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ขอมูลสารสนเทศ 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศกึษา 2555 
 

 ขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษามีความสําคัญและเปนประโยชนสําหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ดังนั้นโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จึงจัดระบบขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษาเพื่อใหเหมาะสมกับการ
นําไปใชโดยแยกเปนระบบยอย ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
2. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน 
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
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ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสรุปโดยแยกตามลําดับ

ดังนี้ 
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1.6  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา / คณะกรรมการนักเรียน 
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1.1.1 ประวัติโรงเรียน 
ในป 2491 ภราดาฮิวเบิรต เจาคณะภราดาเซนตคาเบรียล ไดมอบหมายใหภราดายอหน แมรี่ รวมกับ 

ภราดาภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เพื่อใหบริการดานการศึกษา แกเยาวชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งตอมาโรงเรียนแหงนี้เปนที่รูจัก ในนามของ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 4 มิถุนายน 2491 
เปนวันแรกเริ่มของโรงเรียนแหงนี้ในการทําหนาที่สถาบันการศึกษา ของทองถิ่น ซึ่งมีภราดา ยอหน แมรี่ เปน
ผูจัดการและอธิการ โดยมี นายชลินทร ศรีพิจารณ เปนครูใหญ ปฐมบทของโรงเรียนเซนตหลุยสนั้น ไดเริ่มตน 
โดยคณะครู 6 คน กับ นักเรียน 72 คน เปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3  
  นับตั้งแตโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดเปดดําเนินการสอนใหแกบุตรหลานของชาวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา คณะภราดา และคณะครูตลอดจนเจาหนาที่ ไดทุมเทความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนแหงนี้ใหมี
ความพรอมในทุก ๆ ดาน เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและนักเรียน ที่ตองการจะมี
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหโรงเรียนแหงนี้มีพัฒนาการที่ตอเนื่องอยูตลอดเวลา  
  เริ่มจากป 2495 ภายหลังจากที่ไดมีการกอตั้งโรงเรียนไดไมนานนัก โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา 
ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการยืนยันถึงมาตรฐานดานการศึกษาของโรงเรียน 
และตอมาในปการศึกษา 2496 โรงเรียนแหงนี้ไดมีการเปลีย่นแปลงที่สาํคัญอีกครั้งในดานภาพลกัษณ กลาวคือ 
โรงเรียนไดมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแตงกายจากเดิมที่ใหนักเรียนแตงกายดวยเสื้อสีขาว กางเกง สีกากี มาเปน
เสื้อสีขาว กางเกง สีน้ําเงิน สวมถุงเทาสั้นสีขาว รองเทาสีดํา ดังเชนปรากฏอยูในปจจุบัน  
  อยางไรก็ตามจากการที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับความไววางใจจากผูปกครองโดยการสง
บุตร-หลาน เขามาเรียน เปนจํานวนมาก ทําใหจํานวนนักเรียนไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนสถานที่ตั้งเดิมที่เคย
กวางขวางไมอาจจะรองรับ จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได ในปการศึกษา 2498 จึงไดมีการยายที่ตั้งโรงเรียน    
มาตั้ง ณ ที่ตั้งปจจุบันซึ่งมีเนื้อที่  11 ไร 2 งาน 60 ตารางวา พรอมกับการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม       
ชื่อ "อาคารเซนตหลุยส" จากนั้น ในปการศึกษา 2504 เปนอีกปการศึกษาที่โรงเรยีนเซนตหลยุส ฉะเชิงเทราได
มีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เดนชัด โดยภราดา อันโตนิโอ อธิการในขณะนั้น ไดตัดสินใจขยายการเรียน     
การสอนไปจนถึง ช้ัน ม.7 แผนกวิทยาศาสตร หรือที่คนในยุคนั้นเรียกวาชั้นเตรียมอุดมศึกษา และเพื่อเปนการ
ยกระดับการศึกษาใหทีคุณภาพสูงสุด ในปการศึกษา 2505 ภราดา อันโตนิโอ ไดสรางหอสมุดโดยแยกออกมา
เปนเอกเทศเพื่อใหบริการแกนักเรียน และในปการศึกษา 2507 เปนปที่โรงเรียนไดเปดทําการสอนตั้งแต      
ชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 5  
  ดวยจํานวนนักเรียนที่ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปการศึกษา 2512 ภราดาอะเล็กซานเดอร จึงได
ดําเนินการสรางอาคารเรียนหลังใหม เปนตึกขนาด 3 ช้ัน ยาว 28 เมตร ช่ืออาคาร "อาคารมารีย" เพื่อรองรับ
การขยายตัวของโรงเรียน  

ในปการศึกษา 2518 เปนปที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียนในระดับอนุบาลและไดสราง "อาคารมงฟอรต" ข้ึนในสมัยภราดาพยุง ประจงกิจ ปการศึกษา 
2522 เปนอีกกาวที่สําคัญของโรงเรียน ในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของทองถิ่นไดอยางแทจริง ในปการศึกษานี้ โรงเรียนไดมีการขอรับอนุญาตรับนักเรียนหญิงใน        
ชั้นอนุบาลปที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดมีการพัฒนาสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น  
  ในปการศึกษา 2534 เปนปที่ภราดาอนุรักษ นิธิภัทราภรณ ไดเขามารับหนาที่อธิการ นับเปนยุคที่
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนาการในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว เชน การเรงปรับปรุงอาคาร

1.1 ขอมูลทั่วไปของสถานศกึษา 
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สถานที่ การกอสราง "อาคารวันทามารี" อาคารสําหรับนักเรียนอนุบาล อาคาร"เฉลิมพระเกียรติ" อาคารเรียน 
6 ชั้น รวมถึง การพัฒนาบุคลากรในทุกๆดานเพื่อ รองรับระบบการศึกษายุคใหมซึ่งทําใหเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ในยุคนั้น เปนยุคที่หลายคนกลาววา เปนยุคแหงการเรงรัดพัฒนา ซึ่งความพยายามดังกลาวได
สงผลแกโรงเรียนในปจจุบัน ในดานการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางไรก็ตาม
นอกเหนือจากการพัฒนาดานระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ใหมีความทันสมัยแลว ในดาน
พัฒนาการดานสังคม โรงเรียนเซนตหลุยสไดมุงสงเสริม กิจกรรมตางๆ เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ
สูงสุด โดยในปการศึกษา 2542 ไดรับรางวัล เหรียญเงินระดับประเทศ จาการประกวดวงโยธวาธิต นักเรียน
แหงประเทศไทย ประเภทระดับมัธยมตน ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งที่ 4 ประจําป 2542  
  ในปการศึกษา 2543 ในปการศึกษานี้โรงเรียนไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นับเปนกาวที่สําคัญของโรงเรียนที่มุงสูการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตาม 
พ.ร.บ. 2542 และตามแนวการจัดการศึกษาของคณะเซนตคาเบรียล ในปถัดมา คือ ปการศึกษา 2544 มีการ
อบรมพัฒนาหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูปครูและจัดการเรียนการสอน และภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล 
ไดสราง "อาคารสิรินธร" เพื่อรองรับการเปดมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปการศึกษา 2545 โรงเรียนไดเปด
ทําการสอนในระดับ ม.ปลาย พรอมทั้งไดเชาและซื้อเพื่อขยายเนื้อที่เพิ่มเติมดานหลงัรวมเปน 65 ไร 2 งาน 69 
ตารางวา  
  ในปการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2545 และโรงเรียนยังไดรับประกาศเกียรติ
คุณ จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย โปรด
เกลาโปรดกระหมอม ใหประกาศวา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนสถาบันที่ใหความรวมมือจัดหา       
ผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ําเสมอนานกวา 5 ป อีกดวย โรงเรียนไดจัดทํา
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อวา SWIS (School Web-based Information System) เป น       
Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการ
ปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนไดมุงสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถดานดนตรี ใหมีโอกาสไดแสดงออกโดยการ
จัดตั้ง  วงโยธวาฑิต และผลปรากฏวาไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดวงโยธวาฑิต นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย และชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 23 ประจําป 2547 และรางวัลเหรียญ
เงิน จากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮาแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 ประจําป 2547 
  ปการศึกษา 2547 ภราดาชํานาญ เหลารักผล รับหนาที่อธิการโรงเรียน ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ และการพัฒนาในทุก ๆ  ดาน เพื่อใหโรงเรียนกาวสูการเปนผูนําดานการศึกษาและเทคโนโลยี มีการปรับ
โครงสรางการบริหารและการบริหารการจัดการที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ และภาษาจีน ตลอดจนดานเทคโนโลยี 
โสตทัศนูปกรณ และอาคารสถานที่  มีการคัดสรรบุคลากรที่ เปนชาวตางชาติที่มีความรูความสามารถ
เปรียบเสมือนเจาของภาษามาทําการสอนใหกับนักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใน
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยครูตางชาติรวมกับครูไทย ในปการศึกษา 2549 ทําการ
รื้อถอนอาคารมนัสกิตติ เมมโมเรียล ที่เกาและทรุดโทรมออก เพื่อกอสรางอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหนแมรี่” 
ซึ่งเปนอาคารอเนกประสงค จํานวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยรวม 6,062 ตารางเมตร ประกอบดวยหองประชุม
ขนาดใหญขนาด  900 -1,000 ที่นั่ง  สําหรับรองรับการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึงการเลนกีฬาใน  
รมได หองประชุมยอยขนาด 300 ที่นั่ง  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองออกกําลังกาย ลานจัดนิทรรศการ 
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โรงอาหารขนาดใหญใหทันสมัยถูกสุขลักษณะและหองสมุดที่ทันสมัย ปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรูของผู เรียน โดยการปรับเปลี่ยน ขยายหองปฏิบัติการ จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ทันสมัย ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดตามหองเรียน และมีสื่อเทคโนโลยีที่ครบครัน เพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอน มีหองมัลติมีเดียรวมถึงเครื่องทัศนูปกรณอื่น ๆ ที่ทันสมัย การสงเสริมพัฒนา
บุคลากรในดานเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่กาวไกล ตลอดจนมีการพัฒนาอาคารสถานที่อยาง
ตอเนื่อง มีการปรับสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหรมรื่น สวยงาม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครอง 
และนักเรียน ปการศึกษา 2548 โรงเรียนไดผานการคัดสรรผลงาน และไดรับรางวัลเหรยีญเงิน จากการจัดการ
เรียนรูแบบธุดงคศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง เสริมสรางใหผูเรียน ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของไดใชกระบวนการคิดและทักษะในการพัฒนา
ผลงานที่มีคุณภาพ ผานการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ          
ปการศึกษา 2547 – 2549 และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
  ปการศึกษา 2550 ภราดามณฑล ประทุมราช ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ผูจัดการและผูแทนผูรับ
ใบอนุญาต มุงเนนนโยบายประหยัด เพิ่มคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานเปนทีม และเปดโรงเรียนสูชุมชน  
นอกจากนี้ยังไดปรับปรงุโครงสรางการบริหารโรงเรยีนใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเกี่ยวกับการกอสรางและตกแตงภายในอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่” จัดสรางหองเกียรติยศ 
เพื่อเก็บรวบรวมผลงานตาง ๆ ของโรงเรียนไวเปนสัดสวน ณ ชั้นสอง อาคารศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่ 
จัดสรางหลังคาสระวายน้ํา เพื่อกันแดด - ฝนใหกับผูที่มาใชบริการ จัดทําคูมือครู เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
มุงเนนเรื่องระเบียบและความมีวินัย    ความสะอาด และลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินเชาจากคุณลัดดา – 
บํารุง ศรีคชา มาเปนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน จํานวน 17 ไร เปนเงิน 17.5 ลานบาท   
  ปการศึกษา 2551 โรงเรียนไดจัดใหมีพิธีเสกอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่”  โดยไดรับเกียรติ
จากพระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเปนประธานในพิธี เมื่อวันที่        
4  มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันฉลองครบรอบ 60 ปแหงการกอตั้งโรงเรียน อีกทั้งยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดอาคาร “สิรินธรและศูนยการ
เรียนรูยอหน แมรี่”  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 นําความปลื้มปติยินดีมาสูชาวเซนตหลุยสเปนอยางยิ่ง  
นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบโรงเรียนใหรมรื่น สะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น จัดทาสีอาคารทุก
อาคารใหดูเดนเปนสงา จัดทําและติดตั้งปายบอกทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ภายในโรงเรียนทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ เพื่อใหผูมาติดตอกับทางโรงเรียนไดใชบริการสะดวกขึ้น จัดทําและติดตั้งปายสุภาษิต – คําคม ทั้ง
ภาษาไทย และอังกฤษ ตามอาคาร เพื่อเปนแหลงความรูใหแกนักเรียนทุกคน และในปนี้โรงเรียนไดผานการ
ประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     
นับเปนกาวที่สําคัญของโรงเรียนที่มุงสูการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตามแนวการจัดการศึกษาเซนตคาเบรียล พรอมทั้งไดรบัรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ประเภทกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ รวมไปถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2551 
   ปการศึกษา 2552 โรงเรียนจึงไดจัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
โรงเรียน  โดยพระสังฆราชลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจนัทบรุี  ไดใหเกียรติเปนประธานใน
พิธี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ซึ่งเปนวันครบรอบ 61 ปแหงการกอตั้งโรงเรียน เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะ
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ภราดา คณะครู ผูปกครอง และศิษยเกา อีกทั้งโรงเรียนยังไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับ      
กอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งถือเปนรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่สถานศึกษาไดรับ     
เพราะเปนรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมของโรงเรียน โดยภราดามณฑล ประทุมราช          
ผูอํานวยการฯ ไดเขาเฝารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันที่  27 กรกฎาคม 2552 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และจัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ใน
วันที่   28 กรกฎาคม 2552 โดยมีพิธีแหอัญเชิญเกียรติบัตรในชวงเชาและงานเลี้ยงแสดงความยินดีใน        
ชวงเย็น ซึ่งรางวัลสถานศึกษาพระราชทานฯ ที่ไดรับ สงผลใหผูอํานวยการโรงเรียนไดรับเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติในฐานะเปนผูบริหารที่พัฒนาสถานศึกษาจนไดรับรางวัลพระราชทานจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนี้ไดมีการปรับปรงุภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนแหลง
การเรียนรูของนักเรียน โดยการจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน      
จัดอบรมและสัมมนาครูอยางตอเนื่องทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งการศึกษาดูงานตางประเทศ เพื่อเปนการ
พัฒนาความรูที่ยั่งยืน ทําใหนักเรียนไดประโยชนอยางเต็มที่ มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน จัดทําสนามเด็กเลนระดับประถมศึกษา จัดทําปายขอความ คําสอนตางๆ ของพระบาทสมเด็จ     
พระเจาอยูหัว เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจาํวัน จัดสรางสวนนกเซนตหลุยส ซึ่งมีนกหลากหลาย
ชนิดใหนักเรียนศึกษาหาความรู จัดทําปายแหลงการเรียนรูบริเวณริมแมน้ํา สรางศาลาการเรียนรูของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู ฯ    สวนวรรณคดี และจัดสวนหยอมรอบบริเวณโรงเรียนใหสวยงาม อีกทั้งไดติดตั้ง
กระดานอัจฉริยะ ซึ่งเปนสื่อการสอนที่ทนัสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูและนักเรียนเกิดการ
เรียนรูแบบใหม ๆ เปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังไดรับรางวัลดีเดนตาง ๆ เชน ผูบริหาร
ดีเดน ครูดีเดนของชมรมการศึกษาเอกชน จ.ฉะเชิงเทรา รางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทประถมศึกษา 
ขนาดใหญ ปการศึกษา 2552 อันเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานติดตอกัน 2 ป  และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปการศึกษา 2552 
       ปการศึกษา 2553 โรงเรียนไดจัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
โร งเรี ยน  ในวันที่  4  มิ ถุ นายน  2553 ซึ่ ง เป น วัน ครบ รอบ  62  ป  แห งการก อ ตั้ ง โร งเรี ยน โดย                 
ฯพณฯ  พระสังฆราช สิริพงษ  จรัสศรี ประมุขแหงสังฆมณฑลจันทบุรี ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีเพื่อ
เปนสิริมงคลแกคณะภราดา คณะครู ผูปกครอง และศิษยเกา และในปนี้โรงเรียนยังไดรับรางวัลสถานศึกษา
พระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2552 ซึ่งถือเปนรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่
สถานศึกษาทุกแหงมุงมั่นและปรารถนาที่จะไดรับ โดยผูอํานวยการไดเขาเฝาเพื่อเขารับรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ ศาลาดุสิดาลัย    
สวนจิตรลดา โดยมีพิธีแห  อัญเชิญเกียรติบัตร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และจัดงานเลี้ยงฉลองโรงเรียน
รางวัลพระราชทานระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2551 และระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2552 ข้ึน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติของโรงเรียนและเปน
การเฉลิมฉลอง "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน" นอกจากนี้ไดปรับภูมิทัศนโดยรอบ
บริเวณโรงเรียนใหรมรื่น สะอาดสวยงาม ปรับปรุงเพิ่มเติมแหลงการเรียนรู จัดทํา และติดตั้งปายสุภาษิต –     
คําคม ทั้งภาษาไทย และอังกฤษเพิ่มเติมตามอาคาร เพื่อเปนแหลงความรูใหแกนักเรียนทุกคนและปรับเปลี่ยน
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน   ปการศึกษา 2544  เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2551    
อีกทั้งไดติดตั้งกระดานอัจฉริยะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกหองเรียน เพื่อใชในการจัดการเรียนเรียนการสอน   
ปรับปรุงระบบเสยีงตามสายภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเริ่มการกอสรางบานพักภราดาโรงเรียน
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เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา พรอมทั้งไดสงโรงเรียนเขารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภท
มัธยมศึกษา ขนาดใหญ และไดรับรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาโรงเรยีนอยาง
ตอเนื่อง 

ปการศึกษา 2554  โรงเรียนไดจัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
โรงเรียน ในวันศุกรที่  3 มิถุนายน 2554 ซึ่ ง เป นวันครบรอบ 63 ป   แห งการกอตั้ ง โรงเรียน โดย             
ฯพณฯ  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์ ประมุขแหงสังฆมณฑลนครราชสีมา ไดใหเกียรติเปน
ประธานในพิธี    เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดา คณะครู ผูปกครอง และศิษยเกา อีกทั้งยังไดรับอนุมัติจาก
ทางมูลนิธิฯใหทําการสรางอาคารเรียนหลังใหมทดแทนอาคารเรียนเซนตหลุยส ซึ่งเปนอาคารที่ใชงานมากวา 
50 ป มีรากฐานที่ไมคอยมั่นคง แข็งแรง อีกทั้งขาดความปลอดภัยและมีบุคลากรทั้งครูและนักเรียนใชงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนบนอาคารอยางตอเนื่องและเปนประจํา ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายไดทั้งในปจจุบันและ
อนาคต โดยอาคารเรียนหลังใหมเปนอาคารเรียน 6 ชั้น ใชงบประมาณการกอสรางจํานวน 153 ลานบาท 
กําหนดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ปการศึกษา 2555 รวมเวลากอสรางประมาณ 10 เดือน ประกอบดวย 
ชั้นที่ 1 เปนพื้นที่โลง หองธนาคารโรงเรียน  หองประชาสัมพันธ และหองประกอบการบางสวน ช้ันที่ 2 – 6  
เปนหองเรียน ป. 4 – ม. 2 หองพักครูและหองปฏิบัติการตาง ๆ  ตามลําดับ ซึ่งถือวา เปนอาคารเรียนที่ทันสมัย
เหมาะแกการจัดการศึกษาในยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ไดปรับภูมิทัศนโดยรอบบริเวณโรงเรียนให
แหลงการเรียนรู  โดยไดจัดทําโครงการฐานความรู..ตามรอยพอหลวง 84 ฐาน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปดโอกาสให
บุคลากรครู นักเรียน ทานผูปกครองและบุคคลทั่วไป ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของในหลวงและสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได พรอมทั้งไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ ปการศึกษา 
2554 อันเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานอยางตอเนื่อง 3 ป 

ปการศึกษา 2555  โรงเรียนไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ  
ประจําปการศึกษา 2555  และยังไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก ระหวาง
ปงบประมาณ 2555-2557 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  โรงเรียนไดจัดพิธีเสก 
"อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร" ในวันเสารที่  17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ 
พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ  จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  เปนประธานในพิธี  เพื่อความเปนสิริมงคล
แกคณะภราดา คณะครู นักเรียน ผูปกครอง ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน    

ปจจุบันปการศึกษา 2556 ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ดํารงตําแหนงผูแทนผู รับใบอนุญาต  
ผูอํานวยการ และผูจัดการ มุงเนนนโยบายประหยัด เพิ่มคุณภาพการศึกษา  เนนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และเปดโรงเรียนสูชุมชน โดยจัดใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุก ๆ ดานอยางตอเนื่อง   

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูที่ 128 ถนนศุภกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1  เปดทําการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  บนเนื้อที่ 19 ไร 
3 งาน 23 ตารางวา  มีนักเรียน  3,548  คน  ครูไทย  254 คน ครูตางชาติ  30 คน และเจาหนาที่-พนักงาน  
84 คน 
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1.1.2 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน  
          ปรัชญาของโรงเรียน 

1. จุดมุงหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรมความจริง และการเขาถึงธรรมอัน
สูงสงอันเปนบอเกิดของชีวิต 

2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะอุตสาหะเปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ ดัง
คติพจนของโรงเรียนที่วา “LABOR OMNIA VINCIT” 

          
 
 

เปาหมายของโรงเรียน 
1. พัฒนาเด็กนักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณ 

สังคมและจิตใจ ดวยบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก 
2. ปลูกฝงความรักตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิต

ของคนไทย ภายใตระบบประชาธิปไตย และรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของชาติ 

3. เนนความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะชีวิต การเจนจัด (ความคลองแคลว
หรือชํานาญ) ทางภาษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนเปนคน
มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเปนตรรกะ มีระเบียบวินัยตอตนเอง เปนคนมี
ทรรศนะกวาง ประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอม 

4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิและเสรีภาพตาม
หลักมนุษยชนและการผนึกกําลังการทําความดีตามหลักธรรมของแตละศาสนา
ที่ตนนับถือ รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยูโดยการศึกษาและเขาใจ
วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองของชุมชนและชาติเพื่อเปน
แนวทางสงเสริมสันติภาพและความเขาใจอันดีระหวางมวลมนุษย 

       วัตถุประสงคของโรงเรียน 
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ประเภทสามัญศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประเภทและระดับการศึกษาตาง ๆ 
ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. เพื่อใหบริการการการจัดการศึกษาเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน หรือเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาไปสูความมุงหมายและหลักการที่กําหนดไวในกฎหมายการศึกษา
แหงชาติ สําหรับนักเรียน ผูปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน 

3. เพื่อใหบริการดานวิชาการและดานอื่นแกนักเรียน ผูปกครอง ครู บุคลากรของ
โรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ 
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4. เพื่อจัดการศึกษาอบรมแกผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูยากไรและผูมีความสามารถ
พิเศษตามเจตนารมณของนักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูกอตั้ง
และสถาปนาคณะฯ 

5. ใหบริการที่พักอาศัยแกนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการของโรงเรียน 

 
  นโยบายของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

1. มุงปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนใหเหมาะสม ทันสมัย 
และมีมาตรฐานสากล สอดคลองกับนโยบายของมูลนิธิฯ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 

2. มุงพัฒนาครูฝายบริหาร ฝายปฏิบัติการ และฝายสนับสนุน ใหมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรูความสามารถ และมีความชํานาญแบบมืออาชีพ รวมทั้ง
ดําเนินการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาฯ 

3. มุงเสริมสรางขวัญ กําลังใจ และสวัสดิการแกบุคลากรใหมีความมั่นใจในการ
ทํางาน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

4. เรงรัดปฏิรูปการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญที่สุด ใหผู เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรูและสามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเองรวมทั้งสามารถปฏิบัติตนใหมีคุณคาตอสังคม 

5. มุงแสวงหาความรวมมือจากคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของโรงเรียน และจาก
องคกรภายนอกที่เกี่ยวของในระบบเครือขาย ซึ่งจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนภูมิ
ปญญา การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การประสานงานที่ดี และความภาคภูมิใจ
รวมกัน 

6. มุงเสริมสรางความสัมพันธอันดี ระหวางโรงเรยีนกับชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนได
เขามาใชบริการในดานอาคารสถานที่ ดานบุคลากรทางการศึกษา และเขามา
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

7. มุงสงเสริมการจัดตั้งกองทุนถาวร   (Endowment Fund)   ซึ่งเปนตนกําเนิด
แหงความมั่นคงของสถาบันอันเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก ๆ ดาน 

8. มุงปรับปรุง ซอมแซมอาคารสถานที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยูแลว
ใหสามารถใชประโยชนอยางคุมคามากที่สุด กอนที่จะตัดสินใจวางแผนและ
ดําเนินการกอสรางใหม 

9. มุงพัฒนาระบบงานวิจัยภายในโรงเรียนใหถูกหลักวิชา สามารถนําผลมาใชเปน
ขอมูลในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

10. มุ งพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล ทั้ งในดานปจจั ย 
กระบวนการผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน จนสามารถประกันคุณภาพฯ และไดรับ
การรับรองคุณภาพฯ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
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อัตลักษณของโรงเรียน     จริยธรรมเดน  เนนจิตตารมณ 

จริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงคุณธรรมความดี ยึดมั่นในศาสนา                             
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

จิตตารมณ หมายถึง การดําเนินชีวิต ตามแบบทานนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ 
มงฟอรต ซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความรับผิดชอบ ความ
ทุมเท ความเสียสละ ความวิริยะ ความนอบนอม การอุทิศตน  
และการเปนแบบอยางที่ดี     

        เอกลักษณของโรงเรียน     ศิษยเซนตหลุยส  สวัสดี  นอบนอม 
 

 วิธีการบริหารจัดการ 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 6 ฝาย ไดแก สํานัก

ผูอํานวยการ ฝายธุรการ – การเงิน ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริหารทั่วไป และฝายปฐมวัย   
ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบกระจายอํานาจบุคลากรมีสวนรวม   

 
1.1.3 รายนามอธิการโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตั้งแตอดีต – ปจจุบัน 

1.   ภราดายอหนแมรี่   พ.ศ. 2491 – 2495 
  2.   ภราดาอิลเดอฟองโซ   พ.ศ. 2495 – 2496 

3.   ภราดาเซราฟน   พ.ศ. 2496 – 2500 
4.   ภราดาโฮโนรา   พ.ศ. 2500 – 2504 
5.   ภราดาอันโตนิโอ   พ.ศ. 2504 – 2509 
6.   ภราดาฮูเบรต ไมเกต   พ.ศ. 2509 – 2510 
7.   ภราดาอะเล็กซานเดอร  พ.ศ. 2510 – 2513 
8.   ภราดาบัญญัติ โรจนารุณ พ.ศ. 2513 – 2517 
9.   ภราดาพยุง  ประจงกจิ พ.ศ. 2517 – 2521 
10. ภราดาประสทิธิ์ ไชยเผือก พ.ศ. 2522 – 2528 
11. ภราดาชูชาติ  ลิปสุวรรณโชต ิ พ.ศ. 2528 – 2532 
12. ภราดาวิจารณ แสงหาญ พ.ศ. 2532 – 2534 
13. ภราดาอนุรักษ นิธิภัทราภรณ พ.ศ. 2534 – 2541 
14. ภราดามีศักดิ์           วองประชานุกูล พ.ศ. 2541 – 2547 
15. ภราดาชํานาญ เหลารักผล พ.ศ. 2547 – 2550 
16. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช พ.ศ. 2550  - 2555 

 
 
1.1.4 สถานที่ตั้ง 
 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ต้ังอยูเลขที่ 128 ถนนศุภกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 โทรศัพท  0-3853-5500  โทรสาร 0-3853-5501 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
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    1.1.5 ขนาดของสถานที่ตั้ง 
 เปดสอนตั้งแตระดับการศึกษาเตรียมอนบุาล ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 จํานวน  

100 หองเรียน      (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555)  
 จํานวนนักเรียนการศึกษาปฐมวัยทั้งหมด          679  คน มีเด็กพเิศษ -   คน  

 จํานวนนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด   3,061   คน มีเด็กพิเศษ  -   คน 
 

 

1.1.6 เน้ือท่ี / อาคารสถานที่โรงเรียน 
-   อาคารเรียนและอาคารประกอบการ  ทั้งหมด  13 หลัง  ไดแก   

รายการ 

อา
คา

รม
งฟ

อร
ต 

อา
คา

รเ
ซน

ตห
ลุย

สว
ิทย

าค
าร

 

อา
คา

รส
ิริน

ธร
 

อา
คา

รเ
ฉล

ิมฯ
 

อา
คา

รศ
ูนย

กา
รเ

รีย
นร

ูฯ 

อา
คา

รบ
าน

พัก
ภร

าด
าห

ลัง
เก

า 
 

อา
คา

รห
อส

มุด
เก

า 

อา
คา

รไ
ม 

1 
ชั้น

 ด
าน

ทิศ
ตะ

วัน
ตก

 

อา
คา

รส
ัฐย

าฯ
  

อา
คา

รว
ันท

าม
าร

ี   
   

 

อา
คา

รไ
ม 

2 
ชั้น

 

อา
คา

รพ
ัสด

ุ-ค
รุภ

ัณ
ฑ

 

สถ
าน

ที่ก
ลา

งแ
จง

 

รว
ม 

หองเรียน 33 20 25 18 8 104 

หองปฏิบัติการทางดนตรี 1  1 1 3 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 2 3 1 7 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 1 3 4 

หองปฏิบัติการทางภาษา 2 1 1 4 

หองคําสอน 1  1 

หองสมุด  1 1 2 

หองสื่อ 1  2 1 4 

หองพักครู 2 5 5 3 1 16 

หองสํานักงาน 1 2 1 5 2 1 12 

หองพัสดุครุภัณฑ  1 1 

หองมุมสวัสดิการ  1 1 

หองพยาบาล 1  1 2 

หองประชุม 1 1 2 1 5 

หอประชุม  1 1 

ธนาคารโรงเรียน 1 1 

หองเบเกอรี่  1 1 

โรงอาหาร  1 1 2 

ธนาคารขยะ  1 1 

สนามเด็กเลน  / บอบอล  2 1 3 
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รายการ 

อา
คา

รม
งฟ

อร
ต 

อา
คา

รเ
ซน

ตห
ลุย

สว
ิทย

าค
าร

 

อา
คา

รส
ิริน

ธร
 

อา
คา

รเ
ฉล

ิมฯ
 

อา
คา

รศ
ูนย

กา
รเ

รีย
นร

ูฯ 

อา
คา

รบ
าน

พัก
ภร

าด
าห

ลัง
เก

า 
 

อา
คา

รห
อส

มุด
เก

า 

อา
คา

รไ
ม 

1 
ชั้น

 ด
าน

ทิศ
ตะ

วัน
ตก

 

อา
คา

รส
ัฐย

าฯ
  

อา
คา

รว
ันท

าม
าร

ี   
   

 

อา
คา

รไ
ม 

2 
ชั้น

 

อา
คา

รพ
ัสด

ุ-ค
รุภ

ัณ
ฑ

 

สถ
าน

ที่ก
ลา

งแ
จง

 

รว
ม 

สนามกีฬา  1 1 

หองนํ้า 21 12 7 6 2 7 8 152 

จุดน้ําดื่ม  144 144 

 
-   จํานวนหองเรียน  ทั้งหมด  100  หองเรียน  แบงเปน 

- เตรียมอนุบาล  =        2 หอง 
- ชั้นปฐมวัย 1 – 3  =      24      หอง 
- ชั้น ป.1 - ป.6    =      36      หอง 
- ชั้น ม.1 - ม.6    =      38      หอง 

 

1.1.7  หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ   
  ระดับการศึกษาปฐมวัย    มีหองปฏิบัติการดังนี้ 

- หอง Sound Lab ปฐมวัย    -  หองปฏิบัติการทางภาษาปฐมวัย  
- หองสื่อปฐมวัย   -  หองคียบอรดปฐมวัย  
- หองคอมพิวเตอรปฐมวัย  -  หองสมุดปฐมวัย 
- หองจริยธรรม   -  หองศิลปะปฐมวัย 
- หองบอบอล    -  หองผลิตสื่อปฐมวัย 
- หองอาหารนักเรียนปฐมวัย  -  หองพยาบาล 

   ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา   มีหองปฏิบัติการดังนี้ 
- หองดนตรีไทย   -  หองนาฏศิลป 
- หองดนตรีสากล   -  หองคียบอรด 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1  -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2  
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมตน  -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมปลาย 
- หอง Sound Lab    -  หองสมุดแผนกประถมและแผนกมัธยม 
- หองปฏิบัติการทางเคมี  -  หองปฏิบัติการทางฟสิกส  
- หองปฏิบัติการทางชีววิทยา    -  หอง FITNESS  
- หองลูกเสือ    -  หองธนาคารโรงเรียน 
- หองธนาคารขยะรีไซเคิล  -  หองงานอภิบาล  
- หองพยาบาล    -  หองแนะแนว 
- หองโสตฯ     -  หองสารสนเทศ  
- หองคอมพิวเตอรครู   -  หองปฏิบัติการศิลปะ 
- หองเบเกอรี่                -  วงโยธวาทิต 
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1.1.8 จํานวนบุคลากร 
 1.1.8.1 ขอมูลนักเรียน 

ปจจุบันสถานศึกษามีขอมูลเกี่ยวกบัจํานวนนักเรียน (ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555) ดังนี้ 
- จํานวนนักเรียนทั้งหมด     3,740    คน 
-     จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ันทีเ่ปดสอน 

ระดับชั้น 
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เตรียมอนบุาล - - - 22 23 45 19 19 38 
ปฐมวัย  1 120 112 232 93 110 203 103 117 220 
ปฐมวัย  2 104 105 209 110 90 200 97 116 213 
ปฐมวัย  3 117 117 234 109 109 218 112 96 208 
รวมปฐมวัย 341 334 675 334 332 666 331 348 679 

ประถมศึกษาปที่  1 130 122 252 118 118 236 112 118 230 
ประถมศึกษาปที่  2 121 108 229 126 123 249 119 120 239 
ประถมศึกษาปที่  3 133 122 255 115 111 226 119 120 239 

รวมชวงชั้นที่ 1 384 352 736 359 352 711 350 358 708 

ระดับชั้น 
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปที่  4 144 132 276 137 124 261 107 103 210 
ประถมศึกษาปที่  5 142 126 268 143 135 278 139 125 264 
ประถมศึกษาปที่  6 146 139 285 142 130 272 143 134 277 

รวมชวงชั้นที่ 2 432 397 829 422 389 811 389 362 751 
รวมประถมศึกษา 816 749 1,565 781 741 1,522 739 720 1,459 
มัธยมศึกษาปที่  1 153 135 288 144 125 269 115 108 223 
มัธยมศึกษาปที่  2 166 141 307 155 137 292 144 124 268 
มัธยมศึกษาปที่  3 166 141 307 169 139 308 159 132 291 
รวมชวงชั้นที่ 3 485 417 902 468 401 869 418 364 782 

มัธยมศึกษาปที่  4 127 127 254 130 147 277 153 151 304 
มัธยมศึกษาปที่  5 113 150 263 117 127 244 129 144 273 
มัธยมศึกษาปที่  6 110 121 231 112 150 262 116 127 243 
รวมชวงชั้นที่ 4 350 398 748 359 424 783 398 422 820 
รวมมัธยมศึกษา 835 815 1,650 827 825 1,652 816 786 1,602 

รวมท้ังหมด 1,992 1,898 3,890 1,942 1,898 3,840 1,886 1,854 3,740 
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 2. จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 3,032 คน คิดเปนรอยละ 99.08 (สรุปขอมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2555) 
 3. จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 2,758 คน คิดเปนรอยละ 85.83 (สรุป
ขอมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555) 
 4. จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 434 คน   คิดเปนรอยละ 14.17 (สรุปขอมลู ณ วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2555)  
 

รายการ 
จํานวน (คน) (N=3,061) 

ผอม 
คอนขาง

ผอม 
สม
สวน 

ทวม เริ่มอวน อวน 

ผลการเจริญเติบโต  
ตามเกณฑน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑตามกรม
อนามัย  

95 155 1,988 183 301 339 

  
 5. จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม - คน   คิดเปนรอยละ0.00 
 6. จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ - คน   คิดเปนรอยละ 0.00 
 7. จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - คน   คิดเปนรอยละ 0.00 
 8. จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) - คน   คิดเปนรอยละ 0.00 
 
 

รายการ 
จํานวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม 
ผูเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม - - - - - 
ผูเรียนปญญาเลิศ - - - - - 
-  คณิตศาสตร      
-  วิทยาศาสตร      
-  ภาษาอังกฤษ      
-  ศิลปะ      
-  นาฏศิลป/ดนตร ี      
-  พลศึกษา      
-  อื่น ๆ (ระบุ)      

๔. ผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพเิศษ - - - - - 

-  ยากจน      

-  ดอยโอกาส        

-  อื่น ๆ (ระบ)ุ..................................      

