเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษปกติสาํหรับนักเรียนทุกคน เปิด

สอนตั�งแต่ระดบัชั�นปฐมวยั � ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โดยครูไทยร่วมกบัครู

ต่างชาติ 

-   การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื� อ สําหรับนักเรียน

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � จดัการเรียนการสอนใน

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา โดยครูต่างชาติร่วมกบัครูไทย 

   ภาษาจีน  จัดการเรียนการสอนดังนี� 

    - เปิดสอนตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

� และระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา โดยครูจีนร่วมกบัครูไทย 
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�.�.� ด้านวทิยาศาสตร์ 

 โรงเรียนได้นําเอาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที�ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์ เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติัจริง 
  

�.�.� ด้านกจิกรรม 

 โรงเรียนให้การอบรมผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดูแลและปรับปรุงพฤติกรรมของ

ผูเ้รียนให้เป็นบุคคลที�มีคุณภาพต่อสังคม รู้จักระเบียบวินัย ช่วยเหลือสังคม และรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

นอกจากนี� ยงัจดักิจกรรมในหลกัสูตร ซึ�งเป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนใน

ดา้นต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียน  
  

�.�.� ด้านกฬีา 

 โรงเรียนส่งเสริมดา้นกีฬาทั�งผูเ้รียนและบุคลากร เพื�อตอ้งการให้ทุกคนใชเ้วลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายที�แข็งแรง และเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละคน โดยมีการ

เปิดสอนกีฬาหลายประเภทและมีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถทาํการสอน พร้อมส่งเขา้แข่งขนัใน

ระดบัต่าง ๆ 

 �.�.�  ด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะ 

 โรงเรียนเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และไดแ้สดงออกถึงความสามารถ

ที�มีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต ศิลปะและอื�น ๆ 

ทาํใหเ้ยาวชนกลา้แสดงออกในทางที�ถกูตอ้ง 

 

   �.�  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ คณะกรรมการนักเรียน 

  

�.�.� รายชื�อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ในปีการศึกษา ���� นี�คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะหมดวาระในวนัที� �� ตุลาคม ���� 

โดยมีรายชื�อดงัต่อไปนี�  

        �.  ภราดามณฑล ประทุมราช          ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต/ผูอ้าํนวยการ/   

                                                                                                 ผูจ้ดัการ  

        2.  ภราดาเศกสรร สกนธวฒัน์          รองผูอ้าํนวยการ  

         3.  นางสาวรัดดาวรรณ์   ดีประสิทธิ� ปัญญา ผูแ้ทนครู  

        4.  นายสมหวงั        จิตพิทยานุภาพ     ผูแ้ทนผูป้กครอง  

          5.  ภราดา ดร.บญัชา แสงหิรัญ       ผูท้รงคุณวฒิุ  

          6.  ภราดาเดชาชยั ศรีพิจารณ์             ผูท้รงคุณวุฒิ  
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            7.  ผศ.ดร.ดนยั        ต.รุ่งเรือง               ผูท้รงคุณวุฒิ  

          8.  ผศ.เอนก  เทพสุภรณ์กุล        ผูท้รงคุณวฒิุ  

          9.  นายไวยพจน ์ กลิ�นขจร                ผูท้รงคุณวุฒิ  

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะใหม่มีวาระเริ�มตั�งแต่วนัที� � พฤศจิกายน ���� โดยมี

รายชื�อดงัต่อไปนี�  

        �.  ภราดามณฑล ประทุมราช          ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต/ผูอ้าํนวยการ/   

                                                                                                 ผูจ้ดัการ  

        2.  นางสาวรัดดาวรรณ์   ดีประสิทธิ� ปัญญา ผูแ้ทนครู  

        3.  นายสมหวงั        จิตพิทยานุภาพ     ผูแ้ทนผูป้กครอง  

          4.  ภราดา ดร.บญัชา แสงหิรัญ       ผูท้รงคุณวฒิุ  

          5.  ภราดาเดชาชยั ศรีพิจารณ์             ผูท้รงคุณวุฒิ  

            6.  ผศ.ดร.ดนยั        ต.รุ่งเรือง               ผูท้รงคุณวุฒิ  

          7.  ผศ.เอนก  เทพสุภรณ์กุล        ผูท้รงคุณวฒิุ  

         

�.�.� จาํนวนครั�งของการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 

- การประชุมครั� งที� �  วนัจนัทร์ที�  ��  มิถุนายน  ����  ณ ห้องประชุม Honorat ชั�น 

� อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี�  

- การประชุมครั� งที�  � วนัพุธที�  � ธันวาคม  ���� ณ ห้องประชุม Honorat ชั�น � 

อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี�  

- การประชุมครั� งที� � วนัองัคารที� ��  มีนาคม ����  ณ ห้องประชุม Honorat ชั�น � 

อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี�  

 

��.� สาระสําคญัของการประชุม 

- การประชุมครั�งที� �  มีสาระการประชุม ดงันี�  

1. รายงานผลการดาํเนินการโครงการเรียนฟรี �� ปี อยา่งมีคุณภาพ 

2. รายงานผลการดาํเนินการโครงการอาหารเสริม(นม) 

3. ให้ความเห็นชอบจาํนวนนักเรียนและจาํนวนครู ณ วนัที� �� มิถุนายน����, 

สรุปผลการใช้จ่ายเงินค่าใชจ่้ายรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา ����,สรุปบญัชี

รายรับ-รายจ่าย ปีการศึกษา ����,เสนอชื�อผูต้รวจสอบบัญชีโรงเรียน      

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ����,หลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษา 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
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เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ����,       

ตราสารจัดตั� งโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  และระเบียบโรงเรียน      

เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ���� 

- การประชุมครั�งที� �  มีสาระการประชุม ดงันี�  

1. การดาํเนินการโครงการเรียนฟรี �� ปี อยา่งมีคุณภาพ 

2. การดาํเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) 

3. การแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

4. การเตรียมประเมินโรงเรียนเพื�อรับรางวลัพระราชทาน ระดับมธัยมศึกษา 

ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ���� 

5. (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกฯ รอบสาม 

6. สรุปผลการดาํเนินงานของโรงเรียน ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� 

7. ให้ความเห็นชอบ จาํนวนนักเรียนและจาํนวนครู ณ วนัที�  �� พฤศจิกายน 

����, สรุปผลการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ภาคเรียนที�  � ปี

การศึกษา ����, สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ����, 

แต่งตั�งคณะกรรมการร่วม � ฝ่าย  และการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 

- การประชุมครั�งที� �  มีสาระการประชุม ดงันี�  

1. ผลการดาํเนินการโครงการเรียนฟรี �� ปี อยา่งมีคุณภาพ ปีการศึกษา ���� 

2. ผลดาํเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ���� 

3. การขยายชั�นเตรียมปฐมวยั ปีการศึกษา ���� 

4. โครงการก่อสร้างอาคารเซนตห์ลุยส์หลงัใหม่ 

5. หลกัสูตรหอ้งเรียนพิเศษ (Gifted) ชั�น ม.�, ม.� ปีการศึกษา ���� 

6. สรุปผลการดาํเนินงานของโรงเรียน ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� 

7. ใหค้วามเห็นชอบจาํนวนนกัเรียนตามประมาณการ ปีการศึกษา ����, สรุปผล

การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน, สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย, อตัรา

ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื�น ปีการศึกษา ���� และการ

ดาํเนินการให้เงินอุดหนุนนักเรียน โครงการเรียนฟรี �� ปี อย่างมีคุณภาพ ปี

การศึกษา ���� 
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�.�.�  การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการนักเรียน 

 - รายชื�อคณะกรรมการนกัเรียนระดบัปฐมวยั 

                                ประธานนักเรียน เด็กชายฐาปณารัตน์                    ศิรินภารัตน์            

                                รองประธานนักเรียน                        เด็กชายคมัภีร์                              ประเสริฐ  

  หัวหน้าสํานกัประธานนักเรียน               เด็กชายฐาปณารัตน์                     ศิรินภารัตน์            

  เลขานุการ                          เด็กหญิงธนาพร                          พิพรณ์พงษ ์                               

  เหรัญญิก เด็กหญิงจิดาภา                           รัตนประภา              

  นายทะเบียน เด็กชายปัณณวฒัน์                      ศรีอุราม             

  ประชาสมัพนัธ ์ เด็กหญิงญาโณทยั                       ควรสุวรรณ  

  หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม                              เด็กหญงิภานุชนาถ                     จนัทมาส            

  รองหวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม    เด็กหญิงสุนิษา                            พรมจนัทร์         

  กรรมการฝ่ายกิจกรรม        เด็กหญิงธนาพร                          พิพรณ์พงษ ์                               

  หัวหน้าฝ่ายกฬีา เด็กชายคมัภีร์                              ประเสริฐ        

  รองหวัหนา้ฝ่ายกีฬา เด็กหญิงจิดาภา                           รัตนประภา              

  กรรมการฝ่ายกีฬา              เด็กชายปัณณวฒัน์                      ศรีอุราม                                 

  หัวหน้าฝ่ายวชิาการ                                    เด็กชายอคัรวฒัน์                        อนิวรรตพงษ์         

  รองหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ      เด็กหญิงภานุชนาถ                     จนัทมาส                           

  กรรมการฝ่ายวิชาการ         เด็กหญิงสุนิษา                            พรมจนัทร์                        

  กรรมการนักเรียน เด็กชายฐาปณารัตน์                     ศิรินภารัตน์      

 เด็กชายคมัภีร์                                                                                     ประเสริฐ  

 เด็กหญิงภานุชนาถ                        จนัทมาส            

 เด็กชายปัณณวฒัน์                        ศรีอุราม             

  เดก็หญิงสุนิษา                                                                                     พรมจนัทร์         

 เด็กหญิงจิดาภา                              รัตนประภา        

  เด็กชายอคัรวฒัน์                                                          อนิวรรตพงษ ์    

 เด็กหญิงญาโณทยั                          ควรสุวรรณ  

 

-  รายชื�อคณะกรรมการนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

     ประธานนักเรียน              ด.ช.พรีวชิญ์  อรรถชิตสถาพร  

                     รองประธานนักเรียน   ด.ช.ธรรศ  อศัวะอาํนวย 

                    หัวหน้าสํานกัประธานนักเรียน              ด.ญ.สุพชิญา  โรจนะหัสดิน 
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                           เลขานุการ                                              ด.ญ.เบญญาภา  พรหมศิริเจริญ 

 เหรัญญิก    ด.ญ.สุพิชญา  เศรษฐโศภณ 

            นายทะเบียน    ด.ญ.กณัฐมณี  สุวรรณสุข 

             ประชาสมัพนัธ ์   ด.ญ.ชนนิกานต ์  เจริญพานิช 

                  หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม   ด.ช.ศิวกร  ศิรประภาพรสกุล

        รองหวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม  ด.ญ.อจัฉราพร  ไชยวงษ ์

       ด.ญ.วิรากานต ์  เฉลิมสุขศรี 

       กรรมการฝ่ายกิจกรรม   ด.ช.นิรวิทย ์  เจริญสุขอนนัต ์

       ด.ช.กิตติธชั  จิตรกสิกร 

       ด.ญ.ธญัญาเรศ  เดชอมรธญั 

                  หัวหน้าฝ่ายกฬีา   ด.ช.วรรณธัช  เรืองสุวรรณ  

      รองหวัหนา้ฝ่ายกีฬา   ด.ช.ภูมิพิพฒัน ์  ดว้งเงิน 

       ด.ช.อภิสิทธิ�   แกว้เมืองเพชร 

  

 

  กรรมการฝ่ายกีฬา ด.ช.กนัยธ์วชั  แตงศรี 

     ด.ช.ณฐกร  ภูสอดสี 

     ด.ช.วิชิต   สาสมจิตต ์

  หัวหน้าฝ่ายวชิาการ                                     ด.ญ.ชนิดา  ลลีายทุธ์โท  

  รองหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ                       ด.ญ.ชิติกาญจน ์  สุนทร 

       ด.ญ.วชิรดา  เสาวภาภรณ์ 

  กรรมการฝ่ายวิชาการ   ด.ช.อิศรา  โพธิ� อ่อน 

       ด.ช.พิริยกร  พิเชฐพงศธ์ร 

       ด.ช.ธีรภทัร  หอ้งทองคาํ 

  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ                               ด.ญ.อญัชล ี  พรหมศิริ 

  รองหวัหนา้ฝ่ายสารสนเทศ  ด.ญ.กรรณิการ์  แสงเรือง 

       ด.ญ.ชลธิชา  ภทัรเกื�อกลูศกัดิ�   

  กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  ด.ญ.เมธา  ปิ� นคลา้ย 

      ด.ญ.สุนิษา  เกตอินทร์ 

      ด.ญ.มนสิการ  อคัรปรีชากุล  

  

กรรมการนักเรียน    ด.ช.ปฏิพทัธ ์  สนรักษา 
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       ด.ญ.อรอมล  นิยม 

       ด.ช.ชาญวิทย ์  ชาญวิชิต 

       ด.ช.กฤตภาส  เปี� ยมเจริญพร 

       ด.ญ.อาทิกา  เลิศศลารักษ ์

       ด.ญ.วลกัษกรณ์  ทานะ 

 

-  รายชื�อคณะกรรมการนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

              ประธานนักเรียน                       นายวรากร  ศรเจริญ   

              รองประธานนักเรียน   นายศุภณฐั  เนตรแก้ว 

              หัวหน้าสํานกัประธานนักเรียน                   นางสาวณฐัธดิา  จติรพทิยานุภาพ 

              เลขานุการ                                                   นางสาวกนกวรรณ แสงอุทยั           

 เหรัญญิก                             นางสาวชฎาวรรณ พานิชการ 

        นายทะเบียน    นางสาวพชัรณัฏฐ ์ เกียรติธนาวรดา 

        ประชาสมัพนัธ ์    นางสาวสิยานนัท ์ ช่อลาํเจียก 

              หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม   นางสาวกวสิรา  พึ�งวกิรัย 

  รองหวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม   นางสาวพรรษชล ตนับุญพฒัน ์

       นายสมเกียรติ  ใยสาํลี 

  กรรมการฝ่ายกิจกรรม   นายชาญวิทย ์  ตนัติเจริญพฒัน ์

       นางสาวปารยา  พาณิชยว์ฒันานุกลู 

       ด.ญ.รสธร  มณฑสิ์ริ 

              หัวหน้าฝ่ายกฬีา    นางสาวภญิญดา  จนัทรธรรมาพทิักษ์

  รองหวัหนา้ฝ่ายกีฬา   นายนภสั  แกว้ตระกลูชยั 

       นางสาวตวงทอง  แสงรัตนทองคาํ 

  กรรมการฝ่ายกีฬา   นางสาวประภาพรรณ สิงห์ภู่ 

     นางสาววนัวิสา  ป้อมประสิทธิ�  

     ด.ญ.จุฑามาศ  เมืองพงษา 

  หัวหน้าฝ่ายวชิาการ                                     นางสาวกลัยาณ ี  บุญประสิทธิ�  

  รองหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ                        นางสาวมาริสา  สมคามหวงั 

       นางสาวคณาพร  สื�อดวงจิต 

  กรรมการฝ่ายวิชาการ   นางสาวสุภาวรรณ นาคตระกลู 

       นางสาวสรัญญา  ตั�งชูทวีทรัพย ์

       ด.ญ.อรอุมา  กิจเจริญไชย 
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   หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ                                นายปฐว ี  ฉายากุล 

  รองหวัหนา้ฝ่ายสารสนเทศ  นางสาวสุชารัตน ์ พิกุลทอง 

       นายประจกัษ ์  แหยมศรี  

  กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  นางสาวธนัยนนัท ์ นรวรา 

      ด.ญ.ปัญรส  เยน็ประสิทธิ�  

      นางสาวสุพิลกัษณ์ แซ่เฮ็ง  

   กรรมการนักเรียน    ด.ญ.วรัชญา  รักวงศ์ไทย 

       ด.ญ.ศรุตยา  แกว้เมืองเพชร 

       ด.ญ.ปานิสา  วงศนิ์ธิกาญจน ์

       นางสาวนาเดียร์  เยน็ประสิทธิ�  

       นายศรัณย ์  เวทยศ์ุรกฤต 

 

-  สรุปผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการนักเรียน 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวชี�วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน ผลสําเร็จ  

(ร้อยละ) 

กจิกรรมเลอืกตั�งคณะกรรมการ

นักเรียน  งานหลกัสูตรการสอน 

ฝ่ายปฐมวยั 

ฝ่ายปฐมวยัร้อยละ  9�    มี

การบริหารงานและจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้จาก

แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ�น อยา่ง

มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ    

��.�� 

นกัเรียนฝ่ายปฐมวยัไดรั้บการ

จดัประสบการณ์การเรียนรู้

โดยการลงมือปฏิบติัและมี

ค่านิยมของการเคารพในสิทธิ

ซึ�งกนัและกนั   นกัเรียน เกิด

การเรียนรู้ทกัษะเบื�องตน้มี

พฒันาการทางดา้นร่างกาย

อารมณ์ – จิตใจ สงัคม   และ  

สติปัญญาเหมาะสมตามวยั 

รู้จกัคิดรวบยอด  คิดริเริ�ม

สร้างสรรค ์คิดแกปั้ญหาเกิด

ความสนใจ ใฝ่รู้ มีการ

สรุปผลสาํเร็จของ 

กิกรรมเลือกตั�ง

คณะกรรมการ

นกัเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ   ��.��    

นกัเรียน ร้อยละ  9�   เกิดการ

เรียนรู้ทกัษะเบื�องตน้มี

พฒันาการทางดา้นร่างกาย

อารมณ์ – จิตใจ สงัคม   และ  

สติปัญญาเหมาะสมตามวยั

คิดเป็นร้อยละ    96.60 
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นกัเรียนร้อยละ  9�    ปฏิบติั

กิจกรรมเกิดความคิดรวบยอด 

คิดริเริ�มสร้างสรรค ์คิด

แกปั้ญหา ทาํงานกบั    ผูอ้ื�น

ไดส้าํเร็จคิดเป็นร้อยละ  

��.�� 

ประหยดั อดออม พฒันาเกิด

การเรียนรู้ทกัษะในการ

ทาํงาน รักการทาํงานและ

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น

ไดแ้ละมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ

สุจริต อยูใ่นระดบั    คุณภาพ  

สูงกว่ามาก ตามวตัถุประสงค์

ที�ตั�งไว ้

นกัเรียนร้อยละ  9�   เกิด

ความสนใจ ใฝ่รู้ มีการ

ประหยดั อดออม พฒันา

ตนเองอยา่งต่อเนื�องคิดเป็น

ร้อยละ ��.�� 

งานคณะกรรมการนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

คณะกรรมการนกัเรียนร้อยละ  

��  บริหารงานสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของนกัเรียน  มี

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

ร่วมกบัโรงเรียน  เป็นผูน้าํและ

ผูต้ามที�ดี  ทาํงานเป็น 

คณะกรรมการนกัเรียน 

บริหารงานสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของนกัเรียน  มีส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรมร่วมกบั

โรงเรียน  เป็นผูน้าํและผูต้ามที�

ดี  ทาํงานเป็น 

��.��     

กิจกรรมอบรมคณะกรรมการ

นกัเรียน 

นกัเรียนร้อยละ��  เขา้ร่วม

อบรมคณะกรรมการนกัเรียน    

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

เป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี 

นกัเรียนรู้จกัการทาํงานเป็นทีม

และมีการวางแผนการ

ดาํเนินการตามขั�นตอนอย่าง

เป็นระบบ 

��.��    
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ส่วนที� 2 

ระบบสารสนเทศเกี�ยวกบัผู้เรียน 

 

  

ระบบสารสนเทศเกี�ยวกบัผูเ้รียนของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดส้รุปโดยแยกตามลาํดบั

ดงันี�  

  �.�  ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียน 

  �.�  คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องผูเ้รียน 

  �.�  การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

  �.�  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  �.�  จาํนวนนกัเรียนที�ไดรั้บทุนการศึกษา 

  �.6  จาํนวนนกัเรียนที�ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรนกัเรียนเรียนดี 

  �.7  ผลงานและการแสดงออกของผูเ้รียน 
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�.� ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

   �.�.� ระดับค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละกลุ่มวชิาแยกตามชั�นเรียน/ช่วงชั�น 

             �.�.�.�  ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ตารางเปรียบเทยีบพฒันาการ � ด้าน   แผนกการศึกษาปฐมวยั    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.�.�.�  ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
จากผลการจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา ใน

ปีการศึกษา ���� สามารถสรุปผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนตั�งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  � – 

มธัยมศึกษาปีที� �  ดงันี�  

 

 

 

ภาคเรียน 

 

      พฒันาการ 

ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� �  รวมตลอดปี (เฉลี�ย) 

ร่างกาย อารมณ์

-จิตใจ 

สังคม สติ 

ปัญญา 

ร่างกาย อารมณ์

-จิตใจ 

สังคม สติ 

ปัญญา 

ร่างกาย อารมณ์-

จิตใจ 

สังคม สติ 

ปัญญา 

ปฏิบัติได้ ��.�� 93.44 93.04 89.84 ��.�� ��.�� 99.46 98.12 ��.�� 96.3� 96.25 ��.�� 

ปฏิบัติได้บ้าง �.�� 6.30 6.79 9.40 �.�� �.�� 0.49 1.58 �.�� �.�� �.�� �.�� 

ควรเสริม �.�� 0.26 0.17 0.76 �.�� �.�� 0.05 0.30 �.�� �.�� �.�� �.�� 
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ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ�ระดบั � ขึ�นไป 

ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � – ประถมศึกษาปีที� � ปีการศึกษา ���� 

ชั�น 
นักเรียน 

รวม 

คะแนนเฉลี�ยร้อยละ 

วิชา ไทย คณิต วิทย์ สังคม 
สุข+

พละ 
ศิลปะ การงาน อังกฤษ เฉลี�ย 

ป.� 252  89.25 94.05 95.24 87.30 100 98.81 99.60 84.52 93.60 

ป.� 228  72.37 85.96 88.60 81.14 99.56 98.25 98.68 70.61 86.90 

ป.� 255  80.78 83.53 84.71 72.94 99.22 98.43 99.61 69.41 86.08 

ป.� 276  80.80 77.90 85.87 77.90 98.55 96.38 94.57 68.12 85.01 

ป.� 268  61.94 57.09 87.69 66.04 95.90 98.13 92.91 66.04 78.22 

ป.� 285  72.98 49.12 82.81 79.65 100 96.14 95.09 69.47 80.66 

รวม  76.28 73.79 87.34 77.37 98.85 97.63 96.61 71.23 84.89 

เทียบกบัเกณฑข์อง

โรงเรียน 

+1.28 +3.79 +17.34 +2.37 +8.85 +7.63 +6.61 +1.23 +�.�� 

 

เกณฑ์แผนพฒันาโรงเรียนปีการศึกษา ���� 

ผูเ้รียนร้อยละ �� ของผูเ้รียนระดบัประถมศึกษามีระดบัผลการเรียน �-� ใน � กลุ่มสาระการเรียนรู้

นักเรียนชั�น ป.�-ป.� มีผลการเรียนระดับ �-� ทั�ง � กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที�โรงเรียนกาํหนด     

คิดเป็นร้อยละ �.�� 
 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ�ระดบั � ขึ�นไป 

ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �- มธัยมศึกษาปีที� � ปีการศึกษา ���� 

ชั�น 
นักเรียน 

รวม 

คะแนนเฉลี�ยร้อยละ 

วิชา ไทย คณิต วิทย์ สังคม 
สุข+

พละ 
ศิลปะ การงาน อังกฤษ เฉลี�ย 

ม.� 288  72.22 70.83 73.61 79.86 98.26 97.92 80.90 69.10 80.34 

ม.� 307  75.57 65.15 62.54 73.29 97.39 74.92 91.53 63.19 75.45 

ม.� 307  66.12 60.59 63.52 63.84 94.46 100 93.49 66.45 76.06 

ม.� 260  63.46 69.23 61.54 65.00 73.46 95.38 84.62 65.00 72.21 

ม.� 263  80.99 61.22 61.98 78.71 89.73 99.62 82.89 65.02 77.52 

ม.� 231  71.00 53.25 59.74 69.70 90.04 98.97 89.18 55.84 73.47 

รวม  71.56 63.38 63.82 71.73 90.56 94.47 87.10 64.10 75.84 

เทียบกบัเกณฑข์อง

โรงเรียน 

+0.56 +3.38 +3.38 +6.73 +8.56 +12.47 +5.1 +4.10 +0.84 
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เกณฑ์แผนพฒันาโรงเรียนปีการศึกษา ���� 

ผูเ้รียนร้อยละ �� ของผูเ้รียนระดบัประถมศึกษามีระดบัผลการเรียน �-� ใน � กลุ่มสาระการเรียนรู้

นกัเรียนชั�น ป.�-ป.� มีผลการเรียนระดบั �-� ทั�ง � กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑที์�โรงเรียนกาํหนด  คิด

เป็นร้อยละ �.��   

 

 

 

�.�.�  ร้อยละของผู้เรียนที�ได้รับผลการเรียนในแต่ละระดบัผลการเรียนจาํแนกตามระดบัชั�น 

 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ�ทางการเรียนเฉลี�ย �.�� ขึ�นไป 

ของนักเรียนระดับชั�นประถมศึกษาปีที� � - �   ปีการศึกษา ���� 

ชั�น จํานวนนักเรียน เกรดเฉลี�ยตั�งแต่ 2.70 ขึ�นไป คดิเป็นร้อยละ 

ป.� 246 227 92.28 

ป.� 266 197 74.06 

ป.� 284 238 83.80 

ป.� 265 234 88.30 

ป.� 284 247 86.97 

ป.� 328 265 80.79 

รวม �,673 1,408 84.16 

เทียบกับแผนพัฒนาโรงเรียน (ร้อยละ ��) �.�� 

  

จากตารางแสดงให้เห็นว่า  นักเรียนช่วงชั�นที� �-�  (ป.�-�)  มีผลการเรียนเฉลี�ยตั�งแต่ �.��  ขึ�นไป  

คิดเป็นร้อยละ ��.��    สูงกว่าเกณฑที์�โรงเรียนกาํหนดที�ร้อยละ ��.��    และบรรลุตามแผนพฒันาโรงเรียน 
 

 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ�ทางการเรียนเฉลี�ย �.�� ขึ�นไป 

ของนักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาปีที� � - �   ปีการศึกษา ���� 

ชั�น จํานวนนักเรียน เกรดเฉลี�ยตั�งแต่ 2.00 ขึ�นไป คดิเป็นร้อยละ 

ม.� 299 244 81.61 

ม.� 309 261 84.47 

ม.� 302 267 88.41 

ม.� 269 211 78.44 

ม.� 237 202 85.23 

ม.� 254 191 75.20 
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รวม 1,670 1,376 82.40 

เทียบกับแผนพัฒนาโรงเรียน (ร้อยละ ��) �.�� 

  

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า  นกัเรียนช่วงชั�นที� �-� (ม.�-�)  มีผลการเรียนเฉลี�ยตั�งแต่ �.��  ขึ�นไป  คิดเป็น

ร้อยละ ��.��   สูงกว่าเกณฑที์�โรงเรียนกาํหนดที�ร้อยละ ��.��   และบรรลุตามแผนพฒันาโรงเรียน 

 

 

 �.�.� ร้อยละของผู้เรียนที�ผ่านการประเมนิคุณภาพจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O – NET)   ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � 

ปีการศึกษา ����    จาํนวนนักเรียน  ���   คน 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี�ย 

ร.ร. สทศ. 

ภาษาไทย 39.31 38.58 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 37.60 33.90 

องักฤษ 37.52 31.75 

คณิตศาสตร์ 42.01 35.88 

วิทยาศาสตร์ 44.77 38.67 

สุขศึกษาและพลศึกษา 71.41 64.76 

ศิลปะ 50.68 42.49 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 57.08 51.69 
 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET)    ชั�นประถมศึกษาปีที� �  ของ

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  แสดงให้เห็นว่า  คะแนนเฉลี�ยของวิชาภาษาไทย   สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องักฤษคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ีสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O – NET)  ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �    

 ปีการศึกษา ����    จาํนวนนักเรียน   ���   คน 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี�ย 

ร.ร. สทศ. 

ภาษาไทย 41.10 35.35 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 42.32 39.70 
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องักฤษ 26.07 22.54 

คณิตศาสตร์ 29.27 26.05 

วิทยาศาสตร์ 34.05 29.16 

สุขศึกษาและพลศึกษา 62.56 56.70 

ศิลปะ 36.42 32.95 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 41.70 33.86 
  

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET)    ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

�  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  แสดงให้เห็นว่า  คะแนนเฉลี�ยของวิชาภาษาไทย   

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องักฤษคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การ

งานอาชีพและเทคโนโลย ีสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
 

 

ผลการประเมนิทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET) 

ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �  ปีการศึกษา ����  จาํนวนนักเรียน ��� คน 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี�ยปีการศึกษา ���� คะแนนเฉลี�ยปีการศึกษา ���� 

ร.ร. สทศ. ร.ร. สทศ. 

ภาษาไทย ��.�� ��.�� 49.00 46.47 

คณิตศาสตร์ ��.�� ��.�� 32.57 28.56 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ��.�� ��.�� 37.95 36.00 

วิทยาศาสตร์ ��.�� ��.�� 31.05 29.06 

ภาษาองักฤษ ��.�� ��.�� 25.89 23.98 

สุขศึกษาและพลศึกษา ��.�� ��.�� 47.85 45.37 

ศิลปะ ��.�� ��.�� 40.26 37.75 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ��.�� ��.�� 35.66 32.98 
  

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET)   ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

ประจาํปีการศึกษา ����  ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี�ย

วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สงัคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และ  

การงานอาชีพ  ของโรงเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี�ยของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

 

�.�.� ร้อยละของผู้เรียนที�จบการศึกษาตามหลกัสูตร 

 

ระดับชั�น จาํนวนนักเรียนทั�งหมด จาํนวนนักเรียนที�จบ

การศึกษา 

ร้อยละ 
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ระดบัปฐมวยัปีที� � 244 244 100.�� 

ระดบัประถมศึกษาปีที� � ��� ��� ���.�� 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที� � ��� ��� ���.�� 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที� � ��� ��� ���.�� 

รวม �,��� �,��� ���.�� 

 

�.�.� ร้อยละของผู้เรียนที�ศึกษาต่อ  

     

                     ตารางแสดงจาํนวนผู้เรียนที�ศึกษาต่อจาํแนกตามสถาบนั 

 

มหาวทิยาลยั จาํนวน ร้อยละ  

มหาวิทยาลยัมหิดล � �.��  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั � �.��  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ � �.��  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ �� �.��  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ �� ��.��  

มหาวิทยาลยับูรพา �� ��.��  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 13 5.63  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั � �.��  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี � �.��  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ � �.��  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ � �.��  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น � �.��  

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง � �.��  

มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี � �.��  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง � �.��  

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ � �.��  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี � �.��  

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทร์เกษม 2 0.87  
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มหาวทิยาลยั จาํนวน ร้อยละ  

มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร � �.��  

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต � �.��  

มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ � �.��  

มหาวิทยาลยัสวนสุนนัทา � �.��  

วิทยาลยัสาธารณสุขสิรินธร � �.��  

ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าว ี � �.��  

สถาบนัการบินพลเรือน � �.��  

มหาวิทยาลยัราชมงคลตะวนัออก � �.��  

มหาวิทยาลยัรังสิต �� ��.��  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร � �.��  

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั � �.��  

มหาวิทยาลยัสยาม � �.��  

มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ �� �.��  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย � �.��  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ � �.��  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต � �.��  

วิทยาลยัดุสิตธานี � �.��  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม � �.��  

สถาบนัเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ � �.��  

สหรัฐอเมริกา � �.��  

ไม่ศึกษาต่อ � �.��  

รวม 2�� 100.00  

    

* นกัเรียนเขา้ศึกษาต่อจาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 98.27 ของนกัเรียนทั�งหมด (231 คน) 
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ตารางแสดงจาํนวนผู้เรียนที�ศึกษาต่อจาํแนกมหาวทิยาลยั 

 

ประเภทมหาวทิยาลยั จาํนวนคน ร้อยละ 

มหาวิทยาลยัของรัฐ ��� ��.�� 

มหาวิทยาลยัของเอกชน �� ��.�� 

ต่างประเทศ � 0.�� 

รวม 22� 100.00 

 

 

�.� คุณลักษณะที�พงึประสงค์ของผู้เรียน 

 

ร้อยละของผู้เรียนที�มคุีณลกัษณะที�พงึประสงค์ตามเกณฑ์ 

 

เกณฑ์การประเมนิ 3 ระดับ คอื 

 ระดบัคุณภาพ 2    หมายถึง  ดีเยี�ยม 

 ระดบัคุณภาพ 1    หมายถึง  ดี 

 ระดบัคุณภาพ 0    หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที�มคุีณลกัษณะที�พงึประสงค์ตามเกณฑ์ ประจาํปีการศึกษา 2553 

 

ระดับชั�น 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี�ยม คดิเป็นร้อยละ ดี  คดิเป็นร้อยละ ความปรับปรุง คดิเป็นร้อยละ 

ป.1 245 21 8.57 224 91.43 0 0.00 

ป.2 266 29 10.90 237 89.10 0 0.00 

ป.3 284 19 6.69 265 93.31 0 0.00 

ป.4 266 35 13.16 231 86.84 0 0.00 

ป.5 284 93 32.75 191 67.25 0 0.00 

ป.6 329 14 4.26 315 95.74 0 0.00 

ม.1 299 17 5.69 282 94.31 0 0.00 

ม.2 307 0 0.00 307 100.00 0 0.00 
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ม.3 302 7 2.32 295 97.68 0 0.00 

ม.4 268 31 11.57 237 88.43 0 0.00 

ม.5 234 44 18.80 190 81.20 0 0.00 

ม.6 254 1 0.39 253 99.61 0 0.00 

รวม 3,338 311 9.32 3,027 90.68 0 0.00 
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ตารางเปรียบเทยีบผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ปีการศึกษา ����กบั ปีการศึกษา ���� 

ระดับชั�น 

ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2553 

จํานวน

นักเรียน 

ดี

เยี�ยม 

คดิเป็น 

ร้อยละ ดี  

คดิเป็น 

ร้อยละ 

ควร 

ปรับปรุง 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

จํานวน

นักเรียน 

ดี

เยี�ยม 

คดิเป็น 

ร้อยละ ดี  

คดิเป็น 

ร้อยละ 

ควร 

ปรับปรุง 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

ป.1 278 0 0.00 278 100.00 0 0.00 245 21 8.57 224 91.43 0 0 

ป.2 281 3 1.07 278 98.93 0 0.00 266 29 10.90 237 89.10 0 0 

ป.3 326 5 1.53 321 98.47 0 0.00 284 19 6.69 265 93.31 0 0 

ป.4 340 0 0.00 340 100.00 0 0.00 266 35 13.16 231 86.84 0 0 

ป.5 362 15 4.14 347 95.86 0 0.00 284 93 32.75 191 67.25 0 0 

ป.6 337 0 0.00 337 100.00 0 0.00 329 14 4.26 315 95.74 0 0 

ม.1 304 1 0.33 303 99.67 0 0.00 299 17 5.69 282 94.31 0 0 

ม.2 289 0 0.00 289 100.00 0 0.00 307 0 0.00 307 100.00 0 0 

ม.3 308 0 0.00 308 100.00 0 0.00 302 7 2.32 295 97.68 0 0 

ม.4 236 1 0.42 235 99.58 0 0.00 268 31 11.57 237 88.43 0 0 

ม.5 175 3 1.71 172 98.29 0 0.00 234 44 18.80 190 81.20 0 0 

ม.6 128 3 2.34 125 97.66 0 0.00 254 1 0.39 253 99.61 0 0 

รวม 3,364 31 0.92 3,333 99.08 0 0.00 3,338 311 9.32 3,027 90.68 0 0 
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จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ปีการศึกษา ���� กบั  

ปีการศึกษา ���� ของนักเรียน ชั�น ป.�-ม.�   ผลปรากฎว่า  ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ระดับ

คุณภาพ ดีเยี�ยม ปีการศึกษา ���� คิดเป็นร้อยละ �.��  สูงกว่า ปีการศึกษา ���� คิดเป็นร้อยละ �.��และ

ระดบัคุณภาพ ดี ปีการศึกษา ����  คิดเป็นร้อยละ ��.��  สูงกว่า ปีการศึกษา ����  คิดเป็นร้อยละ ��.��    

 

2.3 การประเมินการอ่าน คดิ วเิคราะห์ 

  

การอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื�อความ 

เกณฑ์การประเมนิ 3 ระดับ คอื 

 ระดบัคุณภาพ 2    หมายถึง  ดีเยี�ยม 

 ระดบัคุณภาพ 1    หมายถึง  ดี 

 ระดบัคุณภาพ 0    หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะห์ และเขยีนสื�อความ   ชั�น ป.� - ม.�  ปีการศึกษา ���� 

ระดับชั�น 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี�ยม คดิเป็นร้อยละ ดี  คดิเป็นร้อยละ ความปรับปรุง คดิเป็นร้อยละ 

ป.1 245 4 1.63 241 98.37 0 0.00 

ป.2 266 6 2.26 260 97.74 0 0.00 

ป.3 284 1 0.35 283 99.65 0 0.00 

ป.4 266 9 3.38 257 96.62 0 0.00 

ป.5 284 9 3.17 275 96.83 0 0.00 

ป.6 329 8 2.43 321 97.57 0 0.00 

ม.1 299 17 5.69 282 94.31 0 0.00 

ม.2 307 6 1.95 301 98.05 0 0.00 

ม.3 302 5 1.66 297 98.34 0 0.00 

ม.4 268 5 1.87 263 98.13 0 0.00 

ม.5 234 6 2.56 228 97.44 0 0.00 

ม.6 254 6 2.36 248 97.64 0 0.00 

รวม 3,338 82 2.46 3,256 97.54 0 0.00 
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ตารางเปรียบเทยีบผลการประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะห์ และเขียนสื�อความ   ปีการศึกษา 2551 กบั ปีการศึกษา 2553 

ระดับชั�น 

ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2553 

จํานวน

นักเรียน 

ดี

เยี�ยม 

คดิเป็น 

ร้อยละ 
ดี 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

ควร

ปรับปรุง 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

จํานวน

นักเรียน 

ดี

เยี�ยม 

คดิเป็น 

ร้อยละ 
ดี 

คดิเป็นร้อย

ละ 

ควร

ปรับปรุง 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

ป.1 266 6 2.26 260 97.74 0 0.00 245 4 1.63 241 98.37 0 0 

ป.2 288 11 3.82 277 96.18 0 0.00 266 6 2.26 260 97.74 0 0 

ป.3 269 3 1.12 266 98.88 0 0.00 284 1 0.35 283 99.65 0 0 

ป.4 288 3 1.04 285 98.96 0 0.00 266 9 3.38 257 96.62 0 0 

ป.5 329 6 1.82 323 98.18 0 0.00 284 9 3.17 275 96.83 0 0 

ป.6 344 5 1.45 339 98.55 0 0.00 329 8 2.43 321 97.57 0 0 

ม.1 304 2 0.66 302 99.34 0 0.00 299 17 5.69 282 94.31 0 0 

ม.2 298 5 1.68 293 98.32 0 0.00 307 6 1.95 301 98.05 0 0 

ม.3 301 3 1.00 298 99.00 0 0.00 302 5 1.66 297 98.34 0 0 

ม.4 238 4 1.68 234 98.32 0 0.00 268 5 1.87 263 98.13 0 0 

ม.5 256 5 1.95 251 98.05 0 0.00 234 6 2.56 228 97.44 0 0 

ม.6 237 4 1.69 233 98.31 0 0.00 254 6 2.36 248 97.64 0 0 

รวม 3,418 57 1.67 3,361 98.33 0 0.00 3,338 82 2.46 3,256 97.54 0 0.00 
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จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื�อความ         

ปีการศึกษา 2551 กับ ปีการศึกษา 2553 ของนักเรียน ชั�น ป.1-ม.6  ผลปรากฎว่า  ประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนสื�อความ ระดบัคุณภาพ ดีเยี�ยม ปีการศึกษา 2553 คิดเป็นร้อยละ 2.46  สูงกว่า ปีการศึกษา 

2551 คิดเป็นร้อยละ 1.67 และระดบัคุณภาพ ดี ปีการศึกษา 2551  คิดเป็นร้อยละ 98.33  สูงกว่า ปีการศึกษา 

2551  คิดเป็นร้อยละ 97.54   

 

 

     2.4 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

                  

  2.4.1 การพฒันากจิกรรมแนะแนว 

              �.�.�.� สภาพการจดับริการแนะแนว 

   งานแนะแนวมีหนา้ที�และความรับผดิชอบการปฏิบติังานแนะแนวใหด้าํเนินงาน

ไปอยา่งถกูตอ้งเรียบร้อย ปรับปรุง แกไ้ขปัญหาและดาํเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ โดยมีหนา้ที�และความ

รับผดิชอบดาํเนินการดงัต่อไปนี�  

   �. บริการการศึกษาขอ้มลูเกี�ยวกบันกัเรียน, วดั IQ, ทดสอบบุคลิกภาพ 

   �. บริการสารสนเทศ, สถิติการศกึษาต่อของนกัเรียน ม.� และ ม.� 

   �. บริการใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนและผูป้กครองในดา้นการศึกษา 

   �. ร่วมมือกบัหน่วยงานการศกึษาภายนอกเพื�อจดักิจกรรมแนะนาํหลกัสูตรแต่ละ

มหาวิทยาลยั / ทุนการศกึษาใหก้บันกัเรียนชั�นมธัยมศกึษาปีที� � 

   �. ร่วมมือกบัฝ่ายต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมวุฒิภาวะ มนุษยสมัพนัธ ์

การปรับตวัใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

   �. ร่วมมือผูป้กครอง ครู และแผนกปกครอง ในการป้องกนัและแกปั้ญหานกัเรียน

เป็นรายกรณี 

   �. วางแผนการสอนกิจกรรมแนะแนว 

 

           �.�.�.� ผลการจดับริการแนะแนว 

   แนวปฏิบติัในการดาํเนินกิจกรรมแนะแนว 

    �. นาํขอ้มลูระเบียนสะสม เขา้รวมกบัสมุด ปพ.� ของนกัเรียน 

    �. บริการใหค้าํปรึกษา นกัเรียน ผูป้กครอง และครู 

�. จดัทาํป้ายนิเทศสถิติการศึกษาต่อ เพื�อเป็นการประชาสัมพนัธ์ข้อมูล

ดา้นการศึกษาใหก้บันกัเรียนและผูป้กครองไดรั้บทราบ 
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�. ติดตามผลโครงการต่าง ๆ ของงานแนะแนว และติดตามสถิติการ

ใหบ้ริการของหน่วยงาน 

�. จัดทําแผนการสอน และสื�อการสอนเพื�อใช้ในการแนะแนวด้าน

การศึกษาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

สถิตกิารให้บริการงานแนะแนว    ปีการศึกษา  2553 

  

 ระดับชั�น 

บริการสืบค้น

ข้อมูล 

บริการยมื

หนังสือ 

บริการ Print  

เอกสาร 

บริการให้

คาํปรึกษา 
รวม ร้อยละ 

ม.3 18  8  3       29  58  2.03 

ม.4 114  38  -    61  213  7.44 

ม.5 141  22  221  26  410  14.32 

ม.6 813  43  1,192  107  2,155  75.24 

บุคลากรครู-

ผู้ปกครอง 
41 4 3 16 64 2.23 

รวม 1,118  106  1,410  230  2,864  100.00 

ร้อยละ 39.04  3.70  49.23  8.03  100.00    
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 2.�.2 การจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