ผูเรียนซ้ําชั้น - - - - - 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 15 

รายการ 
จํานวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม 
ผูเรียนที่ขาดเรียนมากกวารอยละ 5 
ของเวลาเรียน (วัน) ตลอดปการศึกษา 

- - - - - 

ผูเรียนลาออกกลางคัน - - - - - 
     ผูเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง   - - - - - 

        - เอดส      
- ยาเสพติด      
- ความรุนแรง      

       - พฤติกรรมกาวราวตามคําวินิจฉัยแพทย         
 

  9. สถิติการมาเรียนคิดเปนรอยละ 96.08 / เดือน  มาสายคิดเปนรอยละ 0.20 / เดือน ลาคิดเปน
รอยละ 0.00 และขาดเรียน คิดเปนรอยละ 3.73 / เดือน 
    

สถิติขาด ลา มาสาย นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

 

เดือน 
รายการ 

นักเรียน
ทั้งหมด 

มา % สาย % ลา % ขาด % 

เดือนพฤษภาคม 2555 3,529 3,385 95.93 2.56 0.07 0 0.00 141 4.00 

เดือนมิถุนายน 2555 3,795 3,636 95.81 7.05 0.19 0.05 0.00 152 4.01 

เดือนกรกฎาคม 2555 3,795 3,627 95.56 3.41 0.09 0 0.00 165 4.35 

เดือนสงิหาคม 2555 3,714 3,526 94.93 3.20 0.09 0 0.00 185 4.98 

เดือนกันยายน 2555 3,748 3,615 96.46 14.80 0.39 0 0.00 118 3.15 

เดือนพฤศจิกายน 2555 3,737 3,569 95.50 9.35 0.25 0 0.00 159 4.25 

เดือนธันวาคม 2555 3,746 3,670 97.98 5.92 0.16 0.77 0.02 69 1.84 

เดือนมกราคม  2556 3,736 3,556 95.18 14.2 0.38 0 0.00 166 4.44 
เดือนกุมภาพันธ 2556 3,708 3,609 97.34 5.68 0.15 0 0.00 93 2.51 

เฉลี่ย  3,577 96.08 7.35 0.20 0.09 0.00 139 3.73 

  
 10. จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 3,740 คน  
คิดเปนรอยละ 100.00 
 11. จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูปกครอง 3,079  คน คิดเปนรอยละ 
100.00 (ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555) จากแบบประเมินคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม        
ผูปกครอง ปการศึกษา 2555 
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ชั้น 

ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

จํา
นว

นน
ักเ

รีย
นท

ี่เข
าร

วม
ทั้ง

หม
ด 

ระดับคุณภาพ 

จํา
นว

นน
ักเ

รีย
นท

ี่เข
าร

วม
ทั้ง

หม
ด 

ระดับคุณภาพ 

ดีเ
ยี่ย

ม(
5)

 

รอ
ยล

ะ 

ดี(
4)

 

รอ
ยล

ะ 

คว
รป

รับ
ปร

ุง(
1-

3)
 

รอ
ยล

ะ 

ดีเ
ยี่ย

ม(
5)

 

รอ
ยล

ะ 

ดี(
4)

 

รอ
ยล

ะ 

คว
รป

รับ
ปร

ุง(
1-

3)
 

รอ
ยล

ะ 

ป.1 252 27 10.71 225 89.29 0 0 236 29 12.29 207 87.71 0 0 

ป.2 229 64 27.95 165 72.05 0 0 249 62 24.90 187 75.10 0 0 

ป.3 255 73 28.63 182 71.37 0 0 226 75 33.30 151 66.70 0 0 

ป.4 276 86 31.07 190 68.93 0 0 261 92 35.25 169 64.75 0 0 

ป.5 268 107 39.93 161 60.07 0 0 278 98 35.34 180 64.66 0 0 

ป.6 285 71 24.74 215 75.26 0 0 272 80 29.50 192 70.50 0 0 

ม.1 264 72 27.03 192 72.97 0 0 269 73 28.49 196 71.51 0 0 

ม.2 307 51 16.53 256 83.47 0 0 292 55 18.92 237 81.08 0 0 

ม.3 307 95 30.86 212 69.14 0 0 308 90 29.22 218 70.78 0 0 

ม.4 254 56 21.85 199 78.15 0 0 277 65 23.38 212 76.62 0 0 

ม.5 263 82 31.18 181 68.82 0 0 244 100 40.78 145 59.22 0 0 

ม.6 231 83 35.93 148 64.07 0 0 262 85 32.35 177 67.65 0 0 

รวม 3,191 865 27.10 2,326 72.90 0 0.00 3,174 904 28.49 2,270 71.52 0 0.00 
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 12. จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,079 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
(ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555) จากแบบประเมินคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
ประจําปการศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 
 13. จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกประเทศ 3,740 คน       
คิดเปนรอยละ 100.00  
 14. จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ 3,740 คน  คิดเปนรอยละ 100.00 
 15. จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 3,740 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 
 
 
 
 
 

ชั้น 

ปการศึกษา 2555 

จํา
นว

นน
ักเ

รีย
นท

ี่เข
าร

วม
ทั้ง

หม
ด 

ระดับคุณภาพ 

ดีเ
ยี่ย

ม(
5)

 

รอ
ยล

ะ 

ดี(
4)

 

รอ
ยล

ะ 

คว
รป

รับ
ปร

ุง(
1-

3)
 

รอ
ยล

ะ 

ป.1 321 31.25 13.53 199.8 86.47 0 0 

ป.2 239 61 25.52 178 74.48 0 0 

ป.3 243 83.25 34.26 159.8 65.74 0 0 

ป.4 210 99.5 47.38 110.5 52.62 0 0 

ป.5 264 117.5 44.51 146.5 55.49 0 0 

ป.6 277 83 29.96 194 70.04 0 0 

ม.1 225 90.5 40.22 134.5 59.78 0 0 

ม.2 269 56.5 21 212.5 79.00 0 0 

ม.3 295 97 32.88 198 67.12 0 0 

ม.4 305 74 24.26 231 75.74 0 0 

ม.5 278 105.3 37.86 172.8 62.14 0 0 

ม.6 243 84.75 34.88 158.3 65.12 0 0 

รวม 3,079 983.5 32.19 2096 67.81 0 0 
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1.1.8.2 ขอมูลบุคลากร 
จํานวนบุคลากรแยกประเภท เพศ ระดบัการศึกษา อายุจรงิ และอายุงาน ปการศึกษา 2553 - 2555 

 

ขอมูลบุคลากร 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  จํานวนจําแนกตามเพศ       
     -   เพศชาย 62 22.55 69 24.47 72 25.26 
      -  เพศหญิง 213 77.45 213 75.53 213 74.74 
               รวม 275 100.00 282 100.00 285 100.00 
2.  จําแนกตามระดับการศึกษา       
      - ปริญญาเอก - - 1 0.35 1 0.35 
     -  ปริญญาโท 27 9.82 30 10.64 36 12.63 
     -  ปริญญาตรี 241 87.64 240 85.11 240 84.21 
     -  อนุปริญญา 5 1.82 11 3.90 1 0.35 
     -  ต่ํากวาอนุปริญญา 2 0.73 - - 7 2.46 
                รวม 275 100.00 282 100.00 285 100.00 
3.  จําแนกตามอายุงาน       
     -  ต่ํากวา 1 ป 22 8.00 29 10.28 25 8.77 
     -  1-  2   ป 23 8.36 29 10.28 37 12.98 
     -  3 -  5  ป 49 17.82 35 12.41 31 10.88 
     -  6  -  10  ป 57 20.73 54 19.15 57 20.00 
     -  10 -  15  ป 62 22.55 52 18.44 39 13.68 
     -  15 -  20  ป 44 16.00 61 21.63 66 23.16 
     -  21 -  25  ป 3 1.09 8 2.84 16 5.61 
     -  26 -  30  ป 8 2.91 5 1.77 4 1.40 
     -  31 -  35  ป 5 1.82 8 2.84 9 3.16 
     -  36 – 40  ป 2 0.73 1 0.35 1 0.35 

รวม 275 100.00 282 100.00 285 100.00 
4.  จําแนกตามประเภทบุคลากร       
     -  ภราดา 4 1.45 3 1.06 3 1.05 
     -  ครูไทย 192 69.82 192 68.09 194 68.07 
     -  ครูชาวตางชาติ 26 9.45 33 11.70 32 11.23 
     -  ครูสนับสนุน 43 15.64 42 14.89 42 14.74 
     -  เจาหนาที่ 10 3.64 12 4.26 14 4.91 

รวม 275 100.00 282 100.00 285 100.00 
5.  ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 190 69.09 165 58.51 174 61.05 
     ครูที่สอนวิชาตรงตามความถนัด 85 30.91 117 41.49 111 38.95 
                 รวม 275 100.00 282 100.00 285 100.00 
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1.1.8.3 จํานวนผูบริหารและผูรวมบริหาร ปการศึกษา 2555 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จากสถาบัน เริ่มทํางาน  ตําแหนง/หนาที่ 

1 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช กศ.ด. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 พ.ค. 2550 ผูอํานวยการ/ ผูจัดการ 

2 ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน ศศ.ม. 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

16 พ.ค. 2549 
รองผูอํานวยการ/
หัวหนาฝายกิจการ

นักเรียน  

3 ภราดาวิทยา เทพกอม ร.บ. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย   
ธรรมาธิราช 

16 พ.ค. 2553 
รองผูอํานวยการ / 
หัวหนาฝายวิชาการ 

4 มิสปสุตา โอษฐจันทรศรี กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ธ.ค. 2547 
หัวหนาฝายธุรการ - 

การเงิน/หัวหนาแผนก
การเงิน 

5 มิสปยาภรณ คําเวียงจันทร ศศ.ม. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

1 ก.ย. 2537 หัวหนาแผนกธุรการ 

6 มิสสาวิตรี แขกเทศ ศศ.ม. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

1 เม.ย. 2540 
ผูชวยฝายวิชาการ

ประถม 

7 มิสสุพัตรา              แกวแสนสุข วท.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา 14 ม.ค. 2543  
ผูชวยฝายวิชาการ

มัธยมศึกษาตอนตน 

8 มิสพรเพ็ญ              ศาลานอย คบ. วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 19 พ.ย.2534 
ผูชวยฝายวิชาการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

9 มิสรัดดาวรรณ ดีประสิทธิ์ปญญา กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ก.ย. 2537 หัวหนาแผนกกิจกรรม 

10 มิสอาภรณ วิริยะรัมภ กศ.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 16พ.ค. 2545 หัวหนาแผนกปกครอง 

11 ม.ธงชัย กิจเจริญ ค.บ. วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 1 มิ.ย. 2520 
หัวหนาฝายบริหาร
ทั่วไป/หัวหนาแผนก

อาคารสถานที่ 

12 มิสนพรัตน รัตนบวร ค.บ. 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ 

31 มี.ค. 2538 หัวหนาแผนกบริการ 

13 มิสวรรณา กรัสพรหม กศ.ม. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

1 ก.ย. 2538 หัวหนาฝายปฐมวัย 
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1.2 โครงสรางการบริหารโรงเรียน 
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 1.3.1 ความสําเร็จ / ความภาคภูมิใจของโรงเรียน  
  1.3.1.1  เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2555 
 
  

ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
1 ไดรับเกียรติบัตรผูใหการสนับสนุนนักเรียนเขาแขงขันตอบ

ปญหา โครงการแขงขันตอบปญหาประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้งชิงแชมป โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 ชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลายในเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

สํานักงานเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จาก
นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมือง
ฉะเชิงเทรา 

3 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมและชนะเลิศรับมัธยมฯ 
การประกวดโครงงานนวัตกรรมสุขภาพดีเดน โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพดีเดนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง 
ฉะเชิงเทรา 
 

โรงพยาบาลพุทธโสธรจากนายวีระพงษ เพง
วาณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 

4 รางวัลการสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬานักเรียน 
(บาสเกตบอล) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี      ผูวา
ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5 ไดรับเกียรติบัตรนํานักนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบ
ปญหากฎหมาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราช
กุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
รอบ 28 กรกฎาคม 2555  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม 2555 
 

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

6 ไดรับประกาศเกียรติคุณชั้นที่  3 เปนสถาบันที่ใหความ
รวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิต เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษย 
อยางสม่ําเสมอติดตอกันนานกวา 9 ป รวมเปนปริมาณ
โลหิตสะสมที่ไดรับบริจาคเกินกวา 3,200 หนวย  เมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ  2556 
 

สภากาชาดไทย 

7 ไดรับประกาศเกียรติคุณบัตรในการใหความอนุเคราะห
สถานที่ในการจัดกิจกรรม “วันการศึกษาเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา” ประจําปการศึกษา 2555  เมื่อวันที่   22 
กุมภาพันธ 2556 
 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.3 ศกัยภาพของสถานศกึษา 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
8 ไดรับเกียรติบัตรในการสนับสนุนโครงการคายอาสาพัฒนา

ชนบท ในการจัดทําสนามเด็กเลนอนุบาล เปนจํานวนเงิน 
180,000 บาท ณ โรงเรียนบานทากลอย อําเภอทา
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่  9 -10 มีนาคม 
2556 

โรงเรียนบานทากลอย (ทรัพยกมลประชาสรรค) 

9 โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
ประจําปการศึกษา 2554 

กระทรวงศึกษาธิการ 

10 รางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมากระหวาง
ปงบประมาณ 2555-2557 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน 

    
 1.3.1.2 เกียรติประวัติความภาคภูมิใจของบุคลากร 

ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
ประเภทผูบริหาร 

1 ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช ไดรับเกียรติบัตรเปนผู
เสียสละ บําเพ็ญประโยชนอุทิศตนเพื่อการศึกษาเอกชน 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 

สํานักงานการศึกษาเอกชน 

2 ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช ไดรับโลผูใหการสนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราดวยดีตลอดมา 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 

ชมรมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3 ภราดาวิทยา  เทพกอม รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 
2555 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประเภทคร ู
1 มิสลําเพย พวงมาลัย ครูสอนดี" ประจําป 2554 สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ

คุณภาพเยาวชน 
2 มิสลําเพย พวงมาลัย คุรุสดุดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
3 มิสลําเพย พวงมาลัย รางวัลชมเชย ครูดีเดน ปการศึกษา 

2555 ประเภทครูผูสอน ระดับ ม.4-6 
สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

4 มิสพวงทอง  วงศพลับ ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 
ประเภทผูสอน ประจําป 2554 

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

5 มิสพวงทอง  วงศพลับ ครูสอนดี" ประจําป 2554  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ
คุณภาพเยาวชน 

6 มิสนวพร  ปนทอง ครูสอนดี" ประจําป 2554  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ
คุณภาพเยาวชน 

7 มิสนวพร  ปนทอง ผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค." ประจําป พ.ศ. 
2555 ระดับประเทศ 
 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
8 ม.อนันต  จิตตอารียเทพ  ครูผูสอนดีเดน ประจําป 2555  

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

9 ม.อนันต  จิตตอารียเทพ ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

10 มิสมัลลิกา  พุทธเมฆ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

11 มิสมัลลิกา  พุทธเมฆ ครูแสนด ี มหาวิทยาลัยศรีปุม วิทยาเขตชลบุรี 

12 มิสณัฐตินา  รุจิพงษ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

13 มิสณัฐตินา  รุจิพงษ ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14 มิสธนภสสรณ  กอนทอง หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
15 มิสธนภสสรณ  กอนทอง ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 

2555 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

16 รัดดาวรรณ  ดีประสิทธิ์ปญญา ครูสอนดี" ประจําป 2554  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ
คุณภาพเยาวชน 

17 ม.เจด็จ ชนะประสพ ครูสอนดี" ประจําป 2554  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ
คุณภาพเยาวชน 

18 มิสยุพิน บุดดาหวัง ครูผูสอนดีเดน ประจําป 2555 กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

19 มิสโสภา ธีรจิรัญญ ครูผูสอนดีเดน ประจําป 2555  กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

20 มิสภรณุต  ศรีสุวรรณ ครูภาษาไทยดีเดน  ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
21 มิสนฤมล  สีคะปสสะ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
22 มิสรุงฤดี  อังศิริ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
23 ม.ธนาวุธ  ตอรบรัมย หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
24 มิสอํานวยพร ตอรบรัมย หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
25 มิสอุษณี  สิมะขจรเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
26 มิสจันทิพย เครือจันทร หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
27 มิสณฐภร  คูหาพัฒนกุล หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
28 มิสฐิติพร พรหมศิริ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
29 มิสวัสยามน มิ่งระหงส หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
30 มิสอมรรักษ  เจริญศรี หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
31 มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
32 ม.สุเมธ  พุทธเมฆ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
33 มิสจรินทร  กาเหวานาค หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
34 มิสจันทนา  ศิริโสภาพงษ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
35 มิสจารุวรรณ  สัจจะวัฒนวิมล หนึ่งแสนครูดี ประจําป 

2555 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

36 มิสเกษรา  เฉยงาม หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
37 มิสสุดา  ดงหลง หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
38 มิสรจนา  สุวรรณกุล หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
39 มิสอรวรรณ  ธนะวัฒน หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
40 มิสดวงพร  คดีธรรม หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 

 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
41 มิสพรพิมล  อติชาติธานินทร หนึ่งแสนครูดี ประจําป 

2555 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

42 ม.เวสารัช บัวเจริญ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
43 มิสรุงรักษ  นุมไทย หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
44 มิสสายทอง  สงฆเจริญ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
45 ม.กฤตกร น้ําทิพย หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
46 มิสยุพิน    บุดดาหวัง หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555    สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
47 ม.ศรายุทธ  บัวศรี หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
48 มิสวิภาจรี  ชาญศรีสมุทร หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
49 มิสชฎามาศ  ศรีชนะวัฒน หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
50 มิสชุติมา  มุสิการยกูล หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
51 มิสจุฬารัตน  ฤทธิ์มงคล หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
52 มิสวีนา  ซอดี หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
53 มิสฉันทนา  ดานดี หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
54 มิสดาริกา  กลิ่นอบเชย หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
55 มิสศิริลักษณ  บูรณะวงศตระกูล หนึ่งแสนครูดี ประจําป 

2555 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

56 ม.ไพศร  คูหาพัฒนกุล หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
57 มิสจุฑาทิพย  วรศักดิ์เสนีย หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
58 มิสภัตชนัน  สุขผึ้ง หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
59 มิสภิญญาพัชร  ฉลาดเขียว หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
60 มิสปยาภรณ  คําเวียงจันทร หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
61 มิสหทัยชนก  ศรีชนะวัฒน หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
62 มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
63 มิสมณีรัตน  แปนเกตุ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
64 มิสนพเกา ปราชญากุล หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
65 มิสพูลทรัพย รักษาสุข หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
66 มิสพรเพ็ญ  ศาลานอย หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
67 มิสธัญษิตา  มงคลศิริ หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
68 ม.สุรัตน  มูลชัยสุข หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
69 ม.นที  ศรีสมัย หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2555 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
70 มิสสิริญาพร รุงเรือง คุรุคุณธรรม" เข็มทองแดง ประจําป 

2555 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

71 มิสวรรณา  กรัสพรหม ผูบริหารดีเดน ประจําปการศึกษา 
2555 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

72 มิสเจนจิรา  เชื้อแกว ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
73 มิสรัตนา ทองคําพันธุ ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
74 มิสปูรดา  จี๊ดนาเกลือ ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
75 มิสสุภาพร  เพ็ชรสดใส ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
76 มิสสุมานิต  เรืองกระจาง ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 

2555 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
77 มิสบุญสม บุญประเสริฐ ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 

2555 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

78 มิสปราณี มูลแจ ครูดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
79 ม.ประสบสุข  ปราชญากุล ครูแสนดี มหาวิทยาลัยศรีปุม วิทยาเขตชลบุรี 
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1.4.1 สภาพชมุชนโดยรอบ   
 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศึกษามีลักษณะอยูในชุมชนเมือง บริเวณใกลเคียงโดยรอบ

โรงเรียน (สถานที่สําคัญ) ไดแก โรงเรียนเซนตแอนโทนี โรงเรียนศรีวรการ โรงเรียนสมาคมสงเคราะห อยูใกล
ตลาดสดบอบัว   

 อาชีพหลักของชุมชน   คือ  รับจาง  คาขาย   เนื่องจางอยูในชุมชนเมือง  และอยูใกลตลาดสด 
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือ    

งานนมัสการหลวงพอพุทธโสธร  แขงเรือ  
 

1.4.2 ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
 

1.4.3 อาชีพหลักของผูปกครอง  
 

ตารางแสดงจาํนวนอาชีพหลักของผูปกครอง (คิดเปนรอยละของผูปกครองท้ังหมด)  
ระหวางปการศึกษา 2553 – 2555 

 

อาชีพ 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

รับราชการ 680 17.48 675 17.58 641 17.14 
คาขาย 1,228 31.57 1,282 33.38 1,061 28.37 
เกษตรกร 362 9.30 321 8.36 348 9.31 
รับจาง 802 20.62 789 20.55 768 20.53 
ไมมีอาชีพ 327 8.41 317 8.25 362 9.68 
พนักงานรฐัวิสาหกิจ 195 5.01 152 3.96 207 5.53 
อื่น ๆ  296 7.61 304 7.92 353 9.44 

รวม 3,890 100.00 3,840 100.00 3,740 100.00 
 

ศาสนาที่ผูปกครองนับถือ (คิดเปนรอยละของผูปกครองทั้งหมด) ระหวางปการศึกษา 2553 – 2555 
 

ศาสนา 
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พุทธ 3,789 96.75 3,720 96.87 3,641 97.35 
คริสต 65 2.26 81 2.11 68 1.82 
อิสลาม 36 0.99 39 1.02 31 0.83 

รวม 3,890 100.00 3,840 100.00 3,740 100.00 

1.4 แนวโนมการพฒันาทองถิ่น 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 27 

               
 

 ดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยและ
เปนไปตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สพฐ.และ สมศ. มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 1.5.1 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดหลักสูตรของโรงเรียนดังนี้ 
 1. ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปที่ 3 ใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  
 2. ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 ใชหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเปน 3 แผนการเรียน คือ แผน        
การเรียนวิทย – คณิต แผนการเรียนศิลป – ภาษา และแผนการเรียนศิลป – คํานวณ 

  

 1.5.2 ดานวิชาการ 
 กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เนนการเรียนรูของผู เรียนเปนสําคัญ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติโดยไดทําการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและนอกสถานศึกษา เพื่อตองการใหเยาวชนเปน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพทั้งดานความรูความสามารถรวมถึงเปนบคุคลที่สามารถบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
แกตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมตอไป 

 การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ แบงเปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ดังนี้ 
ภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

-  การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษปกติสําหรับนักเรียนทุกคน เปดสอน
ตั้งแตระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 โดยครูไทยรวมกับครู
ตางชาติ 

-   การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา โดยครูตางชาติรวมกับครูไทย 

   ภาษาจีน  จัดการเรียนการสอนดังนี้ 
- เปดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป – ภาษา โดยครูจีนรวมกับ
ครูไทย 

  1.5.3 ดานวิทยาศาสตร 
 โรงเรียนไดนําเอาเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทนัสมยัมาใชในการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง 
  

1.5.4 ดานกิจกรรม 
 โรงเรียนใหการอบรมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ดูแลและปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียน

ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตอสังคม รูจักระเบียบวินัย ชวยเหลือสังคม และรักษาสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยัง
จัดกิจกรรมในหลกัสตูร ซึ่งเปนกิจกรรมทีส่งเสริมความรูความสามารถของนักเรียนในดานตาง ๆ ตลอดจน
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียน  

  

1.5 แนวทางการจัดการศกึษา 
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1.5.5 ดานกีฬา 
 โรงเรียนสงเสริมดานกีฬาทั้งผูเรียนและบุคลากร เพื่อตองการใหทุกคนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และเปนการแสดงออกถึงความสามารถของแตละคน โดยมีการเปด
สอนกีฬาหลายประเภทและมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทําการสอน พรอมสงเขาแขงขันในระดับ
ตาง ๆ 

 1.5.6  ดานดนตรี นาฏศิลปและศิลปะ 
 โรงเรียนเนนใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และไดแสดงออกถึงความสามารถที่มี

ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม เชน ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต ศิลปะและอื่น ๆ ทําให
เยาวชนกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง 

 
 
 

 
  1.6.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

        1.  ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช         ผูแทนผูรบัใบอนญุาต/ผูอํานวยการ/   
                                                                           ผูจัดการ  
        2.  นางสาวรัดดาวรรณ   ดีประสิทธิ์ปญญา ผูแทนคร ู 
        3.  นายสมหวัง        จิตพิทยานุภาพ     ผูแทนผูปกครอง  
          4.  ภราดา ดร.บญัชา แสงหริัญ       ผูทรงคุณวุฒ ิ 
          5.  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ          ผูทรงคุณวุฒ ิ 
            6.  รศ.ดร.ดนัย        ต.รุงเรือง            ผูทรงคุณวุฒ ิ 
          7.  ผศ.เอนก  เทพสุภรณกลุ       ผูทรงคุณวุฒ ิ        

 
1.6.2 จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมในรอบป 

- การประชุมครั้งที่ 1  วันพุธที่  27  มิถุนายน  2555  ณ หองประชุม Honorat ช้ัน 
4 อาคารศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่ 

- การประชุมครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 ตุลาคม  2555 ณ หองประชุม Honorat ชั้น 4 
อาคารศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่ 

- การประชุมครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 24  มกราคม 2556  ณ หองประชุม Honorat  
ชั้น 4 อาคารศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่ 

- การประชุมครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 26  กุมภาพันธ 2556   ณ หองประชุม Honorat  
ชั้น 4 อาคารศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่ 

 
16.3 สาระสําคัญของการประชุม 

- การประชุมครั้งท่ี 1  มีสาระการประชุม ดังนี้ 
1. ความคืบหนาการกอสรางอาคารเซนตหลุยสหลังใหม 
2. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ปการศึกษา 2555 
3. โครงการอาหารเสริม(นม) ปการศึกษา 2555 

1.6 การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน / คณะกรรมการนกัเรียน 
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4. การปรับเพิ่มเงินเดือนผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
5. โครงการอาหารกลางวัน ปการศึกษา 2555 
6. โครงการพัฒ นาผู บ ริห ารและครู โรงเรียนเอกชนจั งหวัดฉะเชิงเทรา 

ปงบประมาณ 2555  
7. จํานวนนักเรียน และจํานวนครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 
8. สรุปผลการใชจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน  ประจําปการศึกษา  2554 
9. สรุปบัญชีรายรับ-รายจาย ประจําปการศึกษา 2554  
10. ผูตรวจสอบบัญชีโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2554 
11. หลักสูตรโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2551  ปการศึกษา 2555 
12. รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 
13. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ปการศึกษา 2554 
14. สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 
15. แผนปฏิบัติการประจําป 2555 
16. การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2555  
17. แตงตั้งคณะกรรมการรวม 4 ฝาย 

 
- การประชุมครั้งท่ี 2  มีสาระการประชุม ดังนี้ 

1. ความคืบหนาการกอสรางอาคารหลังใหม 
2. การปรับเพิ่มเงินเดือนผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2555  
4. โครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2555  
5. โครงการอาหารกลางวัน  
6. แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฉบับสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา  

 
- การประชุมครั้งท่ี 3  มีสาระการประชุม ดังนี้ 

1. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
2. โครงการอาหารเสริม(นม)  
3. โครงการอาหารกลางวัน  
4. แนวทางการใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต)  
5. การติวเขมนักเรียน ป.6, ม.3, ม.6  
6. การติวเสริมพิเศษช้ัน ป.3, ป.6, ม.3 และ ป.2, ป.5, ม.2   
7. การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน 
8. ผลการสอบโควตา-รับตรง ของนักเรียนชั้น ม.6 
9. สรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 
10. สรุปผลการใชจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน 
11. ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา  2555 
12. สรุปบัญชีรายรับ-รายจาย ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2555 
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13. อัตราคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ปการศึกษา 2556  
14. ผูตรวจสอบบัญชีโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2555 
15. โครงสรางการบริหารโรงเรียน ปการศึกษา 2556 

 
- การประชุมครั้งท่ี 4 มีสาระการประชุม ดังนี้ 

1. การขอรับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ ปการศึกษา 2556 

2. การเตรียมรับเสด็จฯ เปดอาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 
3. การดําเนินการใหเงินอุดหนุนนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพป

การศึกษา  2556  
4. แผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ปการศึกษา 2556 
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1.6.4  การมสีวนรวมของคณะกรรมการนักเรียน 
  - รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับปฐมวัย 

ประธานนักเรียน    ด.ญ.ณปภัช  ประทุมศิร ิ
รองประธานนักเรียน                        ด.ช.จิรภัทร    พงษประสทิธิ ์
คณะกรรมการนักเรียน   ด.ช.ไดร    มัสซึดะ 
     ด.ญ.พรปวีณ    สายัณหศิริ     
     ด.ช.สิปปกร  บัวแยม                
     ด.ญ.รจุาพร    คุณประสพ 

      ด.ญ.อภิชญา    ถาวรโชติ 
      ด.ญ.ปุณยวีร   อิ่มเปรมบุญศักดิ์     

 
-  รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  ประธานนักเรียน      ด.ญ.ศุภกานต  รักบํารุงพงศ  
               รองประธานนักเรียน   ด.ญ.ภูษณิศา  สุขโภชน 
              หัวหนาสํานักสภานักเรียน          ด.ญ.ณัฐรดา  เจริญลาภกิจ 

เลขานุการ                   ด.ญ.อสิรีย  นําศรีเจริญสุข 
        เหรัญญกิ    ด.ญ.กัญญณัช  ชะวะศิริ 
        นายทะเบียน    ด.ญ.เขมจิราพร  เจริญดวยศิร ิ
        ประชาสมัพันธ    ด.ญ.ณัฐณิชา  มาตเจือ 
              หัวหนาฝายกิจกรรม   ด.ช.ภีมพศ  ศรีธีระเนตร  
        รองหัวหนาฝายกิจกรรม   ด.ช.ชาญวิทย  ชาญวิธิต 
        กรรมการฝายกจิกรรม   ด.ช.ณัฐภัทร  บุญปด 
       ด.ช.ณัฏฐพล  ศิริโสภาพงษ 

หัวหนาฝายกีฬา    ด.ช.ธราธิป  ธนลภัสปรีดา 
        รองหัวหนาฝายกีฬา   ด.ช.ธนพล  มงคลธรรมกุล 

กรรมการฝายกีฬา   ด.ช.สุขภัทร  ชุติขจร 
       ด.ช.นพดล  แปนถึง 
  หัวหนาฝายวิชาการ   ด.ญ.ชนาภา  สิงหชาดา 
          รองหัวหนาฝายวิชาการ      ด.ช.ธนกฤต  สืบสายเจรญิ 

       กรรมการฝายวิชาการ   ด.ญ.กนกพร  สุวัฒนากลุกิจ 
ด.ญ.มัญชมุาศ  ลีละบุตร 

  หัวหนาฝายสารสนเทศ            ด.ญ.สุฑาทิพย  สิมะรัตนมงคล 
        รองหัวหนาฝายสารสนเทศ   ด.ญ.ชนิษฐา  เสาวนา 
        กรรมการฝายสารสนเทศ   ด.ญ.วนัชพร  พูลสวสัดิ ์
       ด.ญ.ชยิสรา  สินเจรญิ 
 

-  รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ประธานนักเรียน      นายกฤษฎา  ศรีหทัย  
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            รองประธานนักเรียน   นายธนทรัพย  สันทัดคา 
       นายปฏิภาณ  รัตนา 
            หัวหนาสํานักสภานักเรียน                   นายชัยภัทร  ถีระพงศ 
                     เลขานุการ      นายสมยศ  จิรโชติมรมัตต 
        เหรัญญกิ    นางสาวสวรรยา  ทองประสิทธิ ์
        นายทะเบียน    นายธนธรณ  พจนานุภาพ 
         ประชาสมัพันธ    นายณัฐพงษ  แจมไพบลูย 
            หัวหนาฝายกิจกรรม   นางสาวกมลวรรณ สมคะเน  
  รองหัวหนาฝายกิจกรรม   นางสาวจารีลักษณ เชื้อหอม 

     นางสาวจุฬารกัษ  สาสมจิตต 
  กรรมการฝายกจิกรรม   นางสาวศรุตยา  แกวเมืองเพชร 
       นางสาวเสาวลักษณ พรจําเนียรกุล 

หัวหนาฝายกีฬา    นายปฏิพล  ไทยประเสริฐ 
  รองหัวหนาฝายกีฬา   นายชัชวาล  ยศสมบรูณกุล 
  กรรมการฝายกีฬา   นายรตนปกรณ  บุตรเจรญิ 
       นายอนนต  ปอมแจมศร ี
  หัวหนาฝายวิชาการ                  นางสาวเพ็ญพิชชา ตั้งมานะ 
  รองหัวหนาฝายวิชาการ      นางสาวปทมาภรณ นฤภัย 
  กรรมการฝายวิชาการ   นางสาวชนิกานต  อื้อเทียน 
       นางสาวชณัฐศรณ แซกวย 
  หัวหนาฝายสารสนเทศ              นางสาวธณัฐหทัย โลกาพิพัฒน 
  รองหัวหนาฝายสารสนเทศ   นางสาวนพวรรณ  ชูพงษ 
  กรรมการฝายสารสนเทศ   นายสิทธินนท  เกียรติธนาวรดา 
       นายจิรเมธ  จิตประพันธ 
       นายภัคพล  พิพิธภักดี 
  คณะอนุกรรมการ   ด.ช.ภัคณัฏฐ  ทรงศลิปสอาด 
       ด.ญ.พรรณพิกลุ  สมบรูณ 
       ด.ญ.ธิฌาพร  บัวประเสริฐ 
       ด.ญ.วนันธร  สืบตอย 
       ด.ญ.สุวรรณา  กุดทา 
       ด.ญ.วชิรดา  เสาวภาภรณ 
       นายภัทรพล  พึ่งเกษม 
       นางสาวญานิกา  ภัทรสุภฤกษ 
       นางสาวภัทรวดี  ปอมแจมศร ี
       นางสาววรัชยา  รักวงศไทย 
       นางสาวชินตา  ทัพมงคล 
       นายหยกชัย  จันทรเพ็ญ 
       นายอนันตวรพล  สินสุวรรณ 
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       นางสาวปญญาพร พานแกว 
       นางสาวพรนัชชา  ปรีเจริญ 
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-  สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ผลสําเร็จ 
(รอยละ) 

กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนกัเรียน  
 

นักเรียน เกิดการเรียนรูทักษะ
เบื้องตนมีพฒันาการทางดาน
รางกายอารมณ – จิตใจ 
สังคม   และ  สติปญญา
เหมาะสมตามวัย   คิดเปน
รอยละ    97.00 

นักเรียนฝายปฐมวัยไดรับการ
จัดประสบการณการเรียนรู
โดยการลงมือปฏิบัติและมี
คานิยมของการเคารพในสิทธิ
ซึ่งกันและกัน   นักเรียน เกิด
การเรียนรูทักษะเบื้องตนมี
พัฒนาการทางดานรางกาย
อารมณ – จิตใจ สงัคม   และ  
สติปญญาเหมาะสมตามวัย 
รูจักคิดรวบยอด  คิดริเริม่
สรางสรรค คิดแกปญหาเกิด
ความสนใจ ใฝรู พฒันาเกิด
การเรียนรูทักษะในการทํางาน 
รักการทํางานและสามารถ
ทํางานรวมกบัผูอื่นไดและมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

สรปุผลสําเรจ็ของ 
กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียน คิดเปน 
รอยละ   98.21 

นักเรียน ปฏบิัติกิจกรรมเกิด
ความคิดรวบยอด คิดริเริม่
สรางสรรค คิดแกปญหา 
ทํางานกับ    ผูอื่นไดสําเร็จคิด
เปนรอยละ    97.00 

 

งานสภานักเรียน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นั ก เรี ย น     
ร อ ย ล ะ  8 9  บ ริ ห า ร ง า น
สอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียน  มีสวนรวมใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ร วม กั บ
โรงเรียนเปนผูนําและผูตาม ที่
ดี  ทํางานเปน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นั ก เรี ย น 
บริหารงานสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียน  มีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมรวมกับ
โรงเรียน เปนผูนําและผูตามที่
ดี  ทํางานเปน 

94.93 
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ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสรุปโดยแยกตามลําดับดังนี้ 

  2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
  2.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  2.3  การประเมินการอาน คิด วิเคราะห 
  2.4  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  2.5  จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา 
  2.6  จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 
  2.7  ผลงานและการแสดงออกของผูเรียน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน 

 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 36 

 
 

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

ตารางพัฒนาการ 4 ดาน   ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปการศึกษา 2555  
 

 
 จากตารางพบวานักเรียนมีพัฒนาการ 4 ดานในภาคเรียนที่  2 ดีขึ้นกวาในภาคเรียนที่  1  และ
ภาพรวมตลอดทั้งป นักเรียนมีพัฒนาการ 4 ดาน ดังนี้ดานรางกาย รอยละ 96.83 ดานอารมณ จิตใจ รอยละ 
96.61 ดานสังคม รอยละ 97.44 และดานสติปญญา รอยละ 96.51 

 
ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการ 4 ดาน   ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปการศึกษา 2553 - 2555 

 
จากตารางพบวานักเรียนมีพัฒนาการ 4 ดาน ทั้ง 3 ปการศึกษาทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ 

ดานสังคม และดานสติปญญา นักเรียนมีผลการประเมินในระดับปฏิบัติไดทั้ง 3 ปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียน 
 

พัฒนาการ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  รวมตลอดป (เฉลี่ย) 

รางกาย อารมณ
-จิตใจ 

สังคม สติ 
ปญญา 

รางกาย อารมณ
-จิตใจ 

สังคม สติ 
ปญญา 

รางกาย อารมณ
-จิตใจ 

สังคม สติ 
ปญญา 

ปฏิบัติได 95.51 94.38 95.37 94.64 98.15 98.83 99.50 98.38 96.83 96.61 97.44 96.51 
ปฏิบัติไดบาง 4.43 5.62 4.63    5.36 1.78 1.17 0.50 1.62 3.17 3.39 2.56 3.49 

ควรเสริม - - - - - - - - - - - - 

ภาคเรียน 
 

พัฒนาการ 

ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 

รางกาย อารมณ
-จิตใจ 

สังคม สติ 
ปญญา 

รางกาย อารมณ
-จิตใจ 

สังคม สติ 
ปญญา 

รางกาย อารมณ
-จิตใจ 

สังคม สติ 
ปญญา 

ปฏิบัติได 97.68 98.87 99.04 96.64 98.66 99.49 99.61 98.98 96.83 96.61 97.44 96.51 
ปฏิบัติไดบาง 2.26 1.08 0.91 3.04 1.33 0.51 0.39 1.00 3.17 3.39 2.56 3.49 