�.�.�.1  ผลการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียนของนักเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� �- มธัยมศึกษาปีที� � 

ประจาํปีการศึกษา ���� 

 

ระดับชั�น 
จํานวน

นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชมรม กิจกรรมวิชาการ เฉลี�ย

รวม 

(ร้อยละ) 

ผ่าน 

(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 

ผ่าน 

(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 

ผ่าน 

(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 

ผ่าน 

(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 

ป.� ��� - - ��� - - - ��� - ��� 

ป.� ��� - - ��� - - - ��� - ��� 

ป.� ��� - - ��� - - - ��� - ��� 

ป.� ��� - - ��� - - - ��� - ��� 

ป.� ��� - - ��� - - - ��� - ��� 

ป.� ��� - - ��� - - - ��� - ��� 

ม.� ��� ��� - ��� - - - ��� - ��� 

ม.� ��� ��� - ��� - - - ��� - ��� 

ม.� ��� ��� - ��� - - - ��� - ��� 

ม.� ��� ��� - - - ��� - ��� - ��� 

ม.� ��� ��� - - - ��� - ��� - ��� 

ม.� ��� ��� - - - ��� - ��� - ��� 

รวม 3,338 ��� - ��� - ��� - ��� - ��� 
  

 จากตารางแสดงการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า   ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช ����   พบว่านักเรียนชั�น  ป.�-�   เรียนกิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมวิชาการ   ผ่านทั�งหมดร้อยละ ���  ของจาํนวนนักเรียนทั�งหมด    นักเรียนชั�น ม.� - �   เรียน

กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมลกูเสือ  กิจกรรมวิชาการผา่นทั�งหมดร้อยละ ���  ของจาํนวนนักเรียนทั�งหมด   

และนกัเรียนชั�น ม.� - �  เรียนกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมวิชาการ  ผา่นทั�งหมดร้อยละ ���  

ของนกัเรียนทั�งหมด 

 

 

 

 



                                                                                                                                        สารสนเทศพื�นฐานสถานศึกษา  44 

2.5 จาํนวนนักเรียนที�ได้รับทุนการศึกษา 

 

ลาํดบั รายการ จาํนวนทุน จาํนวนเงนิ 

1 ทุนการศกึษาบุตรครู �� 661,294.00 

2 ทุนการศกึษาบุตรนกัการ 17 193,342.00 

3 ทุนการศกึษาเรียนดี "ยอห์นแมรี�" 21 322,685.00 

4 ทุนการศกึษา  "ราฟาแอล" 8 32,000.00 

5 ทุนการศกึษา "โฮโนร่า" 30 120,000.00 

6 ทุนการศกึษาโครงการนกัเรียนชา้งเผอืก 24 387,619.70 

รวม 189 1,716,940.70 

 

 

2.6 จาํนวนนักเรียนที�ได้รับรางวลัเกียรตบิัตรนักเรียนเรียนด ี

 

 เกณฑ์การรับรางวลัเรียนดี Certificate 

   ช่วงชั�นที� �, �, � (ป.� – ม.�) 

1. เป็นนกัเรียนที�ไดรั้บการประเมินผลในโรงเรียนตลอด � ปีการศึกษา 

2. นกัเรียนชั�น ป.� – ป.� ที�มีผลการสอบปลายปี รวมตั�งแต่ร้อยละ ��.�� ขึ�นไป 

3. นกัเรียนชั�น ม.� – ม.� ที�มีผลการสอบปลายปี รวมตั�งแต่ร้อยละ ��.�� ขึ�นไป  

4. นกัเรียนที�ไดรั้บรางวลั Certificate จะมีจาํนวนไม่เกินร้อยละ �� ของจาํนวน

นกัเรียนทั�งหมดในแต่ละระดบัชั�น 

 

ช่วงชั�นที� � (ม.� – ม.�) 

1. เป็นนกัเรียนที�ไดรั้บการประเมินผลในโรงเรียนตลอด � ปีการศึกษา 

2. นกัเรียนชั�น ม.� – ม.� ที�มีผลการสอบปลายปี ไดเ้กรดเฉลี�ย �.�� ขึ�นไป 

3. นกัเรียนทีไดรั้บรางวลั Certificate จะมีจาํนวนไม่เกินร้อยละ �� ของจาํนวน

นกัเรียนทั�งหมดในแต่ละระดบัชั�น 

 

                                      เกณฑ์การรับรางวลั Diploma 

   โรงเรียนจะมอบรางวลั Diploma ใหก้บันกัเรียนที�มีคุณสมบติัดงันี�  

1. เป็นนกัเรียนชั�น ป.�, ป.�, ม.� และ ม.� 
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2. เป็นนกัเรียนที�ไดรั้บการวดัผลประเมินผลในโรงเรียนตลอด � ปีการศึกษา 

3. เป็นนกัเรียนชั�น ป.� และไดรั้บ Certificate ในชั�น ป.� และ ป.� 

4. เป็นนกัเรียนชั�น ป.� และไดรั้บ Certificate ในชั�น ป.� และ ป.� 

5. เป็นนกัเรียนชั�น ม.� และไดรั้บ Certificate ในชั�น ม.� และ ม.� 

6. เป็นนกัเรียนชั�น ม.� และไดรั้บ Certificate ในชั�น ม.� และ ม.� 

 

รายงานระดบัชั�นแยกตามประเภทเกยีรตบิตัร 

 

ระดับชั�น 

จาํนวน

นักเรียน

ทั�งหมด 

จาํนวน

นักเรียนได้รับ

ใบ Diploma 

จาํนวนนักเรียน

ได้รับใบ 

Certificate 

ป.1 ���   

ป.2 ���   

ป.3 ���   

ป.4 ���   

ป.5 ���   

ป.6 ���   

ม.1 ���   

ม.2 ���   

ม.3 ���   

ม.4 ���   

ม.5 ���   

ม.6 ���   

รวม 3,215   

รวมทั�งหมด  
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�.7 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 

 

�.�.�  ด้านวชิาการ 

นกัเรียนที�เขา้ร่วมแข่งขนัทางดา้นวิชาการและไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัในระดบัประเทศระดบั

เขต   ระดบัจงัหวดั  หรือในรายการที�มกีารจดัเทียบเท่ากบัระดบัจงัหวดัขึ�นไป   

 

ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 

ได้รับรางวลัจาก

หน่วยงาน / 

สถาบัน 

�. 

 

เด็กชายบุญพฒัน ์

เด็กหญิงเกศกนก 

  

ดีเดิม 

ชยัศิริ 

อ.�/� 

อ.�/� 

รางวลัเหรียญทองการ

แข่งขนัตอบคาํถาม 

 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

�. เด็กหญิงอรัชฌา

เด็กหญิงณิชา 

   

ธนลภสัปรีดาภกัดี

วรการ 

อ.�/� 

อ.�/� 

รางวลัเหรียญทองการ

แข่งขนัวาดภาพ 

 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

�. เด็กชายธีธชั 

เด็กชายกฤษดา 

ย ั�งยนืวณิชสกุล   

เรืองทวี 

อ.�/� 

อ.�/� 

รางวลัเหรียญทองการ

แข่งขนัปั�นดินนํ� ามนั 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

�. เด็กหญิงสญาลกัษณ์

   

เพิ�มพงษพ์ิพฒัน ์ อ.�/� รางวลัเหรียญทองการ

แข่งขนัเล่านิทาน 

 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

�. เด็กชายชวกร 

  

รตนวณัณ์ อ.�/� รางวลัชมเชยการแข่งขนั

จินตคณิตชิงแชมป์ภาค

กลางและตะวนัออก  ครั� ง

ที�  � ประเภท Level  � รุ่น

อายไุม่เกิน  �  ปี 

บริษทัสมาร์ท เบรน 

�. 

 

เด็กหญิงสิริกญัญา 

เด็กหญิงพชรพรรณ 

เด็กหญิงภทัราวดี 

เด็กหญิงณัฐพร 

เด็กหญิงจิดาภา 

เมืองเลน็ 

บุญมี 

กานตก์ลัปพฤกษ ์

แสงสุวรรณ 

รัตนประภา 

อ.�/2 

อ.�/5 

อ.�/6 

อ.�/6 

อ.�/7 

เหรียญทอง 

การแข่งขนัการแสดง 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 

ได้รับรางวลัจาก

หน่วยงาน / 

สถาบัน 

 
เด็กหญิงชนานาถ ฤทธิฤาธร 

เด็กหญิงภาสินี  เก่งการพานิช 

อ.�/7 

อ.�/� 
  

�. เด็กชายบุญพฒัน ์

เด็กหญิงเกศกนก 

ดีเดิม 

ชยัศิริ 

อ.�/� 

อ.�/4 

เหรียญทอง 

การแข่งขนัตอบคาํถาม 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

�. เด็กหญิงณิชา 

เด็กหญิงอรัชฌา 

ภกัดีวรการ 

ธนลภสัปรีดา 

อ.�/8 

อ.�/1 

เหรียญทอง 

การแข่งขนัวาดภาพ 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

�. เด็กชายธีธชั 

เด็กชายกฤษดา 

ย ั�งยนืวณิชสกุล 

เรืองทวี 

อ.�/6 

อ.�/� 

เหรียญทอง 

การแข่งขนัปั� นดินนํ� ามนั 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. เด็กหญิงสญาลกัษณ์ เพิ�มพงษพ์ิพฒัน ์ อ.�/� เหรียญทอง 

การแข่งขนัเล่านิทาน 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. เด็กชายภดิูส ลอ้จงเฮง อ.�/� เหรียญทอง 

การแข่งขนัคอมพวิเตอร์ 

ชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. นายศุภคัพงษ ์ แสวงพนัธุ ์ ม.�/� แข่งขนัตอบปัญหาความรู้

เกี�ยวกบัรัฐสภา ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ไดค้ะแนนลาํดบัที� �� 

จากโรงเรียนที�เขา้ร่วม

แข่งขนัทั�งหมด �� 

โรงเรียน  ของ

สาํนกังานเลขาธิการ

สภาผูแ้ทนราษฎร

ร่วมกบั

กระทรวงศึกษาธิการ 

��. น.ส. วนนัทย์า วิริยะวงศ ์ ม.�/� แข่งขนัตอบปัญหาความรู้

เกี�ยวกบัรัฐสภา ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ไดค้ะแนนลาํดบัที� �� 

จากโรงเรียนที�เขา้ร่วม

แข่งขนัทั�งหมด ��  
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 

ได้รับรางวลัจาก

หน่วยงาน / 

สถาบัน 

    

โรงเรียน  ของสาํนกังาน

เลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎรร่วมกบั

กระทรวงศึกษาธิการ 

��. ด.ช. ฐนกร ปาสวสัดิ�  ม.�/� แข่งขนัเขียนเรียงความ

ส่งเสริมนโยบาย

สถานศึกษา 3D 

รางวลัชมเชย  จาก

สาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต � 

��. น.ส. ศิริพร ทองเกตุแกว้ ม.�/� แข่งขนัจดัทาํหนงัสือ

นิทานส่งเสริมคุณธรรม

สาํหรับเด็ก ป.�-ป.� 

รางวลัที� � จาก

สาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต � 

��. น.ส. สุปรียา บุญคง ม.�/� แข่งขนัจดัทาํหนงัสือ

นิทานส่งเสริมคุณธรรม

สาํหรับเด็ก ป.�-ป.� 

รางวลัที� � จาก

สาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต � 

��. นายอคัรเดช ทองเกตุแกว้ ม.�/� แข่งขนัจดัทาํหนงัสือ

นิทานส่งเสริมคุณธรรม

สาํหรับเด็ก ป.�-ป.� 

รางวลัที� � จาก

สาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต � 

��. 

 

น.ส. มั�น ซู ม.�/� -  แข่งขนัคดัลายมือ

ภาษาจีน ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย 

 

-  แข่งขนัสุนทรพจน์

ภาษาจีน ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย 

-   ชนะเลิศ  จากศนูย์

เครือข่ายส่งเสริมการ

เรียนการสอนภาษาจีน 

โรงเรียน ดดัดรุณี  

จ.ฉะเชิงเทรา 

-  รองชนะเลิศอนัดบั �  

จากศนูยเ์ครือข่าย

ส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาจีน โรงเรียน 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 

ได้รับรางวลัจาก

หน่วยงาน / 

สถาบัน 

     ดดัดรุณี  

จ.ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. ธีรภทัร ทว้มละมลู ม.�/� แข่งขนัประดิษฐข์องเล่น

จากเศษวสัดุเหลือใช ้

เกียรติบตัรระดบั

เหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. อุกฤษฎ ์ คงเตี�ย ม.�/� แข่งขนัประดิษฐข์องเล่น

จากเศษวสัดุเหลือใช ้

เกียรติบตัรระดบั

เหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. สรวิชญ ์ ทองสาํราญ ม.�/� แข่งขนัประดิษฐข์องเล่น

จากเศษวสัดุเหลือใช ้

เกียรติบตัรระดบั

เหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. อิสริยา วิริยะวงศ ์ ม.�/� แข่งขนัร้อยมาลยัจาก

ดอกไมส้ด (มาลยักลม

คลอ้งมือ) 

เกียรติบตัรระดบั

เหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ภคัจิรา พพลรัตนศิริ ม.�/� แข่งขนัร้อยมาลยัจาก

ดอกไมส้ด (มาลยักลม

คลอ้งมือ) 

เกียรติบตัรระดบั

เหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ณัฐธิดา มหาสิทธิวฒัน์ ม.�/� แข่งขนัร้อยมาลยัจาก

ดอกไมส้ด (มาลยักลม

คลอ้งมือ) 

เกียรติบตัรระดบั

เหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. เมธาวี วรรณยิ�ง ป.�/� แข่งขนัคดัลายมือ เกียรติบตัรเหรียญ

ทองแดง  จากชมรม 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 

ได้รับรางวลัจาก

หน่วยงาน / 

สถาบัน 

     สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ศศิวิมล โขมะนาม ม.�/� แข่งขนัคดัลายมือ เกียรติบตัรเหรียญทอง  

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. คณาพร สื�อดวงจิต ม.�/� แข่งขนัคดัลายมือ เกียรติบตัรเหรียญทอง  

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. วรรณิดา เดชบูรณ์ ม.�/� แข่งขนัแต่งคาํประพนัธ ์ เกียรติบตัรเหรียญเงิน 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ธนานคร บวัประเสริฐ ม.�/� แข่งขนัแต่งคาํประพนัธ ์ เกียรติบตัรเหรียญเงิน 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. น.ส. วิไลวรรณ ตนัติกุลวิจิตร ม.�/� แข่งขนัแต่งคาํประพนัธ ์ เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. น.ส. สุภชัชา ทองธรรม ม.�/� แข่งขนัแต่งคาํประพนัธ ์ เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. บุญยดา หน่ายคอน ป.�/� แข่งขนัอ่านร้อยกรอง 

(ทาํนองเสนาะ) 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน 

จากชมรมสถานศึกษา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 

ได้รับรางวลัจาก

หน่วยงาน / 

สถาบัน 

     เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. นายคุมเขต สงัฆวาส ม.�/� แข่งขนัอ่านร้อยกรอง 

(ทาํนองเสนาะ) 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. น.ส. นาเดียร์ เยน็ประสิทธิ�  ม.�/� แข่งขนัอ่านร้อยกรอง 

(ทาํนองเสนาะ) 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. พิมพสิ์ริ ศรีสวสัดิ�  ป.�/� แข่งขนัเขียนสะกดคาํ เกียรติบตัรเหรียญเงิน 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. น.ส. กนกวรรณ เขื�อนคาํ ม.�/� แข่งขนัเขียนสะกดคาํ เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. น.ส. นนัทรัตน ์ หริการบญัชร ม.�/� แข่งขนัอจัฉริยภาพทาง

ภาษาไทย 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. อริสรา ลาภประสิทธิ�  ม.�/� แข่งขนันกัอ่านรุ่นเยาว ์

(พิธีกรนอ้ย) 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. กมลรักษ ์ รักลาํเนา ม.�/� แข่งขนันกัอ่านรุ่นเยาว ์

(พิธีกรนอ้ย) 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 

ได้รับรางวลัจาก

หน่วยงาน / 

สถาบัน 

     เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. อิสริยาภรณ์ ปัทมดิลก ม.�/� แข่งขนันกัอ่านรุ่นเยาว ์

(พิธีกรนอ้ย) 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. ปรานตก์ฤษฎิ�  สิริพชิิตศุภผล ป.�/� -  แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

 

-  เกียรติบตัรเหรียญ

ทอง จากชมรม

สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. สิทธินนท ์ เจียรพนัธุ ์ ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ญาณิศา สื�อสวสัดิ� วณิชย ์ ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญ

ทองแดง จากชมรม

สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ธนภรณ์ สืบสายเจริญ ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญ

ทองแดง จากชมรม

สถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ศุภลกัษณ์ เศรษฐสิโรตน ์ ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. ศรวสัย ์ ฤทธิ� ฤาธร ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน 

จากชมรมสถานศึกษา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 

ได้รับรางวลัจาก

หน่วยงาน / 

สถาบัน 

     เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ปัญญดา สูญทุกข ์ ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. ธนกฤต สืบสายเจริญ ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. พิมสิริ ศรีสวสัดิ�  ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. เกวลิน วทัฒนพนัธุ ์ ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. กมลชนก งามสม ป.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. วสวตัติ�  มีแยม้ ม.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน 

จากชมรมสถานศึกษา

เอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��. ด.ช. ศิวกร ศิรประภาพรสกุล ม.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ธนัยพร พรหมวงษ ์ ม.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. วรรณิดา เดชบูรณ์ ม.�/� แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ภณิดา อรุณสิงครัตน ์ ม.�/� -  แข่งขนั Story 

Telling 

 

-  แข่งขนั Story 

Telling 

-  เกียรติบตัรเหรียญทอง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

-  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต � 

��. ด.ญ. ณัฐวรา พลอยสุทธิ ป.�/� -  แข่งขนั Story 

Telling 

 

- ประกวดวาดภาพ

ระบายสี โครงการ

โอวลัติน Gift for 

Mom ปีที� � หวัขอ้ 

“สาํรวจธรรมชาติ ให้

ครอบครัว สดใส 

แข็งแรง” 

-  เกียรติบตัรเหรียญเงิน จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

-  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั �  

โครงการโอวลัติน Gift for Mom  

��. ด.ช. พีรวิชญ ์ อรรถษิตสถาพร ม.�/� แข่งขนั Spelling Bees 

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��. ด.ช. อษัฎางค ์ สีสม ม.�/� แข่งขนั Spelling Bees 

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. วรัญรัตน ์ ศิรินภารัตน ์ ม.�/� แข่งขนั Spelling Bees 

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. อริสรา ลาภประสิทธิ�  ม.�/� แข่งขนั Spelling Bees 

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ธนาภรณ์ สุขสงวน ม.�/� แข่งขนั Crosswords  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. อาริสา รอดมั�นคง ม.�/� แข่งขนั Crosswords  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. กณัฐล์ดา แกว้ชงั ม.�/� แข่งขนั Crosswords  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ธญัญาเรศ เดชอมรชญั ม.�/� แข่งขนั Crosswords  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. นฤรงค ์ เจริญบูลยว์ิวฒัน ์ ม.�/� แข่งขนั Crosswords  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 

��. ด.ช. นนัทวฒัน ์ ศรีมาวรรณ์ ม.�/� แข่งขนั Crosswords  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



                                                                                                                                        สารสนเทศพื�นฐานสถานศึกษา  56 

ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��. ด.ญ. บุญญาฎา ศิริพิชิตศุภผล ป.�/� - แข่งขนั General Quiz  

ช่วงชั�น � 

 

- ประเมินความสามารถ

ในการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ (TME) 

ระดบัประถมศึกษา 

ประจาํปี 2553 

- เกียรติบตัรเหรียญทอง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

-  รางวลัชมเชยระดบัประเทศ จาก

สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สสวท.) 

��. ด.ญ. นภสัสร ศิริสุนทร ป.�/� แข่งขนั General Quiz  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ธนัยพร แดนพิพฒัน ์ ป.�/� แข่งขนั General Quiz  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. รวีโรจน ์ เลาหลิดานนท ์ ป.�/� -  แข่งขนั General 

Quiz ช่วงชั�น � 

 

-  แข่งขนัตอบปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ ช่วง

ชั�น � 

-  เกียรติบตัรเหรียญทอง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

-  เกียรติบตัรเหรียญเงิน  จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ศิริพร บาํรุงวงศ ์ ม.�/� แข่งขนั General Quiz  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง  จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ณิชา ทองเกตุแกว้ ม.�/� แข่งขนั General Quiz  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง  จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ปุณรดา ชวกรกฤตเมธี ม.�/� แข่งขนัวาดภาพ

จินตนาการทาง

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��. น.ส. ธญัพิชชา เพช็รศรีงาม ม.�/� แข่งขนัวาดภาพ

จินตนาการทาง

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. จิรารัตน ์ ดวงจนัทร์ ม.�/� แข่งขนัใชโ้ปรแกรม  

MS-Powerpoint 2007  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ศศิวิมล โขมะนาม ม.�/� แข่งขนัใชโ้ปรแกรม  

MS-Powerpoint 2007  

ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. น.ส. ณัฐนรี สุริยจนัทร์ ม.�/� แข่งขนัใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปสร้าง

ภาพเคลื�อนไหว ช่วง

ชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทอง  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. รัตติพร ไชยศรีทา ป.�/� ประกวดมารยาทงาม

อยา่งไทย ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. พงศกร สื�อสวสัดิวณิชย ์ ป.�/� ประกวดมารยาทงาม

อยา่งไทย ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช. ภทัรพล ทองดี ป.�/� ประกวดมารยาทงาม

อยา่งไทย ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. จุฑามาศ องอาจณรงค ์ ป.�/� ประกวดมารยาทงาม

อยา่งไทย ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��. ด.ช. เอกวิทย ์ วงศพ์ยคัฆ ์ ป.�/� -  แข่งขนั Dictation  

ช่วงชั�น � 

 

-  แข่งขนัตอบปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ ช่วง

ชั�น � 

-  แข่งขนัทกัษะ

วิชาการวิทยาศาสตร์ 

ระดบัประถมศึกษา 

- ประเมิน

ความสามารถในการ

แกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ (TME) 

ระดบัประถมศึกษา 

ประจาํปี 2553 

-  เกียรติบตัรเหรียญทอง จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

-  เกียรติบตัรเหรียญเงิน  จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

-  รางวลัเหรียญเงิน ระดบัประเทศ 

จากสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต � 

- รางวลัชมเชยระดบัประเทศ จาก

สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สสวท.) 

��. ด.ญ. นนทชา รังสีพรหม ม.�/� แข่งขนัตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. กญัญาพชัร รัตนวงษ ์ ม.�/� แข่งขนัตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน  จากชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. น.ส. กลัยาณี บุญประสิทธิ�  ม.�/� แข่งขนัตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง  จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. น.ส. สุพรรษา เลาหลิดานนท ์ ม.�/� แข่งขนัตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั�น � 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง  จาก

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��. ด.ช. จิรายสุ เลาหลิดานนท ์ ม.�/� แข่งขนัตอบโจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

เกียรติบตัรเหรียญทองแดง  

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต � 

��. น.ส. กวิสรา พึ�งวิกรัย ม.�/� แข่งขนัตอบโจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

เกียรติบตัรเหรียญเงิน  สาํนกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต � 

��. ด.ญ. เขมจิราพร เจริญดว้ยศริิ ป.�/� ประกวดนิสสนัร้อง

เล่นเตน้กระจาย ���� 

รางวลัชนะเลิศ  จากบริษทัสยาม

นิสสนั อีสเทิร์น ���� จาํกดั 

��. ด.ญ. ทิชากร สิริพิพฒัน์ขจร ป.�/� ประกวดนิสสนัร้อง

เล่นเตน้กระจาย ���� 

รางวลัชนะเลิศ  จากบริษทัสยาม

นิสสนั อีสเทิร์น ���� จาํกดั 

��. ด.ญ. วรัญญา อิ�มใจ ป.�/� ประกวดนิสสนัร้อง

เล่นเตน้กระจาย ���� 

รางวลัชนะเลิศ  จากบริษทัสยาม

นิสสนั อีสเทิร์น ���� จาํกดั 

��. ด.ญ. ปฐมาภรณ์ พิชิตกุล ป.�/� ประกวดนิสสนัร้อง

เล่นเตน้กระจาย ���� 

รางวลัชนะเลิศ  จากบริษทัสยาม

นิสสนั อีสเทิร์น ���� จาํกดั 

��. ด.ญ. กรรณิการ์ จรสมัฤทธิ�  ป.�/� ประกวดนิสสนัร้อง

เล่นเตน้กระจาย ���� 

รางวลัชนะเลิศ  จากบริษทัสยาม

นิสสนั อีสเทิร์น ���� จาํกดั 

��. ด.ช. นนทนนั เตี�ยมเจริญ ป.�/� -  ประกวดนิสสนัร้อง

เล่นเตน้กระจาย ���� 

-  ประกวดร้องเพลง

ชาติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

-  รางวลัชนะเลิศ  จากบริษทัสยาม

นิสสนั อีสเทิร์น ���� จาํกดั 

-  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

 

��. ด.ช. นนัธพงศ ์ ลีลายทุธโ์ท ป.�//� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��. ด.ช. ทินประภสั พนัธนะวรพนิ ป.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

��. ด.ช. ภทัรพล ทองดี ป.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

��. ด.ช. นครินทร์ กรภทัร์เลิศสิน ป.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. ด.ญ. วริศรา จนัทร์ฆะ ป.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. ด.ญ. ศุภาพิชญ ์ เพง็จนัทร์ ป.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. ด.ญ. ณัฏฐา ขจร ป.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. ด.ญ. ปวนัรัตน ์ สุขโภชน ์ ป.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

���. ด.ญ. พิมพล์

ภสั 

โพธิ� สุวรรณ ์ ป.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. นายวุฒธิชยั กุมภนัธ ์ ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. นายมงคลณัฐ คฤหเดช ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. นายธิติธร บุญสิริวิทย ์ ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. นายวรพงษ ์ นุธารักษ ์ ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. นายณัฐภทัร สุทธยานนท ์ ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

���. น.ส. พิมพช์นก ลิ�มมณี ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��� น.ส. เมจาลกัษณ์ ไพรวฒันานุพนัธ์ ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

��� น.ส. กชกร ลีอนนัต ์ ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

��� น.ส. สุทธิพร เณรศิริ ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

��� ด.ญ. สุพินดา เธียรสรรชยั ม.�/� ประกวดร้องเพลงชาติ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี ���� 

รางวลัชมเชย อนัดบั � จาก

สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ

ชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

��� ด.ญ. ลลิดา จนัทร์สุกรี ป.�/� - ประกวดวาดภาพ

ระบายสี โครงการ

โอวลัติน Gift for 

Mom ปีที� � หวัขอ้ 

“สาํรวจธรรมชาติ ให้

ครอบครัว สดใส 

แข็งแรง” 

-  รางวลัชมเชยระดบัภาค  

โครงการโอวลัติน Gift for Mom  

��� ด.ญ. ยศวดี เกาะกาใต ้ ป.�/� - ประกวดวาดภาพ

ระบายสี โครงการ

โอวลัติน Gift for 

Mom ปีที� � หวัขอ้ 

“สาํรวจธรรมชาติ ให้

ครอบครัว สดใส 

แข็งแรง” 

-  รางวลัชมเชยระดบัภาค  

โครงการโอวลัติน Gift for Mom  
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��� ด.ญ. ชุณหกนก เพช็รสดใส ป.�/� - ประกวดวาดภาพ

ระบายสี โครงการ

โอวลัติน Gift for 

Mom ปีที� � หวัขอ้ 

“สาํรวจธรรมชาติ ให้

ครอบครัว สดใส 

แข็งแรง” 

-  รางวลัชมเชยระดบัภาค  

โครงการโอวลัติน Gift for Mom  

��� น.ส. กญัญาพชัร รัตนวงษ ์ ม.�/� แข่งขนัโยนไข่ งาน 

ACR วิชาการ ���� 

รางวลัชนะเลิศ  ณ โรงเรียน

อสัสมัชญัระยอง 

��� น.ส. ศรุตยา แกว้เมืองเพชร ม.�/� แข่งขนัโยนไข่ งาน 

ACR วิชาการ ���� 

รางวลัชนะเลิศ  ณ รงเรียน

อสัสมัชญัระยอง 

��� น.ส. นภสัสร พุดซอ้น ม.�/� แข่งขนัโยนไข่ งาน 

ACR วิชาการ ���� 

รางวลัชนะเลิศ  ณ โรงเรียน

อสัสมัชญัระยอง 

��� น.ส. พรชนก หล่อจิรานนท ์ ม.�/� ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ระดบั ม.ปลาย  

รางวลัชนะเลิศ ณ โรงเรียน 

มงฟอร์ตวิทยาลยั จ.เชียงใหม่ 

��� น.ส. สุภชัชา ทองธรรม ม.�/� ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ระดบั ม.ปลาย  

รางวลัชนะเลิศ ณ โรงเรียน 

มงฟอร์ตวิทยาลยั จ.เชียงใหม่ 

��� น.ส. ประภาพร รติพาณิชย ์ ม.�/� ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ระดบั ม.ปลาย  

 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั �  

ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  

จ.เชียงใหม่ 

��� น.ส. กชมน สุขโยยศ ม.�/� ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ระดบั ม.ปลาย  

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั �  

ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  

จ.เชียงใหม่ 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน / 

สถาบัน 

��� น.ส. สุธินี สิริเชี�ยวสกุล ม.�/� ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 ระดบั ม.ปลาย  

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � 

ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  

จ.เชียงใหม่ 

��� นายประจกัษ ์ แหยมศรี ม.�/� ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 ระดบั ม.ปลาย  

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � 

ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  

จ.เชียงใหม่ 
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สถิตจิาํนวนผลงานนกัเรียนประเภทวชิาการ ประจาํปีการศึกษา ���� 

 

ประเภทผลงาน รางวลั จาํนวน 

ระดบัประเทศ 

รางวลัชนะเลิศ - 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � - 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � �� 

รางวลัชมเชย � 

รางวลัอื�น ๆ  � 

ระดบัภาค 

รางวลัชนะเลิศ - 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � - 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � - 

รางวลัชมเชย � 

 
 

ระดบัจงัหวดั 

รางวลัชนะเลิศ �� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � �� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � �� 

ชมเชย - 

ระดบัเขต 

รางวลัชนะเลิศ - 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � � 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � � 

ชมเชย � 

โรงเรียนในเครือฯ 

รางวลัชนะเลิศ � 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � � 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � � 

ชมเชย - 

รวม ��� 
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�.�.� ด้านกจิกรรม 

เป็นนกัเรียนที�มีความประพฤติดี ปฏิบติัถกูตอ้งตามระเบียบวินัยของโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมหรือ

ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัความสามารถทางดา้น กิจกรรม อาทิเช่น ดนตรี กีฬา การแสดงต่างๆ ทั�งประเภท

ทีม และประเภทบุคคล โดยมีระดบัการแข่งขนัและไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัในระดบัประเทศ ระดบัเขต

ระดบัจงัหวดั หรือในรายการที�มีการจดัเทียบเท่ากบัระดบัจงัหวดัขึ�นไป เกณฑก์ารพิจารณามีดงันี�  

 

-  รางวลัชนะเลิศ 

-  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 

-  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

-  รางวลัชมเชย (ในระดบัเขตขึ�นไป) 

 

นกัเรียนทาํการฝึกซอ้มอยา่งสมํ�าเสมอโดยมีเอกสารหลกัฐานประกอบการฝึกซอ้ม เช่น สถิติการทาํ

การฝึกซอ้มของนักเรียนจะตอ้งมาทาํการฝึกซอ้มไม่น้อยกว่า 80 % และมีการลงนามรับรองโดยผูที้�ทาํการ

ฝึกซอ้ม หวัหนา้แผนก หัวหนา้ฝ่าย  นักเรียนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือกติกาของกิจกรรมแต่ละ

ประเภทอยา่งเคร่งครัด ดงัมีกิจกรรมแต่ละประเภทดงันี�  

 

ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/สถาบัน 

�. ด.ช.วงศร์ะภี

  

คาํสนิท  อ.�/� เหรียญเงิน วิ�ง �� เมตร กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

�. 

 

ด.ช.รัตนกร รัตนวงทองคาํ อ.�/� เหรียญเงิน วิ�ง  �x��  เมตร กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ช.วิชญพ์ล ก๊กเฮง  อ.�/� กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ช.เอกชลิต รัตนวชัร อ.�/� กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ช.ประกาศติ พนัธณ์วงศ ์ อ.�/� กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/สถาบัน 

�. ด.ญ.รุจาพร

  

คุณประสพ อ.�/� เหรียญทองแดง วิ�ง  �x��  

เมตร 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.ลลันา นวลวนั  อ.�/� กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.นภสัสร นิลชะชา อ.�/� กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.ศศลกัษณ์ พิราชยั  อ.�/� กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

�. ด.ญ.ญาโณทยั

  

ควรสุวรรณ

  

อ.�/� เหรียญทองแดง วิ�ง �x�� 

เมตร 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.ศิรดา ไตรวาส  อ.�/� กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.สุริษา

  

ปัญญาบูรณ์ อ.�/� กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.ณิชา ภกัดีวรการ อ.�/� กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

�. ด.ญ.เบญญาภา ยิ�งยง อ.1/7 เหรียญทองแดง ทุ่มไกล กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

�. ด.ช.สุรศกัดิ�

 

  

บุญญาเสนียก์ุล อ.2/4 เหรียญทอง ทุ่มไกล กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/สถาบัน 

�. ด.ช. สิปปกร บวัแยม้ อ.�/� เหรียญเงิน กระโดดไกล กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

�. ด.ญ. ณภทัร      ประพนัธว์ฒันะ อ.�/� เหรียญทอง กระโดดไกล กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

�. ด.ญ. กชศร     ปิยะกิตกาํธร อ.�/� เหรียญเงิน กระโดดไกล กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ณัชชา    ธรรมสุนทรา อ.�/� เหรียญทอง กระโดดไกล กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ.ปัทมาภรณ์ ก๊กเฮง  อ.�/� เหรียญทองแดง โยนบอล

ลงตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.ฐิตารีย ์ แกว้สุวรรณ อ.�/� เหรียญทองแดง โยนบอล

ลงตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.รสนนัท ์ ธรรมชาติ อ.�/� เหรียญทองแดง โยนบอล

ลงตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.ชญานิศ กลิ�นหอม อ.�/� เหรียญทองแดง โยนบอล

ลงตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ.อมรรัตน ์ อินการะเกตุ อ.�/� เหรียญทองแดง โยนบอล

ลงตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช.นนท ์ เก็บรักษา อ.�/� เหรียญทอง โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/สถาบัน 

 ด.ช. วรกานต ์ ตรีเดช  อ.�/� เหรียญทอง โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ช. พุฒิพงศ ์ ปัญญาพร อ.�/� เหรียญทอง โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ช. สุริยะ รอดมั�นคง อ.�/� เหรียญทอง โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ช. ธงชยั พวงมาลยั อ.�/� เหรียญทอง โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. ภาณุชนาถ

 

  

จนัทมาส

  

อ.�/� เหรียญเงิน โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ. ชวลันาถ เรืองฤทธิ�  อ.�/� เหรียญเงิน โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ. พิชญาภดั กระโจม  อ.�/� เหรียญเงิน โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ. ชื�นกมล คาํสะอาด อ.�/� เหรียญเงิน โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ. ภทัราวดี กานต์

กลัปพฤกษ์

  

อ.�/� เหรียญเงิน โยนบอลลง

ตระกร้า 

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ. มนสัว ี มโนอิ�ม   อ.�/� เหรียญทอง เตะบอลเขา้

โกว ์

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/สถาบัน 

 ด.ญ. สุพิชฌาย ์ สุวฒันากุลกิจ อ.�/� เหรียญทองเตะบอลเขา้

โกว ์

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ญ. พิชญธิดา อาจวิชยั อ.�/� เหรียญทองเตะบอลเขา้

โกว ์

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

��. ด.ช.ราม คาํแหง      อ.�/� เหรียญทองแดงเตะบอล

เขา้โกว ์

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ช.รชต รัตนกิจ อ.�/� เหรียญทองแดงเตะบอล

เขา้โกว ์

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ด.ช.พฒันพล ขยิ�มคา้   อ.�/�     เหรียญทองแดงเตะบอล

เขา้โกว ์

กีฬาอนุบาลเอกชนสมัพนัธ ์ 

ประจาํปีการศึกษา  ���� ณ  สนาม

กีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

��. ด.ญ.นนัทนา

นนัท ์  

โอทกานนท ์ ป.�/� รางวลัชนะเลิศ  เยาวชน

หญิงเดี�ยวอายไุม่เกิน  ��  

ปี   

การแข่งขนัเทนนิสเยาวชน  อบจ.

ฉะเชิงเทรา  ครั� งที� �ระหว่างวนัที�  

26 – ��  มิถุนายน  ����   ณ  

สนามเทนนิสสนามกีฬาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจนัทร์) 

 

��. ด.ช.ธชัธรรม 

ด.ญ.พิมพล์ภสั 

ด.ช.ครรชิต 

ด.ช.ธิติพทัธ ์

ด.ช.ชชันนัท ์

ด.ญ.พิพฒัพร 

ด.ญ.อนัดามนั 

ด.ญ.ปัณฑิตา 

ด.ญ.อญัชิษฐา 

ด.ญ.ปวนัรัตน ์

สีมาเอกรัตน ์

วิงวอน 

เข็มทอง 

วฒันศิริ 

โรจนาภินนัท ์

พึ�งสาํเภา 

สุขสมบูรณ์ 

สุขสง่า 

อาํพลชยั 

สุขโภชน ์

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

รางวลัชมเชย  การ

ประกวดผลงาน

สร้างสรรค ์ ในหวัขอ้  

การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์ 

ประเภท Reuse  With  

Create 

กรมทรัพสินทางปัญญา  กระทรวง

พาณิชย ์ ระหว่างวนัที�  7 –

8  กนัยายน  2553  ณ  แคมป์ปิ� ง 

แอนด ์รีสอร์ท  ตาํบลซาก

พง  อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง   
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��. ด.ช.ศกัยภาพ 

ด.ช.ชูเกียรติ 

ด.ช.ภานุพงศ ์

ด.ช.อรรถกร 

นายณรงฤทธิ�  

นายเกียรติภูม ิ

นายเจตริน 

นายศกัดิ� สิทธิ�  

นายนทัธพงศ ์

นายพิช�ุตม ์

นายสรฤทธ 

ไพสิฐสุวรรณ 

อุดมมานะ 

เสวตเวชากลู 

อินเฉลิม 

จาํรัสศรี 

มณีเนตร 

เจริญรูป 

เจริญทั�งศิริกุล 

อุดมมานะ 

ทบัทอง 

ทบัชยั 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 

�  จากการแข่งขนั

บาสเกตบอลสะเดาคพั  

รุ่นอาย ุ �� ปี 

เทศบาลอาํเภอสะเดา  จงัหวดั

สงขลา  ระหว่างวนัที�  �� เม.ย. – � 

พ.ค. ��  ณ  จงัหวดัสงขลา 

��. นายเฉลิมยทุธ 

นายวีรพล 

นายรัตนชยั 

นายธนกฤต 

นายธนนาถ 

นายอนุศาสน ์

นายสายธาร 

นายนภดล 

ด.ช.นิพทัธ 

ด.ช.ภทัราพงษ ์

ด.ช.กฤษฎิ�  

ด.ช.จิรายสุ 

เอี�ยมชาํนาญ 

สวนสุข 

จนัทร 

ตนัติวรเดช 

ตนัติวรเดช 

จบัใจนาย 

จงจิตร 

แซ่ต๋วง 

นิ�มนวล 

ตอพล 

ตนักนัยา 

ทิมแพร 

 

 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

  

��. นายภชัรพงศ ์

นายวิษณุ 

นายศิลปิน 

นายทวีรพฒัน ์

นายศรัณย์

  

เรืองนภารัตน ์

รัตนชยัพล 

กาฬศิโรจน ์

เอี�ยมจรูญ 

เวทยสุ์รกฤต 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัชนะเลิศ  การ

แข่งขนั Cover Dance 

กองพลทหารราบที� ��  ร่วมกบั

สาํนกังานการท่องเที�ยวและกีฬา

จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ในวนัที�  �  

สิงหาคม  ����  ณ  กองพลทหาร

ราบที� ��  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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��. ด.ช.ธนกฤต 

ด.ช.สรวิชญ ์

ด.ช.กฤติพงษ ์

ด.ช.ปฐมพร 

ด.ช.ปัณณวฒัน ์

ด.ช.บุญฤทธิ�  

ด.ช.วสุพล 

ด.ช.พงศธร 

ด.ช.ธีรภพ 

ด.ช.เดชาวิชญ ์

ด.ช.สิรพชัร 

ด.ช.ชยัณัฐ 

ด.ช.ศรัณย ์

ด.ช.สิรพชัร 

ด.ช.นราธิป 

ประจวบ 

แสนเจริญ 

สายณัห์ศิริ 

สุวฒันากุล 

บุญรุ่ง 

ยิ�มถนอม 

คยันนนัทน ์

บุญลาภ 

ภทัรปัญญธรรม 

อรุณพงษ ์

มุสิทธิมณี 

ตรียากุล 

ศรีสมยั 

จารยโ์พธิ�  

ธนลภสัปรีดา 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

ป.�/� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั �  

รุ่นอาย ุ� ปี  ไดรั้บรางวลั

เหรียญเงิน 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั �  

รุ่นอาย ุ� ปี  ไดรั้บรางวลั

เหรียญทองแดง 

 

ชมรมฟุตบอลสโมสรฟุตบอลราชา  

เอฟซี  วนัที�  ��  สิงหาคม  ���� ณ  

สนามฟุตบอลศรีราชาสเตเดี�ยม  

จงัหวดัชลบุรี 

��. ด.ช.ภานุพงศ ์

ด.ช.ภทัราพงษ ์

นายนภดล 

นายเฉลิมยทุธ 

เสวตเวชากุล 

ตอพล 

แซ่ต๋วง 

เอี�ยมชาํนาญ 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � 

รุ่นอาย ุ ��จากการแข่งขนั

บาสเกตบอลธนาคาร ออม

สิน 

ธนาคารออมสิน  ระหว่างวนัที�  7 – 

8  สิงหาคม  ����  ณ  จงัหวดั

นครราชสีมา 

��. นายพิช�ุตม ์

นายศกัดิ� สิทธิ�  

นายเจตริน 

นายเกียรติภูม ิ

ทบัทอง 

เจริญทั�งสิริกุล 

เจริญรูป 

มณีเนตร 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัรองชนะเลิศ   รุ่นอาย ุ 

��  จากการแข่งขนั

บาสเกตบอลธนาคาร ออม

สิน 

ธนาคารออมสิน  ระหว่างวนัที�  7 – 

8  สิงหาคม  ����  ณ  จงัหวดั

นครราชสีมา 

��. ด.ช.ศกัยภาพ 

ด.ช.ชูเกียรติ 

ด.ช.ภานุพงศ ์

ด.ช.อรรถกร 

นายณรงฤทธิ�  

นายเกียรติภูม ิ

นายเจตริน 

นายศกัดิ� สิทธิ�  

ไพสิฐสุวรรณ 

อุดมมานะ 

เสวตเวชากลู 

อินเฉลิม 

จาํรัสศรี 

มณีเนตร 

เจริญรูป 

เจริญทั�งศิริกุล 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั �  

รุ่นอาย ุ�� ปี จากการ

แข่งขนับาสเกตบอลกีฬา

นกัเรียนกองทพัอากาศ 

กองการกีฬา  กองทพัอากาศ  

ระหว่างวนัที�  � – ��  กรกฎาคม  

����  ณ  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/สถาบัน 

 