ควรเสริม 0.06 0.05 0.05 0.32 0.02 0.00 0.005 0.02 - - - - 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากผลการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา ใน   

ปการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนตั้ งแตระดับชั้นประถมศึกษา                  
ปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6  ดังนี้ 

สรุปผลการเรียนปการศกึษา  2555 

แยกตามกลุมสาระการเรียนรูประถมศึกษา 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

ภาษาไทย ป.1 172 26 12 18 1 0 0 0 229 210 91.70 

  ป.2 170 19 34 10 5 2 0 0 240 223 92.92 

  ป.3 138 36 25 22 14 4 0 0 239 199 83.26 

  ป.4 152 36 12 7 3 0 0 0 210 200 95.24 

  ป.5 90 66 53 24 19 11 1 0 264 209 79.17 

  ป.6 101 64 54 28 16 12 2 0 277 219 79.06 

  รวม 823 247 190 109 58 29 3 0 1,459 1,260 86.36 

  รอยละ 86.36 11.45 2.19 100.00   

           จากตารางพบวานักเรียนชั้น ป.1-ป.6  มีผลการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ 3-4   
คิดเปนรอยละ 86.36สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  79 
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กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด 
3 - 4 

รอยละ 

คณิตศาสตร ป.1 204 20 4 1 0 0 0 0 229 210 91.70 

  ป.2 108 47 49 26 9 1 0 0 240 204 85.00 

  ป.3 132 40 26 22 15 4 0 0 239 198 82.85 

  ป.4 132 28 23 21 5 1 0 0 210 183 87.14 

  ป.5 102 53 39 31 24 15 0 0 264 194 73.48 

  ป.6 77 47 79 29 26 18 1 0 277 203 73.29 

  รวม 755 235 220 130 79 39 1 0 1459 1210 82.93 

  รอยละ 82.93 8.91 2.74 100.00   

             จากตารางพบวานักเรียนชั้น ป.1-ป.3  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดบั 3-4 คิดเปน 

รอยละ 82.93 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวทีร่อยละ  73 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด 
3 - 4 

รอยละ 

วิทยาศาสตร ป.1 183 21 19 6 0 0 0 0 229 223 97.38 

  ป.2 162 26 24 9 19 0 0 0 240 212 88.33 

  ป.3 131 34 25 21 20 7 1 0 239 190 79.50 

  ป.4 115 49 25 14 7 0 0 0 210 189 90.00 

  ป.5 112 46 42 30 18 14 2 0 264 200 75.76 

  ป.6 75 63 73 36 27 3 0 0 277 211 76.17 

  รวม 778 239 208 116 91 24 3 0 1459 1225 83.96 

  รอยละ 83.96 7.95 1.85 100.00   

         จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ป.1-ป.3  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับ 3-4 
  คิดเปนรอยละ 83.96สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  73 
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กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด 
3 - 4 

รอยละ 

สังคมศึกษา ป.1 141 37 32 16 3 0 0 0 229 210 91.70 

ศาสนา ป.2 135 28 39 27 11 0 0 0 240 202 84.17 

และวัฒนธรรม ป.3 133 32 24 21 21 8 0 0 239 189 79.08 

  ป.4 112 43 39 16 0 0 0 0 210 194 92.38 

  ป.5 100 69 40 25 19 11 0 0 264 209 79.17 

  ป.6 124 53 42 37 16 5 0 0 277 219 79.06 

  รวม 745 262 216 142 70 24 0 0 1459 1223 83.82 

  รอยละ 83.82 9.73 1.64 100.00     

          จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ป.1-ป.3 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ 83.82สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  79 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด 
3 - 4 

รอยละ 

สุขศึกษา ป.1 215 14 0 0 0 0 0 0 229 229 100.00 

และพลศกึษา ป.2 198 28 12 2 0 0 0 0 240 238 99.17 

  ป.3 214 19 5 1 0 0 0 0 239 238 99.58 

  ป.4 198 11 1 0 0 0 0 0 210 210 100.00 

  ป.5 225 26 13 0 0 0 0 0 264 264 100.00 

  ป.6 256 17 3 1 0 0 0 0 277 276 99.64 

  รวม 1306 115 34 4 0 0 0 0 1459 1455 99.73 

  รอยละ 99.73 0.27 0.00    

        จากตารางพบวานักเรียนชั้น ป.1-ป.3    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ 99.73สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  92 
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กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด 
3 - 4 

รอยละ 

ศิลปะ ป.1 216 11 2 0 0 0 0 0 229 229 100.00 

  ป.2 204 19 17 0 0 0 0 0 240 240 100.00 

  ป.3 213 22 4 0 0 0 0 0 239 239 100.00 

  ป.4 202 8 0 0 0 0 0 0 210 210 100.00 

  ป.5 205 52 7 0 0 0 0 0 264 264 100.00 

  ป.6 223 45 7 2 0 0 0 0 277 275 99.28 

  รวม 1263 157 37 2 0 0 0 0 1459 1457 99.86 

  รอยละ 99.86 0.14 0.00 100.00   

           จากตารางพบวานักเรียนชั้น ป.1-ป.3     มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ ระดับ 3-4  คิดเปน 

  รอยละ  99.86สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  92 
 
 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

การงานอาชีพ ป.1 229 0 0 0 0 0 0 0 229 229 100.00 

และเทคโนโลย ี ป.2 228 11 0 1 0 0 0 0 240 239 99.58 

  ป.3 209 22 8 0 0 0 0 0 239 239 100.00 

  ป.4 179 21 9 1 0 0 0 0 210 209 99.52 

  ป.5 131 63 49 12 7 2 0 0 264 243 92.05 

  ป.6 107 85 63 11 7 4 0 0 277 255 92.06 

  รวม 1083 202 129 25 14 6 0 0 1459 1414 96.92 

  รอยละ 96.92 1.71 0.41 100.00   

          จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ป.1-ป.3      มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ 96.92สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  92 
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กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด 
3 - 4 

รอยละ 

ภาษาตางประเทศ ป.1 117 49 34 28 1 0 0 0 229 200 87.34 

  ป.2 78 40 59 39 22 2 0 0 240 177 73.75 

  ป.3 44 62 69 24 23 17 0 0 239 175 73.22 

  ป.4 106 31 29 38 6 0 0 0 210 166 79.05 

  ป.5 64 62 67 33 28 10 0 0 264 193 73.11 

  ป.6 105 45 53 26 24 22 2 0 277 203 73.29 

  รวม 514 289 311 188 104 51 2 0 1459 1114 76.35 

  รอยละ 76.35 12.89 3.63 100.00   

            จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ป.1-ป.3   มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับ 3-4   

คิดเปน รอยละ  76.35สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  73 
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สรุปผลการเรียนปการศกึษา  2555 

แยกตามกลุมสาระการเรียนรูระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนตน 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
3 – 4 

รอยละ 

ภาษาไทย ม.1 56 56 54 18 11 13 15 0 223 166 74.44 

  ม.2 34 77 88 22 19 9 19 0 268 199 74.25 

  ม.3 54 78 84 23 21 12 19 0 291 216 74.23 

  รวม 144 211 226 63 51 34 53 0 782 581 74.30 

  รอยละ 74.30 8.06 11.13 100.00   

             จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.1-ม.3  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับ 3-4   
คิดเปนรอยละ 74.30สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  74 
 

 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
3 - 4 

รอยละ  

คณิตศาสตร ม.1 56 34 62 22 13 13 23 0 223 152 68.16  

  ม.2 40 39 104 19 19 15 32 0 268 183 68.28  

  ม.3 31 69 98 22 23 17 31 0 291 198 68.04  

  รวม 127 142 264 63 55 45 86 0 782 533 68.16  

  รอยละ 68.16 8.06 16.75 100.00    

             จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.1-ม.3  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดบั 3-4   
คิดเปนรอยละ 68.16สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  68  
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กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด 
3 - 4 

รอยละ  

วิทยาศาสตร ม.1 52 38 62 22 12 13 24 0 223 152 68.16  

  ม.2 71 66 46 29 22 14 20 0 268 183 68.28  

  ม.3 61 68 71 23 22 16 30 0 291 200 68.73  

  รวม 184 172 179 74 56 43 74 0 782 535 68.41 
 

  รอยละ 68.41 9.46 14.96 100.00    

          จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.1-ม.3  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดบั 3-4  คิดเปน  

รอยละ 68.41สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  68 
 
 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ  

สังคมศึกษา ม.1 57 48 61 19 14 13 11 0 223 166 74.44  

ศาสนา ม.2 54 64 65 23 19 13 30 0 268 183 68.28  

และวัฒนธรรม ม.3 69 82 65 22 19 12 22 0 291 216 74.23  

  รวม 180 194 191 64 52 38 63 0 782 565 72.25  

  รอยละ 72.25 8.18 12.92 100.00    

          จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.1-ม.3 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ 72.25สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  74 
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กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ  

สุขศึกษา ม.1 140 30 35 12 6 0 0 0 223 205 91.93  

และพลศกึษา ม.2 168 52 26 12 6 2 2 0 268 246 91.79  

  ม.3 142 61 73 13 1 0 1 0 291 276 94.85  

  รวม 450 143 134 37 13 2 3 0 782 727 92.97  

  รอยละ 92.97 4.73 0.64 100.00    

         จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.1-ม.3    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
3-4  คิดเปน รอยละ 92.97สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกาํหนดไวที่รอยละ  88 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ  

ศิลปะ ม.1 138 36 27 16 4 1 1 0 223 201 90.13  

  ม.2 137 61 39 14 9 6 2 0 268 237 88.43  

  ม.3 201 36 24 18 9 1 2 0 291 261 89.69  

  รวม 476 133 90 48 22 8 5 0 782 699 89.39  

  รอยละ 89.39 6.14 1.66 100.00    

            จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.1-ม.3     มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะระดับ 3-4  คิดเปน  

  
กลุมสาระการ

เรียนรู 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
3 - 4 

รอยละ  

การงานอาชีพ ม.1 137 47 30 5 1 1 2 0 223 214 95.96  

และเทคโนโลย ี ม.2 185 49 21 9 4 0 0 0 268 255 95.15  

  ม.3 184 57 27 11 6 3 3 0 291 268 92.10  

  รวม 506 153 78 25 11 4 5 0 782 737 94.25  

  รอยละ 94.25 3.20 1.15 100.00    

          จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.1-ม.3      มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 
เกรด 
3 - 4 

รอยละ  

ภาษาตางประเทศ ม.1 53 41 58 18 11 17 25 0 223 152 68.16  

  ม.2 57 50 76 20 19 16 30 0 268 183 68.28  

  ม.3 42 65 91 22 22 19 30 0 291 198 68.04  

  รวม 152 156 225 60 52 52 85 0 782 533 68.16  

  รอยละ 68.16 7.67 17.52     

              จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.1-ม.3   มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับ 3-4   

คิดเปน รอยละ  68.16สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  68 
 

              สรุปผลการเรียนปการศึกษา  2555 

            แยกตามกลุมสาระการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
ระดับ รวม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

ภาษาไทย ม.4 304 54 59 97 46 38 10 0 0 210 69.08 

  ม.5 272 65 59 64 29 32 15 8 0 188 69.12 

  ม.6 243 32 61 75 26 19 13 17 0 168 69.14 

  รวม 819 151 179 236 101 89 38 25 0 566 69.11 

  รอยละ 100 69.11 23.20 7.69   
             

                 จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.4-ม.6  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดบั 3-4  
                          

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ รวม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

คณิตศาสตร ม.4 304 70 35 87 46 29 25 12  0 192 63.16 

  ม.5 272 44 37 91 22 18 26 34  0 172 63.24 

  ม.6 243 29 36 89 22 26 22 19  0 154 63.37 

  รวม 819 143 108 267 90 73 73 65 0 518 63.25 

  รอยละ 100 63.25 19.90 16.85   
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กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ รวม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

วิทยาศาสตร ม.4 304 108 51 53 31 19 14 28 0 212 69.74 

  ม.5 272 84 46 43 37 26 12 24 0 173 63.60 

  ม.6 243 20 52 82 32 21 14 22 0 154 63.37 

  รวม 819 212 149 178 100 66 40 74 0 539 65.81 

  รอยละ 100 65.81 20.27 13.92   

 
              จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.4-ม.6    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับ 3-4 คิดเปนรอยละ 65.81สูงกวาเกณฑของโรงเรยีนทีไ่ดกําหนดไวที่รอยละ  63 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ รวม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
เกรด 
3 - 4 

รอยละ 

สังคมศึกษา ม.4 304 95 77 72 45 14 1 0 0 244 80.26 

ศาสนา ม.5 272 47 57 84 40 35 6 3 0 188 69.12 

และวัฒนธรรม ม.6 243 35 64 69 35 26 12 2 0 168 69.14 

  รวม 819 177 198 225 120 75 19 5 0 600 73.26 

  รอยละ 100 73.26 23.81 2.93   
             

             จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.4-ม.6    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาฯ 
ระดับ 3-4  คิดเปนรอยละ 73.26สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  69 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ รวม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

สุขศึกษา ม.4 304 163 60 49 28 4 0 0 0 272 89.47 

และพลศกึษา ม.5 272 218 27 15 11 1 0 0 0 260 95.59 

  ม.6 243 156 46 24 9 6 1 1 0 226 93.00 

  รวม 819 537 133 88 48 11 1 1 0 758 92.55 

  รอยละ 100 92.55 7.20 0.24   
             

                  จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.4-ม.6    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ 92.55สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  84 
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กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ รวม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

ศิลปะ ม.4 304 182 75 47 0 0 0 0 0 304 100.00 

  ม.5 272 250 19 3 0 0 0 0 0 272 100.00 

  ม.6 243 212 7 9 6 3 1 5 0 228 93.83 

  รวม 819 644 101 59 6 3 1 5 0 804 98.17 

  รอยละ 100 98.17 1.10 0.73   

           จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.4-ม.6     มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะระดบั 3-4 คิดเปน 

รอยละ98.17สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวทีร่อยละ  84 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ รวม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

การงานอาชีพ ม.4 304 142 75 49 31 7 0 0 0 266 87.50 

และเทคโนโลย ี ม.5 272 104 61 64 20 14 6 3 0 229 84.19 

  ม.6 243 114 62 38 15 7 5 2 0 214 88.07 

  รวม 819 360 198 151 66 28 11 5 0 709 86.57 

  รอยละ 100 86.57 11.48 1.95   

            จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.4-ม.6      มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 

เทคโนโลยีระดบั 3-4  คิดเปน รอยละ 86.57สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  84 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับ รวม 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

ภาษาตางประเทศ ม.4 304 70 36 86 41 34 25 12 0 192 63.16 

  ม.5 272 57 46 69 38 29 18 15 0 172 63.24 

  ม.6 243 7 68 79 23 17 21 28 0 154 63.37 

  รวม 819 134 150 234 102 80 64 55 0 518 63.25 

  รอยละ 100 63.25 22.22 14.53   

          จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.4-ม.6   มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับ 

3-4  คิดเปน รอยละ  63.25สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกาํหนดไวที่รอยละ  63 
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รายงานผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแตเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป 

  

ชั้น จํานวนนักเรียนทั้งหมด เกรดเฉลี่ยตั้งแต 2.70 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

ป.1 229 220 95.96 

ป.2 240 217 90.36 

ป.3 239 208 87.19 

ป.4 210 195 92.92 

ป.5 264 222 84.09 

ป.6 277 233 83.98 

ม.1 223 176 78.92 

ม.2 268 209 77.85 

ม.3 291 229 78.74 

ม.4 304 237 77.80 

ม.5 272 207 76.01 

ม.6 243 183 75.41 

รวม 3,060 2,536 82.88 
 
 นักเรียน ป.1 - ม.6  มีผลการเรียนเฉลี่ย  2.70 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 82.88  สูงกวาเกณฑของ

โรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่ รอยละ 80  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาต ิ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 O-NET 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขีดจํากัดลาง 

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนที่

ไดระดับ รอยละ 

ดี 

ภาษาไทย 276 50.51 14.44 45.63 174 63.04 
คณิตศาสตร 276 47.07 18.17 35.72 184 66.67 
วิทยาศาสตร 276 42.53 13.23 37.43 178 64.49 
สังคมศึกษา ฯ 276 51.13 12.92 44.18 191 69.20 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

276 61.67 13.38 54.80 205 74.28 

ศิลปะ 276 54.93 14.45 52.23 167 60.51 
การงานอาชีพฯ 276 59.01 16.97 53.79 188 68.12 
ภาษาอังกฤษ 276 50.41 20.28 36.93 191 69.20 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 O-NET 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขีดจํากัดลาง 

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนที่

ไดระดับ รอยละ 

ดี 

ภาษาไทย 287 56.48 9.46 54.45 175 60.98 
คณิตศาสตร 287 29.11 11.04 26.92 156 54.36 
วิทยาศาสตร 288 39.49 12.74 35.33 171 59.38 
สังคมศึกษา ฯ 288 50.20 12.75 47.08 172 59.72 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

288 59.70 9.40 56.64 188 65.28 

ศิลปะ 288 43.34 9.99 43.28 136 47.22 
การงานอาชีพฯ 287 51.95 13.52 47.35 193 67.25 
ภาษาอังกฤษ 287 32.52 12.55 28.68 145 50.52 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 O-NET 
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สาระวิชา 
จํานวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขีดจํากัดลาง 
จํานวนรอยละ
ของนักเรียนที่

ไดระดับดี 
รอยละ 

ภาษาไทย 240 49.70 14.57 47.11 135 56.25 
คณิตศาสตร 242 25.53 12.60 22.66 116 47.93 
วิทยาศาสตร 241 35.15 10.15 33.04 137 56.85 
สังคมศึกษา ฯ 240 36.88 7.13 36.22 127 52.92 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

241 57.09 8.87 53.66 174 72.20 

ศิลปะ 241 34.17 8.37 32.71 141 58.51 
การงานอาชีพฯ 241 50.26 11.10 45.71 176 73.03 
ภาษาอังกฤษ 242 23.82 9.51 22.07 115 47.52 
 

ผล O-NET เฉลี่ย ปการศึกษา 2554 กับ 2555 

สาระวิชา 

รอยละของ
จํานวน

นักเรียนที่สูง
กวาขีดจํากัด
ลางระดับด ี

2554 

รอยละของ
จํานวน

นักเรียนที่สูง
กวาขีดจํากัด
ลางระดับด ี

2555 

ผลตาง
พัฒนา 
การ 
ป 

2554 
และป 
2555 

คะแนนเชิง
ปริมาณ  

(2 คะแนน)

คะแนนเชิง
พัฒนาการ 

(0.5 
คะแนน) 

รวม
คะแนน
เต็ม 2.5 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย 61.30 60.09 -1.21 1.20 0 1.20 พอใช 
คณิตศาสตร 56.80 56.32 -0.48 1.13 0 1.13 พอใช 
วิทยาศาสตร 55.48 60.24 4.76 1.20 0.5 1.70 ดี 
สังคมศึกษา ฯ 63.57 60.61 -2.95 1.21 0 1.21 พอใช 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

65.69 70.58 4.89 1.41 0.5 1.91 ดี 

ศิลปะ 54.21 55.41 1.20 1.11 0.5 1.61 ดี 
การงานอาชีพฯ 69.61 69.46 -0.14 1.39 0 1.39 พอใช 
ภาษาตางประเทศ 58.83 55.75 -3.08 1.11 0 1.11 พอใช 

รวม 20 คะแนน 11.27 พอใช 
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2.1.2 รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
จํานวนนักเรียนที่จบ

การศึกษา 
รอยละ 

ระดับปฐมวัยปที่ 3 208 208 100.00 
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 277 277 100.00 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 290 290 100.00 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 243 243 100.00 

รวม 1,018 1,018 100.00 
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2.1.3 รอยละของผูเรียนที่ศึกษาตอ  
     
                     ตารางแสดงจํานวนผูเรียนที่ศึกษาตอจําแนกตามสถาบัน 

ที่ คณะ สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ 

ศึกษาตอตางประเทศ 

1   Beijing Foreign studies university , China 1 0.41 

2 
Engineering Bachelor computer 

of application 
Dayananda  Sagar  university , India 1 0.41 

3 
Bachelor of business 

administation and management  
Weber State Universiter , USA 1 0.41 

รวม 3 1.23 

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

4 นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 
 

รวม 1 0.41 

5 พาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

6 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.17 

6 วิทยาศาสตร 

7 วิทยาการจัดการ 

8 สังคมศาสตร 

9 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

10 ศึกษาศาสตร 

11 วิศวกรรมศาสตร 

12 ประมง 

รวม 

13 แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 
 

1 
 

1 

 
 
 

 
14 วิศวกรรมศาสตร 

15 สาธารณสุขศาสตร 
รวม 

 
 
 

 
 
 

3 1.24 
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ที่ คณะ สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ 

16 ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1 
 

5 
 

1 

 

17 วิทยาศาสตร 

18 วิศวกรรมศาสตร 

รวม 7 2.88 

19 
เทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา           

พระนครเหนือ 
1 

 

 
1 

2 

 

20 วิศวกรรมศาสตร 

21 สถาปตยกรรมศาสตร 

รวม 4 1.65 

22 สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

23 ศิลปกรรม 

24 ศิลปศาสตร 

25 บริหารธุรกิจ 

รวม 4 1.65 

26 วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  27 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

รวม 2 0.82 

28 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก 1 
 

2 
 

2 

 

29 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

30 บริหารธุรกิจ 

รวม 5 2.06 

31 วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 1 
 

รวม 
 

1 0.41 

32 เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 
 

รวม 
 

1 0.41 
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ที่ คณะ สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ 

33 วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

34 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

35 วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชล 

36 สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

37 สหเวชศาสตร 

38 แพทยศาสตร 

39 วิทยาศาสตร 

40 พยาบาลศาสตร 

41 ศิลปศาสตร 

รวม 9 3.70 

42 โลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 2 

 

43 วิศวกรรมศาสตร 3 

44 เภสัชศาสตร 1 

45 วิทยาการสารสนเทศ 1 

46 เทคโนโลยีทางทะเล 1 

47 สาธารณสุขศาสตร 1 

48 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 

49 สาธารณสุขศาสตร 2 

50 เทคโนโลยีทางทะเล 1 

51 รัฐศาสตรและนิติศาสตร 4 

52 วิทยาศาสตร 

 

1 

 

53 วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 1 

54 รัฐศาสตรและนิติศาสตร 8 

55 สหเวชศาสตร 1 

56 ศึกษาศาสตร 3 

57 รัฐศาสตร 1 

รวม 32 13.16 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 55 

ที่ คณะ สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ 

58 แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 1 
 

รวม 1 0.41 

59 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
 

รวม 1 0.41 

60 สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 2 
 

รวม 2 0.82 

61   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 1 
 

รวม 1 0.41 

62 วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 1 

 

63 สังคมศาสตร 1 

64 วิศวกรรมศาสตร 3 

65 วิทยาศาสตร 1 

รวม 6 2.48 

66 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 3 
 

67 รัฐศาสตร 1 
 

รวม 4 1.65 

68 วิทยาลัยนวตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 

 

69 Airline bussiness international 1 

70 ศิลปกรรมศาสตร 1 

71 ศิลปกรรม 1 

รวม 4 1.65 

72 สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 1 
 

รวม 1 0.41 

73 นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
1 
2  74 วิทยาศาสตร 

รวม 
 

3 1.24 
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ที่ คณะ สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ 

75 วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 

 

76 วิทยาลัยโพธิวิทยลัย 1 

77 สังคมศาสตร 1 

78 พลศึกษา 1 

79 
นวัตกรรมสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

นวตกรรม  
2 

 
80 วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม 1 

รวม 
 

7 2.88 

81 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 

 
82 วิทยาศาสตร  2 

83 วิศวกรรมศาสตร 4 

รวม 7 2.88 

84 วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2 

 

85 เทคโนโลยีการเกษตร 1 

86 ครุศาสตรอุตสาหกรรม 1 

87 วิทยาศาสตร 2 2 

88 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

รวม 7 2.88 

รวม 128 52.68 

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐที่รวมรับในสังกัดหนวยงานอื่น 

89   โรงเรียนนายสิบ 1 
 

รวม 1 0.41 

90 พลศึกษา วิทยาลัยการพลศึกษา 
1 
1  91 ศึกษาศาสตร 

รวม 2 0.82 

92 ทันตสาธารณสุข  
 
 

1 
 

รวม 
 

1 0.41 
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ที่ คณะ สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ 

93 อุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี 1 

 
94 อุตสาหกรรมบริการ 1 

95 
การจัดการและธุรกิจการประกอบ

อาหาร 
1 

รวม 3 1.24 

96   วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1 
 

รวม 1 0.41 

97 บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 1 
 

รวม 1 0.41 

98 พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสงขลา 1 0.41 

รวม 1 0.41 

99 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนยฝกพาณิชยนาวี 1 0.41 

รวม 1 0.41 

100 เทคโนโลยีอากาศยาน (AT-AE) สถาบันการบินพลเรือน 1 0.41 

รวม 1 0.41 

รวม 12 4.93 

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเอกชนในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

101 บริหารธุรกิจ 2 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2 
1 
2 
1 

 

102 ศิลปกรรมศาสตร 

103 นิเทศศาสตร 2 

104 บัญชี 

รวม  6 2.48 

105 พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 1 
 

รวม  1 0.41 

106 บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2 
8  107 วิศวกรรมศาสตร  

รวม 
 

 
10 4.11 
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ที่ คณะ สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ 

108 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรต 1 
 

รวม  1 0.41 

109 วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 1 

 

110 กายภาพบําบัด 1 

111 เทคนิคการแพทย 2 2 

112 
วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ 

2 
2 

113 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 

114 สถาปตยกรรมศาสตร 2 2 

115 บริหารธุรกิจ 1 

116 ศิลปศาสตร 1 

117 นิติศาสตร 1 

118 วิทยาศาสตร 1 

119 เภสัชศาสตร 1 

120 บริหารธุรกิจ 1 

121 ศิลปศาสตร 1 

122 ศิลปะและการออกแบบ 1 

123 อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ 1 

124 นิเทศศาสตร 1 

125 สถาปตยกรรมศาสตร 1 

126 
การจัดการการทองเที่ยวและธุรกิจการ

บิน 
1 

รวม 21 8.63 

127 สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล 1 
 

รวม  1 0.41 

128 ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 1 
 

รวม 
 
 

 
1 0.41 
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ที่ คณะ สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ 

129 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
1 
1 
1 
1 

 

130 เทคโนโลสารสนเทศและการสื่อสาร 

131 บริหารธุรกิจ 

132 Digital multimedia 

รวม 4 1.65 

133 บัญชี 3 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 3 

 

134 วิทยาลัยนานาชาติ 1 

135 บริหารธุรกิจ 1 

136 เศรษฐศาสตร 1 

รวม 6 2.48 

137 เทคนิคการแพทย 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 

 

138 ศิลปศาสตร 4 4 

139 บริหารธุรกิจ 5 5 

140 นิเทศศาสตร 3 3 

141 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 2 

142 สังคมสงเคราะหศาสตร 1 

รวม 17 7.00 

143 บริหารธุรกิจ 11 มหาวิทยาลัยอัสสัญชัญ 11 

 

144 สถาปตยกรรมศาสตร 1 

145 ศิลปศาสตร 12 12 

146 นิติศาสตร 2 2 

147 ดนตรีธุรกิจ 1 

รวม 27 11.11 

รวม 95 39.10 
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ที่ คณะ สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ 

ศึกษาตอในสถาบันเอกชนที่รวมรับในหนวยงานอื่น 

148   โรงเรียนเทคโนโลยียานยนตโตโยตา 1 0.41 

รวม 1 0.41 

อื่น ๆ 

149 ติดตอไมได 4 1.65 

รวม 4 1.65 

 
 

ตารางแสดงจาํนวนผูเรียนที่ศึกษาตอจําแนกมหาวิทยาลัย 

ประเภทมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 168 74.01 174 66.40 128 53.56 
มหาวิทยาลัยของรัฐที่รวมรับ
ในสังกัดหนวยงานอื่น    

    12 5.02 

มหาวิทยาลัยของเอกชน 58 25.55 81 30.92 - - 
มหาวิทยาลัยเอกชนในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

    95 39.75 

สถาบันเอกชนที่รวมรับใน
หนวยงานอ่ืน 

    1 0.42 

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ - - 3 1.15 - - 
ตางประเทศ 1 0.44 4 1.53 3 1.26 

รวม 227 100.00 262 100.00 239 100.00 
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ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเกณฑ ประจําปการศึกษา 2555 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปที่ 1 229 124 99 229 - 
ประถมศึกษาปที่ 2 240 79 161 240 - 
ประถมศึกษาปที่ 3 239 17 222 239 - 
ประถมศึกษาปที่ 4 210 39 171 210 - 
ประถมศึกษาปที่ 5 264 162 102 264 - 
ประถมศึกษาปที่ 6 277 89 188 277 - 
มัธยมศึกษาปที่ 1 223 64 159 223 - 
มัธยมศึกษาปที่ 2 268 61 207 268 - 
มัธยมศึกษาปที่ 3 291 47 244 291 - 
มัธยมศึกษาปที่ 4 304 96 208 304 - 
มัธยมศึกษาปที่ 5 272 101 171 272 - 
มัธยมศึกษาปที่ 6 243 84 159 243 - 

รวม 3,060 963 2,091 3,060 - 
เฉลี่ยรอยละ  31.47 68.33   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน 
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 จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
3,060 คน  คิดเปนรอยละ 100.00 
 
ตารางสรุปผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขยีนสื่อความ   ชั้น ป.1 - ม.6  ปการศึกษา 2555 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที่ 1 229 17 206 229 - 

ประถมศึกษาปที่ 2 240 28 212 240 - 

ประถมศึกษาปที่ 3 239 6 233 239 - 

ประถมศึกษาปที่ 4 210 0 210 210 - 

ประถมศึกษาปที่ 5 264 3 261 264 - 

ประถมศึกษาปที่ 6 277 3 274 277 - 

มัธยมศึกษาปที่ 1 223 0 223 223 - 

มัธยมศึกษาปที่ 2 268 0 268 268 - 

มัธยมศึกษาปที่ 3 291 0 291 291 - 

มัธยมศึกษาปที่ 4 304 3 301 304 - 

มัธยมศึกษาปที่ 5 272 5 267 272 - 

มัธยมศึกษาปที่ 6 243 2 241 243 - 

รวม 3,060 67 2,987 3,060 - 

  2.19 97.61   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 การประเมินการอาน คิด วิเคราะห 
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2.4.1 การพัฒนากิจกรรมแนะแนว 

              2.4.1.1 สภาพการจัดบริการแนะแนว 
   งานแนะแนวมีหนาที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานแนะแนวใหดําเนินงานไป
อยางถูกตองเรียบรอย ปรับปรุง แกไขปญหาและดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยมีหนาที่และความ
รับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ 
   1. บริการการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน, วัด IQ, ทดสอบบุคลิกภาพ 
   2. บริการสารสนเทศ, สถิติการศึกษาตอของนักเรียน ม.3 และ ม.6 
   3. บริการใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูปกครองในดานการศึกษา 
   4. รวมมือกับหนวยงานการศึกษาภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมแนะนําหลักสูตร          
แตละมหาวิทยาลัย / ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
   5. รวมมือกับฝายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมวุฒิภาวะ มนุษยสัมพันธ การ
ปรับตัวใหอยูรวมกันอยางมีความสุขของนักเรียน 
   6. รวมมือผูปกครอง ครู และแผนกปกครอง ในการปองกันและแกปญหานักเรียน
เปนรายกรณี 
   7. วางแผนการสอนกิจกรรมแนะแนว 
           

2.4.1.2 ผลการจัดบริการแนะแนว 
   แนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมแนะแนว 
    1. นําขอมูลระเบียนสะสม เขารวมกับสมุด ปพ.6 ของนักเรียน 
    2. บริการใหคําปรึกษา นักเรียน ผูปกครอง และครู 

3. จัดทําปายนิเทศสถิติการศึกษาตอ เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลดาน
การศึกษาใหกับนักเรียนและผูปกครองไดรับทราบ 

4. ติดตามผลโครงการตาง ๆ ของงานแนะแนว และติดตามสถิติการ
ใหบริการของหนวยงาน 

5. จัดทําแผนการสอน และสื่อการสอนเพื่อใชในการแนะแนวดาน
การศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
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สถิติการใหบริการงานแนะแนว    ปการศึกษา  2555 

ระดับชั้น 

จํานวน  (ครั้ง) 
รวมทั้งสิ้น 

(ครั้ง) 
รอยละ การให

คําปรึกษาดาน
การศึกษา 

การให
คําปรึกษาดาน
ปญหาสวนตัว 

บริการยืม
เอกสารและ

คูมือการศึกษา 

บริการ Print 
เอกสาร

การศึกษา 

บริการ 
Internet 

ม.1 - - - - 1 1 0.04 

ม.2 - - - - - - 0.00 

ม.3 22 - - 2 2 26 0.96 

ม.4 68 1 32 - 4 105 3.88 

ม.5 101 10 35 32 49 227 8.39 

ม.6 313 16 81 1,129 754 2,293 84.80 

ผูปกครอง 18 34 - - - 52 1.90 

รวม 522 61 148 1,163 810 2,704 100.00 

รอยละ 19.30 2.26 5.47 43.01 29.96 100.00 - 
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 2.4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
2.4.2.1  ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- มัธยมศึกษาปท่ี 6 

ประจําปการศึกษา 2555 
 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชมรม กิจกรรมวิชาการ 
เฉลี่ย
รวม 

(รอยละ) 

ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอย
ละ) 

ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) 

ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) 

ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) 

ป.1 230 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.2 239 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.3 239 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.4 210 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.5 264 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.6 277 - - 100 - - - 100 - 100 
ม.1 223 100 - 100 - - - 100 - 100 
ม.2 268 100 - 100 - - - 100 - 100 
ม.3 291 100 - 100 - - - 100 - 100 
ม.4 304 100 - - - 100 - 100 - 100 
ม.5 273 100 - - - 100 - 100 - 100 
ม.6 243 100 - - - 100 - 100 - 100 
รวม 3,061 100 - 100 - 100 - 100 - 100 
  

 จากตารางแสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวาผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 พบวานักเรียนชั้น ป.1-6 เรียนกิจกรรมลูกเสือ   กิจกรรม
วิชาการ   ผานทั้งหมดรอยละ 100  ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด    นักเรียนชั้น ม.1 - 3   เรียนกิจกรรมแนะ
แนว  กิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมวิชาการผานทั้งหมดรอยละ 100  ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด   และนักเรียน
ชั้น ม.4 - 6  เรียนกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมวิชาการ  ผานทั้งหมดรอยละ 100  ของ
นักเรียนทั้งหมด 
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ลําดับ รายการ 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 
จํานวน

ทุน 
จํานวนเงิน 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 

1 ทุนการศึกษาบุตรคร ู 89 661,294.00 81 648,264.75 83 672,960.00 

2 ทุนการศึกษาบุตรนักการ 17 193,342.00 14 168,116.00 13 159,442.00 

3 
ทุนการศึกษาเรียนด ี
"ยอหนแมรี"่ 

21 322,685.00 26 447,780.00 24 82,150.00 

4 ทุนการศึกษา "ราฟาแอล" 8 32,000.00 15 60,000.00 15 60,000.00 

5 ทุนการศึกษา "โฮโนรา" 30 120,000.00 30 64,000.00 34 136,000.00 

6 
ทุนการศึกษาโครงการ
นักเรียนชางเผอืก 

24 387,619.70 24 448,320.00 18 545,700.00 

รวม 189 1,716,940.70 190 1,836,480.75 187 1,656,252.00 

 
 
  
  

เกณฑการรับรางวัลเรียนดี Certificate 
   ชวงชั้นที่ 1, 2, 3 (ป.1 – ม.3) 

1. เปนนักเรียนที่ไดรับการประเมินผลในโรงเรียนตลอด 1 ปการศึกษา 
2. นักเรียนช้ัน ป.1 – ป.6 ที่มีผลการสอบปลายป รวมตั้งแตรอยละ 85.00 ข้ึนไป 
3. นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3 ที่มีผลการสอบปลายป รวมตั้งแตรอยละ 80.00 ข้ึนไป  
4. นักเรียนที่ไดรับรางวัล Certificate จะมีจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของจํานวน

นักเรียนทั้งหมดในแตละระดับชั้น 
ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) 
1. เปนนักเรียนที่ไดรับการประเมินผลในโรงเรียนตลอด 1 ปการศึกษา 
2. นักเรียนช้ัน ม.4 – ม.6 ที่มีผลการสอบปลายป ไดเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
3. นักเรียนที่ไดรับรางวัล Certificate จะมีจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของจํานวน

นักเรียนทั้งหมดในแตละระดับชั้น 
                                     
 

เกณฑการรับรางวัล Diploma 
   โรงเรียนจะมอบรางวัล Diploma ใหกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนนักเรียนช้ัน ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6 
2. เปนนักเรียนที่ไดรับการวัดผลประเมินผลในโรงเรียนตลอด 3 ปการศึกษา 

2.5 จํานวนนักเรียนที่ไดรบัทนุการศกึษา 

2.6 จํานวนนกัเรียนที่ไดรบัรางวัลเกียรตบิัตรนกัเรียนเรียนด ี
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3. เปนนักเรียนช้ัน ป.3 และไดรับ Certificate ในช้ัน ป.1 และ ป.2 
4. เปนนักเรียนช้ัน ป.6 และไดรับ Certificate ในช้ัน ป.4 และ ป.5 
5. เปนนักเรียนช้ัน ม.3 และไดรับ Certificate ในช้ัน ม.1 และ ม.2 
6. เปนนักเรียนช้ัน ม.6 และไดรับ Certificate ในช้ัน ม.4 และ ม.5 

 
รายงานระดับชั้นแยกตามประเภทเกียรติบัตร ปการศึกษา 2553 – 2555 

 