นายนทัธพงศ ์     อุดมมานะ 

นายพิช�ุตม ์          ทบัทอง 

นายสรฤทธ            ทบัชยั 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

  

��. นายเฉลิมยทุธ 

นายวีรพล 

นายรัตนชยั 

นายธนกฤต 

นายธนนาถ 

นายอนุศาสน ์

นายสายธาร 

นายนภดล 

ด.ช.ภทัราพงษ ์

ด.ช.กฤษฎิ�  

ด.ช.จิรายสุ 

เอี�ยมชาํนาญ 

สวนสุข 

จนัทร 

ตนัติวรเดช 

ตนัติวรเดช 

จบัใจนาย 

จงจิตร 

แซ่ต๋วง 

ตอพล 

ตนักนัยา 

ทิมแพร 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัชนะเลิศ  รุ่นอาย ุ�� 

ปี  จากการแข่งขนั

บาสเกตบอลสปอนเซอร์  

ไทยแลนด ์รอบคดัเลือก

ตวัแทน ภาคตะวนัออก 

บริษทัเจเนอร์ดีไซด ์ ระหว่างวนัที�  

1 – �   สิงหาคม  ����  ณ  จงัหวดั

นครปฐม 

��. ด.ช.ศกัยภาพ 

ด.ช.ชูเกียรติ 

ด.ช.อรรถกร 

นายณรงฤทธิ�  

นายเกียรติภูม ิ

นายเจตริน 

นายศกัดิ� สิทธิ�  

นายนทัธพงศ ์

นายพิช�ุตม ์

นายสรฤทธ 

ไพสิฐสุวรรณ 

อุดมมานะ 

อินเฉลิม 

จาํรัสศรี 

มณีเนตร 

เจริญรูป 

เจริญทั�งศิริกุล 

อุดมมานะ 

ทบัทอง 

ทบัชยั 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั 

�   รุ่นอาย ุ�� ปี  จากการ

แข่งขนับาสเกตบอล

สปอนเซอร์  ไทยแลนด ์

รอบคดัเลือกตวัแทน ภาค

ตะวนัออก 

บริษทัเจเนอร์ดีไซด ์ ระหว่างวนัที�  

1 – �   สิงหาคม  ����  ณ  จงัหวดั

นครปฐม 

��. น.ส.ณัฐกมล 

น.ส.อญัชลีพร 

ม.ชาญประพน 

โลกาพิพฒัน ์

โชคสกุลเจริญ 

สวสัดิ� เดชะ 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัชมเชย  จากการ

แข่งขนับายศรีปากชาม 

เนื�องในวนัปิยรําลึก 

สภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา  ในวนัที�  ��  ตุลาคม  

����  ณ  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

��. นายศกัดิ� สิทธิ�  

นายพิช�ุตม ์

นายเจตริน 

เจริญทั�งสิริกุล 

ทบัทอง 

เจริญรูป 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั �  

รุ่นอาย ุ�� ปี และ �� ปี จาก

การแข่งขนับาสเกตบอล  

บริษทั Shoot it  ระหว่างวนัที� �� – 

��  ตุลาคม  ����  ณ  ศนูยก์ารคา้

ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/

สถาบัน 

 นายพทัธพงศ ์

นายนภดล 

นายศกัยภาพ 

นายภานุพงศ ์

นายเฉลิมยทุธ 

นายธนตัด ์

นายชูเกียรติ 

นายอรรถกร 

อุดมมานะ 

แซ่ต๋วง 

ไพสิฐสุวรรณ 

เศวตเวชากุล 

เอี�ยมชาํนาญ 

ศิวาวุธ 

อุดมมานะ 

อินเฉลิม 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

THREE  ON  THREE  

��. นายศกัดิ� สิทธิ�  

นายพิช�ุตม ์

นายเจตริน 

นายพทัธพงศ ์

นายนภดล 

นายศกัยภาพ 

นายภานุพงศ ์

นายเฉลิมยทุธ 

นายธนตัด ์

นายชูเกียรติ 

นายอรรถกร 

เจริญทั�งสิริกุล 

ทบัทอง 

เจริญรูป 

อุดมมานะ 

แซ่ต๋วง 

ไพสิฐสุวรรณ 

เศวตเวชากุล 

เอี�ยมชาํนาญ 

ศิวาวุธ 

อุดมมานะ 

อินเฉลิม 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัชนะเลิศอนัดบั � รุ่น

อาย ุ�� ปี ไดรั้บรางวลัถว้ย

พระราชทานใน

พระบรมมหาราชวงั  

บริษทัเครื�องดื�มไวตามิลด ์ ใน

วนัที�  ��  พฤศจิกายน  ����  

ณ  ศนูยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์ 

��. นายศกัดิ� สิทธิ�  

นายพิช�ุตม ์

นายเจตริน 

นายพทัธพงศ ์

นายนภดล 

นายศกัยภาพ 

นายภานุพงศ ์

นายเฉลิมยทุธ 

นายธนตัด ์

นายชูเกียรติ 

นายอรรถกร 

เจริญทั�งสิริกุล 

ทบัทอง 

เจริญรูป 

อุดมมานะ 

แซ่ต๋วง 

ไพสิฐสุวรรณ 

เศวตเวชากุล 

เอี�ยมชาํนาญ 

ศิวาวุธ 

อุดมมานะ 

อินเฉลิม 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัชนะเลิศและเป็น

ตวัแทนภาคตะวนัออกเขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬา

นกัศกึษาแห่งประเทศไทย  

ณ  จงัหวดัเพชรบุรี 

เขตพื�นที�การศึกษา �  ระหว่าง

วนัที�  �� – ��  พฤศจิกายน  

����  ณ  จงัหวดัสระแกว้ 
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/

สถาบัน 

��. นายพิช�ุตม ์

นายเจตริน 

นายสรฤทธิ�  

นายศกัดิ� สิทธิ�  

ทบัทอง 

เจริญรูป 

ทบัชยั 

เจริญทั�งสิริกุล 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

ม.�/� 

รางวลัชนะเลิศ  จากการ

แข่งขนับาสเกตบอล

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสิน  ระหว่างวนัที�  

27 – ��  พฤศจิกายน  ����  ณ  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

��. ด.ช. ปัณณวฒัน ์ บุญรุ่ง ป.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง 

� เหรียญเงิน  จากการ

แข่งขนักีฬากลุ่มโรงเรียน

เอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ญ.พฒันน์รี เศวตาภรณ์ ป.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญ

ทองแดง จากการแข่งขนั

กีฬากลุ่มโรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ญ.จรรยา คาํหงษา ป.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญเงิน 

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ญ.ธิฌาพร บวัประเสริฐ ป.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญเงิน 

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ญ.สุชานาถ ปลอดเปลื�อง ป.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญเงิน 

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ญ.ณัฐวรรณ ศรีสวสัดิ�  ป.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญเงิน 

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ญ.สุชานุช ปลอดเปลื�อง ป.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญเงิน 

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����   
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/

สถาบัน 

    โรงเรียนเอกชน ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.พีรณัฐ เกษมสวสัดิ�  ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.ธนิสร มุ่งหมาย ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.ชชัวาลย ์ อ่วมเจริญ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.วิศรุต อนุวงศว์รเวทย ์ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.สิรวิชญ ์ ปิยะจินดา ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.ปรินทร พจนานุภาพ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/

สถาบัน 

��. ด.ช.วรเมธ วรสารสุทธิคุณ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.ณัฐนนท ์ นํ� าสอาด ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ญ.จารุกญัญ ์ พายพัวฒันวงษ ์ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.วชัรพล จนัทร์จ่าย ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. น.ส.ชมพนุูท เมธีวิวฒัน ์ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญเงิน  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.กฤษฎา ศรีหทยั ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ญ.เพญ็พิชชา ตั�งมานะ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. ด.ช.จอมไทย ธิบดี ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญเงิน  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����   
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/

สถาบัน 

    โรงเรียนเอกชน ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. น.ส.ณัฐชาพิศา ธนานิธิวรรธน ์ ม.�/� ไดรั้บรางวลั �  เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. นายเอกสิทธิ�  สุขประเสริฐ ม.�/� ไดรั้บรางวลั �  เหรียญทอง  

�  เหรียญเงินจากการ

แข่งขนักีฬากลุ่มโรงเรียน

เอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. นายอิทธิชยั เนียนทะศาสตร์ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. น.ส.อจัจิมา กลดัสมบติั ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. นายนนทธ์วชั ยาปะละ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

�  เหรียญเงินจากการ

แข่งขนักีฬากลุ่มโรงเรียน

เอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. นายคุมเขต สงัฆวาส ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. น.ส.นนทิกานต ์ ศรีธีระเนตร ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน 
ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/

สถาบัน 

��. น.ส.อรินยา สุธงสา ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. นายเขมทตั ฉตัรพฒันากลู ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

�  เหรียญเงินจากการ

แข่งขนักีฬากลุ่มโรงเรียน

เอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. นายวีรสรณ์ ชุนท่าไม ้ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง 

�  เหรียญเงิน จากการ

แข่งขนักีฬากลุ่มโรงเรียน

เอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. น.ส.จิราภรณ์ ภูภกัดี ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. นายปณัยกร ตีรณัมพงศว์นิช ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. น.ส.กรณิศ ปิยะจินดา ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์

��. น.ส.สุธิดา หมดัหมุด ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง  

จากการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่าง

วนัที�  � – ��  กนัยายน  ����  

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิ

รังสีพิบูลย ์
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ที� ชื�อ – นามสกุล ชั�น ชื�อผลงาน ได้รับรางวลัจากหน่วยงาน/สถาบัน 

��. น.ส.พรรษชล ตนับุญพฒัน ์ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญ

ทอง  จากการแข่งขนั

กีฬากลุ่มโรงเรียน

เอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่างวนัที�  � – 

��  กนัยายน  ����  ณ  สนามกีฬา

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย ์

��. นายจงเฉลิม พรหมอินทร์ ม.�/� ไดรั้บรางวลั � เหรียญ

ทอง   � เหรียญเงินจาก

การแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน  ระหว่างวนัที�  � – 

��  กนัยายน  ����  ณ  สนามกีฬา

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย ์

��. นกัเรียนวงโยธวาฑิต  ไดรั้บถว้ยรางวลั

ชนะเลิศ  พร้อมเงิน

รางวลั ���,���  บาท  

การประกวด วงดนตรี

ประเภท  Symphonic  

Band 

ธนาคารโรงเรียน  

ธนาคารออมสิน  

ประจาํปี  ���� 

ธนาคารออมสิน

วนัที�  29  ตุลาคม  2553    ณ  หอประชุม

บุรฉตัร  ธนาคารออมสิน  สาํนกังาน

ใหญ่  กรุงเทพมหานคร  

��. นางสาววนัวิสาข ์   ป้อมประสิทธิ�  ม.�/� ไดรั้บรางวลัเหรียญ

ทอง  จากการแข่งขนั

กีฬาแห่งชาติครั� งที� �� 

ชลบุรีเกมส์ 

จงัหวดัชลบุรี   ระหว่างวนัที� 9-19 

ธนัวาคม 2553  ณ จงัหวดัชลบุรี 
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สรุปประเภทผลงานด้านกจิกรรม ประจาํปีการศึกษา ���� 

 

ประเภทผลงาน รางวลั จาํนวน 

ระดบัประเทศ 

รางวลัชนะเลิศ 5 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � 7 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � - 

รางวลัชมเชย 1 

รางวลัอื�น ๆ  - 

ระดบัภาค 

รางวลัชนะเลิศ - 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � 1 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � 1 

รางวลัชมเชย - 

 
 

ระดบัจงัหวดั 

รางวลัชนะเลิศ 71 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � 22 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � 12 

ชมเชย 1 

รวม 121 

 

สรุปผลงานนกัเรียนด้านกจิกรรมและวชิาการ ประจาํปีการศึกษา ���� 

 

ประเภทผลงาน รางวลั วชิาการ กจิกรรม รวม 

ระดบัประเทศ 

รางวลัชนะเลิศ - � � 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � - � � 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � �� - �� 

รางวลัชมเชย � � � 

รางวลัอื�น ๆ  � - � 

ระดบัภาค 

รางวลัชนะเลิศ - - - 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � - � � 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � - � � 

รางวลัชมเชย � - � 

 รางวลัชนะเลิศ �� �� ��� 
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ระดบัจงัหวดั 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � �� �� �� 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � �� �� �� 

ชมเชย - � � 

ระดบัเขต 

รางวลัชนะเลิศ - - - 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � � - � 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � � - � 

ชมเชย � - � 

โรงเรียนในเครือฯ 

รางวลัชนะเลิศ � - � 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � � - � 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � � - � 

ชมเชย - - - 

รวม ��� ��� ��� 
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ส่วนที� 3 

ระบบสารสนเทศการบริหารวชิาการ 

 

 

ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้สรุปโดยแยก

ตามลาํดบัดงันี�  

   3.1 หลกัสูตรและการเรียนการสอน 

   �.�  การวดัและการประเมนิผลการเรียน 

   �.�  รายงานผลการนิเทศ 

   �.�  การวจิยัในชั�นเรียน 
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  �.� หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

�.�.�  สภาพการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

จาํนวนห้องเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

ระดับชั�น จาํนวนห้องเรียน 

ปฐมวยัปีที� � � 

ปฐมวยัปีที� � � 

ปฐมวยัปีที� � � 

รวมปฐมวยั �� 

 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  มีการประเมินให้ครอบคลุมพฒันาการทั�ง  �  ดา้น   คือ  

ดา้นร่างกายอารมณ์   จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  อย่างต่อเนื�อง  ซึ�งมีครู  ผูป้กครอง  นักเรียน  มีส่วนร่วมใน

การประเมินเด็กเป็นรายบุคคล  และรายชั�นเรียน  มีการประเมินพฒันาการ ปีการศึกษาละ  �  ครั� ง  โดย

แบ่งเป็นภาคเรียนละ �   ครั� ง   โดยมีวิธีการประเมิน  คือ 

1. การสังเกตพฒันาการดา้นอารมณ์ – จิตใจ   สังคม  สติปัญญา  และเช็คพฒันาการใน

แบบประเมินพฒันาการเด็กระดบัการศึกษาปฐมวยั 

2. ประเมินพฒันาการเด็กรายบุคคลตามแบบประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  

เพื�อการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  และเช็คพฒันาการในแบบ

ประเมินพฒันาการเด็กระดบัการศึกษาปฐมวยั 

3. สงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกในแบบบนัทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 

4. ประเมินพฒันาการจากชิ�นงานใน  portfolio 

5. ประเมินพฒันาการดา้นสติปัญญา  แลว้บนัทึกในสมุดรายงานผลการพฒันาเด็กระดบั

การศึกษาปฐมวยั    

 

  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ระดบัปฐมวยัไดจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้  ใหก้บัเด็ก

อาย ุ  � – 5 ปี  ดงันี�   คือ 

  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ยึดหลกัสูตรบูรณาการผา่นการเล่น  มุ่งใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง   เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั�ง  �  ไดแ้ก่  เคลื�อนไหว  สํารวจ  สังเกต  สืบคน้  ทดลอง  

และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื�อน  ครู  และ  ไดเ้รียนรู้ในกิจกรรมหลกั  
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�  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรม

เคลื�อนไหว  กิจกรรมกลางแจง้  กิจกรรมเสรี 

  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเป็นกระบวนการเรียนรู้ที�เด็กไดศ้ึกษาคน้ควา้

อยา่งลุ่มลึกในหวัขอ้ที�เกิดจากความสนใจของเด็ก   โดยแบ่งขั�นตอนออกเป็น  �  ระยะ   คือ   

ระยะที�  �  ระยะเริ�มตน้โครงการเป็นระยะที�เด็กร่วมกนัศึกษา  คน้ควา้  หาหวัเรื�องโครงการ

ที�ตอ้งศึกษา   

ระยะที�  � ระยะพฒันาโครงการ  เป็นระยะที�เดก็สั�งสม  คน้หา  สาํรวจ  สงัเกต  ทดลอง  

คิดคน้  ประดิษฐ ์  ทศันศกึษา  เพื�อใหไ้ดค้าํตอบตามที�เด็กสนใจ  

ระยะที�  �   ระยะสรุปโครงการ  เป็นระยะที�เด็กอภิปราย  นาํเสนอ  จดันิทรรศการ  ผลงาน

และองคค์วามรู้ของเด็กที�คน้พบ 

 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร การจดัประสบการณ์เสริมทกัษะในดา้นดนตรี   คียบ์อร์ด    ทกัษะ

พื�นฐานการว่ายนํ� า   ทกัษะพื�นฐานดา้นภาษาองักฤษจากเจา้ของภาษา กิจกรรมทกัษะคณิตศาสตร์ และเสริม

ประสบการณ์ เป็นภาษาองักฤษ กิจกรรมหอ้งสมุด  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพดา้นคุณธรรม  ทกัษะพื�นฐาน

ดา้นคอมพิวเตอร์  ทักษะศิลปะ ในระดับการศึกษาปฐมวยัปีที�   � , � , �  จากครูผูช้าํนาญการโดยเฉพาะ

สาขาวิชา 

 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม  ระเบียบวินัย  รักษา

สิ�งแวดลอ้ม  อนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

  �.�.�  สภาพการจดัแผนการเรียน/ชั�นเรียนระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

จาํนวนห้องเรียนระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

ระดับชั�น จาํนวนห้องเรียน 

ประถมศึกษาปีที� �  � 

ประถมศึกษาปีที� �  � 

ประถมศึกษาปีที� �  � 

รวมช่วงชั�นที� � �� 

ประถมศึกษาปีที� � � 

ประถมศึกษาปีที� � � 

ประถมศึกษาปีที� � � 

รวมช่วงชั�นที� � �� 
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ระดับชั�น จาํนวนห้องเรียน 

มธัยมศึกษาศกึษาปีที� � � 

มธัยมศึกษาศกึษาปีที� � � 

มธัยมศึกษาศกึษาปีที� � � 

รวมช่วงชั�นที� � �� 

มธัยมศึกษาศกึษาปีที� � � 

มธัยมศึกษาศกึษาปีที� � � 

มธัยมศึกษาศกึษาปีที� � � 

รวมช่วงชั�นที� � �� 

รวมทั�งสิ�น �� 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 

  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา จดัสอนตามหลกัสูตรปฐมวยัศึกษา (� ปี) พุทธศกัราช 

���� และหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� สําหรับหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตร

การศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช ����  โรงเรียนไดจ้ดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงใน

ตารางต่อไปนี�  

ช่วงชั�นที� � (ป.�-ป.�) 

ระดบัชั�น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศกึษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชพี 

และเทคโนโลย ี

ภาษา 

ต่างประเทศ 

กจิกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

ป.� �� �� � � � � � � �� ��� 

ป.� �� �� � � � � � � �� ��� 

ป.� �� �� � � � � � � �� ��� 

รวม �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� 

  

 -  จาํนวนชั�วโมงที�จดัใหน้กัเรียน เรียนทั�งปี เท่ากบั   �,���   ชั�วโมง 

-   แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผูเ้รียนที�ตอ้งการเน้นเป็นพิเศษคือภาษา, การอ่าน คิด วิเคราะห์ และ

เขียน, คุณธรรม จริยธรรม 
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ช่วงชั�นที� � (ป.�-ป.�) 

ระดบัชั�น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศกึษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชพี 

และเทคโนโลย ี

ภาษา 

ต่างประเทศ 

กจิกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

ป.� �� �� �� � � � � �� �� ��� 

ป.� �� �� �� � � � � �� �� ��� 

ป.� �� �� �� � � � � �� �� ��� 

รวม �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� 

 

- จาํนวนชั�วโมงที�จดัใหน้กัเรียน เรียนทั�งปี เท่ากบั   �,���   ชั�วโมง 

-  แผนการเรียนรู้/จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนที�ตอ้งการเนน้เป็นพิเศษคือ  ภาษา, อ่าน คิด วิเคราะห์ และ

เขียน, คุณธรรม จริยธรรม        

 

ช่วงชั�นที� � (ม.�-ม.�) 

ระดบัชั�น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศกึษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชพี 

และเทคโนโลย ี

ภาษา 

ต่างประเทศ 

กจิกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

ม.� ��.�� ��.�� ��.�� �� �.�� �.�� �.�� �� ��.�� ��� 

ม.� ��.�� ��.�� ��.�� �� �.�� �.�� �.�� �� ��.�� ��� 

ม.� ��.�� ��.�� ��.�� �� �.�� �.�� �.�� �� ��.�� ��� 

รวม ��.�� ��.�� ��.�� �� ��.�� �.�� ��.�� �� ��.�� ��� 
 

- จาํนวนชั�วโมงที�จดัใหน้กัเรียน เรียนทั�งปี เท่ากบั   �,���   ชั�วโมง 

- แผนการเรียนรู้/จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนที�ตอ้งการเนน้เป็นพิเศษคือ ภาษา, อ่าน  คิด วิเคราะห์ และ

เขียน, คุณธรรม จริยธรรม ความถนดั       

 

ช่วงชั�นที� � (ม.�-ม.�) 

ระดบัชั�น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศกึษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชพี 

และเทคโนโลย ี

ภาษา 

ต่างประเทศ 

กจิกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

ม.� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� �.�� ��� 

ม.� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� �.�� ��� 

ม.� �.�� ��.�� ��.�� �.�� �.�� - �.�� ��.�� �.�� ��� 

รวม ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��� 
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-  จาํนวนชั�วโมงที�จดัใหน้กัเรียน เรียนทั�งปี เท่ากบั   �,���   ชั�วโมง 

แผนการเรียนรู้/จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนที�ตอ้งการเนน้เป็นพิเศษคือ   ภาษา, อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน, 

ความถนดัและสนใจ, คุณธรรม จริยธรรม 

    

�.�.� ความสอดคล้องของหลกัสูตรกบัความต้องการของท้องถิ�น/ผู้เรียน 

 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิ�นตาม

ความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน ซึ�งทางโรงเรียนไดเ้ปิดใหน้กัเรียนเขา้เรียนตามความสนใจ

ดงัต่อไปนี�  

�. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

�. กิจกรรมค่ายวิชาการ 

�. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

�. หลกัสูตรบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

�. ผูป้กครองช่วยสอนและวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้ 

   

 

     �.� การวดัและการประเมินผลการเรียน 

 

       3.2.1  ความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเกี�ยวกบัเอกสาร หลกัฐานการประเมนิผลการเรียน 

  งานวดัผลฝ่ายวิชาการไดจ้ดัทาํเอกสาร หลกัฐาน การประเมินผลการเรียน แยกเป็นดงันี�  

  �. คู่มอืวดัผล 

  คู่มือวดัผลมีรายละเอียดเกี�ยวกบัระเบียบโรงเรียนว่าดว้ยการวดัและประเมินผล ตาม

หลกัสูตรแกนกลางขึ�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� และหลกัสูตรการศกึษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช ���� 

  �. เอกสาร หลกัฐานการประเมนิผลการเรียนที�ทางงานวดัผลจดัทาํขึ�นใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัสูตรสถานศึกษา 

    ปพ.� คือ  แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

   ปพ.� คือ  แบบบนัทึกผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

   ปพ.� คือ  แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล 

   ปพ.� คือ  ใบรับรองผลการศึกษา 

   ปพ.� คือ  ระเบียบสะสม 

   ปพ.� คือ  สมุดบนัทึกผลการเรียน 
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    �.�.� การนําผลการวดัและประเมนิผลการเรียนไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน 

  มีการจดัการเรียนการสอนที�ส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้เต็มตามศกัยภาพ คุณครูมีการ

จดัทาํแผนการเรียนรู้ เนื�อหาครบตามหลกัสูตร แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประเมินการใชห้ลกัสูตร

และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร มีการติดตาม อีกทั� งยงัมีการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ดา้นวิชาการที�ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น วนัภูมิปัญญา วนั

วิชาการ การแข่งขนัของกลุ่มสาระฯ การนาํนักเรียนไปแข่งขนัดา้นทกัษะวิชาการ การจดัค่ายของกลุ่ม

สาระ ฯลฯ ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของการเรียนการสอน มีวิธีการวดัและประเมินผลที�หลากหลาย การ

ประเมินผลก่อนเรียน – หลงัเรียน การประเมินสภาพจริง และมีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ ๆ เมื�อ

นกัเรียนไม่ผา่นผลการเรียนรู้จะมีการเรียนซ่อมเสริม 

 เมื�อมีการประเมินผลการเรียนแลว้จะมีการนาํขอ้มลูดา้นการเรียนรายงานใหก้บัผูป้กครองทราบโดย

การพบปะกนัระหว่างผูป้กครองกบัคุณครูเพื�อร่วมกันปรึกษาหารือหาแนวทางในการส่งเสริมและ

พฒันานักเรียนให้มีพฒันาการดา้นการเรียนดีขึ�น คุณครูจะทาํการสอนเสริมนักเรียนที�เรียนอ่อนและ

ส่งเสริมนกัเรียนที�เรียนเก่งใหเ้ต็มศกัยภาพของนกัเรียน 
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          3.3 รายงานผลการนิเทศ 

 

ตารางสรุปผลการนิเทศ ครูผู้สอน  โรงเรียนเซนต์หลยุส์  ฉะเชิงเทรา 

ปีการศึกษา  ���� 

กลุ่มสาระ 

จาํนวน

ครู 

เกณฑ์ 

ดีมาก ร้อยละ ด ี ร้อยละ 
ปาน

กลาง 
ร้อยละ 

ควร

เสริม 
ร้อยละ 

ระดบัปฐมวยั �� 32 80.00 2 20.00 - - - - 

วิทยาศาสตร์ �� 17 85.00 3 15.00 - - - - 

คณิตศาสตร์ �� �� ��.�� � ��.�� - - - - 

สงัคม �� 3 23.07 10 72.93 - - - - 

ภาษาไทย �� 8 47.05 9 52.95 - - - - 

ศิลปะ �� 13 100.00 - - - - - - 

สุขศึกษา �� 1 7.69 7 53.85 5 38.46 - - 

การงาน �� � ��.�� � ��.�� - - - - 

รวม 143 99 69.23 39 27.27 5 3.49 - - 

ระดับเกณฑ์การประเมนิ 

ดีมาก  หมายถึง  ร้อยละ ��-��� 

ดี  หมายถึง  ร้อยละ ��-�� 

ปานกลาง  หมายถึง  ร้อยละ ��-�� 

ควรเสริม  หมายถึง  ร้อยละ  �-�� 
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 �.4 การวจิัยในชั�นเรียน 

 

   �.�.�ผลงานของครูที�เกี�ยวกบัการวจิยัในชั�นเรียน   

 

ประเภทงานวิจัย ปฐมวัย 
ช่วงชั�นที� 

1 

ช่วงชั�นที� 

2 

ช่วงชั�นที� 

3 

ช่วงชั�นที� 

4 

ครู

สนับสนุน 
เจ้าหน้าที� รวม 

คดิ

เป็น

ร้อยละ 

การพฒันาการเรียนการสอน 23 12 13 7 6 2 2 65 28.02 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 14 4 5 2 - 2 - 27 ��.64 

การปรับพฤติกรรม 19 2 - 5 5 2 - 33 14.22 

การศึกษาผลสัมฤทธิ�  2 6 13 8 2 2 - 33 14.22 

การแกปั้ญหาผูเ้รียน 1 2 1 3 1 3 - 11 �.74 

การวดัและประเมินผล - - 1 1 - 1 - 3 �.�9 

สื�อและนวตักรรม - - - 5 3 1 1 10 �.31 

การวดัเจตคติ/ทศันคติของผูเ้รียน - 2 2 4 5 1 - 14 6.03 

ความพึงพอใจต่อนกัเรียน - 2 - 3 4 15 4 28 12.07 

การศึกษารายกรณี - - 1 1 - - - 2 �.�6 

การสาํรวจ - - - - - 2 1 3 �.�9 

การเปรียบเทียบ - - - - - 2 1 3 �.�9 

รวม 59 30 36 39 26 33 9 232 ��� 

 

งานวิจยัในชั�นเรียนของบุคลากรโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นวิจยัเพื�อพฒันาดา้น

การพฒันาการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 28.02  รองลงมาเป็นวิจัยเพื�อปรับพฤติกรรมและการศึกษา

ผลสมัฤทธิ�  คิดเป็นร้อยละ 14.22 
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ส่วนที� 4 

ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ 

 

 

ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้สรุปโดยแยก

ตามลาํดบัดงันี�  

4.1 สภาพการบริหารและการจดัการ 

4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 

4.3 ทรัพยากรและสิ�งอาํนวยความสะดวก 

4.4 การพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4.5 ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศกึษากบัผูป้กครองและชุมชน 
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 �.� สภาพการบริหารและการจดัการ 

            

        4.1.1 ความสอดคล้องระหว่างวสัิยทัศน์ ภารกจิ และเป้าหมายการพฒันา 

 

   วสัิยทัศน์โรงเรียน � ปี (ปีการศึกษา ���� – ����) 

       โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการบริหารจดัการตามมาตรฐานสากล บุคลากรและผูเ้รียน

ไดรั้บการพฒันาทั�งครบ มุ่งเนน้สู่ความเป็นคนดี คนเก่ง และใชชี้วิตในสงัคมอยา่งมีความสุข 

 

   พนัธกจิโรงเรียน (Mission) 

    1. บริหารจดัการศึกษามีมาตรฐานสากลตามหลกัธรรมาภิบาล 

    2. บุคลากรไดรั้บการพฒันาทั�งครบและมีการดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 

    3. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทั�งครบและมกีารดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 

 

          เป้าหมายโรงเรียน (Goal) ระยะ � ปี (25�� - 25��) 

1. โรงเรียนบริหารจดัการตามมาตรฐานสากล 

2. บุคลากรไดรั้บการพฒันาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. บุคลากรไดร้ับการพฒันาทางดา้นจิตวิญญาณ มีขวญักาํลงัใจ มีความสุขใน   

การทาํงาน 

4.   ผูเ้รียนร้อยละ �� มีระเบียบวินัย และจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีไทย ทอ้งถิ�น และสิ�งแวดลอ้ม 

5.   ผูเ้รียนร้อยละ �� มีส่วนร่วมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

6.   ผูเ้รียนร้อยละ �� ของผูเ้รียนทั�งหมดมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเฉลี�ยใน � กลุ่ม

สาระฯ ไม่นอ้ยกว่า   �.�� 

7.   มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษเขม้ขน้ในรายวิชาภาษาองักฤษ 

คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา และการงานพื�นฐานอาชีพ เพิ�มขึ�นปีละ

ระดบัชั�น 

8.   ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา และมีผลงานดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา และเทคโนโลย ี

9.   ผูเ้รียนและบุคลากรร้อยละ �� ประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

10.   มีการสร้างความสัมพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนและเปิดโอกาสใหชุ้มชนมี

ส่วนร่วมในการ   จดัการศึกษาของโรงเรียน 
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�.� สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 

 

         4.2.1  การมาเรียนของนักเรียนในแต่ละปี/ภาค จาํแนกตามชั�น ช่วงชั�น และรวมทั�งโรงเรียน 

เดือน 

จาํนวน

นักเรียน 

(คน) 

สาย % มา % ลา % ขาด % 

เดือนพฤษภาคม  2553 4,006  85 2.12 3,760 93.86 156 3.89 5 0.12 

เดือนมิถุนายน  2553 4,005  3 0.07 3,860 96.38 54 1.35 88 2.20 

เดือนกรกฎาคม  2553 4,008  3 0.07 3,817 95.23 105 2.62 83 2.07 

เดือนสิงหาคม  2553 4,005  2 0.05 3,844 95.98 98 2.45 61 1.52 

เดือนกนัยายน  2553 3,958  3 0.08 3,814 96.36 89 2.25 52 1.31 

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  2553 4,028  4 0.10 3,892 96.62 66 1.64 66 1.64 

เดือนธนัวาคม  2553 4,027  3 0.07 3,924 97.44 54 1.34 46 1.14 

เดือนมกราคม  2553 4,027  5 0.12 3,860 95.85 58 1.44 104 2.58 

เดือนกุมภาพนัธ ์ 2553 4,027  3 0.07 3,906 97.00 43 1.07 75 1.86 

สรุปค่าเฉลี�ย - 12 0.31 3,853 96.08 80 2.01 64 1.61 

 

 จากตารางพบว่าในปีการศึกษา 2553 นกัเรียนโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรามาสายโดยเฉลี�ยต่อ

เดือนคิดเป็นร้อยละ 0.31  ลา คิดเป็นร้อยละ 2.01 และขาดเรียนคิดเป็นร้อยละ 1.61 
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4.2.2 การให้บริการด้านสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยในโรงเรียนแก่ผู้เรียน 

 

สถิตกิารให้บริการห้องพยาบาล  

โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา 

ประจาํปีการศึกษา 2553 

    

เดือน  จาํนวนครั�ง  
 จาํนวน

วนั  

เฉลี�ย จาํนวน

ครั�ง : วนั 

พ.ค. 2553 465  10  46.50 

มิ.ย. 2553 1,036  22  47.09 

ก.ค. 2553 1,659  17  97.59 

ส.ค. 2553 2,084  18  115.78 

ก.ย. 2553 2,001  21  95.29 

ต.ค. 2553 461  6  76.83 

พ.ย. 2553 1,967  18  109.28 

ธ.ค. 2553 1,922  16  120.13 

ม.ค.2554 871  20  43.55 

ก.พ.2554 1,952  15  130.13 

มี.ค.2554 613  13  47.15 

รวม       15,031        176 84.48 

 

จากตารางพบว่าการใหบ้ริการหอ้งพยาบาลโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยเฉลี�ยเป็นจาํนวน 

��.�� ครั� ง / วนั 
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 4.2.3  สภาพการจดัแหล่งการเรียนรู้ 

 

                 4.2.3.1 แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

    ชื�อแหล่งการเรียนรู้ สถิตกิารใช้  (จาํนวนครั�ง)  /  ปีการศึกษา 

�. หอ้งปฏิบติัการทางภาษาระดบัการศกึษาปฐมวยั ���  ครั� ง 

�. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ระดบัการศึกษาปฐมวยั ���  ครั� ง 

�. หอ้งปฏิบติัการคียบ์อร์ดระดบัการศึกษาปฐมวยั ���  ครั� ง 

�. หอ้งบ่อบอล ���  ครั� ง 

�. หอ้งสมุดปฐมวยั ���  ครั� ง 

�. สระว่ายนํ� า ���  ครั� ง 

�.  หอ้งศิลปะ ���  ครั� ง 

�.  หอ้งจริยธรรม ���  ครั� ง 

�.  สนามเด็กเล่นปฐมวยั �,���  ครั� ง 

��. สนามเด็กเล่นประถม �,���  ครั� ง 

��. หอ้งโภชนาการ ��  ครั� ง 

��. หอ้งเบเกอรี�  ��  ครั� ง 

��. สวนเกษตร ��  ครั� ง 

��. สวนนกเซนตห์ลุยส์  (�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  หอ้งวงโยธวาทิต ���  ครั� ง 

��.  หอ้งปฏิบติัการศิลปะ  (�หอ้ง/สปัดาห์) ���   ครั� ง 

��.  แหล่งการเรียนรู้ริมแม่นํ� าบางปะกง(�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  สวนภาษาองักฤษ  (�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  อุทยานการศกึษา  (�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  ศาลาเทิดพระเกียรติ   (�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  แหล่งการเรียนรู้ตามป้าย  (�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  หอ้งสมุดประถม-มธัยม  (�ครั� ง /ปี /คน) ��,��� ครั� ง 

��.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  � �,���  ครั� ง 

��.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  �     �,���  ครั� ง 

��.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มธัยมตน้ �,���  ครั� ง 

��.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเติร์มธัยมปลาย �,���  ครั� ง 
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    ชื�อแหล่งการเรียนรู้ สถิตกิารใช้  (จาํนวนครั�ง)  /  ปีการศึกษา 

��.  หอ้ง  Sound  Lab �,���  ครั� ง 

28.  หอ้ง  Active  Board   3,384  ครั� ง 

��.  หอ้งดูภาพยนตร์ �,���  ครั� ง 

��.  หอ้งฟิตเนส �,���  ครั� ง 

��.  หอประชุมยอหน์แมรี�   ชั�น  � �,���  ครั� ง 

��.  หอ้งเรียนศิลปะประถม  ชั�น  � ���  ครั� ง 

��.  หอ้งเรียนศิลปะประถม   ชั�น  � ���  ครั� ง 

��.  หอ้งเรียนดนตรีไทย ���  ครั� ง 

��.  หอ้งนาฏศิลป์ ���  ครั� ง 

��.  มุมสวสัดิการ  (�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  ธนาคารโรงเรียน  (�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  หอ้งพยาบาล  (�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  ธนาคารรีไซเคิล  (�ครั� ง /ปี /คน) ��,���  ครั� ง 

��.  หอ้งปฏิบติัการคียบ์อร์ด ���    ครั� ง 

��.  หอ้งดนตรีสากล ���    ครั� ง 

��.  หอ้งแนะแนว �,���  ครั� ง 

��.  แหล่งการเรียนรู้ลานนิทรรศการในหลวง  ชั�น  � �,���  ครั� ง 
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   4.2.3.2 การใช้เทคโนโลยแีต่ละประเภท  

 

ข้อมูลทรัพยากรที�จาํเป็น 

 �) สื�อคอมพิวเตอร์ มีจาํนวนทั�งหมด   412    เครื�อง  

ใชใ้นงานสาํนกังาน         50            เครื�อง 

  ใชเ้พื�อการเรียนการสอน       298           เครื�อง 

   ใชใ้นการใหบ้ริการครู                          64             เครื�อง 

ใชสื้บคน้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต       362             เครื�อง  

 �) สื�อการเรียนการสอนอื�น ๆ 

   �.  โทรทศัน์สี  ทั�งหมด     84     เครื�อง   

 -  ขนาด  �� นิ�ว  จาํนวน           �      เครื�อง 

 -  ขนาด  �� นิ�ว  จาํนวน           5      เครื�อง 

 -  ขนาด  �� นิ�ว  จาํนวน           9      เครื�อง 

 -  ขนาด  �� นิ�ว  จาํนวน         62      เครื�อง 

 -  ขนาด  �� นิ�ว  จาํนวน          �    เครื�อง 

  �.  เครื�องเล่น VDO / VCD / DVD   ทั�งหมด      33      เครื�อง 

         -  เครื�องเล่นเทป  จาํนวน          �      เครื�อง 

 -  เครื�องเล่น VDO / VCD จาํนวน          ��      เครื�อง 

 -  เครื�องเล่น DVD  จาํนวน          ��        เครื�อง 

 �.  VDD Projector  จาํนวน          ��       เครื�อง 

 �.  Visualizes     จาํนวน           �      เครื�อง 

 �.  จอฉายภาพ   จาํนวน           ��       จอ 

 �.  ไมโครโฟน   จาํนวน           ��         ตวั 

 �.  เครื�องขยายเสียง  จาํนวน           ��        เครื�อง 

 �.  มิกเซอร์    จาํนวน          ��               เครื�อง 

 �. ไมคชุ์ดประชุม  จาํนวน          ��                ตวั 

 ��. Active Board  จาํนวน          ��               จอ 
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         �.� ทรัพยากรและสิ�งอํานวยความสะดวก 

 

       4.3.1 รายละเอยีดการรับเงนิอดุหนุน  

 

ชั�น จาํนวนนักเรียน เงินอุดหนุน รวม 

ปฐมวยั 481 5,896 2,734,270.00 

ประถม � - � 1,785 6,096 10,900,156.00 

มธัยม � - � 903 8,747 7,914,577.17 

มธัยม � - � 732 9,047 6,628,435.33 

รวม 3,901 - 28,177,438.50 

 

 4.3.2 สัดส่วนของงบประมาณพฒันาคุณภาพแต่ละระดับการศึกษา 

 

การจดัสรรเงินอุดหนุน    

�.  งบพฒันาการเรียนการสอน 60 % เป็นเงิน ��,���,���.�� 

�.  งบบริหารทั�วไป 40 % เป็นเงิน ��,���,���.�� 

รวม 100% เป็นเงิน ��,���,���.�� 

 

4.3.3  อตัราค่าธรรมเนยีมการเรียน 

 

   ชั�นเรียน ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� 2 

   ปฐมวยัปีที� 1 8,757.00 7,737.00 

   ปฐมวยัปีที� 2 8,507.00 7,987.00 

   ปฐมวยัปีที� 3 9,007.00 8,487.00 

   ประถมศึกษาปีที� 1 10,072.00 9,252.00 

   ประถมศึกษาปีที� 2 9,972.00 9,152.00 

   ประถมศึกษาปีที� 3 9,972.00 9,152.00 

   ประถมศึกษาปีที� 4 10,472.00 9,202.00 

   ประถมศึกษาปีที� 5 8,722.00 7,452.00 

   ประถมศึกษาปีที� 6 8,722.00 7,452.00 

   มธัยมศึกษาปีที� 1 10,187.50 8,817.50 
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   ชั�นเรียน ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� 2 

   มธัยมศึกษาปีที� 2 10,087.50 8,717.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 3 10,587.50 9,217.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 4 (วิทย ์- คณิต) 7,222.50 6,452.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 4 (ศิลป์ - ภาษา) 8,822.50 8,052.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 4 (ศิลป์ - คาํนวณ) 7,222.50 6,452.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 5 (วิทย ์- คณิต) 7,022.50 6,452.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 5 (ศิลป์ - ภาษา) 8,622.50 8,052.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 5 (ศิลป์ - คาํนวณ) 7,022.50 6,452.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 6 (วิทย ์- คณิต) 7,022.50 6,452.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 6 (ศิลป์ - ภาษา) 8,622.50 8,052.50 

   มธัยมศึกษาปีที� 6 (ศิลป์ - คาํนวณ) 7,022.50 6,452.50 

 

        4.3.4 งบประมาณการศึกษาต่อคนต่อปีแต่ละระดับการศึกษา 

ปีการศึกษา จาํนวน

นักเรียน 

เฉลี�ยรายรับ / 

หัว 

เฉลี�ยรายจ่าย / 

หัว 

ผลต่าง ร้อยละ 

2550 4,163 31,360.00 27,716.00 3,644.00 11.62 

2551 4,108 38,118.15 36,224.05 1,894.10 4.97 

2553 4,025 48,715.49 46,554.84 2,160.62 4.44 

 

         4.3.5  การบริหารและใช้งบประมาณตามแผน 

  

รายการ  รายรับ  รายการ รายจ่าย 

1. ค่าธรรมเนียมการเรียน 12,885,179  1. งบบุคลากร 64,544,535 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐ 39,929,712  2. งบดาํเนินการ 17,665,171 

3. ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ 6,686,200  3. เงินใชค้ืน, ค่าเช่าที�ดิน 3,108,208 

4. โภชนาการ, มุมสวสัดิการ 37,749,356  4. โภชนาการ, มุมสวสัดิการ 21,497,306 

5. จากฝ่ายต่าง ๆ -    5. จากฝ่ายต่าง ๆ 33,550,539 

6. รายรับอื�น ๆ 98,829,426  6. รายจ่ายอื�น ๆ 47,017,609 

รวมรับ 196,079,873  รวมจ่าย 187,383,368 
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 �.� การพฒันาตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 