ระดับชั้น 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียน
ไดรับใบ 

Diploma 

จํานวน
นักเรียน
ไดรับใบ 

Certificate 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียน
ไดรับใบ 

Diploma 

จํานวน
นักเรียน
ไดรับใบ 

Certificate 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียน
ไดรับใบ 

Diploma 

จํานวน
นักเรียน
ไดรับใบ 

Certificate 
ป.1 252 - 52 236 - 66 229  56 
ป.2 228 - 46 249 - 63 240  48 
ป.3 255 39 13 226 28 18 239 36 47 
ป.4 276 - 50 261 - 53 210  42 
ป.5 268 - 29 278 - 33 264  53 
ป.6 285 28 18 272 27 21 277 32 21 
ม.1 288 - 42 269 - 41 223  44 
ม.2 307 - 43 292 - 40 268  53 
ม.3 307 30 17 307 28 21 291 29 31 
ม.4 254 54 53 277 - 55 304  61 
ม.5 263  54 244 - 52 272  56 
ม.6 231 19 28 262 35 17 243 39 11 
รวม 3,215 116 445 3,173 118 480 3,060 136 523 

รอยละ 100.00 3.60 13.84 100.00 3.72 15.13 100.00 4.44 17.09 
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2.7.1  ดานวิชาการ 

นักเรียนที่เขารวมแขงขันทางดานวิชาการและไดรับรางวัลจากการแขงขันในระดบัประเทศระดบัเขต   
ระดับจังหวัด  หรือในรายการทีม่ีการจัดเทียบเทากับระดบัจงัหวัดขึ้นไป   

 
สถิติจํานวนผลงานนักเรียนประเภทวิชาการ ประจําปการศึกษา 2555 

 
ประเภทผลงาน รางวัล จํานวน 

ระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - 
รางวัลชมเชย 13 
รางวัลอื่น ๆ  - 

ระดับภาค 

รางวัลชนะเลิศ - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - 
รางวัลชมเชย - 

ระดับจังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ 51 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 36 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 46 
รางวัลชมเชย - 

ระดับโรงเรียนในเครือฯ 

รางวัลชนะเลิศ 10 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - 
รางวัลชมเชย - 
รางวัลอื่น ๆ 2 

รวม 169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 ผลงานและการแสดงออกของผูเรียน 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1 ด.ญ.อภิชญา  ถาวรโชติ  
เหรียญทองการแขงขันตอบคําถาม 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 ด.ญ.พัทธธีรา  สมานมาก 
เหรียญทองการแขงขันตอบคําถาม 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

3 ด.ญ.สุดารัตน  ทองสุข 
เหรียญทอง การแขงขันฉีก  ตัด  ปะ กระดาษ      

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

4 ด.ญ.สริิวิมล  ศิริโสภาพงษ 
เหรียญทอง การแขงขันฉีก  ตัด  ปะ กระดาษ      

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 ด.ญ.พิมพนภัท  สื่อสวัสดิ์วณิชย 
เหรียญทอง การแขงขันฉีก  ตัด  ปะ กระดาษ      

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

6 ด.ช.ณัฐพนธ   แรงผลสัมฤทธ์ิ 
เหรียญทอง การแขงขันปนดินนํ้ามัน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

7 ด.ช.เอกฉัตร  ตันเฮง 
เหรียญทอง การแขงขันปนดินนํ้ามัน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

8 ด.ญ.ชนัญชิดา    จันทรเจริญสุข 
เหรียญทอง การแขงขันปนดินนํ้ามัน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

9 ด.ญ.ณปภัช    ประทุมศิร ิ
เหรียญทอง  การแขงขันเลานิทาน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

10 ด.ช.นันทภพ    เอี่ยมนพคุณ 
เหรียญทอง การแขงขันคอมพิวเตอร 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

รวมท้ังสิ้น 10 รางวัล 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

11 ด.ช. ธนกฤต  สืบสายเจริญ  เหรียญทอง  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

12 ด.ญ. นัทธมน สีระสันทดกุล เหรียญทอง  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

13 ด.ญ. กองแกว เงินทอง เหรียญทอง  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

14 ด.ญ. ณัฐพัทร  วณิชยศักดิ์พงศ เหรียญทอง  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

15 ด.ญ. เปมิกา  บุญมี  เหรียญทอง  
การแขงขันทักษะคณิตศาสตร 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

16 ด.ญ. ชนิษฐา  เสาวนา เหรียญทอง  
การแขงขันทักษะคณิตศาสตร 
 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
17 ด.ญ. กัญญณัฐ  ชะวะศิริ เหรียญทอง  

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร 
ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

18 ด.ญ. นัทธมน  วัฒนายาดี  เหรียญทอง  
การแขงขันทักษะคณิตศาสตร 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

19 ด.ช. โกเมศ  สืบสุขปติกลุ  เหรียญทอง  
การแขงขันทักษะคณิตศาสตร 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

20 นายศุภชัย  โพธิ์หอม เหรียญเงิน  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

21 ด.ช. ทามา  ภัทรธีรวุฒิกุล เหรียญเงิน  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

22 ด.ญ. ณิชยกานต  โชครวย เหรียญเงิน  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

23 ด.ช. ธนภัทร ศิริพัฒน เหรียญเงิน  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

24 ด.ช. ปรานตกฤษฎิ์  สิริพิชิตศุภผล เหรียญเงิน 
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

25 ด.ช. นพวิชญ  วุฒชนานนท เหรียญเงิน  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

26 ด.ช. ศิรกานต  เจริญบูลยวิวัฒน เหรียญทองแดง 
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

27 ด.ช. โกเมศ  สืบสุขปติ เหรียญทองแดง  
การวาดภาพทางคณิตศาสตร(รูปทรงเรขาคณิต) 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

28 ด.ช. ปรานกฤษฏ์ิ  ศิริพิชิตศุภผล เหรียญทอง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

29 ด.ช. นพวิชญ  วุฒธนานนท เหรียญทอง  
การแขงขันชิงแชมปคณติศาสตรAMC ครั้งที่ 2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

30 ด.ช. เจษฎา ฤทธิ์มหันต เหรียญทอง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

31 ด.ช. กิตติภพ ปญญาพร เหรียญทอง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

32 ดช.ชัยภัทร เสรมิสุขสัมฤทธ์ิ เหรียญทอง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 
 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 71 

ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
33 ด.ช.พลเชษฐ ศุภวาทิน เหรียญทอง  

การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

34 ด.ช.ปรานตกฤษฎิ์  สิริพิชิตศุภผล เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

35 ด.ช. ทินวัฒน  ธนกิจไพศาล เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

36 ด.ญ. พัฒนนรี  รูปยะเวช เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

37 ด.ญ.ญาณิศา  สุวรรณ เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

38 ด.ญ.ธัญชนก  ปลื้มสุทธิ์ เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

39 ด.ช. ณัฐภัทร  บุญปด เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 
 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

40 ด.ญ.นฤภร  เจริญวิบลูยวิวัฒน เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

41 ด.ช. กษิดิศ  สุนทรโชติ เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

42 ด.ช.ปฏิพัทธ  สนรักษา เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

43 ด.ญ.พิมพมาดา  จุนเจริญวงศา เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

44 ด.ญ.สุภาสินี  กันทะชัย เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
45 ด.ช.ธนภัทร  ศิริพัฒน เหรียญเงิน  

การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

46 ด.ญกองเงิน  กองทอง เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

47 ด.ช ปฐมพร  สุวัฒนากลุกจิ เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

48 ด.ช.ผานฟา  เลาหสินนรุักษ เหรียญเงิน  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

49 ด.ช.ธนบดี  บริบูรณทรัพย เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 
 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

50 ด.ญ.ชนานันท  จันทรทอง เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

51 ด.ช.อัครวัฒน  อนิวรรตพงษ เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

52 ด.ญ.กชศร  ปยะกิตกําธร เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

53 ด.ช.ธนชล  วงศทิม เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

54 ด.ช.พศุตม  อวพรชัย เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

55 ด.ช.ศุภกร  พึ่งวิกรัย เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

56 ด.ช.ฐนกร  ศรีมงคล เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
57 ด.ญ.ภาศจี ลลีะบุตร เหรียญทองแดง  

การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

58 ด.ช.ธนกร  หอบบันลือกจิ เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

59 ด.ญ.พิชญา ศุภวาทิน เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 
 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

60 ด.ช.ภูรี สุวรรณ  เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

61 ด.ญ.ณัฐพัทร  วณิชยศักดิ์พงศ เหรียญทองแดง 
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

62 ด.ญ.โฉมสิริ  อยูสุข เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

63 ด.ญ.ปุณณภา จันทรปรรณิกา  เหรียญทองแดง 
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

64 ด.ช.พันวา  ตันติวัฒนพานิช  เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

65 ด.ญ.วา  ลักขณะวิสิษฐ เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

66 ด.ญ.ณัฐรดา  เจริญลาภกิจ เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

67 ด.ญ.นันทนัช  โกสริิ เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

68 ด.ญ.สรัลนุช  ไพรินพานิช เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
69 ด.ญ.มัญชมุาศ  ลีละบุตร เหรียญทองแดง  

การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 
 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

70 ด.ญ.ณิชนันท  จินดามงคล เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

71 ด.ช.วสวัตต์ิ  เพ็ญสุข เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

72 ด.ญ.กวิณภัทรณ  พิมสอน เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

73 ด.ญ.จิดาภา  บัวนอย  เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

74 ด.ญ.ณัฐพร  ทองไพจิตร เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

75 ด.ช.ณภัทร  เจรญิบลูยวิวัฒน เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

76 ด.ช.พศวีร  ลุนราศรี เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

77 ด.ญ.อารียา  โคตน เหรียญทองแดง  
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตรAMC ครั้งที่ 
2/2556 
 

โรงเรียนวัดปตลุาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

78 ด.ญ.ปรียาภรณ  พรทวีสุข  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา 
 

 

79 ด.ญ.พิชญาภา  เผือกเถาว รองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.1-ป.3 
 

เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
80 ด.ช.ปรานกฤษฏ์ิ  ศิริพิชิตศุภผล ชมเชย  

การประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 

สสวท และออมสิน 

81 ด.ช.รวีโรจน  เลาดิหลานนท ชมเชย  
การประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 

สสวท และออมสิน 

82 ด.ช.ศิรกานต  เจรญิบลูยวิวัฒน ชมเชย  
การประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 

สสวท และออมสิน 

83 ด.ช.ธนภัทร สงวนทรพัย เหรียญเงิน  
กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 12 

สํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

84 ด.ช.ปรานตกฤษฎิ์  สิริพิชิตศุภผล รางวัลชมเชย
ลําดับที่ 31 (รอบเจียระไนเพชร) จากนักเรียน
ทั้งหมด 858 คน แขงขันคณิตศาสตรเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 15 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และมลูนิธิรมฉัตร 

85 ด.ช.ปรานตกฤษฎิ์  สิริพิชิตศุภผล รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง ระดบัประเทศ แขงขันวิทยาศาสตร
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และมลูนิธิรมฉัตร 

86 ด.ญ.ธิดารัตน  มหาสทิธิวัฒน รางวัลชมเชยลําดับ
ที่ 50 (รอบเจียระไนเพชร) จากนักเรียนทั้งหมด 
890 คน แขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง
ที่ 9 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และมลูนิธิรมฉัตร 

87 ด.ช.ชิติพัทธ  โรจนาภินันท เหรียญทอง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

88 ด.ญ.ธนวรรณ ศักดิ์ศรีวัฒนา เหรียญทอง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 
 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

89 ด.ช.สิทธิพงษ  มหาศักดศิริ เหรียญเงิน  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 
 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
90 ด.ญ ชุณหกนก  เพ็ชรสดใส   เหรียญเงิน  

การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

91 ด.ชณัฐชนน   โอภาสตระกูล เหรียญเงิน  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

92 ด.ช ศักดิ์สรณ  สุวรรณโฆษิต เหรียญเงิน  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

93 ด.ช รวีโรจน เลาหลิดานนท เหรียญทองแดง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

94 ด.ช พชร   ลีละยุทธโท เหรียญทองแดง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

95 ด.ญ ฐิตาพัฒน   พัฒนยินดี เหรียญทองแดง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

96 ด.ช. ธนภัทร  สงวนทรัพย เหรียญทองแดง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

97 ด.ช.บัญชา   เจริญพรหมพงศ เหรียญทองแดง 
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

98 ด.ช.นพวิชญ   วุฒธนานนท เหรียญทองแดง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา 
 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

99 ด.ช.ปฏิพล  เลิศสุธากุล เหรียญทอง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป พ.ศ. 2556 วิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

100 ด.ญ.กนกพร   สุวัฒนากุลกิจ เหรียญทอง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

101 ด.ช.ศิรกานต  เจรญิบลูยวิวัฒน  เหรียญทองแดง 
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

102 ด.ญ.ธัญชนก   ปลื้มสุทธ เหรียญทองแดง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาคณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 92 รางวัล 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

103 ด.ช.ธนกฤต  สบืสายเจรญิ ชนะเลศิ  
แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนอสัสัมชัญศรรีาชา 

104 ด.ช.นพวิชญ  วุฒธนานนท รางวัลชนะเลิศ   
เหรียญทอง ระดบัประเทศ  
แขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และมลูนิธิรมฉัตร 

105 ด.ช.ปรานตกฤษฎิ์  สิริพิชิตศุภผล รางวัลชมเชย
ลําดับที่ 50 (รอบเจียระไนเพชร)  
จากนักเรียนทัง้หมด 890 คน แขงขันวิทยาศาสตร
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และมลูนิธิรมฉัตร 

106 ด.ช.ธนกฤต  สืบสายเจริญ เหรียญทอง การ
แขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

107 ด.ช. ธนกฤต   สืบสายเจรญิ เหรียญทอง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 78 

ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
108 ด.ญ.มัญชมุาศ   ลีละบุตร เหรียญเงิน  

การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

109 ด.ช.แทนกาย   คําแหง เหรียญเงิน การแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 
พ.ศ. 2556 วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา 
 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

110 ด.ช.ปรานตกฤษฎิ์   สิริพิชิตศุภผล  
เหรียญทองแดง การแขงขันทางวิชาการ ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา ประจําป พ.ศ. 2556 วิชา
วิทยาศาสตร ระดบัประถมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

111 ด.ช.ธนภัทร  ศิริพัฒน เหรียญทองแดง  
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2556 วิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

รวมท้ังสิ้น 9 รางวัล 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

112 ด.ช. ปรานตกฤษฎิ์  ศิริพิชิตศุภผล ชนะเลิศ ระดับ
โรงเรียน ลําดบัที่ 14 รางวัลระดับจังหวัดชมเชย 1 
ระดับประเทศ แขงขันตอบปญหาธรรมะทาง
กาวหนาครั้งที่ 31ของชมรมพทุธศาสตร 

ชมรมพุทธศาสตรสากล 

113 ด.ญ.ชลิตา   รังสีพรหม ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน 
ลําดับที่ 9 รางวลัระดบัจงัหวัดชมเชย 2 
ระดับประเทศ แขงขันตอบปญหาธรรมะทาง
กาวหนาครั้งที่ 31ของชมรมพทุธศาสตร 
 

ชมรมพุทธศาสตรสากล 

114 ด.ญ. สิตาพร เขียวขํา ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน 
ลําดับที่ 9 รางวลัระดบัจงัหวัดชมเชย 2 
ระดับประเทศ แขงขันตอบปญหาธรรมะทาง
กาวหนาครั้งที่ 31ของชมรมพทุธศาสตร 
 

ชมรมพุทธศาสตรสากล 

115 ด.ญ.อริสา   ทองงาม ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน ลําดับที ่
9 รางวัลระดับจงัหวดัชมเชย 2 ระดับประเทศ แขงขัน
ตอบปญหาธรรมะทางกาวหนาครั้งที ่31ของชมรม
พุทธศาสตร 
 

ชมรมพุทธศาสตรสากล 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
116 ด.ช.โกเมศ  สืบสุขปต ิลําดับที ่5 ระดับโรงเรียน 

ลําดับที ่17 รางวัลระดบัจังหวัดชมเชย 2 
ระดับประเทศ แขงขันตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา
ครั้งที ่31ของชมรมพุทธศาสตร 

ชมรมพุทธศาสตรสากล 

117 นางสาว วรรณนิสา  บญุเพง็ ชนะเลศิ  
ระดับโรงเรยีน ลาํดับที่ 9 รางวัลระดับจงัหวดัชมเชย 
2 ระดับประเทศ แขงขันตอบปญหาธรรมะทาง
กาวหนาครั้งท่ี 31ของชมรมพุทธศาสตร 

ชมรมพุทธศาสตรสากล 

118 นางสาว ธรณธันย  บตุรแพง ลําดบัที่ 2  
ระดับโรงเรยีน ลาํดับที่ 11 รางวัลระดบัจังหวัดชมเชย 
3 ระดับประเทศ แขงขันตอบปญหาธรรมะทาง
กาวหนาครั้งท่ี 31ของชมรมพุทธศาสตร 

ชมรมพุทธศาสตรสากล 

119 นายเฉลิมภูมิ  พูลสวสัดิ ์ลําดับที ่2 ระดับโรงเรียน 
ลําดับที ่11 รางวัลระดบัจังหวัดชมเชย 3 
ระดับประเทศ แขงขันตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา
ครั้งที ่31ของชมรมพุทธศาสตร 

ชมรมพุทธศาสตรสากล 

120 น.ส.พลิาเทพ  ราชพิลา ลําดับที่ 16  
ระดับโรงเรียน ลําดับที่ 11 รางวัลระดับจังหวัด
ชมเชย 3 ระดับประเทศ แขงขันตอบปญหาธรรมะ
ทางกาวหนาครัง้ที่ 31ของชมรมพุทธศาสตร 

ชมรมพุทธศาสตรสากล 

121 ด.ญ.ณปภัช  ประทุมศริิ เหรียญทอง  
การแขงขันการเลานทิาน กลุมสาระสงัคม วัน
การศึกษาเอกชน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

122 ด.ญ.อภิชญา  ถาวรโชติ เหรียญทอง  
การแขงขันตอบคําถาม กลุมสาระสังคม  
วันการศึกษาเอกชน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

123 ด.ช.นันทภพ  เอี่ยมนพคุณ เหรียญทอง  
การแขงขันคอมพิวเตอร กลุมสาระสังคม วัน
การศึกษาเอกชน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

124 ด.ญ.พัทธธีรา สมานมาก เหรียญทอง การแขงขัน
ตอบคําถาม กลุมสาระสงัคม วันการศึกษาเอกชน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

รวมท้ังสิ้น 13 รางวัล 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

125 ด.ญ.ชุติมา  แกวชัง ชนะเลิศ  
แขงขันอานรอยแกว ระดับ ม.ปลาย 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

126 นางสาวณิชกานต  ลอมณีนพรัตน ชนะเลิศ  
การแขงขันประกวดการอานบทรอยแกว 
 

โรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
127 ด.ญ.ชุติมา  แกวชัง ชนะเลิศ  

การแขงคัดลายมอื ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ 

128 นางสาวปฐมาวดี  เจริญผล  รองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดแตงคําประพันธ ระดบัมัธยม 

โรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ 

129 นางสาวสุพินดา  เธียรสรรชัย รองชนะเลิศ อันดับ 
2 การประกวดแตงคําประพันธ ระดับมัธยม 

โรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ 

130 นางสาวณิชกานต ลอมณีนพรัตน เหรียญเงิน การ
แขงขันการอานจบัใจความกลุมสาระภาษาไทยวัน
การศึกษาเอกชน(ชวงช้ันที่ 4) 
 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

131 นางสาววทันยา ชาหอม เหรียญทอง การขงขัน
เรียงความและการคัดลายมือกลุมสาระภาษาไทย 
ชวงชั้นที่ 4 วันการศึกษาเอกชน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

รวมท้ังสิ้น 7 รางวัล 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

132 นางสาวภณิตา  อรุณสิงครัตน เหรียญทองชนะเลิศ 
การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ(Muli Skills 
Competition) 

ชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

133 น.ส.ลีนา  ไตรเจริญวาณิชย เหรียญเงิน  
การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ(Impromptu 
Speech) 

ชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

134 ด.ญ.พิมศริิ  ศรีสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 1  
การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) 

ชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

135 ด.ญ.ณัฐนรี ศรเีจริญ เหรียญทองแดง การแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) 

ชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

136 นางสาวนพรัตน  อวมเจรญิ ชนะเลิศ  
การแขงขันทักษะภาษาจีน (กลาวสุนทรพจน)
ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ 

137 นางสาวลีนา  ไตรเจริญวาณิชย เหรียญเงิน  
การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ วันการศึกษาเอกชน 

ชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รวมท้ังสิ้น 6 รางวัล 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

138 นายคุมเขต  สังฑวาส เหรียญทอง  
การแขงขันวิชา รองเพลงไทยลูกทุงกลุมสาระ
ศิลปะ ชวงช้ันที่ 4 วันการศึกษาเอกชน 

ชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รวมท้ังสิ้น 7 รางวัล 
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2.7.2 ดานกิจกรรม 

เปนนักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบวินัยของโรงเรียนเขารวมกิจกรรมหรือ
ไดรับรางวัลจากการแขงขันความสามารถทางดาน กิจกรรม อาทิเชน ดนตรี กีฬา การแสดงตางๆ ทั้งประเภท
ทีม และประเภทบุคคล โดยมีระดับการแขงขันและไดรับรางวัลจากการแขงขันในระดับประเทศ ระดับเขต
ระดับจังหวัด หรือในรายการที่มีการจัดเทียบเทากับระดับจังหวัดขึ้นไป เกณฑการพิจารณามีดังนี้ 

-  รางวัลชนะเลิศ 
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
-  รางวัลชมเชย (ในระดับเขตขึ้นไป) 
 

นักเรียนทําการฝกซอมอยางสม่ําเสมอโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการฝกซอม เชน สถิติการทํา
การฝกซอมของนักเรียนจะตองมาทําการฝกซอมไมนอยกวา 80 % และมีการลงนามรับรองโดยผูที่ทําการ
ฝกซอม หัวหนาแผนก หัวหนาฝาย  นักเรียนตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือกติกาของกิจกรรมแตละ
ประเภทอยางเครงครัด  
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สรุปประเภทผลงานดานกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2555 
 

ประเภทผลงาน รางวัล จํานวน 

ระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศ 2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - 
รางวัลชมเชย - 
รางวัลอื่น ๆ  - 

ระดับภาค 

รางวัลชนะเลิศ 9 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 18 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 8 
รางวัลชมเชย - 

 
 

ระดับจังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ 7 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - 
รางวัลชมเชย 15 

 
โรงเรียนในเครือฯ 

รางวัลชนะเลิศ - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - 
รางวัลชมเชย - 

รวม 62 
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ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
1 ด.ช.สิทธิรัตน  กมลสินธุ 

- รางวัลชนะเลิศ  ประเภทตอสู  รุน D น้ําหนัก 22 กก. แตไม
เกิน 24 กก. การแขงขันเทควันโด กีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ประเภทตอสูทีม  การแขงขันเท
ควันโด กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 

-เกียรติบัตร นายถาวร วัฒนกุล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ 

-เกียรติบัตร  จากนายถาวร  วัฒนกุล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ทองเที่ยวและกีฬา จังหวัด
สมุทรปราการ 

2 นายอภิสิทธิ์  แกวเมืองเพชร 

รางวัลชนะเลิศการแขงขันยิงปนลูกซองระดับโลก IPSC Shotgun 

World Championship 2012” Debrecen Hungary ณ ประเทศ
ฮังการี 

- เหรียญทอง, ถวยรางวัล 

ประเทศฮังการี 

3 นักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนไดเขารวมประกวดดนตรี
ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  
ประเภทวง Symphonic Band   

- เกียรติบัตร  ถวยรางวัล  จาก ธนาคารออมสิน 

4 นายสิรวิชญ   ปยะจินดา   
- รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเทควันโด  รุนน้ําหนัก – 45  กิโลกรัม  
ในการแขงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 34  เมือง
แพรเกมส 

- เกียรติบัตร เหรียญรางวัล  จังหวัดแพร 

5 ด.ญ.โศพิษฐา  เดชาขจรสุข   
- รางวัลชนะเลิศ กรีฑาวิ่ง  100  เมตร  รุนอายุ  15  ป  จาก
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑาวิ่ง 4x100  เมตร  รุนอายุ  
15  ป  จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

6 ด.ญ.วศินี  แซตั้ง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุนอายุ  
15  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7 ด.ญ.ธนิตฐา  วชิรพันธุ   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุนอายุ  
15  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8 ด.ญ.ศศิกานต  ศรีคลาย 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  กรีฑาว่ิง 100  เมตร  รุนอายุ  
18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุนอายุ  
18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
9 ด.ญ.กุลฉัตร   กษมพันธุ 

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุน
อายุ  18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

10 ด.ญ.ไขมุก  คนซื่อ 

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุน
อายุ  18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

11 ด.ญ.อัจจิมา  เมียงมาก 

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุน
อายุ  18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

12 นายคุมเขต  สังฆวาส 

- รางวัลชนะเลิศ   กรีฑาว่ิง 100  เมตร  รุนอายุ  18  ป จาก
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

-  รางวัลชนะเลิศ กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุนอายุ  18  ป จาก
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

13 นายวีรสรณ  ชุนทาไม 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 200  เมตร  รุนอายุ  
18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

-  รางวัลชนะเลิศ กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุนอายุ  18  ป จาก
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

14 นายจอมไทย  ธิบดี 
-  รางวัลชนะเลิศ กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุนอายุ  18  ป จาก
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

15 นายอิทธิชัย  เนียนทะศาสตร 
-  รางวัลชนะเลิศ กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุนอายุ  18  ป จาก
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

16 นายภานุพงศ  กระจาง 

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุนอายุ  
18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
17 นายนนทธวัช  ยาปะละ 

-  รางวัลชนะเลิศ กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุนอายุ  18  ป จาก
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

18 ด.ช.ธรรพณธร  สื่อสวัสดิ์วณิชย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 100  เมตร  รุนอายุ  
12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 8x50  เมตร  รุนอายุ  
12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

19 นายเอกสิทธิ์  สุขประเสริฐ 

-  รางวัลชนะเลิศ กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุนอายุ  18  ป จาก
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุนอายุ  
18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

20 นายเขมทัต  ฉัตรพัฒนากูล 

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุนอายุ  
18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

21 นายปณณทัต  สถิต 

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑาว่ิง 4x400  เมตร  รุนอายุ  
18  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

22 ด.ช.ธนวันต  ศรีตระกูล 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุน
อายุ  12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 8x50  เมตร  รุนอายุ  
12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

23 ด.ช.ธนากร  ปนเจริญ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 8x50  เมตร  รุนอายุ  
12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

24 ด.ช.ธนดล  ฉัตรชาญณรงค 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 8x50  เมตร  รุนอายุ  
12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
25 ด.ช.ธนัช  กันหะ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 8x50  เมตร  รุนอายุ  
12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

26 ด.ช.ทินกร  แกวเหลา 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 8x50  เมตร  รุนอายุ  
12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

27 ด.ช.ชิณณวรรธน  อํานอย 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 8x50  เมตร  รุนอายุ  
12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

28 ด.ช.พรเทพ  หวังลอมกลาง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุน
อายุ  12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

29 ด.ช.ธนพล  โสปญหร ิ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   กรีฑาว่ิง 8x50  เมตร  รุนอายุ  
12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุน
อายุ  12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

30 ด.ช.ชนวีร  กานตไกรศรี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุน
อายุ  12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

31 ด.ช.ทรงกลด  จันทิมา 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   กรีฑาว่ิง 4x100  เมตร  รุน
อายุ  12  ป จากการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําป 2555 

- เกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

32 ด.ช.พงศวิทย  พงษพานิช 
เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

33 ด.ช.ธนบดี  ทองอราม 
เหรียญทอง การแขงขันการแสดง        

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

34 ด.ญ.ณิชาภา  สุวรรณชาติ 
เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

35 ด.ญ.มุทิตา  พงศจันทรเสถียร 
เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

36 ด.ญ.บวรลักษณ   เหลืองเจริญพัฒนะ 
เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
37 ด.ญ.อรธิตา  ธรรมสุวรรณ 

เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

38 ด.ญ.พบพร  แสงดีจริง 
เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

39 ด.ญ.ธัญชนก  คุมภัย 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1   เงินรางวัล  2,000และ ถวย
รางวัล  จากการประกวดหนูนอยนพมาศ   

วัดทาอิฐ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

40 ด.ญ.รุจาพร  คุณประสพ 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1   จากการประกวดหนูนอย
นพมาศ  รุนอายุ 5 – 7  ป 
 

งานประเพณี ลอยกระท ง ย อน เวลาหาวิถี ไท ย  
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   

41 ด.ช.พงศวิทย    พงษพานิช 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

42 ด.ญ.ณิชาภา  สุวรรณชาติ 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

43 ด.ญ.มุทิตา  พงศจันทรเสถียร 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

44 ด.ญ.สิริวิมล   ศิริโสภาพงษ 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

45 ด.ญ.บวรลักษณ  เหลืองเจริญพัฒนะ 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

46 ด.ญ.ธันยรัตน  ทุมทอง 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

47 ด.ญ.ญานิศา  พรอมเจริญ 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

48 ด.ช.พัทธนันท  เมตตาจิตสกุล 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

49 ด.ช.ธนบดี  ทองอราม 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

50 เด็กประกาศิต   แกวตระกูลชัย 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 
 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 
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ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
51 ด.ญ.ชนัญชิดา  จันทรเจริญสุข 

รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

52 ด.ญ.อรธิตา  ธรรมสุวรรณ 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

53 ด.ญ.ชนกชนม  แจมแจง 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

54 ด.ญ.ปุณยวีร  อิ่มเปรมบุญศักดิ์ 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

55 ด.ญ.พบพร  แสงดีจริง 
รางวัล ชมเชยอันดั บ  1   การป ระกวดที ม เชี ย ร ลี ด เดอร  
“LAEMTONG  SUPER  JUNIOR  CHEERLEADER  2012” 

ศูนยการคาแหลมทองระยอง  อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 
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สรุปเปรียบเทียบผลงานนักเรียนดานกิจกรรมและวิชาการ ประจําปการศึกษา 2553  - 2555 
 

ประเภทผลงาน รางวัล 
วิชาการ กิจกรรม รวม 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

ระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศ / 
เหรียญทอง 

- 9 1 5 2 2 5 11 3 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 / เหรียญเงิน 

- 9 2 7 9 1 7 18 3 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 / เหรียญ
ทองแดง 

17 17 - - 5 - 17 22 - 

รางวัลชมเชย 6 5 13 1 - - 7 5 13 
รางวัลอื่น ๆ  2 1 - - - - 2 1 - 

ระดับภาค 

รางวัลชนะเลิศ / 
เหรียญทอง 

- - - - - 9 - - - 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 / เหรียญเงิน 

- - 1 1 - 18 1 - 19 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 / เหรียญ
ทองแดง 

- - - 1 - 8 1 - 8 

รางวัลชมเชย 4 - - - - - 4 - - 

 
 

ระดับจังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ / 
เหรียญทอง 

56 42 51 71 16 7 127 58 58 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 / เหรียญ
เงิน 

20 11 36 22 19 2 42 30 38 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 / เหรียญ
ทองแดง 

12 15 46 12 9 - 24 24 46 

ชมเชย - - - 1 - 15 1 - 15 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 90 

     

ประเภทผลงาน รางวัล 
วิชาการ กิจกรรม รวม 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

ระดับเขต 

รางวัลชนะเลิศ / 
เหรียญทอง 

- -  - - - - - - 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 / เหรียญ
เงิน 

7 - - - - - 7 - - 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 / เหรียญ
ทองแดง 

1 - - - - - 1 - - 

ชมเชย 1 -  - - - 1 -  

โรงเรียนในเครือฯ 

รางวัลชนะเลิศ / 
เหรียญทอง 

5 - 10 - 3 - 5 3 10 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 / เหรียญ
เงิน 

2 2 4 - 2 - 2 4 4 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 / เหรียญ
ทองแดง 

2 - - - 5 - 2 5 - 

รางวัลชมเชย - - - - - - - - - 
 รางวัลอื่น ๆ - - 2 - - - - - 2 

รวม 135 111 169 121 70 38 256 181 231 
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ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสรุปโดยแยกตามลําดับ

ดังนี้ 
   3.1  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
   3.2  การวัดและการประเมินผลการเรียน 
   3.3  การวิจัยในช้ันเรียน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
ระบบสารสนเทศการบริหาร

วิชาการ 



   
 

3.1.1  สภาพการจัดการเรยีนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

จํานวนหองเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ระดับชั้น จํานวนหองเรียน 
เตรียมอนบุาล 2 
ปฐมวัยปที่ 1 8 
ปฐมวัยปที่ 2 8 
ปฐมวัยปที่ 3 8 
รวมปฐมวัย 26 

 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการประเมินใหครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา อยางตอเนื่อง ซึ่งมีครู ผูปกครอง นักเรียน มีสวนรวมในการประเมินเด็กเปน
รายบุคคล และรายช้ันเรียน มีการประเมินพัฒนาการ ปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยแบงเปนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
โดยมีวิธีการประเมิน คือ 

1. การสังเกตพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ สังคม สติปญญา และเช็คพัฒนาการในแบบ
ประเมินพัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 

2. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลตามแบบประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา และเช็คพัฒนาการในแบบประเมิน
พัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 

3. สังเกตพฤติกรรมและบันทึกในแบบบันทึกพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคล 
4. ประเมินพัฒนาการจากชิ้นงานใน portfolio 
5. ประเมินพัฒนาการดานสติปญญา แลวบันทึกในสมุดรายงานผลการพัฒนาเด็กระดับ

การศึกษาปฐมวัย    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  หลักสูตรและการเรียนการสอน 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 93 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับปฐมวัยไดจัดประสบการณการเรียนรู ใหกับเด็กอายุ 3 – 5 ป  
ดังนี้  คือ 

อ.1 อ.2 อ.3 
กิจกรรมเคลื่อนไหว       5        คาบ   
กิจกรรมเสริมประสบการณ   5         คาบ 
กิจกรรมสรางสรรค        4        คาบ 
กิจกรรมประดิษฐ        1        คาบ 
ทบทวน         5        คาบ   
พฤหัส        1        คาบ 
บอบอล         1        คาบ 
คุณธรรม         1        คาบ 
หองสมุด                    1        คาบ 
เกมการศึกษา              1        คาบ 
S                    2        คาบ 
E              2        คาบ 
คอมพิวเตอร         1        คาบ 
ศิลปะ         1        คาบ 
พละ         1        คาบ 
คีบอรด                    1        คาบ 
Math                    2        คาบ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว           5          คาบ    
กิจกรรมเสริมประสบการณ    5          คาบ 
กิจกรรมสรางสรรค   4 คาบ 
กิจกรรมประดิษฐ  1 คาบ 
ทบทวน   5 คาบ   
พฤหัส   1 คาบ 
บอบอล   1 คาบ 
คุณธรรม   1 คาบ 
หองสมุด                         1          คาบ 
เกมการศึกษา            1 คาบ 
S                2          คาบ 
E     2 คาบ 
คอมพิวเตอร   1  คาบ 
ศิลปะ   1 คาบ 
พละ   1 คาบ 
คีบอรด        1 คาบ 
Math               2 คาบ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว           5         คาบ   
กิจกรรมเสริมประสบ         5         คาบ 
กิจกรรมสรางสรรค   4         คาบ 
กิจกรรมประดิษฐ  1         คาบ 
ทบทวน   5         คาบ   
พฤหัส   1         คาบ 
บอบอล   1         คาบ 
คุณธรรม   1         คาบ 
หองสมุด                         1         คาบ 
เกมการศึกษา            1         คาบ 
S                         2         คาบ 
E              2         คาบ 
คอมพิวเตอร   1         คาบ 
ศิลปะ   1         คาบ 
พละ   1         คาบ 
คีบอรด                         1        คาบ 
Math                         2        คาบ 

รวม        35 คาบ รวม        35 คาบ รวม        35 คาบ 

 
 การจัดประสบการณการเรียนรูยึดหลักสูตรบูรณาการผานการเลน มุ งใหเด็กได เรียนรูจาก
ประสบการณตรง เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก เคลื่อนไหว สํารวจ สังเกต สืบคน ทดลอง และคิด
แกปญหาดวยตนเอง  เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ครู และไดเรียนรูในกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม 
คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหว  กิจกรรม
กลางแจง กิจกรรมเสรี 
 การจัดประสบการณการเรยีนรูแบบโครงการเปนกระบวนการเรียนรูที่เด็กไดศึกษาคนควาอยางลุมลึก
ในหัวขอที่เกิดจากความสนใจของเด็ก โดยแบงขั้นตอนออกเปน 3 ระยะคือ   

ระยะที่  1 ระยะเริ่มตนโครงการเปนระยะที่เด็กรวมกันศึกษา คนควา หาหัวเรื่องโครงการที่
ตองศึกษา   

ระยะที่  2 ระยะพัฒนาโครงการ เปนระยะที่เด็กสั่งสม คนหา สํารวจ สังเกต ทดลอง คิดคน  
ประดิษฐ ทัศนศึกษา เพื่อใหไดคําตอบตามที่เด็กสนใจ  

ระยะที่  3 ระยะสรุปโครงการ เปนระยะที่เด็กอภิปราย นําเสนอ จัดนิทรรศการ ผลงานและ
องคความรูของเด็กที่คนพบ 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร การจัดประสบการณเสริมทักษะในดานดนตรี คียบอรด ทักษะพื้นฐานการวาย
น้ํา ทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษจากเจาของภาษา กิจกรรมทักษะคณิตศาสตรและเสริมประสบการณ เปน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมหองสมุด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานคุณธรรม ทักษะพื้นฐานดานคอมพิวเตอร ทักษะ
ศิลปะ ในระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 1, 2, 3 จากครูผูชํานาญการโดยเฉพาะสาขาวิชา 
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การจัดประสบการณการเรียนรูโดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รักษาสิ่งแวดลอม 
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
  3.1.2  สภาพการจัดแผนการเรียน/ชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จํานวนหองเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับชั้น จํานวนหองเรียน 