   4.4.1  ร้อยละของครูที�ทําวจิยัในชั�นเรียน 

 

ตารางแสดงจาํนวนบุคลากรที�ทําวจิยัในชั�นเรียน ปีการศึกษา 2553 

 

ระดับชั�น 

จาํนวน 

ร้อยละ บุคลากร

ทั�งหมด 
วจิยั 

ระดบัการศึกษาปฐมวยั 60 59 98.33 

ช่วงชั�นที� 1 33 30 90.91 

ช่วงชั�นที� 2 36 36 100.00 

ช่วงชั�นที� 3 39 39 100.00 

ช่วงชั�นที� 4 29 26 89.66 

    ครูสนบัสนุนการสอน 36 33 91.67 

    เจา้หนา้ที� 9 9 100.00 

รวม 242 232 95.87 

 

 จากตารางพบว่าในปีการศึกษา 2553 บุคลากรโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา จดัทาํวจิยัในชั�น

เรียนคิดเป็นร้อยละ 95.87 

 

   4.4.2  จุดเน้นการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในรอบ � ปี 

   โครงการพฒันาบุคลากรในแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษามีดงันี�  

    - งานบุคลากร 

    - งานสวสัดิการบุคลากร 

    - โครงการอบรมจิตตารมณ์นกับุญหลุยส์ 

 

 

 

 



                                                                                                                                        สารสนเทศพื�นฐานสถานศึกษา  102 

4.4.3 ร้อยละของบุคลากรที�ได้รับการประชุม/อบรม/ลาศึกษาต่อในรอบปี 

 

ตารางแสดงจาํนวนบุคลากรที�ผ่านการอบรมสัมมนาไม่น้อยกว่า 20 ชั�วโมง 

 

ระดับชั�น 

จาํนวน 

ร้อยละ จาํนวนบุคลากร

ทั�งหมด (คน) 

อบรมสัมมนาไม่น้อย

กว่า 20 ชั�วโมง (คน) 

    ครูระดบัการศกึษาปฐมวยัปีที� 1 19 19 100.00  

    ครูระดบัการศกึษาปฐมวยัปีที� 2 22 21 95.45  

    ครูระดบัการศกึษาปฐมวยัปีที� 3 19 19 100.00  

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 1 11 11 100.00  

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 2 12 12 100.00  

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 3 10 10 100.00  

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 4 10 10 100.00  

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 5 12 12 100.00  

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 6 14 14 100.00  

    ครูระดบัมธัยมศกึษาปีที� 1 11 10 90.91  

    ครูระดบัมธัยมศกึษาปีที� 2 13 13 100.00  

    ครูระดบัมธัยมศกึษาปีที� 3 15 15 100.00  

    ครูระดบัมธัยมศกึษาปีที� 4 9 8   88.89  

    ครูระดบัมธัยมศกึษาปีที� 5 10 10 100.00  

    ครูระดบัมธัยมศกึษาปีที� 6 10 10   100.00  

    ครูสนบัสนุนการสอน 36 29   80.56  

    เจา้หนา้ที� 9 8   88.89  

รวม 242 231   95.45  

 

 จากตารางพบว่าในปีการศึกษา 2553  บุคลากรโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผา่นการอบรม 

สมัมนาอยา่งนอ้ย 20 ชั�วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 95.45 
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 4.4.4 ร้อยละของบุคลากรที�จดัทําแฟ้มพฒันางาน  

 

ตารางแสดงจาํนวนบุคลากรที�จดัทําแฟ้มผลงาน ประจาํปีการศึกษา 2553 

  

ระดับชั�น 

จาํนวน 

ร้อยละ บุคลากร

ทั�งหมด 
แฟ้มผลงาน 

    ครูระดบัการศึกษาปฐมวยัปีที� 1 19 19 100 

    ครูระดบัการศึกษาปฐมวยัปีที� 2 22 22 100 

    ครูระดบัการศึกษาปฐมวยัปีที� 3 19 19 100 

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 1 11 11 100 

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 2 12 12 100 

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 3 10 10 100 

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 4 10 10 100 

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 5 12 12 100 

    ครูระดบัประถมศึกษาปีที� 6 14 14 100 

    ครูระดบัมธัยมศึกษาปีที� 1 11 11 100 

    ครูระดบัมธัยมศึกษาปีที� 2 13 13 100 

    ครูระดบัมธัยมศึกษาปีที� 3 15 15 100 

    ครูระดบัมธัยมศึกษาปีที� 4 9 9 100 

    ครูระดบัมธัยมศึกษาปีที� 5 10 10 100 

    ครูระดบัมธัยมศึกษาปีที� 6 10 10 100 

    ครูสนบัสนุนการสอน 36 36 100 

     เจา้หนา้ที� � � 100 

รวม 242 242 100 

 

 จากตารางพบว่าในปีการศึกษา 2553 บุคลากรโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา จดัทาํแฟ้มผลงาน

คิดเป็นร้อยละ 100 
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  �.� ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 

 

  �.�.� การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมภูมปัิญญาท้องถิ�น 

 

ลาํดบัที� ชื�อ อาชีพ เรื�องที�ให้ความรู้ 

1 ร้อยตรีนิวฒัน์   บุญวิบูลวฒัน ์ ทหาร หนา้ที�ของทหาร 

2 สิบโทมนสั      ศิริวงษ ์ ทหาร หนา้ที�ของทหาร 

3 คุณวราภรณ์     สุนทรโชติ พนกังานธนาคาร การประหยดัอดออม 

4 คุณอรัญญา      ปาละกะวงศ ์ พยาบาล การดูแลรักษาฟัน 

5 คุณจุฬาลกัณ์    อ่วมนอ้ย พยาบาล การดูแลรักษาฟัน 

6 คุณสุภาสิตา     อรรคติ พยาบาล การดูแลรักษาฟัน 

7 ดาบตาํรวจวฒันา      แดงชาวนา ตาํรวจ หนา้ที�ของตาํรวจ 

8 ดาบตาํรวจประชา     กระมล                  ตาํรวจ หนา้ที�ของตาํรวจ 

9 คุณวรรณา       วนัทองเจริญ แม่คา้ ขายขา้วปั� นซูชิ 

10 คุณพรรพิมล    กิตติสุนทโรภาศ นกัวิชาการป่าไม ้ การดูแลรักษาป่า  และตน้ไม ้

11 คุณศิริลกัษณ์    คงกล่อม นกัวิชาการป่าไม ้ การดูแลรักษาป่า  และตน้ไม ้

12 คุณศราวุฒิ        พรหมประพนัธ ์ นกัวิชาการป่าไม ้ การดูแลรักษาป่า  และตน้ไม ้

13 คุณสุภทัร         เทียนดาํ นกัวิชาการป่าไม ้ การดูแลรักษาป่า  และตน้ไม ้

14 คุณธีรพฒัน์     โรจนตณัท ์ นกัมวย การชกมวย 

15 คุณพิเชษฐ ์       เข็มนาค นกัมวย การชกมวย 

16 คุณวฒันา         ฟ้อนฟุ้ ง แม่คา้ ขายขนมเครปญี�ปุ่น 

17 คุณไพศาล        พสัดุ พ่อคา้ ขายขนมเครปญี�ปุ่น 

18 คุณภานุ            นาํศรีเจริญสุข เจา้ของร้านจกัพรรดิ� ซาวด ์ การเกิดเสียง 

19 คุณสิรภทัร        แซ่นิ�ม แม่บา้น เมี�ยงญี�ปุ่น 

20 คุณพกิุล            ตรีเดช พยาบาล การทาํแผล 

21 คุณเฉลา            อินประสิทธิ� แม่บา้น การทาํขนมไข่นกกระทาทอด 

22 คุณสุพรรษา      ขาํเจริญศกัดิ� นกัข่าว การทาํข่าว/การถ่ายภาพ 

23 คุณวฒิุพงษ ์      พงษเ์จริญ พ่อคา้ การทาํขนมปังสงัขยา 

24 คุณดวงดาว    องคว์ิเศษไพบูบย ์ เจา้ของร้านเบส์แอร์ การใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้า 

25 คุณปัญจมา    สิริพิชิตศุภพล เจา้ของร้านบา้นเภสชั การใชย้าสามญัประจาํบา้น 
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ลาํดบัที� ชื�อ อาชีพ เรื�องที�ให้ความรู้ 

26 คุณสายนัต ์   ภู่สิงห์ เลี�ยงกุง้ การเลี�ยงกุง้ 

27 คุณประคอง       ศิริพฒัน ์ ช่างเสริมสวย การทาํผม 

28 คุณสุทธิพงษ ์    เกษมสนัตช์ยั เจา้ของร้านอะไหล่รถยนต ์ อะไหล่รถยนต ์

�� คุณขนิษฐา       รัตตะมณี รับจา้ง การจกัสาน 

�� คุณสมใจ          เทียรงาม หตัถกรรม การสานทองเหลือง 

�� คุณปัทมา         สร้อยประไพ หตัถกรรม การสานทองเหลือง 

�� คุณจินตนา      ทองทรัพย ์ หตัถกรรม การสานทองเหลือง 

�� คุณอาภรณ์      พุ่มประดบั อุตสาหกรรมในครัวเรือน การทาํดอกไมจ้ากรังไหม 

�� คุณมาลี           ฤทธิเรือง อุตสาหกรรมในครัวเรือน การทาํผเีสื�อติดตูเ้ยน็ 

�� คุณสุขเกษม    ใจอารีย ์ อุตสาหกรรมในครัวเรือน การทาํพวงกุญแจ 

�� คุณสิริรัตน์      ใจอารีย ์ อุตสาหกรรมในครัวเรือน การทาํตุก๊ตาจากผา้ใยบวั 

�� คุณวนัเพญ็      ปูผา้ หตัถกรรม จกัสานงานประดิษฐ ์

�� คุณวรพรรณี    นอ้ยใจบุญ คา้ขาย ขนมไทย 

�� มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นของบริษทับาง

ปะกงซาร์เตอร์ 

มคัคุเทศก ์ วิถีชีวิตชาวบา้นประวติัแม่นํ� าบาง

ปะกง ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน 

�� คุณวิเชียร      โพนสุวรรณ ประมง วิธีการเลี�ยงปลากดัและเพาะพนัธุ์

ปลา 

�� คุณพิเชษฐ ์    รักลาํเนา เกษตรกรรม การเพาะถั�วงอก 

�� คุณธานี         จารีย ์ คา้ขาย โรตี 

�� คุณโสภา       ธีร์จิรัญญ ์ รับจา้ง ขา้วเกรียบว่าว 

�� คุณพลัลภ     กุลวลีธร รับจา้ง กลว้ยทบั 

�� คุณกชพรรณ  ชื�อผาสุข รับจา้ง เพน้ทผ์า้ 
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  4.5.2  การจดักจิกรรมร่วมกนัระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน 

 

กจิกรรม 

ผู้ร่วมกจิกรรม 
ความคดิเหน็/

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ปกครอง ผู้แทน

หน่วยงาน 

เอกชน อื�น ๆ 

�. เซนตห์ลุยส์สมัพนัธ ์      

�. ปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียนใหม่  - - -  

3. กิจกรรมวนัพ่อ  - - -  

4. กิจกรรมวนัแม่  - - -  

5. กิจกรรมเยี�ยมผูด้อ้ยโอกาส      

6. งานสมัพนัธชุ์มชน      

�. กิจกรรมวาย ซี เอส      

�. กิจกรรมค่ายเพื�อนมงฟอร์ต      

9. กิจกรรมวนัคริสตม์าส      

��. กิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิต      

��. กิจกรรมสานสายสมัพนัธร์ะดบัชั�น      

��. กิจกรรมแข่งขนักีฬาหน่วยงานต่าง ๆ      

��. กิจกรรมพฒันาแหล่งการเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

     

 

 

�.�.� การจดักจิกรรมประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียน 

  �. ประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ไซดโ์รงเรียน http://www.sl.ac.th 

  2. จุลสารโรงเรียน 

  �. Annual Report 

  �. คู่มือนกัเรียน 

  �. จุลสารวนัพบผูป้กครอง 

  �. หนงัสืออนุสรณ์ �� ปี โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

  �. ปฏิทินโรงเรียน 

  �. ระบบ SMS 
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ส่วนที� 5 

ระบบสารสนเทศเพื�อการรายงาน 

 

ระบบสารสนเทศเพื�อการรายงานของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดส้รุปโดยแยกตามลาํดบั

ดงันี�  

  �.�  ผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

�.�  ผลสรุปการสาํรวจความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้ง (Stakeholder) ไดแ้ก่ผูเ้รียน บุคลากร 

ผูป้กครอง ชุมชน ฯลฯ 

  �.� สรุปผลการดาํเนินงานตามเป้าหมายแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2553 
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    ส่วนที� 5 สารสนเทศเพื�อการรายงาน 

  

�.�  ผลสรุปรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

 

สรุปผลการประเมนิภายในสถานศึกษาสรุปผลการประเมนิภายในสถานศึกษา        โรงเรียนเซนต์หลุยส์โรงเรียนเซนต์หลุยส์    ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา  

ปีการศึกษาปีการศึกษา    22555533  

  

ที� มาตรฐาน  -  ตัวบ่งชี� 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี� มาตรฐาน ด้าน 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน : ประถมและมธัยมศึกษา 

มาตรฐานด้านผู้เรียน � 

มาตรฐานที� 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์  

� 

 

1.1 มีวินยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนาเบื�องตน้

ของศาสนาที�ตนนบัถือ 

4  

1.2 มีความซื�อสัตยสุ์จริต 4  

1.3 มีความกตญั�ูกตเวที 4  

1.4 มีเมตตากรุณา เอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่และเสียสละเพื�อส่วนรวม 4  

1.5 ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยสิ์�งของส่วนตน และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า 4  

1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ

ดาํรงไวซึ้� งความเป็นไทย 

4  

1.7 รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาว่ามีส่วนสร้างความ

เป็นเอกลกัษณ์ของตน  (BSG) 

4  

1.8 เคารพศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย ์ ดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมโดย     

สันติธรรม  ยตุิธรรม  และมีภราดรภาพ  (BSG) 

4  

1.9 อ่อนนอ้ม  ถ่อมตน  ปฏิบตัิตน  เป็นผูรั้บใชท้ี�ดีของเพื�อนร่วมสังคม 

และไม่ละเลยที�จะกระทาํความดีที�ทาํได ้ (BSG) 

4  

1.10 สามารถเลือกและตดัสินใจ  มีค่านิยมและคติประจาํใจที�ดีปฏิบตัิ

ตนเป็นแบบอยา่งที�ดีต่อผูอ้่อนวยั  (BSG) 

4  

1.11 มีจรรยามารยาท  เป็นสุภาพชนและเป็นที�ยอมรับของสังคม (BSG) 4  

มาตรฐานที� 2 ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ�งแวดล้อม  

� 

 

2.1 รู้คุณค่าของสิ�งแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบที�เกิดจากการ

เปลี�ยนแปลงสิ�งแวดลอ้ม 

4  

2.2 เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา

สิ�งแวดลอ้ม 

4  
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ที� มาตรฐาน  -  ตัวบ่งชี� 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี� มาตรฐาน ด้าน 

2.3 ตระหนกัถึงคุณค่าของตนและมีส่วนรับผิดชอบในสภาพการณ์

ต่าง ๆ  ของชุมชน  สังคมตามบริบทที�เหมาะสม  (BSG) 

4 
 

 

มาตรฐานที� 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

ร่วมกับผู้อื�นได้  และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต   

� 

 

3.1 มีทกัษะในการจดัการและทาํงานใหส้าํเร็จ 4  

3.2 เพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 4  

3.3 ทาํงานอยา่งมีความสุข  พฒันางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

4  

3.4 ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้ 4  

3.5 มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�ตน

สนใจ 

4  

3.6 สามารถสร้างบรรยากาศของความเป็นหนึ�งเดียวในการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ้ื�นบนพื�นฐานของความเสียสละ เพื�อประโยชน์ส่วน

ร่วม (BSG) 

4  

มาตรฐานที� 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์มี

วิจารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมี

วิสัยทัศน์  

� 

 

4.1 สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห์ สรุปความคิด รวบยอด คิดอยา่ง

เป็นระบบและมีการคิดแบบองคร์วม 

4  

4.2 สามารถคาดการณ์  กาํหนดเป้าหมายและแนวทางการตดัสินใจได ้ 4  

4.3 สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกไ้ข

ปัญหาอยา่งมีสติ 

4  

4.4 มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ 4  

4.5 สามารถคิดวิเคราะห ์ คิดสังเคราะห์  ไดอ้ยา่งมีเป็นระบบ

ครบถว้น(BSG) 

4  

มาตรฐานที� 5 มีความรู้และทักษะที�จําเป็นตามหลักสูตร     

� 

 

5.1 มีระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเฉลี�ยตามเกณฑ ์ 3  

5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉลี�ยตามเกณฑ ์ 3  

5.3 สามารถสื�อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนาํเสนอดว้ยวิธีต่าง ๆ 4  

5.4 สามารถใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารไดท้ั�งภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศ 

3  

5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการพฒันาการเรียนรู้ 4  

5.6 บรูณาการทั�งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงไดเ้หมาะสมกบัวยัและ

ความสามารถ  (BSG) 

4  
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ที� มาตรฐาน  -  ตัวบ่งชี� 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี� มาตรฐาน ด้าน 

5.7 สามารถพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ตามบริบทเฉพาะของตน 

(BSG)  

3   

มาตรฐานที� 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รักการเรียน 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

 

� 

 

6.1 ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง รู้จกัตั�งคาํถาม

เพื�อหาเหตุผล 

�  

6.2 ผูเ้รียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตวั  ใช้

หอ้งสมุดแหล่งความรู้และสื�อต่าง ๆ ไดท้ั�งในและนอก

สถานศึกษา 

�  

6.3 ผูเ้รียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนร่วมกบัผูอ้ื�นไดส้นุกกบั

การเรียนรู้  และชอบมาโรงเรียน 

�  

6.4 ใฝ่รู้  แสวงหาสาระความเชื�อ  ค่านิยม  วิถีชีวิตของคนในทอ้งถิ�น

และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนั  (BSG) 

4  

6.5 มีวิจารณญาณในการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมอยา่งฉันทม์ิตร(BSG) 4  

มาตรฐานที�  

7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี    

� 

 

7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและออกาํลงักายสมํ�าเสมอ 3  

7.2 มีนํ�าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 4  

7.3 ป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี�ยงสภาวะที�

เสี�ยงต่อความรุนแรงโรคภยัอุบตัิเหตุต่าง ๆ และปัญหาเพศ 

4  

7.4 มีความมั�นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และใหเ้กียรติผูอ้ื�น 4  

7.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีต่อเพื�อน ครู และผูอ้ื�น 4  

7.6 มีความพร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกสภาพและทุกรูปแบบ  

(BSG) 

4  

7.7 รู้  เขา้ใจ  ธรรมชาติทางเพศของตน  และสามารถเจริญชีวิต

อยา่งเหมาะสม  และมีความสุข  (BSG) 

4  

มาตรฐานที� 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา  

� 

 

8.1 ชื�นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นศิลปะ 4  

8.2 ชื�นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 4  

8.3 ชื�นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ 4  

8.4 สนใจ และซาบซึ� งในคุณค่าสร้างสรรคข์องศิลปะ ดนตรี  และ

กีฬา  (BSG) 

4  

8.5 แสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะในดา้นศิลปะ  ดนตรี และกีฬา

ของตนเองอยา่งต่อเนื�อง  (BSG) 

4  
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ที� มาตรฐาน  -  ตัวบ่งชี� 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี� มาตรฐาน ด้าน 

8.6 สามารถแสดงทกัษะหรือความสามารถทางศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา  (BSG) 

4   

มาตรฐานที� � (BSG)  คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพด้านผู้เรียนของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

 

 

 

�.� มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั�นปฏิบตัิตามศาสนกิจ

ในศาสนาที�ตนนบัถือ 

  

�.� มีความวิริยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั�งปวง   

�.� แสดงออกถึงความเป็นผูอ้ิ�มเอิบ  อบอุ่น อารี มีคุณธรรม  

คุณภาพสากล 

  

�.� มีสาํนึกถึงความยตุิธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความ

เอื�ออาทร  การแบ่งปัน  การเสียสละและการอุทิศตนเพื�อ

สาธารณะประโยชน ์

  

�.� มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส์ังคม   

�.� มีความเป็นเลิศทางวิชาการที�ตอ้งสามารถประยกุตเ์ขา้กบัชีวิตที�

เป็นจริง โดยความเป็นเลิศ เพื�อการเจริญชีวิตที�มีคุณภาพ มี

ศกัดิ�ศรีและเพื�อผูอ้ื�น 

  

�.� มีระเบียบวินยั สามคัคี รักความสะอาดและรักสถาบนัที�ตนเรียน

และสถาบนัในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

  

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน � 

มาตรฐานที� 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับ

งานที�รับผิดชอบ หมั�นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู

พอเพียง 

 

� 

 

9.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตนตาม จรรยาบรรณของวิชาชีพ �  

9.2 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดีกบัเดก็ ผูป้กครอง และชุมชน �  

9.3 มีความมุ่งมั�นและอุทิศตนในการสอนและพฒันาเดก็ �  

9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม ่ๆ รับฟังความ

คิดเห็น ใจกวา้ง และยอมรับการเปลี�ยนแปลง 

�  

9.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ�นไป �  

9.6 สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือตรงตามความถนดั �  

9.7 มีจาํนวนเพียงพอ (หมายรวมทั�งครูและบุคลากรสนบัสนุน) �  

9.8 มีความวิริยะ อุตสาหะ  อนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั�งปวง

(BSG) 

�  

9.9 มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน  ปฏิบตัิเป็นแบบอยา่งที�ดี �  
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ที� มาตรฐาน  -  ตัวบ่งชี� 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี� มาตรฐาน ด้าน 