ประถมศึกษาปที่ 1  6 
ประถมศึกษาปที่ 2  6 
ประถมศึกษาปที่ 3  6 

รวมชวงชั้นที่ 1 18 
ประถมศึกษาปที่ 4 6 
ประถมศึกษาปที่ 5 6 
ประถมศึกษาปที่ 6 6 

รวมชวงชั้นที่ 2 18 
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 1 7 
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 2 7 
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 3 6 

รวมชวงชั้นที่ 3 20 
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 7 
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 5 6 
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 6 5 

รวมชวงชั้นที่ 4 18 
รวมท้ังสิ้น 74 
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โครงสรางหลักสูตร 
 โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา จัดสอนตามหลักสูตรปฐมวัยศึกษา (3 ป) พุทธศักราช 2546   
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

โครงสรางหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 

รหัส รายวิชา ชม. รหัส รายวิชา ชม. รหัส รายวิชา ชม. 
  รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน   

ท11101 ภาษาไทย 1 200 ท12102 ภาษาไทย  2 200 ท13103 ภาษาไทย  3 200 
ค11101 คณิตศาสตร  1 200 ค12102 คณิตศาสตร  2 200 ค13103 คณิตศาสตร  3 200 
ว11101 วิทยาศาสตร  1 80 ว12102 วิทยาศาสตร  2 80 ว13103 วิทยาศาสตร  3 80 

ส11101 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม   1  

80 ส12102 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม   2  

80 ส13103 
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  3 

80 

ส11111 ประวัติศาสตร 1 40 ส12112 ประวัติศาสตร 2 40 ส13113 ประวัติศาสตร 3 40 

พ11101 
สุขศึกษาและ           
พลศึกษา 1 

80 พ12102 
สุขศึกษาและ           
พลศึกษา 2 

80 พ13103 
สุขศึกษาและ          
พลศึกษา 3 

80 

ศ11101 ศิลปะ 1 80 ศ12102 ศิลปะ 2 80 ศ13103 ศิลปะ 3 80 

ง11101 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 1  

40 ง12102 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  2  

40 ง13103 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 3  

40 

อ11101 
ภาษาอังกฤษ  พื้นฐาน 
1 

40 อ12102 
ภาษาอังกฤษ  พื้นฐาน 
2 

40 อ13103 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
3 

40 

  รายวิชาเพิ่มเติม 840   รายวิชาเพิ่มเติม 840   รายวิชาเพิ่มเติม 840 
ค11201 Math 1 40 ค12202 Math 2 40 ค13203 Math 3 40 
ว11201 Science 1 40 ว12202 Science 2 40 ว13203 Science 3 40 
ส11201 Social 1 40 ส12202 Social 2 40 ส13203 Social 3 40 
อ11201 English 1 40 อ12202 English 2 40 อ13203 English 3 40 
ง11201 คอมพิวเตอร 1 40 ง12202 คอมพิวเตอร 2 40 ง13203 คอมพิวเตอร 3 40 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 200   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 200   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 200 

  ลูกเสือ - เนตรนาร ี 40   ลูกเสือ - เนตรนาร ี 40   ลูกเสือ - เนตรนารี 40 
 แนะแนว 40  แนะแนว 40  แนะแนว 40 
  ชมรม 40   ชมรม 40   ชมรม 40 
  ดนตร ี(ขิม) 40   ดนตร ี(ขิม) 40   ดนตร ี(ขิม) 40 
  ภาษาจีน 40   ภาษาจีน 40   ภาษาจีน 40 
  รวมทั้งสิ้น 1240   รวมทั้งสิ้น 120   รวมทั้งสิ้น 1200 
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โครงสรางหลักสูตรระดับประถมศึกษา 

ป.4 ป.5 ป.6 

รหัส รายวิชา ชม. รหัส รายวิชา ชม. รหัส รายวิชา ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน   รายวิชาพื้นฐาน   รายวิชาพื้นฐาน  

ท14104 ภาษาไทย  4 160 ท15105 ภาษาไทย  5 160 ท16106 ภาษาไทย  6 160 
ค14104 คณิตศาสตร  4 160 ค15105 คณิตศาสตร  5 160 ค16106 คณิตศาสตร  6 160 

ว14104 วิทยาศาสตร  4 80 ว15105 วิทยาศาสตร  5 80 ว16106 วิทยาศาสตร  6 80 
ส14104 สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 4 
80 ส15105 สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 5 
80 ส16106 สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 6 
80 

ส14114 ประวัติศาสตร 4 40 ส15115 ประวัติศาสตร 5 40 ส16116 ประวตัิศาสตร 6 40 

พ14104 สุขศึกษาและ          
พลศึกษา 4 

80 พ
15105 

สุขศึกษาและ           
พลศึกษา 5 

80 พ16106 สุขศึกษาและ          
พลศึกษา 6 

80 

ศ14104 ศิลปะ 4 80 ศ15105 ศิลปะ 5 80 ศ16106 ศิลปะ 6 80 

ง14104 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  4  

80 ง15105 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  5 

80 ง16106 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  6 

80 

อ14104 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 4 

80 อ15105 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
5 

80 อ16106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
6 

80 

 รายวิชาเพิ่มเติม 840  รายวิชาเพิ่มเติม 840  รายวิชาเพิ่มเติม 840 
ค14204 Math 4 40 ค15205 Math 5 40 ค16206 Math 6 40 
ว14204 Science 4 40 ว15205 Science 5 40 ว16206 Science 6 40 
ส14204 Social 4 40 ส15205 Social 5 40 ส16206 Social 6 40 
อ14204 English 4 40 อ15205 English 5 40 อ16206 English 6 40 
ง14204 คอมพิวเตอร 4 40 ง15205 คอมพิวเตอร 5 40 ง16206 คอมพิวเตอร 6 40 

 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

200  กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

200  กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

200 

 ลูกเสือ - เนตรนาร ี 40  ลูกเสือ - เนตรนารี 40  ลูกเสือ - เนตรนาร ี 40 

 แนะแนว 40  แนะแนว 40  แนะแนว 40 
 ชมรม 40  ชมรม 40  ชมรม 40 
 ภาษาจีน 40  ภาษาจีน 40  ภาษาจีน 40 

 คียบอรด 40  คียบอรด 40  คียบอรด 40 

 รวมทั้งสิ้น 1200  รวมทั้งสิ้น 1200  รวมทั้งสิ้น 1200 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ม.1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นน. รหัส รายวิชา นน. 

  รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน  
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร 1  1.5 ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5 

ส21101 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 1   

1.5 ส21102 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 2  

1.5 

ส21111 ประวัติศาสตร 1 0.5 ส21112 ประวัติศาสตร 2 0.5 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 1.0 ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 1.0 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 

 รวมสาระพื้นฐาน 11.0  รวมสาระพื้นฐาน 11.0 
  รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ     รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ   

ท21201 ภาษาไทยเสริม 1 0.5 ท21202 ภาษาไทยเสริม 2 0.5 
ค21201 Math 1 0.5 ค21202 Math 2 0.5 
ว21201 Science 1 0.5 ว21202 Science 2 0.5 
ส21201 Social 1 0.5 ส21202 Social 2 0.5 
อ21201 English 1  0.5 อ21202 English 2  0.5 
ง21201 คอมพิวเตอร 1 0.5 ง21202 คอมพิวเตอร 2 0.5 

 รวมสาระเพิ่มเติม 3.0  รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5   ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5 
  ภาษาจีน 0.5   ภาษาจีน 0.5 
  แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5 
  ชมรม 0.5   ชมรม 0.5 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0 
  รวมทั้งสิ้น 16.0   รวมทั้งสิ้น 16.0 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ม.2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นน. รหัส รายวิชา นน. 

  รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน  
ท22103 ภาษาไทย 3 1.5 ท22104 ภาษาไทย 4 1.5 
ค22103 คณิตศาสตร 3  1.5 ค22104 คณิตศาสตร 4 1.5 
ว22103 วิทยาศาสตร 3 1.5 ว22104 วิทยาศาสตร 4 1.5 

ส22103 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 3  

1.5 ส22104 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 4  

1.5 

ส22113 ประวัติศาสตร 3 0.5 ส22114 ประวัติศาสตร 4 0.5 
พ22103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 พ22104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 
ศ22103 ศิลปะ 3 1.0 ศ22104 ศิลปะ 4 1.0 
ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 1.0 ง22104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 1.0 
อ22103 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ22104 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 

 รวมสาระพื้นฐาน 11.0  รวมสาระพื้นฐาน 11.0 
  รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ     รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ   

ท22203 ภาษาไทยเสริม 3 0.5 ท22204 ภาษาไทยเสริม 4 0.5 
ค22203 Math 3 0.5 ค22204 Math 4 0.5 
ว22203 Science 3 0.5 ว22204 Science 4 0.5 
ส22203 Social 3 0.5 ส22204 Social 4 0.5 
อ22203 English 3  0.5 อ22204 English 4  0.5 
ง22203 คอมพิวเตอร 3 0.5 ง22204 คอมพิวเตอร 4 0.5 

 รวมสาระเพิ่มเติม 3.0  รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5   ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5 
  ภาษาจีน 0.5   ภาษาจีน 0.5 
  แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5 
  ชมรม 0.5   ชมรม 0.5 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0 
  รวมทั้งสิ้น 16.0   รวมทั้งสิ้น 16.0 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ม.3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นน. รหัส รายวิชา นน. 

 รายวิชาพื้นฐาน   รายวิชาพื้นฐาน  
ท23105 ภาษาไทย 5 1.5 ท23106 ภาษาไทย 6 1.5 
ค23105 คณิตศาสตร 5 1.5 ค23106 คณิตศาสตร 6 1.5 
ว23105 วิทยาศาสตร 5 1.5 ว23106 วิทยาศาสตร 6 1.5 
ส23105 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.5 ส23106 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.5 
ส23115 ประวัติศาสตร 5 0.5 ส23116 ประวัติศาสตร 6 0.5 
พ23105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 พ23106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 
ศ23105 ศิลปะ 5 1.0 ศ23106 ศิลปะ 6 1.0 
ง23105 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี5 1.0 ง23106 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6 1.0 
อ23105 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 อ23106 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 

 รวมสาระพื้นฐาน 11.0  รวมสาระพื้นฐาน 11.0 
 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ   รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ  

ท23205 ภาษาไทยเสริม 5 0.5 ท23206 ภาษาไทยเสริม 6 0.5 
ค23205 Math 5 0.5 ค23206 Math 6 0.5 
ว23205 Science 5 0.5 ว23206 Science 6 0.5 
ส23205 Social 5 0.5 ส23206 Social 6 0.5 
อ23205 English 5 0.5 อ23206 English 6 0.5 
ง23205 คอมพิวเตอร 5 0.5 ง23206 คอมพิวเตอร 6 0.5 

 รวมสาระเพิ่มเติม 3.0  รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5   ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5 
  ภาษาจีน 0.5   ภาษาจีน 0.5 
  แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5 
  ชมรม 0.5   ชมรม 0.5 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0 
  รวมทั้งสิ้น 16.0  รวมทั้งสิ้น 16.0 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 

  พื้นฐาน     พื้นฐาน   
ท31101 ภาษาไทย 1  1.0 ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 

ค31101 
คณิตศาสตร  1  

1.5 ค31102 
คณิตศาสตร  2  

1.5 
Math Math 

ว31101 
วิทยาศาสตร  1  

1.5 ว31102 
วิทยาศาสตร  2  

1.5 
Science Science 

ส31101 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 

1.5 ส31102 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 2 

1.5 
Social Social 

ส31111 ประวัติศาสตร 1 0.5 ส31112 ประวัติศาสตร 2  0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1 1.0 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2 1.5 

อ31101 
ภาษาอังกฤษ 1   

2.5 อ31102 
ภาษาอังกฤษ 2  

2.5 
English English 

  เพ่ิมเติม     เพ่ิมเติม   
พ31201 พลานามัย 1 0.5 พ31202 พลานามัย 2 0.5 

สา
ยว

ิทย
 –

 
คณ

ิต 

ค31211 ทักษะคณิตศาสตร  1 1.0 ค31212 ทักษะคณิตศาสตร  2 1.0 

ว31201 ฟสิกส 1 1.5 ว31202 ฟสิกส 2 1.5 

ว31221 เคมี 1 1.5 ว31222 เคมี 2 1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 

สา
ยศ

ิลป
 –

 ภ
าษ

า ท31201 วรรณกรรม  1 0.5 ท31202 วรรณกรรม  2 0.5 
ว31211 วิทยาศาสตรกายภาพ  1 1.5 ว31212 วิทยาศาสตรกายภาพ  2 1.5 
ศ31201 ออกแบบ 1 0.5 ศ31202 ออกแบบ 2 0.5 
อ31211 อังกฤษพูด  1 1.0 อ31212 อังกฤษพูด 2  1.0 
จ31201 ภาษาจีน  1 2.0 จ31202 ภาษาจีน 2  2.0 

สา
ยศ

ิลป
 –

 
คํา

นว
ณ

 

ค31211 ทักษะคณิตศาสตร  1  1.0 ค31212 ทักษะคณิตศาสตร  2 1.0 
ว31211 วิทยาศาสตรกายภาพ  1 1.5 ว31212 วิทยาศาสตรกายภาพ  2 1.5 

ศ31211 เขียนแบบ  1 2.5 ศ31212 เขียนแบบ  2 2.5 

ศ30221 ดนตรีปฏิบัติ 1 0.5 ศ30222 ดนตรีปฏิบัติ 2 0.5 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
  LAB  0.5   LAB   0.5 

  ชมรม 0.5   ชมรม 0.5 
  แนะแนว 0.5       
  รวมทั้งสิ้น 16.5   รวมทั้งสิ้น 17.0 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.5 
ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
 พื้นฐาน   พื้นฐาน  

ท32103 ภาษาไทย  3 1.0 ท32104 ภาษาไทย  4 1.0 

ค32103 
คณิตศาสตร  3 

1.5 ค32104 
คณิตศาสตร  4 

1.5 
Math Math 

ว32103 
วิทยาศาสตร  3 

1.5 ว32104 
วิทยาศาสตร  4 

1.5 
Science Science 

ส32103 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 3 

1.5 ส32104 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 4 

1.5 
Social Social 

ส32113 ประวัติศาสตร 3 0.5 ส32114 ประวัติศาสตร 4 0.5 
พ32103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ32104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 
ศ32103 ศิลปะ 3 0.5 ศ32104 ศิลปะ 4 0.5 

ง32103 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3 0.5    
อ32103 ภาษาอังกฤษ 3 1.0    

 เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม  
พ32203 พลานามัย 3 0.5 พ32204 พลานามัย 4 0.5 

อ32201 
อังกฤษเสริม 1 

1.5 อ32202 
อังกฤษเสริม 2 

2.5 
English English 

วิท
ย 

– 
คณ

ิต 

ง32201 เขียนโปรแกรม 1 1.0 ง32202 เขียนโปรแกรม 2 1.0 
ค32213 ทักษะคณิตศาสตร  3 1.0 ค32214 ทักษะคณิตศาสตร  4 1.0 
ว32203 ฟสิกส 3 1.5 ว32204 ฟสิกส 4 1.5 
ว32223 เคมี 3 1.5 ว32224 เคมี 4 1.5 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 

ศิล
ป ง33211 Graphic กราฟฟก 1 1.0 ง33212 Graphic กราฟฟก 2 1.0 

ว32213 วิทยาศาสตรกายภาพ 3   1.5 ว32214 วิทยาศาสตรกายภาพ  4 1.5 

ศิล
ป 

– 
ภา

ษา
 ท32203 ทักษะการเขียน 1 0.5 ท32204 ทักษะการเขียน 2 0.5 

ศ32203 ออกแบบ  3  0.5 ศ32204 ออกแบบ  4 0.5 
อ32213 อังกฤษพูด  3 1.0 อ32214 อังกฤษพูด  4 1.0 

จ32203 ภาษาจีน  3 2.0 จ32204 ภาษาจีน  4 2.0 

ศิล
ป-

คํา
นว

ณ
 ค32213 ทักษะคณิตศาสตร  3 1.0 ค32214 ทักษะคณิตศาสตร  4 1.0 

ศ32213 เขียนแบบ  3 2.5 ศ32214 เขียนแบบ  4 2.5 
ศ30223 ดนตรีปฏิบัติ 3 0.5 ศ30224 ดนตรีปฏิบัติ 4  0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 LAB 0.5  LAB 0.5 
 ชมรม 0.5  ชมรม 0.5 
    แนะแนว 0.5 
 รวมทั้งสิ้น 17.0  รวมทั้งสิ้น 16.5 

 
 
 
 
 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 102 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 

 พื้นฐาน   พื้นฐาน  
ท33105 ภาษาไทย  5 1.0 ท33106 ภาษาไทย  6 1.0 
พ33105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 พ33106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  0.5 
ศ33105 ศิลปะ 5 0.5 ศ33106 ศิลปะ 6 0.5 

 เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม  
ค33201 คณิตศาสตรเสริม 1 2.5 ค33202 คณิตศาสตรเสริม 2 2.5 
ส33201 สังคมศึกษาเสริม 1 2.0 ส33202 สังคมศึกษาเสริม 2 2.0 
พ33205 พลานามัย 5 0.5 พ33206 พลานามัย 6 0.5 

อ33203 อังกฤษเสริม 3 2.5 อ33204 อังกฤษเสริม 4 2.5 

วิท
ย 

– 
คณ

ิต 

ค33215 ทักษะคณิตศาสตร  5 1.5 ค33216 ทักษะคณิตศาสตร  6 1.5 

ง33203 เขียนโปรแกรม 3 1.0 ง33204 เขียนโปรแกรม 4 1.0 
ว33205 ฟสิกส 5 2.0 ว33206 ฟสิกส 6 2.0 
ว33225 เคมี 5 2.0 ว33226 เคมี 6 2.0 
ว33245 ชีววิทยา 5 2.0 ว33246 ชีววิทยา 6 2.0 

ศิล
ป 

– 
ภา

ษา
 

ท33205 หลักภาษา 1 1.0 ท33206 หลักภาษา 2 1.0 
ว33215 วิทยาศาสตรกายภาพ  5 1.5 ว33216 วิทยาศาสตรกายภาพ  6 1.5 
ศ33205 ออกแบบ  5 1.0 ศ33206 ออกแบบ  6 1.0 
ศ30221 ดนตรีปฏิบัติ 1 0.5 ศ30222 ดนตรีปฏิบัติ 2 0.5 
ง33213 Graphic กราฟฟก 3 1.0 ง33214 Graphic กราฟฟก 4 1.0 
อ33215 อังกฤษพูด  5 1.5 อ33216 อังกฤษพูด  6 1.5 
จ33205 ภาษาจีน  5 2.0 จ33206 ภาษาจีน  6 2.0 

ศิล
ป-

คํา
นว

ณ
 

ค33215 ทักษะคณิตศาสตร  5 1.5 ค33216 ทักษะคณิตศาสตร  6 1.5 
ว33215 วิทยาศาสตรกายภาพ  5 1.5 ว33216 วิทยาศาสตรกายภาพ  6 1.5 

ศ33215 เขียนแบบ  5 2.0 ศ33216 เขียนแบบ  6 2.0 
ศ30225 ดนตรีปฏิบัติ 5 1.0 ศ30226 ดนตรีปฏิบัติ 6 1.0 
ศ33231 ประติมากรรม 1 1.5 ศ33232 ประติมากรรม 2 1.5 
ง33213 Graphic กราฟฟก 3 1.0 ง33214 Graphic กราฟฟก 4 1.0 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 LAB 0.5  LAB 0.5 
 ชมรม 0.5  ชมรม 0.5 
 แนะแนว 0.5  แนะแนว 0.5 
 รวมทั้งสิ้น 18.0  รวมทั้งสิ้น 18.0 

 
 
 
 
3.1.3 ความสอดคลองของหลักสูตรกับความตองการของทองถิ่น/ผูเรียน 
 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกบัสภาพทองถิ่นตาม

ความตองการของนกัเรียน ผูปกครองและชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนไดเปดใหนักเรียนเขาเรียนตามความสนใจ
ดังตอไปนี ้
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1. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2. กิจกรรมคายวิชาการ 
3. กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
4. หลักสูตรบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 
5. ผูปกครองชวยสอนและวิทยากรภายนอกมาใหความรู 

   
      
 

       3.2.1  ความถูกตองครบถวนเปนปจจุบันเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานการประเมินผลการเรียน 
  งานวัดผลฝายวิชาการไดจัดทําเอกสาร หลักฐาน การประเมนิผลการเรียน แยกเปนดังนี ้
  1. คูมือวัดผล 
  คูมือวัดผลมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบโรงเรียนวาดวยการวัดและประเมินผล ตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
  2. เอกสาร หลักฐานการประเมินผลการเรียน ที่ทางงานวัดผลจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
    ปพ.4 คือ  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ปพ.5 คือ  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   ปพ.6 คือ  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล 
   ปพ.7 คือ  ใบรับรองผลการศึกษา 
   ปพ.8 คือ  ระเบียบสะสม 
   ปพ.9 คือ  สมุดบันทกึผลการเรียน 
    3.2.2 การนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
  มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ คุณครูมีการ
จัดทําแผนการเรียนรู เนื้อหาครบตามหลักสูตร แตละกลุมสาระการเรียนรูมีการประเมินการใชหลักสูตร
และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีการติดตาม อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ดานวิชาการที่สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูจากประสบการณตรง เชน วันภูมิปญญา วันวิชาการ การ
แขงขันของกลุมสาระฯ การนํานักเรียนไปแขงขันดานทักษะวิชาการ การจัดคายของกลุมสาระ ฯลฯ ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย การประเมินผลกอนเรียน – 
หลังเรียน การประเมินสภาพจริง และมีการประเมินผลการเรียนเปนระยะ ๆ เมื่อนักเรียนไมผานผลการ
เรียนรูจะมีการเรียนซอมเสริม 
  เมื่อมีการประเมินผลการเรียนแลวจะมีการนําขอมูลดานการเรียนรายงานใหกับผูปกครอง
ทราบโดยการพบปะกันระหวางผูปกครองกับคุณครูเพื่อรวมกันปรึกษาหารือหาแนวทางในการสงเสริม
และพัฒนานักเรียนใหมีพัฒนาการดานการเรียนดีขึ้น คุณครูจะทําการสอนเสริมนักเรียนที่เรียนออนและ
สงเสริมนักเรียนที่เรียนเกงใหเต็มศักยภาพของนักเรียน 
 
  

 
   3.3.1 ผลงานของครูที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ปการศึกษา 2555 

3.2 การวัดและการประเมินผลการเรียน 

3.3 การวิจัยในชั้นเรียน 
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ที่ ประเภทงานวิจัย จํานวน (เลม) รอยละ 

1 ความพึงพอใจ 26 10.53 

2 สื่อการสอน, แบบฝกทักษะ 20 8.10 

3 เจตคติและทัศนคติ 8 3.24 

4 การปรับพฤติกรรมนักเรียน 27 10.93 

5 การสํารวจ, การศึกษา 13 9.31 

6 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 15 6.07 

7 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 19 7.69 

8 การพัฒนาการเรียนการสอน 92 37.25 

9 แรงจงูใจ 4 1.62 

10 การแกปญหานกัเรียน 8 3.24 

11 ความคิดเห็น 4 1.62 

12 การทดลอง 1 0.40 

  รวม 237 100.00 

 
งานวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จํานวน 237 เรื่อง สวนใหญเปนวิจัย

เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 37.25 รองลงมาเปนวิจัยเพื่อการปรับพฤติกรรมนักเรียน คิด
เปนรอยละ 10.93  
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รายงานการนําผลงานวิจัยชั้นเรียนไปใชของโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา   ปการศึกษา 2555 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

1 มิสพรกมล กลกิจ การจัดสวัสดิการใหกับครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจและ
ปจจัยที่สงผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

การจัดสวัสดิการใหกับครู
ดานการลดหยอน
คาธรรมเนียมการเรียน
ใหแกบุตรครู มีความพึง
พอใจมากที่สุด 

2 มิสกัญญาวีร ทาทิตย ความพึงพอใจในสวัสดิการ
ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาระดับสภาพความพึง
พอใจ  เปรียบเทียบสภาพ
ความพึงพอใจ  และศึกษา
แนวทางในการพัฒนาการ
จัดสวัสดิการของครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

การจัดสวัสดิการใหกับครู
ดานการยกวันคาธรรมเนียม
การเรียน ไดแก บุตรครู  มี
ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

3 ม.นที ศรีสมัย การมาสายของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.
6) 

สงเสริมและปลูกฝงให
นักเรียนเปนผูมีระเบียบ
วินัย มีความซ่ือสัตย  สุจริต  
และมีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองใหเปนคน
ตรงตอเวลา  และวิเคราะห
สภาพปญหาการมาสายของ
นักเรียน 

โดยภาพรวมของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
– 6  (ชวงชั้นที่ 2)  พบวา 
ผูเรียนมีสถิติการมาสาย
ลดลง  

4 มิสกษิภร ปานนวม การพัฒนาทักษะในดาน
การอานภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/4 ป
การศึกษา 2555 

พัฒนาทักษะการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนกลุม
เรียนออน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1/4  ที่ไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกการอานและ
แบบทดสอบการอาน  

ผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยกอนและหลังการฝก
ดวยชุดการอานและ
แบบทดสอบการอาน พบวา 
นักเรียนมีคะแนนหลังจาก
การฝกสูงกวากอนไดรับการ
ฝก  

5 ม.ศิริพงษ จรัสโรจนกุล ความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
เซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  
ปการศึกษา 2555 

ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2555 
 
 
 
 
 
 
 

ผูตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2555 มีความพึง
พอใจโดยรวมมาก  ไดแก  
ฝายวิชาการ  ฝายกิจการ  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

     นักเรียน  และสํานัก
ผูอํานวยการ สวนฝาย
บริหารทั่วไป  และฝาย
ธุรการ – การเงิน มีความ
พึงพอใจโดยรวมปานกลาง   

6 มิสพวงทอง วงศพลับ ปรับปรุงแผนภาพขั้นตอน
การผูกเงื่อนลูกเสือชวงช้ัน
ที่ 3 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ปรับปรุงและหา
ประสิทธิภาพของแผนภาพ
ขั้นตอนการผูกเงื่อนลูกเสือ
ที่ตอเนื่องมาจากป
การศึกษา 2554  ใหเปนสื่อ
การสอนที่มีคุณภาพดีกวา
เดิม   

แผนภาพขั้นตอนการผูก
เงื่อนลูกเสือมีประสิทธิภาพ
โดยเฉลี่ย 4.88  อยูใน
เกณฑระดับดีมาก   

7 มิสอัญชลี อยูสุข การวัดเจตคติของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่มีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

วัดเจตคติของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2555 

โดยภาพรวมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
มีเจตคติที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ  มีคาเฉลี่ย 
3.76 

8 มิสมัลลิกา พุทธเมฆ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพใหกลุมนักเรียนที่
มีพฤติกรรมเขาขายไม
รับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6/5 

ทําความเขาใจและหา
คําตอบเกี่ยวกับความ
หลากหลายของลักษณะ
พฤติกรรมที่เขาขายไม
รับผิดชอบและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนที่อยู
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5 

นักเรียนสามารถปรับ
พฤติกรรมตนเองดานความ
รับผิดชอบดีขึ้น จากการ
สังเกตผูวิจัยและเพื่อนครู 
เชน  การมาโรงเรียนสาย
นอยลง  คุยขณะเรียน
นอยลง ตั้งใจฟงครูสอนใน
หองเรียนเพิ่มมากขึ้น สง
งานสม่ําเสมอ  และมีผล
การเรียนดีขึ้นกวาเดิมบาง
กลุมสาระการเรียนรู   

9 ม.เอ ดีหลี สํารวจสภาพปญหาการใช
คอมพิวเตอรของบุคลากร
ในหนวยงานโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาปญหาการใช
คอมพิวเตอรของบุคลากร
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา และเพื่อนําผล
ขอมูลที่ไดเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ ศึกษา
ดานการใชคอมพิวเตอร
ภายในโรงเรียน 

ปญหาดานบุคลากร เปน
ปญหามากที่สุด มีคาเฉลี่ย 
2.31 เมื่อเทียบกับเกณฑ
แลวอยูในระดับปานกลาง  
สวนปญหาดานซอฟตแวร 
มีปญหานอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 
1.87 เมื่อเทียบกับเกณฑ
แลวอยูในระดับนอย   
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10 มิสรัดดาวรรณ ดีประสิทธิ์ปญญา ศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรครูที่มีตอการจัด
กิจกรรมโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาระดับความคิดเห็น
ของบุคลากรครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ที่มี
ตอการจัดกิจกรรมโดยรวม
และรายดาน เชน ดานการ
ดําเนินการ  ดานบุคคลที่
เกี่ยวของ  และดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

บุคลากรครูโรงเรียนเซนต
หลุยสมีความคิดเห็นตอการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน 
จําแนกเปนรายดานและ
โดยรวม  อยูระดับมาก  มี
คาเฉลี่ย  4.54  เมื่อ
พิจารณารายดาน  พบวา  
ดานบุคลากรที่เกี่ยวของ  มี
คาเฉลี่ย  4.60  รองลงมา
ไดแก  ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก  มีคาเฉลี่ย 4.57  
และดานการดําเนินการ  มี
คาเฉลี่ย  4.45  ตามลําดับ  

11 ม.วีรยุทธ วัชรพงษ ศึกษาพฤติกรรมที่มี
ผลกระทบตอการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2555 

ศึกษาพฤติกรรมที่มี
ผลกระทบตอการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา    

พฤติกรรมที่สงผลกระทบ
ตอการเรียนเปนอันดับ 1 
คือ ปจจัยดานความ
ยุติธรรม  รองลงมาคือ 
ปจจัยดานทะเลาะวิวาท / 
ชูสาว / ยาเสพติด  และ
ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

12 มิสเกศรา เจียมเจริญ พัฒนาการสอนเรื่อง 
โปรแกรม QBasic สําหรับ
นักเรียนที่เรียนออนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่อง QBasic  สําหรับ
นักเรียนที่เรียนออน และ
ความพึงพอใจของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3  ตอการ
เรียนรูโปรแกรม QBasic  
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน    

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3  ที่ไดรับการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง QBasic  มีผล
การเรียนรูสูงกวากอนเรียน 
2. ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนหลังการสอนมีคะแนน 
80.25/80.50  สูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 80/80   
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3  มีความพึงพอใจตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง โปรแกรม 
QBasic  โดยภาพรวมอยู
ระดับมาก   
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13 มิสวีนา ซอดี การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
อานภาษาไทยโดยใชชุด
แบบฝกการอานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาไทยโดยใชชุดแบบฝก
การอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1. คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝกการ
อานสูงขึ้นกวากอนไดรับ
การฝก2. ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนการ
อานกอนและหลังการฝก
โดยใชการฝกการอาน 
พบวา คะแนนการอานของ
นักเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
 

14 มิสปสุตา โอษฐจันทรศรี การศึกษาจุดคุมทุนในการ
บริหารโรงเรียนและ
คาใชจายตอหัวนักเรียน 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2550 - 2554  

ศึกษาจุดคุมทุนการบริหาร
โรงเรียนและคาใชจายตอ
หัวนักเรียน โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  ป
การศึกษา 2550 – 2554      

1. จุดคุมทุนการบริหาร
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา พบวา ปริมาณ
จุดคุมทุนเฉลี่ยอยูที่นักเรียน  
3,327  คน  
2. คาใชจายตอหัวนักเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่เกิดขึ้นจริง
เทากับ 42,189.57 บาท 
 

15 มิสสุดา ดงหลง การศึกษาเปรียบเทียบและ
วิเคราะหรายรับ และ
รายจาย ของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 
ประจําปการศึกษา 2555  

ศึกษาขอมูลทางการเงิน  
เปรียบเทียบรายรับ – 
รายจาย และวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินในป
การศึกษา 2555     

รายไดมีปริมาณเพิ่มขึ้นไม
มากนัก และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางป
การศึกษา 2555 และป
การศึกษา 2554    สวน
ดานรายจายในปการศึกษา 
2555  มีปริมาณรายจายสูง
กวาปการศึกษา 2554  
เกือบทุกรายการ  และบาง
รายการมีปริมาณลดลงใน
สัดสวนพอเหมาะกับรายรับ 
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16 มิสธัญษิตา มงคลศิริ การศึกษาความพึงพอใจ
การใหบริการงานจายเงิน
ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2555  

ศึกษาความพึงพอใจของครู  
ครูสนับสนุนการสอน  
เจาหนาที่ของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา และ
ผูปกครอง  ปการศึกษา 
2555 ที่มีตอการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการ
ของงานจายเงิน  และเปน
แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนางานจายเงิน
แผนกการเงินของโรงเรียน
ในปการศึกษาตอไป   

ผูปกครองและครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  มี
ความพึงพอใจภาพรวม
ระดับมากตอบริการของ
งานจายเงิน  

17 มิสดวงพร คดีธรรม การศึกษาความพึงพอใจ
การใหบริการงานรับเงิน
ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2555  

ศึกษาความพึงพอใจของครู  
ครูสนับสนุนการสอน  
เจาหนาที่ของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา และ
ผูปกครอง  ปการศึกษา 
2555 ที่มีตอการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการ
ของงานรับเงิน  และเปน
แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนางานรับเงินแผนก
การเงินของโรงเรียนในป
การศึกษาตอไป 

ผูปกครองและครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  มี
ความพึงพอใจภาพรวม
ระดับมากตอบริการของ
งานรับเงิน   

18 มิสจารุวรรณ ตางใจ การศึกษาความพึงพอใจ
การใหบริการงานทะเบียน
สถิติของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 
ประจําปการศึกษา 2555 

ศึกษาความพึงพอใจของครู  
ครูสนับสนุนการสอน  
เจาหนาที่ของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา และ
ผูปกครอง ปการศึกษา 2555  
ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่และ
การใหบริการงานทะเบียน
สถิติ และเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ทะเบียนสถิติแผนกธุรการของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ในปการศึกษา
ตอไป  
 
 
 
 
 
 

ผูปกครองและครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  มี
ความพึงพอใจมาก ตอการ
ใชบริการงานทะเบียนสถิติ  
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19 มิสอมรรักษ เจริญศรี การพัฒนาการอาน – 
เขียนของนักเรียนกลุมออน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
1/2 

พัฒนาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน – 
เขียนภาษาไทยของนักเรียน
กลุมออน  ชั้นประถมศึกษา
ปที่  1/2   และเจตคติของ
ผูเรียนที่มีผลตอการใช
นวัตกรรม    

1. ความพึงพอใจของ
นักเรียนในการพัฒนาทักษะ
การอาน – เขียน นักเรียน
กลุมออน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  1/2    
2. ผลการวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝกทักษะ
การอาน – เขียนจากการ
ประเมินหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน   
3. ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา นักเรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

20 มิสนันทิยา คํามี การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการใช
บริการหองสมุดโรงเรียน 
เซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  

เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การใชบริการหองสมุด
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา       

นักเรียนที่ใชบริการ
หองสมุดโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  
สวนมากมีความพึงพอใจ
มาก  

21 ม.สมพบ คํามี การศึกษาความพึงพอใจ
และความตองการในการ
ใชสื่อมัลติมีเดียของ
นักเรียนโรงเรียนเซนต
หลุยส  ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาสภาพการใชสื่อ
มัลติมีเดีย  ความพึงพอใจ
และความตองการของ
นักเรียนที่มีตอ
ทรัพยากรสารนิเทศที่ไม
ตีพิมพของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา        

นักเรียนสวนใหญมีความพึง
พอใจและความตองการใน
การใชสื่อมัลติมีเดียภาพ
รวมอยูในระดับมาก   

22 มิสสาวิตรี แขกเทศ ความคาดหวังของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 
2555 

ศึกษาความคาดหวังของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   
 

ผูปกครองมีความคาดหวัง
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
อยูในระดับมาก  

23 มิสจันทนา ศิริโสภาพงษ การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงวิชาการงาน
อาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 

วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงวิชาการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 
   

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
วิชาการงานอาชีพ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  อยูใน
เกณฑนาพอใจ 
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24 มิสจิตรา จันทรหอม การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เขียนกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชแบบฝกเขียน
เชิงสรางสรรคและแบบฝก
การเขียนที่ครูเปนผูกําหนด
เนื้อเรื่องของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่
เรียนโดยใชแบบฝกการ
เขียนเชิงสรางสรรคและ
แบบฝกการเขียนที่ครูเปนผู
กําหนดเนื้อหากอนและหลัง
การเรียน 

นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบ
ฝกการเขียนเชิงสรางสรรคมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสูง
กวานักเรียนที่เรียนโดยใช
แบบฝกการเขียนที่ครูเปนผู
กําหนดเนื้อหาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

25 ม.นิคม โขมะนาม การสงเสริมศักยภาพของ
ผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ (ดานศิลปะการวาด
ภาพ) 

สงเสริมศักยภาพของผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษดาน
ศิลปะวาดภาพ 

นักเรียนมีความรู ความ
ชํานาญมาสรางสรรคผลงาน
ของตนเองดีขึ้น  

26 มิสสุกัญญา เลาหลี ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูสนับสนุนการสอน 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสนับสนุน
การสอนโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา          

ครูสนับสนุนการสอนมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ที่สุด   

27 มิสนฤมล สีคะปสสะ การพัฒนาดานการอาน
ภาษาไทย 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/2 ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุด
แบบฝกการอาน   

คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝกดวย
ชุดฝกการอานสูงกวากอน
ไดรับการฝกทั้ง 4 ชุด  

28 มิสธนภสสรณ กอนทอง การพัฒนาตามแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคํา
กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 

แกปญหาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
สะกดคํากอนและหลังการ
สอนโดยใชแบบฝกทักษะ
การเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 
 
 

การใชแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําทําให
ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกด
คําหลังการสอนสูงกวากอน
การสอน  อยูในเกณฑพอใช  

29 มิสวรชา อิงคยะกุล การปลูกฝงคานิยมและ
ความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1/4   

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาสังคม 
ปลูกฝงคานิยม และความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/4  ป
การศึกษา 2555  โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
 
 

นักเรียนมีพฤติกรรมการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและ
ความรับผิดชอบดีมาก 
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30 ม.กฤตกร น้ําทิพย การหาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช
รูปภาพตามแบบแผนของ 
CCITA 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในดานทักษะ
การอานและการเขียนกอน
และหลังเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษดวยรูปภาพ
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
โปรแกรมสําเร็จรูปของ
ผูเรียน   

จากผลการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีสรางขึ้น ปรากฏวา
ภายหลังการพัฒนา
ความสามารถทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
มีความสามารถในการเรียน
ภาษาอังกฤษออนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ปรากฏวา 
นักเรียนมีพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนดี
ขึ้น และดานความพึงพอใจ
ของนักเรียนในโปรแกรม
สําเร็จรูปท้ัง 3 ดาน มีระดับ
ความตองการมาก 

31 มิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล การหาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช
รูปภาพตามแบบแผนของ 
CCITA 

การฝกทักษะกระบวนการ
คิดทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝก
ทักษะ เรื่อง การดํารงชีวิต
ของพืช  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 หอง 4  

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรโดยใชแบบฝก
ทักษะกระบวนการคิด เรื่อง 
การดํารงชีวิตของพืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 หอง 4 หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

32 Weena Sricharoen Impact of Cooperative 
Learning on EFL 
learners’ learning of 
grammar 

This study aimed to 
gather information 
showing whether 
Cooperative Learning 
would improve the 
gramma test scores of 
eleventh-grade 
students who 
participated in an 
English grammar class 
at Saint Louis 
Chachoengsao School. 
The second aim is to 
explore which 
cooperative learning 
activity the student 
prefer and why. 
 