 ในการปฏิบตัิตามศาสนกิจในศาสนาที�ตนนบัถือ  (BSG)    

9.10 บุคลากรแน่วแน่ในอุดมการณ์  และปฏิบตัิตนเป็นผูรั้บใชท้ี�ดี

ตามแบบอยา่งวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารี (BSG) 

�   

มาตรฐานที� 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

 

� 

 

10.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตร

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

4  

10.2 มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล 

4  

10.3 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

4  

10.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้

ของตนเองและผูเ้รียน 

4  

10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที�สอดคลอ้งกบัสภาพการ

เรียนรู้ที�จดัใหผู้เ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน 

4  

10.6 มีการนาํผลการประเมินมาปรับเปลี�ยนการเรียนการสอนเพื�อ

พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

4  

10.7 มีการวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนาํผลไปใช้

พฒันาผูเ้รียน 

4  

10.8 สามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื�อนาํไปสู่การพฒันาการจดั

กระบวนการเรียนกาสอน  (BSG) 

4  

10.9 เนน้ความสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากกวา่

เนื�อหาสาระ  (BSG) 

4  

10.10 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ (BSG) 4  

10.11 มีความสามารถสร้างองคค์วามรู้  นาํมาแกไ้ขปัญหาและ

ปรับปรุงสู่การพฒันาทกัษะทางวิชาชีพอยา่งต่อเนื�องทนัต่อ

เหตุการณ์ (BSG) 

4  

มาตรฐานด้านการบริหารและการจดัการศึกษา � 

มาตรฐานที� 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นํา  และมี

ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 

� 

 

11.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 4  

11.2 มีความคิดริเริ�ม มีวิสัยทศัน์ และเป็นผูน้าํทางวิชาการ 4  

11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ 4  
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ที� มาตรฐาน  -  ตัวบ่งชี� 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี� มาตรฐาน ด้าน 

11.4 มีการบริหารที�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลผูเ้กี�ยวขอ้ง     

พึงพอใจ 

4 

 

 

11.5 มีความวิริยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั�งปวง 

(BSG) 

4  

11.6 มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน  ปฏิบตัิเป็นแบบอยา่งที�ดี

ในการปฏิบตัิตามศาสนกิจในศาสนาที�ตนนบัถือ  (BSG) 

4 

 

 

11.7 ผูบ้ริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์  และปฏิบตัิตนเป็นผูรั้บใชท้ี�ดี

ตามแบบอยา่งวิถีจิตของนกับุญหลุยส์  มารี 

4  

11.8 ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับ และเคารพศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย ์

(BSG) 

4  

11.9 เป็นขวญักาํลงัใจในการสมานสามคัค ี ดูแลและร่วมมือใกลช้ิด

กบับุคลากรและตน้สังกดั  (BSG) 

4  

มาตรฐานที� 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบบริหารงาน

และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

 

� 

 

12.1 มีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที�มีความ

คล่องตวัสูง และปรับเปลี�ยนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 

4  

12.2 มีการจดัขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน 4  

12.3 มีระบบประกนัคุณภาพภายในที�ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง �  

12.4 มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง �  

12.5 ผูรั้บบริการ และผูเ้กี�ยวขอ้งพึงพอใจ ผลการบริหารงานและการ

พฒันาผูเ้รียน 

�  

12.6 มีกระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรที�เป็นระบบ  (BSG) �  

12.7 มีระบบการรักษาวินยัและใหร้างวลัที�มีความชดัเจน  ยตุิธรรม 

และสามารถตรวจสอบได ้ (BSG) 

�  

12.8 สถานศึกษามีความเขา้ใจ วิสัยทศัน ์ปรัชญา แรงบนัดาลใจและ

ความ  หวงัตามลกัษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตค์าเบรียล(BSG) 

�  

12.9 มีวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาที�เอื�อและสนบัสนุนใหผู้เ้รียน  

และบุคลากรไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพของตนทุกมิติ  (BSG) 

�  

12.10 สถานศึกษามีการบริหารและดาํเนินงานตามมาตรฐาน

การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

�  

มาตรฐานที� 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา

เป็นฐาน 

 

� 

 

13.1 มีการกระจายอาํนาจการบริหาร และการจดัการศึกษา 4  

13.2 มีการบริหารเชิงกลยทุธ์ และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 4  
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ที� มาตรฐาน  -  ตัวบ่งชี� 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี� มาตรฐาน ด้าน 

13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา 4 

 

 

13.4 มีรูปแบบการบริหารที�มุ่งผลสัมฤทธิ� ของงาน 4  

13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 4  

13.6 เป็นสถานศึกษาที�บริหารจดัการโดยคณะภราดาร่วมกบัฆาราวาส (BSG) 4  

13.7 นาํหลกัธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิตของนกับุญหลุยส์    

มารี มาเป็นแนวทางหลกัในการประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร

จดัการ (BSG) 

� 

 

 

มาตรฐานที� 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที�เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคญั 

 

� 

 

14.1 มีหลกัสูตรที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน และทอ้งถิ�น 4  

14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที�หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความ

สนใจ 

4  

14.3 มีการส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนอง

ความถนดั และความสามารถของผูเ้รียน 

4  

14.4 มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และสื�อ

อุปกรณ์การเรียนที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 

4  

14.5 มีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูล

ของผูเ้รียน 

4  

14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนาํผลไปปรับปรุงการสอนอยา่ง

สมํ�าเสมอ 

�  

14.7 มีการนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใชใ้นการเรียนการ

สอน 

4  

มาตรฐานที� 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 

 

4 

 

15.1 มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�เขม้แข็งและ

ทั�วถึง 

�  

15.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทาง

วิชาการและความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 

3  

15.3 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ

และความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

�  

15.4 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที�ดีงามของผูเ้รียน �  

15.5 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/

นนัทนาการ 

�  

15.6 มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์วฒันธรรม ประเพณี �  
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ที� มาตรฐาน  -  ตัวบ่งชี� 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี� มาตรฐาน ด้าน 

 และภูมิปัญญาไทย    

15.7 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 4 

 

 

15.8 มีการจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กวางเป้าหมายโดย

เชื�อมโยงองคค์วามรู้ของตนกบัความเป็นสากล  (BSG) 

4  

มาตรฐานที� 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที�ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 

� 

 

16.1 มีสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที�เหมาะสม 4  

16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 4  

16.3 มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบที�เอื�อต่อการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3  

16.4 มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ หอ้งสมุด พื�นที�สีเขียว และสิ�ง

อาํนวยความสะดวก พอเพียง และอยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้ี 

4  

16.5 มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั�งในและนอกสถานศึกษา 3  

มาตรฐานด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ � 

มาตรฐานที� 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ในท้องถิ�น 

 

� 

 

17.1 มีการเชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาในทอ้งถิ�น 

4  

17.2 สนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน เขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 

4  

มาตรฐานที� 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่าง องค์กรทางศาสนาสถาบัน

ทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื�อพัฒนาวิถีการ

เรียนรู้ในชุมชน 

 

� 

 

18.1 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 4  

18.2 มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 4  

18.3 สถานศึกษามีการประสานความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครอง

ชุมชน  ศิษยเ์ก่า  องคก์รอื�น ๆ  อยา่งเหมาะสมและทั�วถึงในการ

พฒันาการศึกษา (BSG) 

�  

18.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการทาํงานใด ๆ  กบัสถาบนั

ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ

ไทยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (BSG) 

�  
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�.�  ผลสรุปการสํารวจความพงึพอใจของผู้เกี�ยวข้อง (Stakeholder) ได้แก่ผู้เรียน  

บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ 

 

 ผลสรุปความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

ปีการศึกษา 2553  มีผลสรุปดงันี�  

 

ตารางที� 1 แสดงค่าเฉลี�ย ระดับ และลาํดบัที� ความพงึพอใจของผู้ปกครองที�มต่ีอการจดัการเรียนการสอน

ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จาํแนกเป็นรายด้าน 

 

ด้าน ร้อยละ 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
ลาํดบัที� 

1.  วิชาการ 78.00 มาก 3 

2.  ปกครอง 78.20 มาก 2 

3.  ธุรการ 77.60 มาก 4 

4.  บริการและชุมชน 79.00 มาก 1 

รวมทุกด้าน 78.20 มาก - 

 

 จากตารางที� 1 พบว่า  ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจต่อการ

จดัการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ ��.�� เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ใน

ระดบั      พึงพอใจมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี�  คือ  ดา้นบริการและชุมชน ร้อยละ 

��.��  ดา้นปกครอง คิดเป็นร้อยละ ��.��  ดา้นวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ��.�� และดา้นธุรการ คิดเป็นร้อยละ 

��.�� 
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ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลาํดับที�ความพงึพอใจของผู้ปกครองที�มต่ีอการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา ด้านวชิาการ จาํแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านวชิาการ 

ผู้ปกครอง  

(n = 1,925) 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
ลาํดบัที� 

ร้อยละ S.D. 

1.  การมีส่วนร่วมของผูป้กครองต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียน 
71.80 0.70 มาก 10 

�.  โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูเขา้

รับการอบรมและประชุมสมัมนาตามโอกาส 
74.60 0.66 มาก 9 

�.  โรงเรียนมีเอกสาร หลกัสูตร และคู่มือต่าง 

ๆ ไวบ้ริการแก่ครู และนกัเรียนเพียงพอ 
76.80 0.67 มาก 7 

�.  โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูและ

นกัเรียนร่วมกนัผลิตสื�อการเรียนการสอน 
75.20 0.68 มาก 8 

�.  มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

ภายในโรงเรียน 
80.40 0.68 มาก 3 

�.  มีศนูยค์อมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนตไว้

บริการแก่นกัเรียน 
80.20 0.71 มาก 4 

�.  โรงเรียนเปิดสอนวิชาพื�นฐานและวิชา

เพิ�มเติมอยา่งหลากหลาย 
79.20 0.68 มาก 5 

�.  โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น 

กิจกรรมแนะแนว  ลกูเสือ เนตรนารี  ใหแ้ก่

นกัเรียน 

77.40 0.66 มาก 6 

�.  โรงเรียนมีการวดัผลและประเมินผล

นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
81.80 0.65 มาก 2 

��.  โรงเรียนแจง้ผลการประเมิน ผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนของนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบ 
83.00 0.66 มาก 1 

รวม 78.00 - มาก - 

 

 จากตาราง 2  พบว่า ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจต่อการ

จดัการศึกษา ดา้นวิชาการ ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (ร้อยละ ��.��) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทั�ง 10 ขอ้ 
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อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือ ขอ้ 10 โรงเรียนแจง้ผลการประเมิน ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน

ของนักเรียนให้ผูป้กครองทราบ (ร้อยละ ��.��) รองลงมาคือ ข้อ 9 โรงเรียนมีการวดัผลและประเมินผล

นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ (ร้อยละ ��.��)  ขอ้ 5  มีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชภ้ายในโรงเรียน 

(ร้อยละ ��.��)  ข้อ 6  มีศูนยค์อมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตไวบ้ริการแก่นักเรียน (ร้อยละ ��.��)  ขอ้ 7  

โรงเรียนเปิดสอนวิชาพื�นฐานและวิชาเพิ�มเติมอยา่งหลากหลาย (ร้อยละ ��.��)  ขอ้ 8  โรงเรียนจดักิจกรรม

เสริมหลกัสูตร เช่น กิจกรรมแนะแนว  ลกูเสือ เนตรนารี  ให้แก่นักเรียน (ร้อยละ ��.��)  ขอ้ 3  โรงเรียนมี

เอกสาร หลกัสูตร และคู่มือต่าง ๆ ไวบ้ริการแก่ครู และนักเรียนเพียงพอ (ร้อยละ 76.80)  ข้อ 4  โรงเรียน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนร่วมกนัผลิตสื�อการเรียนการสอน (ร้อยละ75.20) ขอ้ 2 โรงเรียน

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูเขา้รับการอบรมและประชุมสมัมนาตามโอกาส (ร้อยละ ��.��) และ ขอ้ 1  การ

มีส่วนร่วมของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน (ร้อยละ ��.��) ตามลาํดบั 

 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลาํดบัที�ความพงึพอใจของผู้ปกครองที�มต่ีอการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา ด้านปกครอง จาํแนกเป็นรายข้อ 

ด้านปกครอง 

ผู้ปกครอง  

(n = 1,925) 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
ลาํดบัที� 

ร้อยละ S.D. 

1.  กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนสอดคลอ้ง

กบัเรื�องสิทธิเด็ก  
79.60 0.65 มาก 3 

�.  การแกปั้ญหาพฤติกรรมนกัเรียนเป็นไป

ดว้ยความอบอุ่นและเขา้ใจกนั 
78.40 0.70 มาก 6 

3.  โรงเรียนจดักิจกรรมป้องกนัแกไ้ขปัญหา

สารเสพติด 
82.00 0.66 มาก 2 

�.  ผูป้กครองและโรงเรียนต่างร่วมมือกนั

แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมของนกัเรียน 
78.80 0.70 มาก 5 

5.  โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของนกัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ   
79.20 0.67 มาก 4 

�.  โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

และความเป็นผูน้าํใหก้บันกัเรียน 
78.20 0.66 มาก 7 

�.  ผูป้กครองคอยดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 86.00 0.65 มาก 1 

�.  ครูที�ปรึกษาออกเยี�ยมบา้นนกัเรียน 64.00 0.97 ปานกลาง 8 

รวม 78.20 - มาก - 
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 จากตาราง 3  พบว่า ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจต่อการ

จดัการศึกษา ดา้นปกครอง ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (ร้อยละ ��.��)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีระดบั

ความพึงพอใจมาก จาํนวน 7 ขอ้ ระดบัความพึงพอใจปานกลาง จาํนวน 1 ขอ้ โดยขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือ 

ขอ้ 7  ผูป้กครองคอยดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด (ร้อยละ ��.��) รองลงมาคือ ข้อ 3 โรงเรียนจดักิจกรรม

ป้องกนัแกไ้ขปัญหาสารเสพติด (ร้อยละ ��.��)  ขอ้ 1 กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัเรื� อง

สิทธิเด็ก (ร้อยละ ��.��) ขอ้ 5 โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนอย่างสม ํ�าเสมอ 

(ค่าเฉลี�ย = 3.96) ขอ้ 4 ผูป้กครองและโรงเรียนต่างร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน (ร้อยละ 

��.��)  ขอ้ 2 การแกปั้ญหาพฤติกรรมนักเรียนเป็นไปดว้ยความอบอุ่นและเขา้ใจกนั (ร้อยละ 78.40)  ขอ้ 6 

โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นผูน้าํใหก้บันกัเรียน (ร้อยละ 78.20) และ ขอ้ 8 ครูที�

ปรึกษาออกเยี�ยมบา้นนกัเรียน (ร้อยละ 64.00)  ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 4  แสดงค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลาํดบัที�ความพงึพอใจของผู้ปกครองที�มต่ีอ

การจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ด้านธุรการ จาํแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านธุรการ 

ผู้ปกครอง  

(n = 1,925) 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
ลาํดบัที� 

ร้อยละ S.D. 

�.  โรงเรียนมีการประสานงานกบัหน่วยงาน

ต่าง ๆ ดว้ยความรวดเร็ว 
��.�� 0.70 มาก 3 

�.  มีการแจง้ข่าวสารใหก้บัผูป้กครองทราบ

อยา่งสมํ�าเสมอ 
��.�� 0.72 มาก 1 

�.  จดัอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูม้าติดต่อกบั

ทางโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 
77.00 0.73 มาก 2 

รวม 77.60 - มาก - 

 

 จากตาราง 4  พบว่า ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจต่อการ

จดัการศึกษา ดา้นธุรการ ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (ร้อยละ ��.��)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  มีระดบั

ความพึงพอใจมาก ทั�ง 3 ขอ้ โดยขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ ขอ้ 2 มีการแจง้ข่าวสารให้กบัผูป้กครองทราบ

อยา่งสมํ�าเสมอ (ร้อยละ ��.��)  รองลงมาคือ ขอ้ 3 จดัอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูม้าติดต่อกบัทางโรงเรียน

อย่างเป็นระบบ (ร้อยละ 77.00)  ขอ้ 1 โรงเรียนมีการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ดว้ยความรวดเร็ว 

(ร้อยละ 76.00) 
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ตารางที� 5  แสดงค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลาํดบัที�ความพงึพอใจของผู้ปกครองที�มต่ีอการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา ด้านบริการและชุมชน จาํแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านบริการและชุมชน 

ผู้ปกครอง  

(n = 1,925) 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
ลาํดบัที� 

ร้อยละ S.D. 

�.  บรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มในโรงเรียนเอื�อ

ต่อการจดัการเรียนการสอน 
81.60 0.66 มาก 2 

�.  มีหอ้งนํ� า หอ้งสว้ม หอ้งพยาบาล โรง

อาหาร และหอประชุมเพียงพอ 
79.20 0.72 มาก 4 

�.  อาคารและสถานที�ต่าง ๆ ของโรงเรียน

สะอาด สวยงาม 
80.40 0.66 มาก 3 

�.  ขณะที�นกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนมคีวามมั�นใจ

ว่ามีความปลอดภยั 
82.00 0.65 มาก 1 

�.  ชุมชนเขา้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โรงเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ 
75.20 0.67 มาก 6 

�.  โรงเรียนใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนตาม

วาระและโอกาส 
75.80 0.68 มาก 5 

รวม 79.00 - มาก - 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเซนตห์ลุยส ์ฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษา ดา้นบริการและชุมชน ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (ร้อยละ ��.��)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  มี

ระดบัความพึงพอใจมาก ทั�ง 6 ขอ้ โดยขอ้ที�มค่ีาเฉลี�ยมากที�สุด คือ ขอ้ 4 ขณะที�นกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนมี

ความมั�นใจว่ามีความปลอดภยั (ร้อยละ ��.��) รองลงมาคือ ขอ้ 1 บรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มในโรงเรียนเอื�อ

ต่อการจดัการเรียนการสอน (ร้อยละ ��.��)  ขอ้ 3 อาคารและสถานที�ต่าง ๆ ของโรงเรียนสะอาด สวยงาม 

(ร้อยละ ��.��)  ขอ้ 2 มีหอ้งนํ� า หอ้งสว้ม หอ้งพยาบาล โรงอาหาร และหอประชุมเพียงพอ (ร้อยละ ��.��)  

ขอ้ 6 โรงเรียนใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนตามวาระและโอกาส (ร้อยละ ��.��) และขอ้ 5 ชุมชนเขา้มาร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ (ร้อยละ 75.20) ตามลาํดบั 
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 �.� สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

 

 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ���� 

 

เป้าหมายโรงเรียน 

ยทุธ 

ศาสตร์ 

ข้อที� 

ความสําเร็จ 
สรุปผลความสําเร็จ

ตามยทุธศาสตร์ 

สรุปผลความสําเร็จ

ตามเป้าหมาย 

ค่าเฉลี�ย

ตัวชี�วัด 

ผล

ดําเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

�.โรงเรียนบริหารจดัการตามมาตรฐานสากล �.� ��� ��     

�.� �� ��     

�. บุคลากรไดรั้บการพฒันาเป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

�.� �� ���     

�.� �� ��     

�.� �� ��     

�.� �� ��     

�. บุคลากรไดรั้บการพฒันาทางดา้นจิตวิญญาณ มี

ขวญักาํลงัใจ มีความสุขใน   การทาํงาน 

�.� ��� ��     

�.� �� ��     

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� มีระเบียบวินยั และจิตสาํนึก

ในการอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมประเพณีไทย 

ทอ้งถิ�น และสิ�งแวดลอ้ม 

�.� �� ��     

�.� �� ��     

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� มีส่วนร่วมส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

�.� �� ��     

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� ของผูเ้รียนทั�งหมดมี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเฉลี�ยใน � กลุ่มสาระ ไม่

นอ้ยกว่า   �.�� 

�.� �� ��     

�.� �� ��     

�. มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

เขม้ขน้ในรายวิชาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์    

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และการงานพื�นฐาน

อาชีพ เพิ�มขึ�นปีละระดบัชั�น 

�.� �� ��     

�.� ��� คน

� กลุ่ม

สาระฯ 

��� คน

� กลุ่ม

สาระฯ 

    

�.� �� ��     

�. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา และมีผลงานดา้นศิลปะ 

ดนตรี กีฬา และเทคโนโลย ี

 

�.� �� ��     

�.� �� ��     

�.� �� ��     
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เป้าหมายโรงเรียน 

ยทุธ 

ศาสตร์ 

ข้อที� 

ความสําเร็จ 
สรุปผลความสําเร็จ

ตามยทุธศาสตร์ 

สรุปผลความสําเร็จ

ตามเป้าหมาย 

ค่าเฉลี�ย

ตัวชี�วัด 

ผล

ดําเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

�. ผูเ้รียนและบุคลากรร้อยละ �� ประยกุตใ์ชห้ลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั 

�.� �� ���     

�.� �� ��     

�.� �� ��     

��. มีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั

ชุมชนและเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาของโรงเรียน 

��.� �� ��     

��.� �� ��     

 

จากตารางพบว่า ผลความสาํเร็จของยทุธศาสตร์บรรลุ จาํนวน �� ยุทธศาสตร์ ไม่บรรลุ จาํนวน � 

ยุทธศาสตร์ คือในเป้าหมายข้อที�  � ยุทธศาสตร์ที�  � พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป้าหมายข้อที�  � 

ยุทธศาสตร์ที�  � ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพฒันาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้เป้าหมายของ

โรงเรียนบรรลุจาํนวน � เป้าหมาย ไม่บรรลุ จาํนวน � เป้าหมาย สาเหตุที�ไม่บรรลุเนื�องจากปีการศึกษา ����  

กาํหนดระดบัความสาํเร็จตวัชี�วดัไวสู้ง คือร้อยละ ��� แต่ผลการดาํเนินการไม่ถึงร้อยละ ��� 