While this study 
focused on eleventh 
grade students at Saint 
Louis School 
Chachoengsao using 
cooperative learning 
activities, teachers at 
the school who teach 
other levels of the 
school may be 
interested in trying to 
incorporate this 
method into their 
lessons.  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

33 มิสสุพัตรา แกวแสนสุข การสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิโดยใชสื่อการสอน 
(คลิปนารู, สไลดพิเศษ) 
เสริมแรงเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์วิชา
วิทยาศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาการสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิโดยใชสื่อการสอน 
(คลิปนารู, สไลดพิเศษ)  
เสริมแรง และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
โดยใชสื่อการสอน (คลิปนา
รู, สไลดพิเศษ) เสริมแรง 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนไดดีขึ้น  

34 มิสณฐาพัชร อัฐพรวรรักษ ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรานคาในโรง
อาหารโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรานคาในโรง
อาหาร โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรานคาใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูใน
ระดับสูงกวาเล็กนอย 

35 มิสนพรัตน รัตนบวร การพัฒนาความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรู
ผานกระบวนการแบบ
โครงการ  

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับ
การจัดประสบการณแบบ
โครงการ          

นักเรียนปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดประสบการณแบบ
โครงการมีความคิด
สรางสรรคสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

36 มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ การใชนิทานเพื่อพัฒนา
ทักษะดานภาษาของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ทักษะดานภาษากอนและ
หลังการใชกิจกรรมการเลา
นิทานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1   

จากการใชกิจกรรมและใช
นวัตกรรมการเรียนการสอน
มาใช เพื่อพัฒนาทักษะดาน
ภาษาของนักเรียน ปรากฏ
วาผลการพัฒนาทางดาน
ภาษาดีขึ้นมากกวาเดิม  

37 มิสรุงฤดี อังศิริ การพัฒนาการแตงโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร 
(การบวก)  

พัฒนาทักษะการแตงโจทย
ปญหา เรื่องการบวก   

นักเรียนมีพัฒนาการทักษะ
การแตงโจทยปญหาการ
บวกดีขึ้นกวาเดิม  

38 มิสสุพรรษา ชัยสงคราม การสงเสริมทักษะการ
คนควาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและเจตคติที่
ดีตอวิทยาศาสตร   
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมทักษะการคนควา
และเจตคติที่ดีตอ
วิทยาศาสตร   

นักเรียนมีทักษะการคนควา
อยูระดับพอใจอยางยิ่ง และ
ดานเจตคติดีตอการเรียน
วิทยาศาสตร  
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39 Chaiwat Sutthapatthanon Impact on CBI 
Teaching Strategy on 
learner’s performance 
in Secondary 2 English 
Classroom on English 
Subject at SLC 

focus on the students 
behavior in class 
according to the different 
method that used to 
teach them about 
English Grammar  and 
tried to investigate the 
learner performance in 
target class with used 
Content Base Instruction 
method can do better in 
grammar class than the 
other class which used 
Drill and MKO methods. 

1. Students pay more 
attention to the class 
activity or not according 
to Content – Based 
Instruction method 
compare to Drill and 
More Knowledgeable 
Other method. 
2. To investigate the 
learner performance in 
target class which used 
Content Based 
Instruction method can 
do better in grammar 
class than the other class 
which used Drill and 
MKO methods. 
3. The ‘Content Based 
Instruction and Project 
Based Instruction’ can 
help learner enhanced 
their performance in 
Learning English grammar 
or not.  

40 มิสบุญสม บุญประเสริฐ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการสงงานวิชา
ภาษาอังกฤษเสริม 1  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5/5   ปการศึกษา 2555  

ปรับพฤติกรรมนักเรียนดาน
ความรับผิดชอบตอการสงงาน
วิชาภาษาอังกฤษเสริม 1  ป
การศึกษา 2555 

นักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการสงงานโดย
การสอนแบบรวมแรงรวมใจมี
ความรับผิดชอบดีขึ้น และมี
ผลการเรียนดีขึ้นกวาเดิมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  

41 มิสอุษณ ี สิมะขจรเกียรติ ความพึงพอใจของบุคลากร
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่มีตอการใช
บริการของงานสารบรรณ 

ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่มีตอการใช
บริการงานสารบรรณท้ังความ
รวดเร็วในการใหบริการความ
เปนปจจุบัน ความถูกตอง
เที่ยงตรง  การใหบริการของ
เจาหนาที่ และนําผลที่ไดจาก
การศึกษาเปนแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการของ
แผนกธุรการกับผูปกครอง
ตอไป 
 

บุคลากรโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจ
มากจากการไดรับบริการงาน
สารบรรณของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา  
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42 มิสสุภัสสร บํารุงทรัพย การพัฒนาการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

พัฒนาหาประสิทธิภาพและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
แบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง
บรรยากาศ  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6   

แบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง 
บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1/6  ที่สรางข้ึน มี
ประสิทธิภาพ 74.24/60.30  
ซึ่งไมไดเปนไปตามเกณฑ 
75/75 ที่กําหนดไว  

43 มิสเนาวรัตน วรรณพาหุล การสรางแบบฝกเสริม
ทักษะวิทยาศาสตร ชุด หิน
และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก 

สรางและพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและแกปญหา
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2555 

การสรางแบบฝกเสริมทักษะ
วิทยาศาสตร ชุด หินและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
เฉลี่ยสูงขึ้น มีความกาวหนาสูง  
มีศักยภาพสูงขึ้น โดยมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   

44 มิสรจนา อินกลับ การศึกษาสาเหตุการไมสง
งานวิชาการงานอาชีพ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/5 ปการศึกษา 2555  

ศึกษาสาเหตุการไมสงงาน
วิชาการงานอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/5 

จากการศึกษาและวิเคราะห
ศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/5 เกี่ยวกับสาเหตุการไม
สงงานวิชาการงานอาชีพ  
พบวา สาเหตุที่ไมสงงาน
มากที่สุด คือ การบานวิชา
อื่นมากเกินไป  รองลงมาคือ 
เตรียมสอบเก็บคะแนนวิชา
อื่น  และสมุด/ใบงานหาย  
ตามลําดับ  

45 มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ การสรางและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรง 

สรางและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน เรื่อง แรง  

ชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง โม
เมนตัมเชิงเสน ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  
82.20/88.00   ซึ่งสูงกวา
เกณฑ  80/80  ที่กําหนดไว  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการเรียนดวยชุดการ
สอน ทําใหคะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบหลังเรียนมีคา
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบกอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
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46 มิสนวพร ปนทอง การพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง 
การคูณทศนิยม โดยใช
ทฤษฎีพหุปญญา  

เพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง การคูณ
ทศนิยม  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง การคูณ
ทศนิยม ระหวางกอนสอน
และหลังการใชแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะ  และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
การเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง การคูณทศนิยม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 

1. แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียน สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  เรื่อง
การคูณทศนิยม  โดยใช
ทฤษฎีพหุปญญา มี
ประสิทธิภาพมาก นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. นักเรียนที่ไดใชแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู สาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง 
การคูณทศนิยม โดยใช
ทฤษฎีพหุปญญา 
ความกาวหนาทางการเรียน
สูงขึ้น 
3. ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนดวย
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  เรื่อง 
การคูณทศนิยม  โดยใช
ทฤษฎีพหุปญญา นักเรียนมี
ความพึงพอใจมาก   
 
 
 
 
 
 

47 ม.อนันต จิตตอารียเทพ ศึกษาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

ศึกษาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชายและนักเรียน
หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 
2555   
 
 
 

ในภาคเรียนที่ 2  นักเรียนมี
สมรรถภาพทางกายดีขึ้น
กวาภาคเรียนที่ 1 เล็กนอย 
แตยังมีนักเรียนที่ไมผาน
เกณฑการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จํานวน 
34 คน  
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48 มิสวิภาจรี ชาญศรีสมุทร เปรียบเทียบสถิติการปวด
ศีรษะในแตละเดือนของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6  

เปรียบเทียบอาการปวด
ศีรษะในแตละเดือนของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6  
เพื่อทราบสาเหตุของการ
ปวดศีรษะวาเปนเพราะ
สาเหตุใด และนําขอมูลมา
หาสาเหตุและการแกไข             

จากสถิติการปวดศีรษะของ
นักเรียนเดือนสิงหาคม 
จํานวน 158 ครั้ง สูงกวา
เดือนอื่นๆ  และเดือน
พฤษภาคม  จํานวน 41 
ครั้ง ต่ํากวาเดือนอ่ืนๆ  จาก
การสอบถามนักเรียนสาเหตุ
ที่ปวดศีรษะเนื่องมาจาก
ความกังวลวาจะสอบไมได  
อานหนังสือไมทัน  และ
สภาพแวดลอมภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง   

49 ม.จิราธิวัฒน กุลัดนาม ความพึงพอใจตอการใช
บริการสวมของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาความพึงพอใจตอการ
ใชสวมของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2555   

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอการใชสวมของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด   

50 ม.ศรายุทธ บัวศรี การสรางหนังสือเสริม
ประสบการณการอานเรื่อง
สั้นวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   

พัฒนาการสรางหนังสือ
สงเสริมประสบการณการอาน
เรื่องสั้นวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  โดย
การใชกิจกรรมการอานเรื่อง
สั้นที่มีภาพประกอบ และทํา
แบบฝกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง  

จากการศึกษาและวิเคราะห
การประเมินความคิดเห็นใน
การสรางหนังสือสงเสริมการ
อานเรื่องสั้น เร่ือง การ
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/1  
โดยรวมอยูในระดับเหมาะสม
มาก   

51 มิสอมร มณีบูรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
รอยละ โดยใชแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตร ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา     

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ 
ระหวางกอนและหลังการใช
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 
และเพื่อหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 
เรื่อง การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับรอยละ   

นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ในการ
เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง การแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  และแบบฝก
ทักษะคณิตศาสตร เทากับ 
80.20/74.90  สูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว  คุณภาพของแบบ
ฝกทักษะคณิตศาสตร มี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก   
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52 มิสปยาภรณ คําเวียงจันทร ความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2555  

ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ป
การศึกษา 2555  ใน 4 
ดาน คือ ดานวิชาการ  ดาน
ปกครอง  ดานธุรการ  และ
ดานบริการและชุมชน  

ในภาพรวมผูปกครองสวน
ใหญมีความพึงพอใจตอการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  
อยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ทุก
ดานอยูในระดับความพึง
พอใจมาก   

53 ม.อรุณชัย ทรัพยเฟองฟู การฝกกระบวนการคิด
สรางสรรคขั้นพื้นฐานดวย
ทักษะการเขียนของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/5  ภาค
เรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2555  

ศึกษาเกี่ยวกับการสราง
ความคิดสรางสรรคทางการ
เรียนเพื่อแสดงความคิดของ
นักเรียนเพื่อสรางความคิด
สรางสรรคและพัฒนาการ
เชิงบวก โดยใชแบบฝก
ทักษะ 
 
 
 
 
 

ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการใชฝก
ทดสอบและพัฒนาผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการใช
ความคิดดีขึ้น   

54 มิสยุพาพันธ โครตพัฒน การพัฒนากระบวนการ
แกปญหาโดยใชแบบฝก
เรื่อง โจทยปญหารอยละ 
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5   

สรางกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนกระบวนการแกโจทย
ปญหา เรื่อง โจทยปญหา
รอยละ  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง โจทย
ปญหารอยละ กอนและหลัง
ใชกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
เพื่อศึกษาเจตคติของ
นักเรียนที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง โจทย
ปญหารอยละ   

1. ผลการหาประสิทธิภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
การแกโจทยปญหา เรื่อง 
โจทยปญหารอยละ  ระหวาง
การจัดกิจกรรมกอนเรียนและ
หลังเรียน คิดเปนรอยละ 
87.00/90.70  เมื่อเทียบกับ
เกณฑ  70/70   
2. ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนกอน
และหลังไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการสอนแกปญหา
เรื่อง โจทยปญหารอยละ สูง
กวากอนไดรับการสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ผลการศึกษาเจตคติของ
นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม
การแกปญหานักเรียนรอยละ 
อยูระดับความรูสึกมาก   
 
 
 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 119 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

55 มิสเจรดา รัฐประเสริฐ การพัฒนาทักษะในดาน
การอานระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/5   

พัฒนาทักษะในดานการ
อานของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/5  ภาค
เรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2555 

นักเรียนมีผลการพัฒนา
ทักษะในดานการอานดีขึ้น
กวาเดิม ดวยวิธีการใหแรง
เสริม  การชมเชย  และให
ระยะเวลาในการฝกทักษะ
การอานมากพอสมควร   

56 มิสอํานวยพร ตอรบรัมย ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2555   

ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชบริการงาน
ประชาสัมพันธโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ในภาพรวมผูใชบริการงาน
ประชาสัมพันธโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา อยู
ในระดับมากที่สุด  

57 ม.ธนาวุธ ตอรบรัมย การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญตาม
รูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรู
รายวิชาคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2555   

ศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรู 
รายวิชาคอมพิวเตอร ใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา สวนใหญ
จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่ 1  รองลงมาคือ 
รูปแบบที่ 3  และรูปแบบที่ 
2  ตามลําดับ    

58 มิสวารุณี คงวิมล ชองทางที่ผูปกครอง
รับทราบขอมูลการรับ
สมัครนักเรียนใหม 
ประจําปการศึกษา 2556  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาวิธีการประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสาร การรับ
สมัครนักเรียนหรือชองทาง
ที่ผูปกครองรับทราบขอมูล
การรับสมัครนักเรียนใหม  
และเพื่อสามารถนําขอมูล
ไปศึกษา วางแผน จัด
แผนการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารขององคกร     

ผูปกครองนักเรียนที่สงบุตร
หลานมาสมัครเรียนใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ทราบขาวการ
รับสมัครนักเรียนใหม 
ประจําปการศึกษา 2555  
ผานชองทางจากญาติพี่นอง
เปนอันดับ 1  รองลงมาคือ 
ทราบจากเวบไซตโรงเรียน  
และทราบจากบุคลากรของ
โรงเรียน  ตามลําดับ 
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59 มิสรสสุคนธ กุลวิทย การศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคขนมขบเคี้ยวของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่  4 – 6 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6   
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา    และเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคขนม
ขบเคี้ยวของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 – 6  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา       

ปจจัยภายนอก ไดแก 
แรงจูงใจ รายได และปจจัย
ภายใน ไดแก การรับรู 
ความรูความเขาใจ ทัศนคติ 
ความตองการบริโภค มีผล
ตอพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวของนักเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   

60 มิสวัชรี เรืองศิริ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติ
ตอวิทยาศาสตรระหวาง
การจัดการเรียนรูดวย
รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู 
5 ขั้น รวมกับกลวิธีการ
จัดระบบความคิดโดยใช
แผนผังกราฟก กับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ 
รายวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
5  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอ
วิทยาศาสตรระหวางการ
จัดการเรียนรูดวย
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 
ขั้น รวมกับกลวิธีการ
จัดระบบความคิดโดยใช
แผนผังกราฟก กับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ 
รายวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู
ดวยรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู  5  ขั้น  รวมกับ
กลวิธีการจัดระบบความคิด
โดยใชแผนผังกราฟก สูง
กวาการจัดการเรียนแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
2. เจตคติตอวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู
ดวยรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 5 ขั้น รวมกับกลวิธี
การจัดระบบความคิดโดยใช
แผนผังกราฟกสูงกวาการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

61 มิสวิลาวัณย ยืนยง การฝกทักษะการอานโนต
ดนตรีสากลของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ 5  

ศึกษาทักษะการอานโนต
ดนตรีสากล และเจตคติที่ดี
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  

นักเรียนกลุมทดลองมี
คะแนนการอานสูงกวากลุม
ควบคุม แสดงวานักเรียน
สามารถเรียนการอานโนต
สากลไดดี และรักการอาน
มากขึ้น   
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62 มิสขนิษฐา รัตตะมณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยบทเรียน
สําเร็จรูป ชุด กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ที่เรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูป ชุด กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน     

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6/2  ที่
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป 
ชุด กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน  คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/2 ที่
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป 
ชุด กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  

63 มิสรัชนีวรรณ เตาสุวรรณ การพัฒนาพฤติกรรมการ
กลาแสดงออกโดยใช
วิธีการแสดงบทบาทสมมติ
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/4   

พัฒนาพฤติกรรมการกลา
แสดงออกโดยใชบทบาท
สมมติของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/4   

ผลการเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการกลา
แสดงออกโดยใชวิธีการ
แสดงบทบาทสมมติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/4  มีผลการพัฒนา
พฤติกรรมการกลา
แสดงออกอยูในระดับที่ดี  

64 มิสรุงทิวา บุญมี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร  
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/6 โดย
ใชแบบฝกทักษะการเรียน   

สรางแบบฝกทักษะทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง ภูมิศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/6   และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังเรียนดวยแบบ
ฝกทักษะการเรียน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/6   

1. แบบฝกทักษะทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เรื่อง 
ภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/6  มี
ประสิทธิภาพ 86.98/87.00  
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ภูมิศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6  
สูงขึ้น 
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65 มิสอุมาทิพย วรพิพัฒน ความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2   ป
การศึกษา 2555     

1. ความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตรของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
มีระดับความพึงพอใจมาก  
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 เพศชาย
และเพศหญิง มีความพึง
พอใจในการจัดการเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตร 
แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

66 มิสฐิติพร พรหมศิริ การพัฒนาทักษะการคิด
เลขเร็วมีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/6   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การคํานวณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3/6  ที่ไดรับการฝกโดย
แบบทักษะคิดเลขเร็ว     

1. คะแนนเฉลี่ยหลังการใช
แบบฝกหัดสูงกวากอนการ
ใชแบบฝกหัด  แสดงวา 
การใชแบบฝกหัดทักษะการ
คิดเลขเร็วชวยเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหสูงขึ้น2. ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
กอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะการคิดคํานวณ พบวา 
นักเรียนมีคะแนนหลังการ
ใชแบบฝกสุงกวากอนการใช
แบบฝกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   

67 มิสรจนา ดิศสังวร สํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการในงานจัดซื้อ  

ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของครูโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่มีตอการ
ใหบริการงานดานการจัดซื้อ        

บุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา มีความ
พึงพอใจตอการใหบริการ
งานจัดซื้อ ปการศึกษา 
2555  อยูในระดับดีมาก   
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68 มิสกัญจนันท แกวคง การพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง สมการ
และการแกสมการ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6   

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
เรียนดวยแบบฝกเสริม
ทักษะกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง สมการ
และการแกสมการกอน
เรียนหลังเรียน และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนโดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง สมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6     

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  ที่
เรียนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง 
สมการและการแกสมการ 
สูงขึ้นกวากอนไดรับการ
เรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01   
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง 
สมการและการแกสมการ 
โดยรวมอยูในระดับมาก 

69 มิสจุฑาทิพย วรศักดิ์เสนีย การใชแบบฝกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง การแก
โจทยปญหา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
เรียนดวยแบบฝกเสริม
ทักษะกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง สมการ
และการแกสมการกอน
เรียนหลังเรียน และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนโดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง สมการและการแก
สมการ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2  หลังเรียนดวยแบบฝก
เสริมทักษะคณิตศาสตร 
เรื่อง การแกโจทยปญหา สูง
กวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
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70 ม.ไพรินทร กลอมสกลุ การสรางบทเรียนสําเร็จรูป 
ชุด การฝกปฏิบัติขับรอง
เพลงไทยโดยใชกีตาร 

พัฒนาความสามารถในการ
แสดง และบอกเรื่องราว
เกี่ยวกับดนตรีและเพลงไทย
ใหกับนักเรียน  และเพื่อใช
เปนสื่อเผยแพรการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิชาศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1. การทดลองใชกีตารเปนสื่อ 
และบทเรียน มาใชประกอบ
แผนจัดการเรียนรูกลุมวิชา
ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3  มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
วิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3  หลังการใชแบบฝกสูงกวา
กอนการใช โดยมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

71 มิสภรทิพย สิมมา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยการสอน
โดยใชแบบฝกทักษะกับการ
สอนแบบปกติ เรื่อง การบวก 
ลบ คูณ หารจํานวนเต็ม 
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา   

หาประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะ  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
แบบฝกทักษะกับการสอน
แบบปกติ  และเพื่อประเมิน
เจตคติของนักเรียนตอการ
เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ
หารจํานวนเต็ม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    

1. การใชแบบฝกทักษะ เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ และหาร
จํานวนเต็ม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะ คะแนนทดสอบ
ระหวางเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวา  
แสดงวา ชุดแบบฝกมี
ประสิทธิภาพ  
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ย
ทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนมีความแตกตางกัน โดย
คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียน
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  
3. ผลการประเมินเจตคติของ
นักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ
หารจํานวนเต็ม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จากการประเมินทั้ง 5 ดาน 
พบวา นักเรียนมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติที่มีตอ
แบบฝกทักษะอยูในระดับมาก 
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72 มิสเสาวคนธ ปนสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เขียนสะกดคําภาษาไทย
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/6   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
สะกดคําภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2/6   

1. ผลการวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
สะกดคําภาษาไทยโดยการ
ใชแบบฝกทักษะการเขียน
คําภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/6  
คะแนนการประเมินกอน
เรียนและหลังเรียนแตกตาง
กัน แสดงวา นักเรียนมี
ทักษะในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยสูงขึ้น2. ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
กอนและหลังการสอนการ
เขียนสะกดคําภาษาไทยโดย
ใชแบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคําภาษาไทย พบวา 
นักเรียนมีคะแนนหลังจาก
การใชแบบฝกสูงกวากอน
ไดรับการฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  

73 ม.เวสารัช บัวเจริญ การพัฒนากลามเนื้อเล็ก
ของเด็กประถมศึกษาโดย
ใชกิจกรรมเคลื่อนไหว  

ศึกษาความสามารถในการ
ใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก
ประถมศึกษาที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสรางสรรค  และ
เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช
กลามเนื้อเล็กของเด็ก
ประถมศึกษากอนและหลัง
การจัดกิจกรรมสรางสรรค   

ความสามารถในการใช
กลามเนื้อเล็กของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 2/4  
พบวา นักเรียนไดรับการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมสรางสรรคมี
พัฒนาการกลามเนื้อเล็ก
เพิ่มมากขึ้น  

74 ม.ประจักษ ศรีภักดี ระดับการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชาย – หญิง ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา     

ศึกษาขอมูลดานการพัฒนา
ระดับสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 

ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โดยรวม
มีสมรรถภาพทางกายระดับ
ปานกลาง   
 

75 ม.สกล สายสุดสวาท ความพึงพอใจของผูที่เขา
ชมภาพถายภายในอัลบั้ม
ของเวบ www.sl.ac.th  

ศึกษาความพึงพอใจตอ
รูปภาพที่แสดงอยูบนเวบ 
www.sl.ac.th   ป
การศึกษา 2555 

ความพึงพอใจของบุคลากร
ครู  ผูปกครอง  และ
นักเรียนโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา มีความ
พึงพอใจอยูระดับมาก   
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76 มิสอาภรณ วิริยะรัมภ การศึกษาผลการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู
โดยใชแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่ใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูโดยใช
แหลงเรียนรูในทองถิ่น  
และเพื่อพัฒนาทักษะการ
ฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการเรียนรู   

ผลการประเมินคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง แสดงวามี
คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

77 มิสพูลทรัพย รักษาสุข การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอวิชา 
Social Studies ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  

ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนวิชา Social 
Studies  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 มีความพึงพอใจตอวิชา 
Social Studies  โดยรวม
อยูในระดับมาก   

78 ม.ณัฐวุฒิ กระจางเยา การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอวิชา
คณิตศาสตร  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  

ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 มีความพึงพอใจตอวิชา
คณิตศาสตร  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก   

79 มิสนํ้าฝน คงแสนคํา การพัฒนาชุดการสอนวิชา 
ชีววิทยา เรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

พัฒนาชุดการสอนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของชุด
การสอนชีววิทยา  และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอชุดการสอน
วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล
ของส่ิงมีชีวิต  

พัฒนาชุดการสอนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของชุด
การสอนชีววิทยา  และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอชุดการสอน
วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล
ของส่ิงมีชีวิต  
 

80 ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร การสงเสริมทัศนคติในการ
สงงานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6/4 และ  6/5 

สงเสริมเจตคติในการสงงาน
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/4 และ 
6/5 

การสงงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/4 และ 
6/5  สงงานสูงขึ้นกวากอน
ไดรับการสงเสริมเจตคติ 

81 มิสพรพิมล อติชาติธานินทร ผลการใชชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กอน
เรียนและหลังเรียนดวยชุด
กิจกรรมฝกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรม
ฝกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ สูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01   
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82 มิสยุพิน บุดดาหวัง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 หอง 1 และหอง 2  โดยใช
คอมพิวเตอรและมัลติมีเดีย
เปนสื่อ  

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใช
คอมพิวเตอรและมัลติมีเดีย
เปนสื่อใหกับนักเรียน   

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนโดยใชแผนจัดการ
เรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรและ
มัลติมีเดีย เปนสื่อ  

83 มิสปราณี มูลแจ การศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
4/4  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ในเรื่องการไม
สงงาน / การบาน   

ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/4  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

สาเหตุการไมสงงาน / 
การบาน คือ การใหการบาน
มากเกินไป  และแบบฝกหัด
ยากทําไมได   

84 มิสฤทัยทิพย ฉันวิจิตร ศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1   

ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิชา
วิทยาศาสตร 

เจตคติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิชา
วิทยาศาสตรโดยรวมอยู
ระดับสูง 

85 มิสเพลินตา พรมฤทธิ์ การศึกษาเจตคติท่ีมีตอ
วิชาชีพครูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาชีพครู
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
มีเจตคติตอวิชาชีพครู อยูใน
ระดับมาก คือ ดานนักเรียน  
และดานความคาดหวังที่มีตอ
วิชาชีพครู   

86 มิสนันทนา ลิ้มเจริญ การปรับลดพฤติกรรมการ
ขาดความสนใจเรียนรายวิชา
หลักภาษาไทยโดยใช
กิจกรรมฐานการเรียน 
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1   
 

ปรับลดพฤติกรรมการขาด
ความสนใจเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โดย
ใชกิจกรรมฐานการเรียน            

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/1 มีพฤติกรรมทางการเรียน
ดีข้ึนสนใจและรวมปฏิบัติใน
กิจกรรม   

87 ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ การจัดการเรียนการสอน
โดยใชแบบฝกปฏิบัติทาย
บทเรียนและการ
มอบหมายงงานเดี่ยวใน
รายวิชาโปรแกรมประยุกต
ดานการจัดการฐานขอมูล 
ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียน
ที่มีผลการเรียนต่ํา   

ศึกษาผลการสงเสริมความรู
ความเขาใจ ทักษะ และ
ทัศนคติในการจัดการ
ฐานขอมูลดวยการ
ประยุกตใชสื่อคอมพิวเตอร
และเชิงพฤติกรรมของ
นักเรียนจากการเรียนการ
สอนในแบบเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดย
เปรียบเทียบกับการเรียน
การสอนแบบบรรยายใน
หองเรียน 

นักเรียนสามารถทําแบบฝก
ปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพ 
คิดเปนรอยละ 91.66  และ
นักเรียนที่มีผลการเรียนใน
รายวิชาโปรแกรมประยุกต
การจัดการฐานขอมูล  คิด
เปนรอยละ 37.5 

88 มิสสมสมร บุญอนุกูล การพัฒนาทักษะในดาน
การอานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ดวย
วิธีการประเมินที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

พัฒนาทักษะดานการอาน
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ดวย
วิธีการประเมินที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

นักเรียนมีพฤติกรรมที่รัก
การอานดีแตยังขาดทักษะ
การอาน ตองมีการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาการอานให
มากขึ้น  
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89 มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการอาน การคิด
วิเคราะห และการเขียนสื่อ
ความภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6   

ศึกษาและพัฒนาชุดการ
เรียนการสอนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การ เพื่อพัฒนาทักษะการ
อาน การคิดวิเคราะห และ
การเขียนสื่อความหมาย
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ป
การศึกษา 2555 

1. การวิเคราะหประสิทธิภาพ
การเรียนการอสนระหวาง
กระบวนการกับผลลัพธได
คาเฉลี่ยต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนดที่รอยละ 50  แสดงวา
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชชุด
พัฒนาการเรียนรูไดเพียง
เล็กนอย 
2. การวิเคราะหคาเฉลี่ยของ
คะแนนกระบวนการเรียนกับ
เกณฑรอบรูที่กําหนดไวรอย
ละ 50 ไมผาน 
3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน แสดงวา การ
จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให
สูงขึ้นได  

90 ม.ธรรมนูญ คําสัตย การทดสอบและ
ประเมินผลทักษะกีฬา
ฟุตบอลของนักกีฬา
ฟุตบอลโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา รุนอายุ
ไมเกิน 15 ป    

ศึกษาการทดสอบและ
ประเมินผลทักษะกีฬา
ฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  และเพื่อ
กําหนดเกณฑการฝกและ
สรางนักกีฬาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  
รุนอายุไมเกิน 15 ป  มีผล
การทดสอบและประเมินผล
อยูในเกณฑดี   

91 ม.สุเทพ วิสุทธิศรีศิลป การสํารวจการสงงานของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 5   

เกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญและมีเจตคติที่ดี
ตอการสงงานที่สามารถ
นําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวันและปลูกฝง
ความรับผิดชอบ       

นักเรียนมีการปรับปรุง
ตนเองดานความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายเมื่อไดรับ
การกวดขันจากครูผูสอนทํา
ใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการสงงาน
มากขึ้น  
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92 มิสดวงใจ นาคปุนบุตร ผลการใชแบบฝกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง 
สมการเชิงเสนสองตัวแปร  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
กอนและหลังเรียนดวยแบบ
ฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร 
เรื่อง สมการเชิงเสนสองตัว
แปร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอ
แบบฝกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง สมการ
เชิงเสนสองตัวแปร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่เรียนดวยแบบฝก
เสริมทักษะคณิตศาสตร 
เรื่อง สมการเชิงเสนสองตัว
แปร หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  2. 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยแบบฝกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง 
สมการเชิงเสนสองตัวแปร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 
  

93 มิสบงกช บุญเจริญ ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค
การเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบ CIRC ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

พัฒนาความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษโดยใช
เทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือ รูปแบบ CIRC ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา และเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งไดรับ
การจัดการเรียนการสอน
แบบรวมมือ รูปแบบ CIRC 
กับการเรียนการสอนปกติ
โดยการใชแบบทดสอบกอน
และหลังเรียน    

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4  ที่ไดรับการสอนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบรวมมือ รูปแบบ CIRC  
มีความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังการสอน
สูงกวากอนการสอน โดยมี
คะแนนความกาวหนาใน
การจําคําศัพทภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยรอยละ 20.42 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4  ที่ไดรับการสอนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบรวมมือ รูปแบบ CIRC 
มีความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษสูงกวา
นักเรียนในกลุมที่ไดรับการ
สอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
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94 ม.พรภิรมย พิมสุวรรณประทีป ศึกษาพฤติกรรมการลง
เรียนวายน้ําในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา   

ลดการกลัวน้ําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
และเพื่อเปนการสงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย   
อารมณ  จิตใจ  สังคม  
และสติปญญา 

นักเรียนที่กลัวน้ํามี
พัฒนาการดีขึ้น และ
สามารถลอยนํ้าไดใน
ระยะทางได  

95 ม.อรรถพงษ ปดตาฝาย การใชแบบฝกซอมเสริม
ทักษะการรับและสงลูก
บาสเกตบอล   

พัฒนาแผนการเรียนทักษะ
การรับและสงลูก
บาสเกตบอลที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  
และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
เกี่ยวกับความรูแบบฝกเพื่อ
ซอมเสริม 

การพัฒนาดานทักษะการ
รับและสงลูกบาสเกตบอล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

96 ม.พิษณุพงศ สรอยเกียว ศึกษาพฤติกรรมการเรียน
กรีฑาและการพัฒนาการ
ออกสตารทระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ออกสตารทกรีฑาของ
นักเรียนที่ไมถูกตองของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  และ
เพื่อเปนการสงเสริม
พัฒนาการทางดานรางกาย  
อารมณ  จิตใจ  สังคม  
และสติปญญา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 มีพัฒนาการดีขึ้นทั้ง
ทางรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  และสติปญญา  
และควรมีการสงเสริม
นักเรียนใหมากขึ้นและ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง   

97 มิสพรพนา ศิริปน การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบใช
คําถามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/4  

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบใชคําถาม
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/4  

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/4  
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
ใชคําถาม  แสดงวานักเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

98 มิสปุญชญา สงาเอ่ียม การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม 8 ประการ ของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใช
หลักเบญจศีล 

พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
โดยใชหลักเบญจศีล ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 

ผลการวิเคราะหการใชสื่อ
การเรียนเกี่ยวกับเบญจศีลทํา
ใหนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 8 ประการมี
คุณภาพ  และผลการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม กอนและ
หลังการปลูกฝงคุณธรรม 8 
ประการ พบวา คะแนนเฉลี่ย
หลังการสอนสูงกวากอนสอน  
แสดงวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/3  มี
คุณธรรม จริยธรรม 8 
ประการ สูงขึ้น 
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99 มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์ การพัฒนาทักษะในดาน
การอานระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/2   

พัฒนาทักษะดานการอาน
ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/2 

นักเรียนมีพัฒนาการทักษะ
ดานการอานดีขึ้นกวาเดิม 
ดวยวิธีการใหแรงเสริม   
การชมเชย  และควรให
ระยะเวลาในการฝกทักษะ
ดานการอานมากพอสมควร  
 

100 ม.ทวีศักดิ์ แซเฮง การฝกทักษะการอานโนต
ดนตรีสากลโดยใชการอาน
แบบ Kodaly  สําหรับ
นักเรียนวงโยธวาฑิต   

ศึกษาผลการพัฒนานักเรียน
ดานทักษะการอานโนตดนตรี
ศึกษาสากล  และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางนักเรียน
กลุมทดลองและนักเรียนกลุม
ควบคุม  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนซึ่งไดรับการสอน
โดยใชวิธีการสอนการอานโนต
พรอมการปฏิบัติ Keyboard  
Percussion   นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น   

101 ม.วีรวัฒน ใจรินทร ครูที่พึงประสงคโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาระดับและจัดลําดับที่
ของคุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคทั้ง 8 ดาน ตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  และเพื่อ
ศึกษาระดับและจัดลําดับที่
ของครูที่พึงประสงค เปนราย
ขอในแตละดาน  ตามทัศนะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน  

ผลการวิเคราะหระดับ
คุณลักษณะของครูท่ีพึง
ประสงคตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ตามคุณลักษณะทั้ง  
8  ดาน  พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง  และลําดับท่ีของ
คุณลักษณะของครูท่ีพึง
ประสงค มากที่สุด คือ ดาน
การเปนพลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตย  

102 ม.ศรัณย รัตนวรรณ เจตคติที่มีตอวิชาชีพครูใน
ภาพรวมของนักเรียนชมรม
วงโยธวาฑิตโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา       

ศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาชีพครู
ของนักเรียนในการเรียนวง
โยธวาฑิต โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  

ผลการวิเคราะหระดับเจตคติ
ตอวิชาชีพของนักเรียนวงโยธ
วาฑิต โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ดานนักเรียน  
ดานความคาดหวังที่มีตอ
วิชาชีพครู  ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก    

103 ม.รัฏฐา โกสิตานนท การจัดสวัสดิการใหกับครูใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา    

ศึกษาระดับสภาพความพึง
พอใจการจัดสวัสดิการของครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   และเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพความพึง
พอใจการจัดสวัสดิการของครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะหการจัด
สวัสดิการใหกับครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
ภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด 

104 ม.ธงชัย กิจเจริญ ความพึงพอใจตอการใช
บริการหองน้ําของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจตอการใช
บริการหองน้ําของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะหความพึง
พอใจตอการใชบริการหองน้ํา
ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด  
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105 มิสประกายแกว เปลื่องนุช การวัดเจตคติของครูระดับ
ประถมศึกษาตอบริการ
ของหนวยงานวัดผลและ
ประเมินผล  

ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในการ
บริการของหนวยงานวัดผล
และประเมินผล 

ผลการวิเคราะหความพึง
พอใจตอการใชบริการของ
หนวยงานวัดผลและ
ประเมินผล ดานเจาหนาที่มี
ความสุภาพและเปนมิตร มี
ความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก   

106 มิสอุทุมพร ศรีวิศาลศักดิ์ ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการงานวัดผลและ
ประเมินผลระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 

ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตองานวัดผล
และประเมินผล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ผลการวิเคราะหระดับความ
พึงพอใจของผูใชบริการตอ
งานวัดผลและประเมินผล มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู
ระดับด ี    

107 ม.การุณ วรศิลป การวัดเจตคติ ความมั่นใจ
การเรียนวิชาทัศนศิลป 
เรื่อง การวาดภาพลายเสน    

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2   
และเพื่อเปรียบเทียบเจตคต ิ
ความมั่นใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/2  ที่
ไดรับการเรียนการสอนวิชา
ทัศนศิลป 

1. คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4/2 ที่ไดรับการเรียนการ
สอนวิชาทัศนศิลปหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน  แสดงวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4/2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4/2  มีเจตคติ ความ
มั่นใจที่ไดรับการเรียนการ
สอนวิชาทัศนศิลป ภาพรวม
อยูระดับดี   

108 มิสอรอุษา ปทุมชัย แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ใหกลุมนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เขาขายไมรับผิดชอบในการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1      

ทําความเขาใจและหาคําตอบ
เกี่ยวกับความหลากหลายของ
ลักษณะพฤติกรรมที่เขาขาย
ไมรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1                  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5/1  สามารถปรับพฤติกรรม
ตนเองในดานความรับผิดชอบ
ดีข้ึน  

109 ม.บุญรวม ติ่งแตง แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ใหกลุมนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เขาขายไมรับผิดชอบในการ
เรียนเสริมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2       

ศึกษาความเขาใจและหา
คําตอบเกี่ยวกับความ
หลากหลายของลักษณะ
พฤติกรรมที่เขาขายไม
รับผิดชอบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2      
           
 
 
 
 
 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2  สามารถปรับพฤติกรรม
ตนเองดานความรับผิดชอบดี
ขึ้น       
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110 มิสภิญญา
พัชร 

ฉลาดเขียว การพัฒนาทักษะในดาน
การเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1  ปการศึกษา 2555 

แกไขปญหาการเขียน
ภาษาไทยที่ไมถูกตองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1  โดยใชแบบฝกหัดเขียน
ไทย  และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
สะกดคํากอนและหลังการ
สอนโดยใชแบบฝกทักษะ
การเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1            

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  คะแนน
หลังการสอนสูงกวาการ
สอนโดยใชแบบฝกทักษะ
การเขียนสะกดคํา   

111 มิสสายทอง สงฆเจริญ การอานภาษาอังกฤษใชสื่อ
ประกอบ     

พัฒนาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ และเพื่อมีเจต
คติที่ดีตอการอาน
ภาษาอังกฤษ 

ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับ
การสอนโดยใชวิธีการสอน
การอานของ SRA   
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการอานภาษาอังกฤษดี
ขึ้น   

112 มิสอมร งามประสิทธิ์ การศึกษาความพึงพอใจที่
มีตอครูผูสอนวิชา
คอมพิวเตอรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจที่มีตอ
ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1   ป
การศึกษา 2555     

ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ที่มี
ตอครูผูสอนวิชา
คอมพิวเตอร ภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง     

113 มิสมณีรัตน แปนเกตุ ปจจัยที่มีตอการสงงานไม
ตรงเวลาวิชา ชีววิทยา 
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/3  ป
การศึกษา 2555 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา     

สํารวจปจจัยที่มีผลตอการ
สงงานไมตรงเวลาวิชา
ชีววิทยาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5/3   ปการศึกษา 2555  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา       

ปจจัยที่มีผลตอการสงงาน
ไมตรงเวลาวิชาชีววิทยาของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/3  พบ
มากที่สุดคือ งานในแตละ
วิชามาก  รองลงมาคือ วิชา
เรียนมาก  และการลืม
ทํางาน  ตามลําดับ  
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114 มิสรุงรักษ นุมไทย การใชหนังสือพิมพ
ภาษาไทยในการสอนเพื่อ
เสริมสรางทักษะการเขียน
บทความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  ป
การศึกษา 2555  โรงเรียน
เซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา     

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนการเขียนบทความโดย
ใชตัวอยางบทความจาก
หนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยเปนสื่อประกอบ
และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ดานทักษะการเขียน
บทความของสูงขึ้นกวาเดิม 

1. การใชตัวอยางบทความ
จากหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยเปนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
การเขียนบทความ สามารถ
ทําใหระดับผลสัมฤทธิ์ดาน
การเขียนบทความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5/2   สูงขึ้น  
2. การใชตัวอยางบทความ
จากหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยประกอบการ
เขียนบทความชวยให
นักเรียนสนใจในบทเรียน 
รักการอาน และรักการ
เขียนมากขึ้น   

115 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ การสงเสริมเจตคติในการ
สงงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย       

สงเสริมเจตคติในการสงงาน
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
ศิลป – ภาษา  รายวิชา
ภาษาจีน         

คาเฉลี่ยของการสงงานใน
วิชาภาษาจีนหลังการ
สงเสริมเจตคติสูงกวากอน
ไดรับการสงเสริมเจตคติ  
แสดงวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 มีความ
รับผิดชอบสูงขึ้น   

116 มิสฉันทนา ดานดี การทดลองการสอนโดยใช
แบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4      

สรางแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/6  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา    เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ  และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/6 กอนและหลังการใช
แบบฝกทักษะการอานอยาง
มีวิจารณญาณ 

การใชแบบฝกทักษะการ
อานอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4/6  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นกวากอน
การเรียน  แสดงวาชุดแบบ
ฝกทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณมีประสิทธิภาพ 

117 ม.ชาญประ
พน 

สวัสดิ์เดชะ การพัฒนาการอานวิชา
ภาษาไทย       

พัฒนาการอานจากหนังสือ
วิชาภาษาไทยโดยการใช
กิจกรรมการอาน และทํา
แบบฝกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 

ผลการวิเคราะหการ
ประเมินความคิดเห็นในการ
สรางหนังสือสงเสริมการ
อานสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โดยรวม
อยูในระดับมาก   
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118 มิสประภาศรี มิลเลอร การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
อานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการสอนโดยใช
แบบฝกหัดจากหนังสือ       

1. คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝกการ
อานสูงกวากอนไดรับการ
ฝก 
2. ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนการอานกอนและ
หลังการฝกฝนการอาน 
พบวาคะแนนการอานของ
นักเรียนสูงขึ้นกวากอน
ไดรับการฝกใชแบบฝกหัด
จากหนังสืออยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   

119 มิสณัฐวีณ สารพันธุ พฤติกรรมการรับประทาน
ผักของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางสังคมกับเจตคติ
ตอการรับประทานผัก  เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวาง
เจตคติตอการรับประทาน
ผักกับพฤติกรรมการ
รับประทานผักของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

1. นักเรียนหญิงมีเจตคติตอ
การรับประทานผักไม
แตกตางจากนักเรียนชาย  
และการประกอบอาชีพของ
ผูปกครองมีความสัมพันธ
กับเจตคติตอการ
รับประทานผัก 
2. นักเรียนหญิงมีพฤติกรรม
การรับประทานผักดีกวา
นักเรียนชาย  และการ
ประกอบอาชีพของ
ผูปกครองไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการับประทาน
ผัก 
3. เจตคติตอการ
รับประทานผักมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรม
การรับประทานผัก   

120 มิสวัสยามน มิ่งระหงษ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เขียนสะกดคําภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2/3 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกด
คําภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/3 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแบบฝกทักษะ
การเขียนสะกดคําภาษาไทย     

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกด
คําภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/3 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแบบฝกทักษะ
การเขียนสะกดคําภาษาไทย   
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121 ม.ประสบสุข ปราชญากุล ศึกษาและพัฒนาสื่อการ
เรียนเขียนโปรแกรมผาน
ระบบเครือขายอีเลิรนนิ่ง 
วิชาเขียนโปรแกรม 2  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
แผนการเรียนวิทย – คณิต 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษารูปแบบวิธีการพัฒนาสื่อ
การเรียนอีเลิรนนิ่งวิชาเขียน
โปรแกรมผานระบบเครือขาย
อีเลิรนนิ่ง  เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนเขียนโปรแกรมผาน
ระบบเครือขายอีเลิรนนิ่งวิชา
เขียนโปรแกรม  2  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 แผนกการ
เรียนวิทย – คณิต  โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

1. นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
สื่อการเรียนเขียนโปรแกรม
ผานระบบเครือขายออนไลน
วิชาเขียนโปรแกรม 2 ในแต
ละดานอยูในระดับมาก   
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการ
เรียนวิทย – คณิต  กลางภาค
มีคะแนนต่ํากวาคะแนนปลาย
ภาพที่มีการนําสื่อการเรียน
แบบออนไลนมาใช  

122 มิสนพเกา ปราชญากุล ศึกษาความคิดเห็นและ
ประสิทธิภาพผลการจัดการ
เรียนการสอนดานการ
ออกแบบหลายมิติดวย 
Google Sketch Up 8 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2/1 ถึง 2/3 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาความคิดเห็นและ
ประสิทธิผลการจัดการเรียน
การสอนดานการออกแบบ
หลายมิติดวย Google  
Sketch Up 8  ในการ
ออกแบบโมเดลชิ้นงาน         

1. ประสิทธิผลการใชงาน
โปรแกรม Google Sketch 
Up 8  ในการออกแบบโมเดล
ชิ้นงาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/1 ถึง 2/3  
ดานประโยชนและการ
นําไปใชงานของโปรแกรม  
และดานความสะดวกในการ
ใชงานโปรแกรม  อยูในระดับ
มาก  
2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
การศึกษากิจกรรมการเรียน
คอมพิวเตอรเร่ืองการ
ออกแบบหลายมิติดวย
โปรแกรม  Google  Sketch 
Up 8 ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และดาน
ปฏิสัมพันธในการเรียนการ
สอน  อยูในระดับมาก 
 
 

123 ม.จิรพงษ พุทธรสเจริญ ความสามารถในการใช
โปรแกรม Microsoft 
Powerpoint 2007  ของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา     
 
 
 
 

ศึกษาความสามารถในการ
ใชโปรแกรม Microsoft  
PowerPoint  2007   ของ
นักเรียนโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา       

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6/2  มีคะแนนเฉลี่ย
ความรูพื้นฐานของโปแกรม 
Microsoft  PowerPoint  
2007  สูงที่สุด   
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124 มิสนันทนา สายโรจน การสรางแบบฝกเสริม
ทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1   

สรางและพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ  และเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการ
ฟง การอาน เขียนตัวอักษร  
และคําศัพทงายๆ และ
กฎเกณฑการใช
ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูวิชา
ภาษาตางประเทศชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  หลังการ
ใชแบบฝกเสริมทักษะสูง
กวากอนการใชแบบฝกเสริม
ทักษะ มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  สรุปวา แบบฝก
เสริมทักษะมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอยูในระดับสูง 

125 มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ การใชเทคนิคการทองสูตร
คูณเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดคํานวณชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/6 

ศึกษาถึงผลของการใช
วิธีการทองสูตรคูณใน
รูปแบบตางๆ ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะ
การคิดคํานวณ โดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
จากการทดสอบ 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบสูตรคูณ 
ครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4/6  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น   

126 ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล การพัฒนาการสอนรอง
เพลงไทยเดิมโดยการใชคา
ราโอเกะ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

พัฒนาการสอนรองเพลง
ไทยเดิมโดยใชคาราโอเกะ
เปนสื่อหลักสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

1. เจตคติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/5 หลัง
การใชคาราโอเกะสอนรอง
เพลงไทยเดิมสูงกวากอน
การทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  แสดงวานักเรียนมีเจต
คติที่ดีตอเพลงไทยเดิม
สูงขึ้น 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     ดานทักษะการรองเพลงไทย
เดิมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/5  สูง
กวาเกณฑที่กําหนด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  แสดงวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
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127 ม.ปริญญา สมบัติ วิเคราะหประสิทธิภาพใน
การใชงานอีเลิรนนิ่ง
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

วิเคราะหสภาพการใชงาน
ในระบบการเรียนการสอน
ออนไลนของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นการใช
งานระบบการเรียนการสอน
ออนไลน 

ผูใชงานระบบรอบ 3 เดือน 
มีการเขาใชงานในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชวง
ชั้นที่ 4  มากที่สุด  และการ
เขาใชงานมีความสัมพันธกับ
จํานวนการเขาชมเวบไซต
ระบบอีเลิรนนิ่งรอบเดือน
เมษายนมากที่สุด 

128 ม.สุเมธ พุทธเมฆ การแกปญหาการบวกลบ
เศษสวนไมไดของนักเรียน
ชั้น ม.5/5 รายวิชา
คณิตศาสตรดวยการสอน
ซอมเสริมและใชแบบฝก
เฉพาะเรื่อง     

แกปญหาขอผิดพลาดตางๆ 
และฝกทักษะการคิด
คํานวณ บวก ลบ เศษสวน
ของนักเรียนที่ทําเศษสวน
ไมได  และเพื่อใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ผลการวิเคราะหนักเรียนทํา
แบบฝกทําใหนักเรียนมี
ทักษะและผลสัมฤทธิ์การ
บวก ลบ เศษสวนอยูใน
เกณฑพอใจถึงดีมาก 

129 ม.เอกสิทธิ์ นามแกว ความสนใจตอการสงงาน
ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 5         

ศึกษานักเรียนใหตระหนัก
ถึงความสําคัญ และมีเจต
คติตอการสงงานที่สามารถ
นําไปใชจริงใน
ชีวิตประจําวัน  

นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง
ในการทํางานและมีระดับ
การสงงานของตนเองดีขึ้น  

130 มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ การแกไขปญหาการออก
เสียงพินอินโดยใชชุดทักษะ
การอานออกเสียงพินอินของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 
2555 

ฝกการออกเสียงพินอิน
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  และ
เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานการออกเสียงพินอิน
ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 

1. ความสามารถในการอาน
ออกเสียงพินอินภาษาจีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
หลังการเรียนการสอนโดย
ชุดฝกการอานออกเสียงพิน
อินภาษาจีน มีประสิทธิภาพ
ผานเกณฑ 2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานออก
เสียงพินอิน 

     อินภาษาจีนโดยใชชุดฝก
การอานออกเสียงพินอิน
ภาษาจีน นักเรียนมีคะแนน
สูงขึ้น 

131 มิสนภาพร จิตตอารียเทพ การพัฒนาลักษณะนิสัย
การทํางานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      

พัฒนาลักษณะนิสัยและ
ทักษะกระบวนการทํางาน
ของนักเรียนใหมีความคิด
สรางสรรคในการทํางาน และ
เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู
เหมาะสมกับงานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

นักเรียนสวนใหญมี
พฤติกรรมการเรียนและ
ความรับผิดชอบดี  และยัง
ขาดทักษะกระบวนการ
ทํางาน 
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132 มิสปรางค
ทิพย 

แกวสุพจน การศึกษารูปแบบการคิดที่
ผิดเรื่องการคูณ และการ
หารจํานวนเต็มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษารูปแบบการคิดที่ผิด 
เรื่องการคูณ และการหาร
จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนแสดงการคิดที่ผิด
เรื่องการบวกและการลบ
จํานวนเต็มทั้งหมด 8 
รูปแบบ พบวา รูปแบบที่
นักเรียนแสดงการคิดผิด คือ 
รูปแบบที่ 2  และรูปแบบที่ 
3  

133 มิสกัลยาณี จันทนเทศ ธาตุและสารประกอบวิชา
วิทยาศาสตร           

ทดลองใชสื่อการสอน
คอมพิวเตอร เรื่อง ธาตุ  
และสารประกอบในการ
พัฒนาการเรียนรูรายวิชา
วิทยาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ป
การศึกษา 2555 

ผลการเปรียบเทียบคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

134 มิสชุทิมา มุยฮะสูญ ธาตุและสารประกอบวิชา
วิทยาศาสตร           

การสงเสริมวาดภาพและ
ความคิดสรางสรรค     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2/3  ที่ไดรับการฝก
ความคิดสรางสรรค มี
คะแนนความคิดสรางสรรค
เพิ่มขึ้น   

135 ม.วินิจ กิจเจริญ การปรับพฤติกรรมการ
ขาดความรับผิดชอบตอ
การเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ขาดความรับผิดชอบตอการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 การสงงานมีคาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจากเดิม  แสดงวา
นักเรียนมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น   

136 มิสธัญพร วงษสวาง ผลสัมฤทธิ์การใชแบบฝก
ในการอานที่ประสมสระคง
รูปของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 

ศึกษาพัฒนาการผลสัมฤทธิ์
ทางดานการอานคําที่
ประสมสระคงรูป  โดยใช
แบบฝกการอานคําที่ประสม
สระคงรูปของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  ป
การศึกษา 2555     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3  มีคะแนนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนที่ไดรับการฝก
ดวยแบบฝกการอานคําที่
ประสมสระคงรูป  แสดงวา 
นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานการอานคําประสม
สระคงรูปสูงขึ้น 

137 มิสสุพัตรา ชินะกรติเมธ ปจจัยที่มีผลตอการ
บริโภคเบเกอรี่และ
เครื่องดื่มของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 

ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
แผนกเบเกอรี่ในดานการ
ผลิต การบริหารงาน  ผล
กําไร  ตนทุน  บุคลากรที่ใช
ในการผลิต รวมไปถึง
ผูบริโภค  และเพื่อศึกษา
และวิเคราะหถึงพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่เปนลูกคา
ของแผนกเบเกอรี่          
              

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1  มีความพึงพอใจตอ
แผนกเบเกอรี่มาก คือ 
รสชาติของเบเกอรี่  ความ
หลากหลายของเบเกอรี่  
สินคามีความพอเพียงกับ
ความตองการ  และราคา
เหมาะสมกับสินคา   
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138 มิสเปรมฤดี ศรีสุนารถ การเปรียบเทียบฐานขอมูล
ระหวางปการศึกษา 2553 
กับ 2554 ของมุม
สวัสดิการในสวนมุม
เครื่องดื่ม  

จัดเก็บขอมูลตางๆ ของงาน
มุมสวัสดิการ ใหงายตอการ
หาขอมูลที่ตองการ  และ
เพื่อมุงพัฒนาฐานขอมูลของ
มุมสวัสดีการในสวนมุม
เครื่องดื่ม      

คาเฉลี่ยรายจายตอเดือน
ของปการศึกษา 2553  
นอยกวาปการศึกษา 2554   

139 มิสคนิษฐกาน นิธิวัฒนอัญญา ความพึงพอใจในการใช
บริการในหองมุมสวัสดิการ
โรงเรียนเซนตหลุยส  
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจการใช
บริการในหองมุมสวัสดิการ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 – 6  โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา       

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 – 6  มีความพึงพอใจในการ
ใชบริการหองมุมสวัสดิการ
ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  มากที่สุด คือ 
สินคาท่ีวางจําหนายตรงกับ
ความตองการ  

140 มิสสุวิมล พลัดดง การเปรียบเทียบฐานขอมูล
ระหวางปการศึกษา 2553 
กับ ปการศึกษา 2554  ของ
งานมุมสวัสดิการ ในสวนมุม
เคร่ืองเขียน โรงเรียน 
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  
          

พัฒนางานฐานขอมูลของมมุ
เคร่ืองเขียนในงานมุม
สวัสดิการ โรงเรียน 
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ผลการเปรียบเทียบรายรับ
และรายจายระหวางป
การศึกษา 2554  สูงกวาป
การศึกษา 2553   

141 มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี การเพิ่มผลการเรียนของ
นักเรียนโดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมี
ความสนใจ รับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5  
(ศึกษาเฉพาะกรณี)           

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนใหมีความสนใจ 
ความรับผิดชอบ  มีระเบียบ
วินัย  และเพิ่มผลการเรียน
ของนักเรียน 

ผลการวิเคราะหขอมูลจาก
การสังเกต ติดตาม
พฤติกรรมและการเรียนของ
นักเรียน พบวา หลังจากที่
ครูใชวิธีการพูดคุยใหคํามั่น
สัญญาและใชทฤษฎี
เสริมแรงในการจัดการเรียน
การสอน เปนระยะเวลา 1 
ภาคเรียน  นักเรียนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งใจ
เรียน มีความรับผิดชอบ 
และมาเรียนดีขึ้น 

142 มิสลําเพย พวงมาลัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการสงงานใน
การเรียนวิชา ชีววิทยา 5 
รหัส ว33245  เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ม.6/3 ปการศึกษา 
2555 
 
 

ปรับพฤติกรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3  
ดานความรับผิดชอบตอการ
สงงานวิชา ชีววิทยา 5  เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  

ผลการศึกษาและปรับ
พฤติกรรมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/3  ที่ขาด
ความรับผิดชอบในการสง
งานวิชา ชีววิทยา 5  โดย
การสอนแบบรวมแรงรวมใจ 
พบวา โดยรวมนักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการสง
งานมากขึ้นกวาเดิม   
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143 ม.สรุชัย สมหาญวงค สํารวจการรูจักชื่อวิธีการใช
อุปกรณพื้นฐาน
หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/1 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา       

สํารวจการรูจักชื่อและวิธีใช
อุปกรณพื้นฐาน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4/1 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา    

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/1  มี
ระดับผลคะแนนอยูระดับ
พอใช   

144 ม.สงคราม นิคมไพบูลย การปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่มีพฤติกรรม
กาวราวและไมสนใจเรียน 
ศึกษาเฉพาะกรณี 

ปรับและหยุดพฤติกรรม
ของนักเรียนใหสนใจการ
เรียนมากขึ้น           

ผลการวิเคราะหจากการ
สังเกตและสัมภาษณ 
หลังจากที่ใชวิธีการพูดคุยให
คํามั่นสัญญาและใชทฤษฎี
เสริมแรงในการจัดการเรียน
การสอนระยะเวลา 1 ภาค
เรียน พบวา นักเรียนสนใจ
มากขึ้น  

145 มิสอุษา จันทร การสงเสริมศักยภาพของ
ผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดานศิลปะการวาด
ภาพของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา    

สงเสริมศักยภาพของผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษดาน
ศิลปะวาดภาพ            

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ของการพัฒนากิจกรรม
ศิลปะศักยภาพสูงกวากอน
การจัดกิจกรรม  

146 มิสชุติมา มุสิการยกูล การฝกกระบวนการคิด
สรางสรรคขั้นพื้นฐานดวย
ทักษะการเขียนของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

สรางเสริมความคิดเชิง
สรางสรรคและพัฒนาการ
เชิงบวก                         

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  มี
ความคิดริเริ่มแตกตางกอน
การจัดกิจกรรม  ทําให
นักเรียนมีความสามารถ
ดานการคิดอยูระดับดี   

147 มิสสุมานิต เรืองกระจาง ปจจัยที่มีผลตอการสงงาน
ไมตรงเวลาวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/6  ป
การศึกษา 2555  โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา     

สํารวจปจจัยที่มีผลตอการ
สงงานไมตรงเวลา วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3/6  ปการศึกษา 2555  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา         

ปจจัยที่สงผลใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/6  ไมสง
งานวิชาภาษาไทย ไมตรง
เวลา สวนมากคือ เรียนมาก
และไมมีเวลาทํางาน   

148 มิสนุจลิน ตอสกุล การพัฒนาการแตงโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร 
(การคูณ)       

พัฒนาทักษะการแตงโจทย
ปญหา เรื่อง การคูณ   

นักเรียนมีพัฒนาทักษะการ
แตงโจทยปญหา เรื่องการ
คูณ ดีขึ้นหลังการใชวิธีการ
เสริมแรง  การชมเชย  และ
ใหระยะเวลาการทํางาน
พอสมควร   
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149 ม.คํารณ เจริญมาก ผลการใชคอมพิวเตอร
สถานการณจําลองในการ
เรียนการสอนเคมีที่มีตอ
ความคงทนในการเรียนรู
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา     

ศึกษาความคงทนในการ
เรียนรูวิชาเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 – 
5/3  ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา 2555  โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา   

นักเรียนที่เรียนดวยการสอน
เคมีโดยใชคอมพิวเตอร
สถานการณจําลอง มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  แสดงวา
นักเรียนมีความคงทนในการ
เรียนวิชาเคมี   
 

150 มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ 
อยุธยา 

การพัฒนาทักษะการอาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1     

ศึกษาการพัฒนาทักษะการ
อานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/1  ป
การศึกษา 2555   โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

การประเมินความคิดเห็น
การสรางหนังสือสงเสริม
การอานสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/1  
โดยรวมอยูในระดับมาก   

151 มิสจันทิพย เครือจันทร แรงจูงใจการปฏิบัติงานที่มี
ตอความผูกพันตอโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา     

ศึกษาระดับและ
ความสัมพันธของแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานกับระดับ
ความผูกพันของครูที่มีตอ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา                          

1. ระดับของแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา โดยรวมและ
รายดานทุกดานอยูในระดับ
มาก  2. ระดับของความ
ผูกพันตอโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา โดยรวม
และรายดานทุกดานอยูใน
ระดับมาก3. ความสัมพันธ
ระหวางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพัน
ตอโรงเรียนของครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
โดยรวมและรายดานทุก
ดานมีความสัมพันธทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   

152 ม.วีรศักดิ์ คันโธ การสํารวจการใชงาน
ระบบแจงขาวของบุคลากร
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 
2555 

เปรียบเทียบการใชงาน
ระบบแจงขาวของบุคลากร
แตละคน  และเพื่อ
เปรียบเทียบการใชงาน
ระบบแจงขาวของบุคลากร
แตละประเภท 

บุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  ป
การศึกษา  2555  โดย
เฉลี่ยบุคลากรแตละคนเขา
ใชงานระบบแจงขาว คิด
เปน 3 ครั้ง/ป  
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153 มิสรําพึง ศรีสวัสดิ์ การศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2/6  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ในเรื่องการไม
สงงาน /การบาน             

ศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  
 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2/6  ไมสงงาน/การบาน  
เนื่องจากสาเหตุการให
การบานมากเกินไป  

154 มิสวิภา นาคมอญ การสํารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่มีตอบทเพลง
ในรําวงมาตรฐาน 

ศึกษาและเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการศึกษาเพลงรํา
วงมาตรฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 3 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา             

ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักเรียนมีความพึง
พอใจในเพลงรําวงมาตรฐาน 
คือ เพลงคืนเดือนหงาย  และ
เพลงดอกไมของชาติ   

155 มิสโสภา ธีรจิรัญญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6/4 ใหเปนผูมีวินัยและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่
และการเรียน ปการศึกษา 
2555       

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนใหเปนผูมีวินัยและความ
รับผิดชอบตอหนาที่และการ
เรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/4  ป
การศึกษา 2555  โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา       

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6/4  มีพฤติกรรมดีข้ึน 
หลังจากการใชแรงจูงใจ 
เสริมแรง ใหคําชมเชย รวมทั้ง
ดูแลเรื่องการเรียนใหมีความ
รับผิดชอบ สนใจเรียน และ
ติดตามจากผูปกครอง   

156 ม.จิรวัฒน ศรีสวัสดิ์ ปจจัยที่มีผลตอการสงงานไม
ตรงเวลาวิชาสังคมศึกษาฯ 
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/5   ป
การศึกษา 2555  โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา     

สํารวจปจจัยที่มีผลตอการสง
งานไมตรงเวลา วิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/5  ป
การศึกษา 2555  โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา         

ปจจัยที่สงผลใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/5  ไมสง
งานวิชาสังคมศึกษาฯ ไมตรง
เวลา สวนมากคือ เรียนมาก
และไมมีเวลาทํางาน   

157 ม.สุรัตน มูลชัยสุข การใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง ความสัมพันธเชิง
ฟงกชันระหวางขอมูล      

สรางและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
ความสัมพันธเชิงฟงกชนั
ระหวางขอมูล  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
ความสัมพันธเชิงฟงกชนั
ระหวางขอมูล  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  มี
ประสิทธิภาพ  84.10/82.42  
สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่
กําหนดไว2. คะแนนเฉลี่ยที่ได
จากการทําแบบทดสอบสูง
กวาคะแนนเฉลี่ยที่กําหนดขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  แสดงวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง 
ความสัมพันธเชิงฟงกชนั
ระหวางขอมูล  มีคะแนนเฉลี่ย
มากกวารอยละ 80 
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158 มิสสมฤดี คําศรี การพัฒนาทักษะการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1     

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1  ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดแบบ
ฝกการอาน      

1. คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝกดวย
ชุดฝกการอานสูงขึ้นกวากอน
ไดรับการฝกทั้ง  4  ชุด   
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนน
การอานกอนและหลังการฝก
ดวยชุดแบบฝกการอาน 
พบวา คะแนนการอานของ
นักเรียนสูงขึ้นหลังจากไดรับ
การฝกการอานจากชุดฝกการ
อานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01   

159 มิสเฉลา หนูงาม ผลการใชแบบฝกที่มีตอ
ความสามารถในการอานที่
ประสมสระคงรูปของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3       

ศึกษาพัฒนาการทางดานการ
อานคําที่ประสมสระคงรูป 
โดยใชแบบฝกการอานคําที่
ประสมสระคงรูปของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3      

หลังจากที่นักเรียนไดฝกดวย
แบบฝกการอานคําที่ประสม
สระคงรูปของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังเรียน พบวา นักเรียนมี
พัฒนากรทางดานการอานคํา
ที่ประสมสระคงรูป  

160 มิสมุกดา เส็งเจริญ ผลสัมฤทธิ์การใชแบบฝกใน
การอานที่ประสมรูปสระคง
รูปของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2   

ศึกษาพัฒนาการผลสัมฤทธิ์
ทางดานการอานคําที่ประสม
สระคงรูป โดยใชแบบฝกการ
อานคําที่ประสมสระคงรูปของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2  ปการศึกษา 2555   

นักเรียนที่ไดฝกดวยแบบฝก
การอานคําที่ประสมสระคงรูป
กอนและหลังเรียน พบวา 
นักเรียนมีพัฒนาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานคํา
ที่ประสมสระคงรูปดีข้ึน  

161 มิสอรวรรณ ธนะวัฒน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการอานของนักเรียนที่
เรียนออนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2555     

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดแบบฝกการ
อาน      

1. คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝกดวย
แบบฝกการอานสูงขึ้นกวา
กอนไดรับการฝกทั้ง  4  แบบ
ฝกการอาน 
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนน
การอานกอนและหลังการฝก
ดวยแบบฝกการอาน พบวา 
คะแนนการอานของนักเรียน
สูงขึ้นหลังจากไดรับการฝก
การอานจากแบบฝกการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 145 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

162 มิสวาสนา ตนานนทชัย ความพึงพอใจที่มีตอการ
ใหบริการของงานแผนก
อาคารสถานที่ ฝายบริหาร
ทั่วไป       

ศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรครู  พนักงาน  
คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา และบุคคล
ทั่วไป  ที่มาขอใชบริการ
จากแผนกอาคารสถานที่  
ฝายบริหารทั่วไป 

บุคลากรครู  พนักงาน  
คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  และบุคคล
ทั่วไป  มีความพึงพอใจการ
ใหบริการงานแผนกอาคาร
สถานที่  ฝายบริหารทั่วไป 
อยูในเกณฑมาก   

163 มิสคนึงนิตย ชูชื่น เกมสละครสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการรวม
กิจกรรมของนักเรียน     

ศึกษาผลการพัฒนานักเรียน
ดานทักษะการทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่น  เพื่อให
นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานสังคมดีขึ้น         

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6  มีความคิดเห็นตอ
กิจกรรมเกมและเทคนิค
ละครสรางสรรคภาพรวมอยู
ในระดับดี   

164 มิสเบญจวรรณ   วิทยะโอชะ 
 

การพัฒนาการแตงโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร 
(การบวก) 

พัฒนาทักษะการแตงโจทย
ปญหา เรื่อง การบวก        

นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
การแตงโจทยปญหาการ
บวกดีขึ้นกวาเดิม  ดวย
วิธีการเสริมแรง  การชมเชย  
และใหเวลาในการทํางาน
พอสมควร  

165 มิสภรณุต ศรีสุวรรณ การศึกษาความสามารถใน
การเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปที่ 2 

ศึกษาและตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนโดย
ใชแบบฝกทักษะภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา      

1. ผลการวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์การฝกทักษะการ
อานภาษาไทย พบวา การ
ประเมินหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนโดยการใชแบบฝก
ทักษะการอานภาษาไทย 
2. ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยกอนและหลัง
การใชชุดฝกทักษะการอาน
ภาษาไทย พบวา นักเรียนมี
คะแนนหลังจากการฝกสูง
กวากอนไดรับการฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
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166 มิสสุพรรษา เตียวหยิน สํารวจความคิดเห็นของ
นักเรียน ผูปกครอง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2555  ท่ีมีตอการ
ใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา  
(Tablet)  เพื่อการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา       

สํารวจความคิดเห็นของ
นักเรียน  ผูปกครอง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1  ป
การศึกษา 2555  ท่ีมีตอการ
ใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา  
(Tablet)  เพื่อการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

1. ระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1  ป
การศึกษา 2555   ที่มีตอการ
ใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา  
(Tablet)  เพื่อการเรียนการ
สอน ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  โดยภาพรวม
นักเรียนมีความเห็นดวยกับ
การนําเคร่ืองคอมพิวเตอร
พกพา (Tablet)  คิดเปนรอย
ละ 92.64   
2. ระดับความคิดเห็นของ
ผูปกครองระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2555  ท่ีมีตอการ
ใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 
(Tablet)  เพื่อการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทราโดยภาพรวม
ผูปกครองมีความคิดเห็นอยู
ระดับมาก  คิดเปนรอยละ  
74.47   

167 มิสจรรยา สินถาวร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร 
(math)  ของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชแบบฝก
คําศัพทภาษาอังกฤษทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5   

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร (math)  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

1. แบบฝกทักษะคําศัพท
ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เร่ือง 
การบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  มีประสิทธิภาพมาก  
นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 2. นักเรียนที่เรียน
โดยใชแบบฝกทักษะคําศัพท
ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เรื่อง  
การบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  มีความกาวหนา
ทางการเรียนสูงขึ้น 
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168 มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล การพัฒนาการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่  3  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  โดยใช
บทเรียนสําเร็จรูป 

พัฒนาการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง 
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดลอมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/4   
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 
2555 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 
เรื่อง ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม   

169 มิสภัตชนัน สุขผึ้ง การอานกอนเรียนใหผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/6  ป
การศึกษา 2555  

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/6   ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุด
แบบฝกการอาน      

1. คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝกดวย
ชุดฝกการอานสูงขึ้นกวา
กอนไดรับการฝกทั้ง 4  ชุด  
2. ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนการอานกอนและ
หลังการฝกดวยชุดแบบฝก
การอาน  พบวา  คะแนน
การอานของนักเรียนสูงขึ้น
หลังจากไดรับการฝกการ
อานจากชุดฝกการอาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

170 มิสรัตนา ทองคําพันธุ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ที่ไดรับการ
สอนแบบบูรณาการ  

ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ที่ไดรับการ
สอนแบบบูรณาการ 

1. คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/1  ที่
ไดรับการสอนแบบบูรณา
การ  พบวา  คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน   
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/1  ที่
ไดรับการสอนแบบบูรณา
การสูงขึ้นกวากอนไดรับการ 
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     เรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
3. คะแนนเจตคติทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/1 ที่
ไดรับการสอนแบบบูรณา
การสูงขึ้นกวากอนไดรับการ
เรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

171 มิสจิดาภา กงทอง ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
ไมสนใจอานใบความรูใน
วิชาคอมพิวเตอรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
ไมสนใจอานใบความรูใน
วิชาคอมพิวเตอร ของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา           

ปจจัยที่สงผลตอการที่
นักเรียนไมอานใบความรู
วิชาคอมพิวเตอรมากที่สุด 
คือ ใบความรูมีเนื้อหามาก
เกินไป   

172 มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน การพัฒนาการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 
โดยใชสื่อการสอนชุด สาร
ชีวโมเลกุล             

พัฒนาการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง สารชีว
โมเลกุล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/5 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

คะแนนทดสอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5  มี
คะแนนรอยละหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนโยใชสื่อการ
เรียนการสอน ชุด สารชีว
โมเลกุล  แสดงวา คะแนนที่
ใชสื่อการเรียนการสอน
ประกอบ ทําใหคะแนน
สูงขึ้น   

173 มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน ความพึงพอใจและความ
ตองการในการใชสื่อ
ประเภท CD ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 
2555         
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาความพึงพอใจและ
ความตองการในการใชสื่อ
ประเภท CD  ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ผลการสํารวจเบื้องตน 
พบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีความ
พึงพอใจตอการใชสื่อ
ประเภท CD  อยูในระดับ
มาก   
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174 มิสจรินทร กาเหวานาค การใชชุดฝกในการ
แกปญหาการเขียนคํายาก
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การ
แกปญหาการเขียนคํายาก  
โดยการใชชุดฝกแกปญหา
การเขียนคํายากของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนโดยใช
ชุดฝกการแกปญหาการ
เขียนคํายาก มีคาเฉลี่ยรอย
ละสูงกวา   

175 ม.ธัชพงศ แยมเกษร ผลสัมฤทธิ์ทางดานการ
ปกครอง  เรื่อง การมาสาย
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 
4 (ม.4 – ม.6)  

สงเสริมและปลูกฝงให
นักเรียนเปนผูมีระเบียบ
วินัย ความซื่อสัตย  สุจริต  
และความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองใหเปนคนตรง
ตอเวลา       

ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางดานการ
ปฏิบัติจริงจากสถิติการมา
สายของนักเรียนชวงช้ันที่ 4  
ภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2  พบวา  นักเรียน
มาสายนอยลงกวาเดิมอยูใน
เกณฑดี 

176 มิสพรเพ็ญ ศาลานอย พัฒนาทักษะการอานจับ
ใจความวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 หอง 4 

ศึกษาวิธีพัฒนาทักษะการ
อานจับใจความวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 4  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

คะแนนการทดสอบการอาน
จับใจความ  พบวา  
คะแนนเฉลี่ยหลังการอาน
สูงกวากอนการอานโดยใช
แบบฝกทักษะภาษาไทย   

177 มิสเกษรา เฉยงาม ความพึงพอใจในการเรียน
ประวัติศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4  

ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง 
ประวัติศาสตร  ดวยวิธี
ทดสอบยอยทุกสัปดาห  
พบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/2  มี
ผลสัมฤทธิ์ดีกวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/4     
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178 มิสสาวิตรี คงวิมล แรงจูงใจของผูปกครองที่
พาบุตรหลานมาสมัครเขา
ศึกษาในโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  ป
การศึกษา  2555 

ศึกษาแรงจูงใจของ
ผูปกครองที่ตองการใหบุตร
หลานศึกษาในโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ป
การศึกษา  2555  และเพื่อ
เปนขอมูลในการจัดการวาง
แผนการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารขององคกร 

แรงจูงใจที่ผูปกครองใหบุตร
หลานมาสมัครเขาศึกษาใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  คือ การเรียน
การสอนของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา มี
คุณภาพ  เนนภาษาอังกฤษ   
ระเบียบวินัย  และการดูแล
นักเรียน 

179 Rosukon Srimunee Motivating  students  
to  learn  English  in  
Primary  4  at  SLC 

This study aimed to 1)  
report  the  strategies  
that  the  English  
teachers  used  in  
order  to  motivate  
students  to  learn  
English  in  Primary  4  
at  SLC.   2)  Learn  
about  student’s  
perceptions  of  
learning  English.   3)  
Explore  the  factors  
that  encourage  
students  to  
participate  in  the  
English  class.  find out 
through teacher 
interviews to review 
the teaching strategies 
that 2 English teachers 
in the target level have 
used to motivate 
students and student 
questionnaire  
 
 
    
 
 
 
 
 
 

While this study finding  
from  the  
questionnaires  show  
that  the  total  means  
score  of  student  
perception  of  learning  
English  fell  in  the  
moderate  level.  The  
3  most  effective  
factors  to  their   
learning  are  lessons  
using  a  smart-board,  
competitions  and  
group  activities.   
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180 Mr. Nopphadol  Panyadee 
 

A study of the Impact 
of Total Physical 
Response  (TPR) 
Method on Primary 4 
EFL Learners 
Preception of 
Vocabulary 
Acquisition.  

This study aimed to 
investigate the 
learners’ perceptions 
towards the use of 
Total Physical 
Response method on 
primary 4 EFL learners’ 
perception of 
vocabulary acquisition.  

The results revealed that 
the use of TRP as a 
classroom strategy for 
students to learn new 
vocabulary has a positive 
effects and therefore it is 
recommended that 
English language teachers 
will implement and 
considered use of TPR on 
their English vocabulary 
teaching instruction.  

181 Mr. Chettha   Rugsasri 
 

Impact of TPR 
Methodology on EFL 
Learners’ Perception 
of Language 
Acquisition : A Case 
Study of Primary 2 
Students at Saint Louis 
School Chachoengsao.  

This study aimed to 
observe the impact of 
TPR methodology on 
EFL learners’ 
perception of language 
acquisition by the 
usage of the Total 
Physical Response  
(TPR) as a strategy to 
introduce English 
activities 

While this study 
focused on  impact 
students’ perception 
and motivate, promote 
and develop English 
language learning of 
them. They like and 
enjoy to learning 
English by use TPR 
methodology.  

182 มิสทิพาภรณ แกวบรรจง การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบ
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
เพื่อการเรียนรู 

ศึกษาการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเพื่อการเรียนรู  

การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใน
รูปแบบกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเพื่อการเรียนรู มี
ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรโดยรวมและ
จําแนกเปนรายทักษะมี
คาเฉลี่ยสูงขึ้นและอยูใน  

     ระดับด ี เมื่อเปรียบเทียบ
กอนและหลังการทดลองมี
คะแนนความสามารถทาง
ทักษะพื้นฐานทางคณิต-
ศาสตรที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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183 มิสพรพนา แสงจันทร การสงเสริมความเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยโดย
ใชบทบาทสมมติ  

สงเสริมความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยโดย
ใชบทบาทสมมติ 

เด็กปฐมวัยวัยหลังจากการ
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลนบทบาทสมมติมีแนวโนม
การปรากฏพฤติกรรมความ
เชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น  

184 มิสกาญจนา พงษเจริญ การพัฒนาวินัยในตนเอง
ดวยกิจกรรมการจัดเก็บ
ของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย   

พัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ดวยกิจกรรมการจัดเก็บของ
เลน  

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  
1  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา มีวินัยในตนเอง
เพิ่มขึ้น  

185 มิสอภิรมณจิต    มาตเจริญ 
 

การใชเกมการศึกษาเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัย   

ศึกษาผลการใชเกม
การศึกษาและสงเสริม
ทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   

หลังการใชเกมการศึกษา
นักเรียนมีทักษะการคิดแต
ละดานและโดยรวมอยู
ระดับด ี  

186 มิสดลยา มนรักษา การพัฒนาทักษะดานภาษา
ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรม
เลานิทาน   

สงเสริมทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมการ
เลานิทานและเปรียบเทียบ
ทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยในดานการฟง การพูด 
กอนและหลังการจัด
ประสบการณเพื่อสงเสริม
ทักษะทางภาษาโดยใช
กิจกรรมการเลานิทาน     

1. หนังสือสงเสริมทางดาน
ภาษาของเด็กปฐมวัยเตรียม
อนุบาล  มีประสิทธิภาพ
เทากับ 82.10  สูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดคือ 75/75   
2. ผลการวิเคราะหเปรียบ 
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางดาน
ภาษาหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน แสดงวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กปฐมวัย
สูงขึ้น 

187 มิสกัลยา     พาณิชยวัฒนานุกลู 
 

การสงเสริมระเบียบวินัยของ
เด็กปฐมวัยโดยกิจกรรม
การละเลนไทย 

สงเสริมระเบียบวินัยของเด็ก
ปฐมวัยโดยการละเลนไทย 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย
ระหวางกอนและหลังการจัด
กิจกรรม    

เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการละเลนมีความ
แตกตางกันและมีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นหลังการจัด
กิจกรรม   

188 มิสหนึ่งฤทัย ทองคํา การจัดกิจกรรมการนวดฝา
มือประกอบเพลงสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กปฐมวัย 

ศึกษาผลของการนวดฝามือ
ประกอบเพลงสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กปฐมวัย 

หลังจากการทํากิจกรรมการ
นวดฝามือประกอบเพลง
สงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กปฐมวัย  
พบวา เด็กมีพัฒนาการ
ทางดานอารมณดี  มี
รอยยิ้ม  มีความสงบ และ
นิ่งมากขึ้น  แสดงวาเด็กมี
พัฒนาการทางดานอารมณ
เพิ่มมากขึ้น 
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189 มิสสมัชญา อําไพบูลย การสงเสริมพัฒนาการทาง
สุนทรียภาพของเด็ก
ปฐมวัยโดยกิจกรรมดนตรี 

สงเสริมพัฒนาการดาน
สุนทรียภาพของเด็กปฐมวัย
โดยใชเสียงดนตรี  และเพื่อ
เปรียบเทียบดาน
สุนทรียภาพของเด็กปฐมวัย
ระหวางกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมโดยใช
เสียงดนตรี 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะจากเสียงดนตรี
ปรากฏวาเด็กมีสุนทรียภาพ
ดีขึ้น 

190 มิสวาสนา ปญจันตา การเปรียบเทียบผลของ
การเสริมแรงแบบดีอารเอ
และปรับสินไหมเพื่อลด
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ของนักเรียน           

เปรียบเทียบผลการ
เสริมแรงแบบดีอารเอ และ
การปรับสินไหมเพื่อลด
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของ
นักเรียน 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมไม
ตั้งใจเรียนลดลงหลังจากที่
ไดรับการเสริมแรงแบบดี
อารเอ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01   
2. นักเรียนมีพฤติกรรมไม
ตั้งใจเรียนลดลงหลังจากที่
ไดรับการปรับสินไหมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
3. นักเรียนที่ไดรับการ
เสริมแรงแบบดีอารเอ และ
การปรับสินไหมมีพฤติกรรม
ไมตั้งใจเรียนลดลง ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ   
 
 

191 มิสกันยารัตน พันธุนอย การศึกษาพัฒนาการดาน
สังคมของเด็กปฐมวัย อายุ 
3 – 4 ป ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะเปเปอรมา
เช             

ศึกษาพัฒนาการทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 4 
ป และเพื่อสงเสริม
พัฒนาการทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยโดยการใช
กิจกรรมศิลปะเปเปอรมาเช          

พัฒนาการทางสังคมของ
เด็กโดยรวมภายหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะเปเปอรมาเช  
ดีกวากอนการจัดกิจกรรม  

192 มิสทัศนีย ยันตะศรี การสังเกตพฤติกรรมการ
วาดภาพระบายสีชวย
สงเสริมพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 

ศึกษาพฤติกรรมการวาด
ภาพระบายสีชวยสงเสริม
พัฒนาการทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย  

เด็กสวนใหญวาดภาพ
ระบายสีตามภาพที่กําหนด
ไวและเลาเรื่องจากภาพตาม
จินตนาการ พบวา อันดับที่ 
1  คือ  ภาพผีเสื้อ  

193 มิสพิมพพิศา จุลศักดิ์ ความสามารถในการใช
นิทานภาพเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟง การพูดของ
เด็กปฐมวัย 

สรางและใชนิทานภาพ
พัฒนาทักษะการฟงและ
การพูดของเด็กปฐมวัย และ
เพื่อศึกษาทักษะการฟงและ
การพูดของเด็กปฐมวัย           

ผลการใชหนังสือนิทานภาพ
เพื่อพัฒนาทักษะดานการ
ฟง และการพูดของนักเรียน
มีทักษะอยูในระดับดีมาก   
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194 มิสพัชรธิภรณ    ชื้อผาสุข 
 

การศึกษาความสามารถใน
การฟงคําสั่งของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการฟงนิทาน              

ศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการฟง
คําถามของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลานิทาน 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลานิทาน
มีความสามารถในการฟง
คําสั่งเพิ่มมากขึ้น  

195 มิสณัฐตินา รุจิพงษ การสงเสริมพัฒนาทักษะ
การอานภาษาอังกฤษของ
เด็กปฐมวัยโดยสื่อการ
เรียนการสอน  

สงเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชสื่อการสอน  
และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
เรียนโดยใชการบูรณา
ภาษาอังกฤษระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน              

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระหวางคะแนน
ทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนแตกตางกัน แสดงวา 
การอานภาษาอังกฤษโดย
การใชสื่อการสอนนักเรียนมี
พัฒนาการดีขึ้น   

196 มิสวิมล สมศรี การศึกษาความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับประสบการณการ
เลานิทาน 

ศึกษาความคิดสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดประสบการณการเลา
นิทาน 

ความคิดสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลานิทาน
สูงเพิ่มมากขึ้น  
 
 

197 มิสวัชรี เกิดทาไม พัฒนาทักษะการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาปที่ 1  โดยใช
วิธีสอนการตอบสนองดวย
ทาทาง 

พัฒนาทักษะการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปที่ 
1  โดยวิธีการตอบสนอง
ดวยทาทาง 

1. ประสิทธิภาพของการ
พัฒนาทักษะการฟงและการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นปฐมวัยปท่ี 1  โดยใช
วิธีการตอบสนองดวยทาทาง  
นักเรียนทุกคนผานเกณฑ อยู
ในระดับคุณภาพดีมาก  
2. ประสิทธิผลความสามารถ
ในการพัฒนาทักษะการฟง
และการพูดภาษาอังกฤษ โดย
ใชวิธีการตอบสนองดวย
ทาทาง พบวา  นักเรียนมี
ทักษะทางวิชาการสูงกวา
ทักษะวิชาอื่นๆ   

198 มิสสุพิมพ รอดเมือง การจัดกิจกรรมเลานิทาน
เพื่อสงเสริมพฤติกรรมดาน
วินัยใหกับเด็กปฐมวัย 

เปรียบเทียบความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังการใชกิจกรรมการ
เลานิทานที่มีเนื้อหาสงเสริม
พฤติกรรมดานวินัย 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเลานิทานที่มี
เนื้อหาสงเสริมดานวินัย 
พบวา ภายหลังการจัด
กิจกรรมเด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองสูงขึ้น   
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199 มิสอรวรรณ ศรีขันธมา การใชนิทานและเกมฝก
การลาดเสนเพื่อสงเสริม
ความพรอมดานการเขียน
ของเด็กปฐมวัย 

สงเสริมความพรอมดานการ
เขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช
นิทานและเกมฝกการ
ลากเสน 

ผลการจัดกิจกรรมการใช
นิทานและเกมฝกการ
ลากเสนของเด็กปฐมวัย มี
ความพรอมดานการเขียน
เพิ่มขึ้น 

200 มิสวรารัตน โสภารัตน การสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาของเด็ก
ปฐมวัยโดยการเรียนแบบ
บูรณาการ 

สงเสริมพัฒนาดาน
สติปญญาของเด็กปฐมวัย  
และเพื่อเปรียบเทียบดาน
สติปญญาของเด็กปฐมวัย
ระหวางกอนการจัด
กิจกรรมและหลังการจัด
กิจกรรม 

ผลการศึกษาดานสติปญญา
ของเด็กปฐมวัยแยกเปนราย
ดานและเปรียบเทียบ
พัฒนาการหลังจากที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ
บูรณาการสูงกวากอนการจัด
กิจกรรม แสดงวานักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 

201 มิสนภา สงพิทักษชัย การจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาสงเสริม
พัฒนาการทางดาน
สติปญญาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

ศึกษาการพัฒนาดาน
สติปญญาของเด็กปฐมวัย
โดยใชกิจกรรมเกม
การศึกษา  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษามี
พัฒนาการทางดาน
สติปญญาสูงขึ้น  

202 มิสอารีย ศรีไพบูลย พฤติกรรมการรับประทาน
ผักของเด็กปฐมวัยโดยจัด
กิจกรรมการเลานิทานและ
เพลง 

ศึกษาพฤติกรรมการ
รับประทานผักของเด็ก
ปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรม
เลานิทานและเพลง  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทานและ
เพลงที่เกี่ยวกับผัก ปรากฏ
วาเด็กอยากรับประทานผัก
มากขึ้น   
 

203 มิสนฤมล เล็กศิริ การสงเสริมพัฒนาการคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย
โดยกิจกรรมเกมการศึกษา 

สงเสริมการพัฒนาการ
ทางดานสังคมของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชกิจกรรมเกม
การศึกษา 
 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษามี
พฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้น   

204 มิสพาวณี เพ็ชรแกวนุย การสงเสริมทักษะทางการ
วาดภาพของเด็กปฐมวัย
โดยใชกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบการวาด 

สงเสริมทักษะทางการวาด
ภาพของเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเลานิทาน
ประกอบการวาด มีทักษะ
การวาดภาพเพิ่มขึ้น   
 

205 มิสสุดาวรรณ สมชื่อ การพัฒนาการนับและรูคา
จํานวนตัวเลขของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชเกม
การศึกษาแบบรูณาการ 

พัฒนาการนับและการรูคา
จํานวนตัวเลขของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชกิจกรรมเกม
การศึกษาแบบบูรณาการ  

ผลการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาแบบบูรณาการ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทักษะการนับและรูคา
จํานวนดีขึ้น   
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206 มิสสุพัตรา แสงสวาง การจัดกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ
ความสามารถในการ
แกปญหา  

สงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม
บทบาทสมมติ 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติมีความสามารถใน
การแกปญหา หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง แสดงวา เด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถใน
การแกปญหาทั้ง 3 ดาน
เพิ่มขึ้น  
 

207 มิสนงคนุช ใจยะสัน การจัดกิจกรรมกลางแจง
และกิจกรรมเคลื่อนไหว
เพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน
อารมณ จิตใจ และสังคม 
ที่มีตอความบกพรองทาง
กลามเนื้อมัดใหญ                         

เสริมสรางกระบวนการคิด 
อารมณ  จิตใจ  สังคม  
และจริยธรรมใหกับเด็ก
ปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่ดี
โดยใชกิจกรรมกลางแจง
และกิจกรรมการเคลื่อนไหว  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมกลางแจงและ
กิจกรรมเคลื่อนไหวชวยให
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
กลามเนื้อมัดใหญและ
กลามเนื้อมัดเล็กประสาน
สัมพันธกันมากขึ้น   

208 มิสดารารัตน แตงแยม การพัฒนาจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัยโดยการเลา
นิทานและการติดตามผล              

ศึกษาการพัฒนาจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัยโดยการเลา
นิทานและการติดตามผล 

เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับ
การจัดกิจกรรมเลานิทาน
และติดตามผลมีการพัฒนา
จริยธรรมอยูในระดับดีมาก  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   

209 มิสสุภี วงษพลับ การสงเสริมทักษะทางดาน
การพูดของเด็กปฐมวัยโดย
ใชหนังสือนิทาน 

สงเสริมทักษะการพูดของ
เด็กปฐมวัยโดยใชนิทาน
ประกอบ 

เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับ
การจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะการพูดโดยใชหนังสือ
นิทานมีพฤติกรรมการพูด
ชัดขึ้น   

210 มิสอรอุมา ชํานาญ การจัดประสบการณการ
เลนมุมบล็อกที่มีผลตอการ
พัฒนาการดานสังคมของ
เด็กปฐมวัย 

ศึกษาการจัดประสบการณ
เลนมุมบล็อกที่มีผลตอ
พัฒนาการดานสังคมของ
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับ
การจัดประสบการณการ
เลนมุมบล็อกมีผลตอการ
พัฒนาการดานสังคม  
รางกาย  อารมณ  จิตใจ  
และสติปญญา ดีขึ้น   

211 มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์ การสงเสริมพฤติกรรมการ
รับประทานผักใหกับเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ       

สงเสริมพฤติกรรมการ
รับประทานผักใหกับเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม
การประกอบอาหารเปน
กลุม 

เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับ
การจัดประสบการณการ
ประกอบอาหารเปนกลุมมี
ผลตอการรับประทานผัก
ของเด็กเพิ่มขึ้น   
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212 มิสสุคนธทิพย    แกวอุดม 
 

การสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม
การเขียนภาพฝาผนัง 

ศึกษาระดับความสามารถ
ในดานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเขียนภาพฝา
ผนัง  

เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับ
การจัดกิจกรรมการเขียน
ภาพฝาผนัง ปรากฏวาเด็กมี
ความสามารถในการเขียน
สูงขึ้นอยูในระดับขั้นที่ 5   
 
 

213 มิสชาลสิา แยมเกษร การแกปญหาทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมการละเลนพื้นบาน 

แกปญหาทักษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยโดยกิจกรรม
การละเลนพื้นบาน  

เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการละเลนพื้นบานมี
ทักษะทางสังคมทั้ง  6  
ดานหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้น  
อยูในระดับดี  และมีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกวากอนการ
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01   

214 มิสดริน เปรมใจ การพัฒนาทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

พัฒนาทักษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคมี
ทักษะทางสังคมจําแนกเปน
รายดานมีคะแนนรอยละ
สูงขึ้นกวากอนการทดลอง   

215 มิสขวัญชนก สุดเสมอใจ การสงเสริมทักษะ
กระบวนการคิดในเด็ก
ปฐมวัยอายุ 5 – 6 ป โดย
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

สงเสริมทักษะกระบวนการคิด
ในเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ 

เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะทําใหเด็กมีพัฒนาการ
ความคิดอยางอิสระ  กลา
แสดงออก  และสติปญญาเพิ่ม
สูงขึ้น   

216 มิสดาริกา กลิ่นอบเชย ความสามารถดานมิติสัมพันธ
ของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ
โดยใชพืชผักผลไม         

สงเสริมความสามารถดานมิติ
สัมพันธของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังที่ไดรับประสบการณ
กิจกรรมศิลปะประดิษฐโดยใช
พืชผักผลไม 

1. การจัดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐโดยใชผักผลไมทําให
เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ดานมิติสัมพันในดานความ
เหมือนความตาง  ดานการตอ
เขาดวยกัน  ดานการแยกออก
จากกัน  และดาน
ความสัมพันธของตําแหนง
ของสิ่งตางๆ  สูงขึ้นกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01   
2. ระดับความสามารถดานมิติ
สัมพันธของเด็กปฐมวัย
หลังจากที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐโดยใช
พืชผักผลไม  เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานความสัมพันธ
ของตําแหนงของสิ่งตางๆ มาก
ที่สุดเปนอันดับแรก  
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217 มิสณัฐภา ธนภูมิ การจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย          

เสริมสรางคุณธรรม  
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดย
การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู 

ผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูหลังการจัดกิจกรรมสูง
กวากอนการจัดกิจกรรม 
แสดงวา เด็กมีกระบวนการ
เรียนรูอยูในเกณฑดี   
 

218 มิสอรพินท พูลถาวร การพัฒนาการเรียนรูทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยโดย
กิจกรรมเกมการศึกษา 

เปรียบเทียบพฤติกรรมทาง
สังคมดานความเอื้อเฟอและ
ดานความมีระเบียบวินัยของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมในกลุมที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษาราย
กลุมและรายบุคคล   

ผลการศึกษาพัฒนาการเรียนรู
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยท่ี
ไดรับการจัดประสบการณเกม
การศึกษาทําใหเด็กมีความ
รับผิดชอบ การเอื้อเฟอเผื่อแผ 
การแบงปน การมีระเบียบ
วินัย การมีน้ําใจสูงขึ้น  
 

219 มิสอาภิญญา อรุณพงษ การพัฒนาการเรียนรูทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยโดย
กิจกรรมเกมการศึกษา 

สงเสริมพัฒนาการทางดาน
สติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทาง
สติปญญาโดยกิจกรรมเกม
การศึกษาสูงขึ้น  

220 มิสยุวดี ทองคํา การสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานสังคมของเด็ก
ปฐมวัยโดยการเรียนแบบ 
Project Approach   

ศึกษาทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบ  Project  
Approach 

เด็กปฐมวัยกอนการจัด
กิจกรรมและหลังการจัด
กิจกรรมแบบ Project  
Approach  มีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมแตกตางกัน พบวา 
คะแนนการสังเกตพฤติกรรม
สูงกวากอนการจัดกิจกรรม  
 

221 มิสสุพัตรา ทับพวง การจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาเพื่อพัฒนาความ
พรอมดานทักษะทาง
คณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย   

พัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา   

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา
ปรากฏวาเด็กมีทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรสูง
กวากอนไดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา   
 
 

222 มิสศิริลักษ     บูรณะวงศตระกูล การศึกษาความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การละเลนแบบไทย โดยใช
คําถามปลายเปด 

สงเสริมความคิดสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมการละเลนของไทย 

ความคิดสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการละเลนแบบ
ไทยโดยใชคําถามปลายเปด
มีความคิดสรางสรรค
เพิ่มขึ้น  
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223 มิสรัชนก อบรม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
และความสามารถการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี
คียบอรดของนักเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 
3 หอง 8  โดยการใชแบบ
ฝกตัวโนตดนตรีสากล
พัฒนาทักษะการจัด
ประสบการณ     

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และ
ความสามารถการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีคียบอรดของ
นักเรียนระดับการศึกษา
ปฐมวัยปที่ 3 หอง 8  โดย
การใชแบบฝกตัวโนตดนตรี
สากลพัฒนาทักษะการจัด
ประสบการณ     

ผลการใชแบบฝกพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติเครื่อง
คียบอรดเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสูงกวากอนการ
ไมใชแบบฝกหัดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01   

224 มิสพวงทอง กุลละวณิชย การศึกษาความสามารถ
ดานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทาน
ประกอบภาพ     

ศึกษาความสามารถดาน
การเขียนของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม
การอานนิทานประกอบ
ภาพ 

ความสามารถดานการเขียน
ของเด็กปฐมวัยในแตละชวง
การฝกของการจัดกิจกรรม
การเลานิทานประกอบภาพ
มีการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถดานการเขียน
สูงขึ้น   

225 มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ พฤติกรรมในการแกปญหา
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ     

ศึกษาพฤติกรรมในการ
แกปญหาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติ  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ มีพฤติกรรม
แกปญหาหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01   

226 มิสวาสนา แซโคว การพัฒนาทักษะในดาน
การอานภาษาอังกฤษ   

พัฒนาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นปที่ 2/1  
โดยวิธีการประเมินที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ   

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
เสริมแรง  การชมเชย  และ
ใหระยะเวลาในการฝกการ
อาน จะทําใหเด็กมีทักษะ
การอานไดคลองแคลว และ
ถูกตองเขาใจมากยิ่งขึ้น   
 

227 มิสฐิติมา ลายประดิษฐ การสงเสริมพฤติกรรมการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค 

พัฒนารูปแบบกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคโดยใช
กิจกรรมบูรณาการเรียนรู
กับกิจกรรมศิลปะ 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมโดยใชกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค พบวา 
เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูอยูในระดับปานกลาง  
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228 มิสจุฬารัตน ฤทธิ์มงคล การเลนมุมไมบล็อกเพื่อ
พัฒนาความสามารถทาง
สติปญญาของเด็กระดับ
การศึกษาปฐมวัย    

เปรียบเทียบความสามารถ
ทางสติปญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลนมุมไม
บล็อกแบบปกติและแบบ
เต็มรูปแบบ  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลนมุมไม
บล็อกแบบเต็มรูปแบบมี
ความสามารถทางดาน
สติปญญาสูงกวาเด็กปฐมวัย
กลุมที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลนมุมไม
บล็อกแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01   

229 มิสสนิทรัตน แสงทอง สงเสริมพฤติกรรมทาง
สังคมดานความมีระเบียบ
วินัยของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเลน
ตามมุม 

ศึกษาพฤติกรรมทางสังคม
ดานความมีวินัยในตนเอง  
การเคารพสิทธิของผูอ่ืน  
การเคารพกฎระเบียบวินัย
ของเด็กปฐมวัย  โดยใช
กิจกรรมการเลนตามมุม  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณกิจกรรมการ
เลนตามมุมมีพฤติกรรมทาง
สังคมความมีระเบียบวินัย
ในตนเอง ดานการเคารพ
สิทธิของผูอื่น และการ
เคารพกฎระเบียบวินัย
สูงขึ้น   

230 มิสพนิตตา จิตตอารียเทพ การสงเสริมพัฒนาการทาง
สติปญญาดานคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย 

หาประสิทธิภาพของส่ือใน
การสงเสริมพัฒนาการทาง
สติปญญาดานคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย  

เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับ
ประสบการณดาน
คณิตศาสตร พบวา เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการทาง
สติปญญาดานคณิตศาสตร
สูงขึ้น   

231 มิสสิริญาพร รุงเรือง การสงเสริมพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยโดยสื่อการสอน 

เปรียบเทียบความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการวาดภาพ
ดวยสื่อผสม     

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ความคิดสรางสรรคดาน
ศิลปะโดยการถายทอด
จินตนาการของตนเองไดดี 
สามารถสื่อสารใหเขาใจ  
กลาคิด  กลาแสดงออกมาก
ขึ้น   
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232 มิสมาลินี เขียวชะอุมงาม ศึกษาพฤติกรรมดานความ
ซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณ
การเลานิทาน                 

ศึกษาพฤติกรรมดานความ
ซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณ
การเลานิทาน และเพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมดาน
ความซื่อสัตยของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับ
การจัดประสบการณการ
เลานิทาน   

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลานิทาน
มีพฤติกรรมดานความ
ซื่อสัตยเพิ่มมากขึ้น   

233 ม.กลยุทธ จิตตรุงเรือง การฝกดวยโปรแกรมการ
ฝกยิงประตูบาสเกตบอล
ควบคูกับการฝกจินตภาพ
และการฝกควบคุมการ
หายใจที่มีตอความแมนยํา
ในการยิงประตู
บาสเกตบอล  3  คะแนน              

เปรียบเทียบผลของการฝก
ยิงประตูบาสเกตบอลควบคู
กับการฝกจินตภาพ และ
การฝกยิงประตู
บาสเกตบอลควบคูกับการ
ฝกจินตภาพและการความ
คุมการหายใจที่มีผลตอ
ความแมนยําในการยิง
ประตูบาสเกตบอลในระยะ 
3 คะแนน   

คะแนนการทดสอบความ
แมนยําในการยิงประตู
บาสเกตบอล 3 คะแนนที่ได
จากการทดสอบหลังการฝก 
พบวา มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  
และความแตกตางระหวาง
การฝกยิงบาสเกตบอล 3 
คะแนน ภายในกลุมทดลอง
ทั้ง 3 กลุมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   

234 ม.สุวัฒนชัย ตาวพัฒนาวรกุล การติดเกมและ
อินเทอรเน็ตสงผลอยางไร
กับการเรียนและการ
ฝกซอมกีฬา 

ศึกษาความแตกตางของ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตาม
การใชเวลาในการเลน
อินเทอรเน็ตและเกม
ออนไลนมีผลตอการเรียน
และการฝกซอม
บาสเกตบอล   

พฤติกรรมการติดเกมและ
อินเทอรเน็ตมีผลตอการ
เรียนและการฝกซอม
บาสเกตบอลเมื่อไดจัดทํา
ตารางเวลาในแตละวัน
ใหกับนักเรียน พบวา 
นักเรียนมีเวลาในการทําสิ่ง
ตางๆ มากขึ้น  มีผลตอ
สมาธิและการใช
ชีวิตประจําวัน   

235 มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู การศึกษาความเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณ 
การเลานิทานแบบเลาไป
วาดไปแบบรวมมือ  
 
 
 
 
 
 
                  

ศึกษาความเชื่อมั่นในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเลานิทานไป
วาดไปแบบรวมมือ 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมมีพัฒนาการ
เกี่ยวกับความเชื่อม่ันใน
ตนเองหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

236 มิสมลฤดี รอดเงิน การพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะหและคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย 

เสริมสรางกระบวนการคิด
วิเคราะหคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยใน
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1/1     

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอน
ตามแผนการจัด
ประสบการณโดยเนน
พัฒนาจิตพิสัย   
กระบวนการคิดวิเคราะห
และสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม อยูในระดับดี  

237 มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ ความสามารถในการใช
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสรางสรรค 

ศึกษาความสามารถในการ
ใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสรางสรรค  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการทดลอง
กิจกรรมตามแผนกิจกรรม
สรางสรรคมีพัฒนาการ
กลามเนื้อเล็กเพิ่มมากขึ้น   

238 มิสวรรณา กรัสพรหม การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในเด็กปฐมวัย
โดยใชกิจกรรมการเลา
นิทาน   

ศึกษาการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมที่ไดรับจากการจัด
ประสบการณ  และเพื่อ
เปรียบเทียบผลของการจัด
ประสบการณตามแนว
ทางการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในเด็กปฐมวัย  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณตามแนวการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะพึงประสงค
เพิ่มมากขึ้น  

239 มิสวลีลักษณ สืบตอย การสงเสริมทักษะการฟง
ของเด็กปฐมวัยโดยการใช
เกมการศึกษาที่มีผลตอ
การพัฒนาการดาน
สติปญญา     

ศึกษาพัฒนาการทักษะการ
ฟงของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การฝกทักษะการฟงโดย
การใชกิจกรรมการเลนเกม
การศึกษาของเด็กไทย   

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
สงเสริมทักษะการฟงของ
เด็กปฐมวัยโดยการใชเกม
การศึกษาที่มีผลตอการ
พัฒนาการดานสติปญญา 
และความคิดละเอียดลออ
สูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณตาม
แผนการจัดประสบการณ
ของคณะกรรมการ
การศึกษา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   

240 มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์ การใชกิจกรรมการเลา
นิทานเพื่อสงเสริม
ความสามารถทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย     

ศึกษาผลการเลานิทานเสริม
กิจกรรมในการสงเสริม
ความสามารถทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณกิจกรรมการ
เลานิทานทําใหเด็กมี
พัฒนาการทางดานภาษาดี
ขึ้น  

241 มิสนพวรรณ พลอินทร การสงเสริมจริยธรรมโดย
กิจกรรมกลางแจงของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 5 – 6 ป 

สงเสริมจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม
กลางแจง   

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมกลางแจงทําใหเด็ก
มีจริยธรรมดีขึ้น  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

242 มิสไพลิน ชุมแจม การสงเสริมมารยาทไทย
ของเด็กปฐมวัยโดย
กิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการ   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
มารยาทไทยของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการทํา
กิจกรรมการเรียนแบบ
บูรณาการ 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน  

243 มิสวรางคณา เชื้อแสง สงเสริมสมาธิเด็กโดยใช
กิจกรรมสรางสรรค     

ศึกษาและเปรียบเทียบการ
พัฒนาการทางดานความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการทํา
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
เด็กมีความคิดสรางสรรค 
และสมาธิมากขึ้น  

244 มิสยุพา สุดสกุลเสรี การสงเสริมทักษะการฟง
ของเด็กปฐมวัยโดย
กิจกรรมสมาธิ       

เปรียบเทียบทักษะการฟง
ของเด็กปฐมวัยระหวางกอน
และหลังการจัดกิจกรรม
สงเสริมสมาธิ 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสมาธิ พบวา เด็กมี
ทักษะการฟงมากขึ้น    

245 มิสสาคร บํารุงบุตร การศึกษาผลงานศิลปะ
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดประสบการณตาม
แนวทางการศึกษาวอ
ลดอรฟและเรกจิโอเอมิเลีย     

ศึกษาผลงานศิลปะของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 5 – 6 ป ที่
ไดรับการจัดประสบการณ
แตกตางกันตามแนวทาง
ของการศึกษาวอลดอรฟ
และแนวทางการศึกษาเรกจิ
โอเอมิเลีย  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ผลงานศิลปะสื่อประสม 
พบวา แนวทางการศึกษาวอ
ลดอรฟ ไมมีผลงานศิลปะ
สื่อประสม แตแนวทาง
การศึกษาเรกจิโอเอมิเลีย มี
ผลงาน   

246 มิสเจนจิรา เชื้อแกว ความสามารถดานการ
เขียนของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลานิทาน   

ศึกษาคะแนนความสามารถ
ดานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทาน กอน
และหลังการจัดกิจกรรม   

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทานแบบ
เลาไปวาดไปโดยใชศิลปะ
สรางสรรคกอนและหลังการ
ทดลอง พบวา เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางดานการ
เขียนและมีสมาธิมากขึ้น  

247 มิสจุฑามาศ เจ็งเจริญ การพัฒนาทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

พัฒนาทักษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค   

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคมี
ทักษะทางสังคมสูงกวากอน
ไดรับการจัดกิจกรรม   
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสรุปโดยแยก

ตามลําดับดังนี้ 
4.1 สภาพการบรหิารและการจัดการ 
4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 
4.3 ทรัพยากรและสิง่อํานวยความสะดวก 
4.4 การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.5 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากบัผูปกครองและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 165 

  
            

        4.1.1 ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายการพัฒนา 
 
 วิสัยทัศนโรงเรียน 6 ป (ปการศึกษา 2553 – 2558) 
 โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา มีการบริหารจัดการการศึกษาตามมาตรฐานสากลตามหลัก              
ธรรมาภิบาล บุคลากรและผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งครบทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและ           
จิตวิญญาณ มุงเนนสูความเปนคนดี คนเกง และใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
   
 พันธกิจโรงเรียน (Mission) 

1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงคและมี
สวนรวมในการสงเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2. สงเสริมและพัฒนาผู เร ียนใหเปนพลเมืองดี เปดโอกาสใหผู เร ียนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม 

3. มุงเนนใหผูเรียนประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
4. พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบครบถวน และมี

ความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาโดยสันติวิธี 
5. พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 8 กลุมสาระการเรียนรูไมนอยกวา 2.70 
6. สงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรยีนรักการเรียนรู และมีความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด

ชีวิต 
7. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
8. สงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีสุนทรียภาพ มีผลงานดานศิลปะ 

ดนตรี กีฬา นันทนาการ และเทคโนโลยี 
9. สงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
10. พัฒนาบุคลากรใหไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
11. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณ มีขวัญกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน 
12. สงเสริม และเปดโอกาสใหบุคลากรประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  
13. พัฒนาโรงเรียนใหมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลักธรรมาภิบาล 
14. มุงเนนใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในรายวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ 
 

15. สงเสริมใหโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
16. สงเสริมใหโรงเรียนมีกิจกรรมและพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย 
17. พัฒนาโรงเรียนใหมีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม บรรยากาศ และเทคโนโลยีที่ เอื้อตอการจัด

กระบวนการเรียนรู 

4.1 สภาพการบริหารและการจดัการ 
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18. สงเสริมและเปดโอกาสใหมีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบุคคล องคกร ชุมชน 
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 

  เปาหมายโรงเรยีน (Goal) ระยะ 5 ป (2553 - 2558) 
1. ผูเรียนรอยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงคและมีสวนรวมใน

การสงเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
2. ผูเรียนรอยละ 95 เปนพลเมืองดี มีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทองถิ่น 

และสิ่งแวดลอม 
3. ผูเรียนรอยละ 80 ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ประจําวัน 
4. ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบครบถวนและ

มีความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาโดยสันติวิธี 
5. ผูเรียนรอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 8 กลุมสาระการเรียนรูไม

นอยกวา 2.70 
6. ผูเรียนรอยละ 95 รักการเรียนรู และมีความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
7. ผูเรียนรอยละ 95 มีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข  
8. ผูเรียนรอยละ 95 ไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีสุนทรียภาพ มีผลงานดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 

นันทนาการ และเทคโนโลยี 
9. ผูเรียนรอยละ 95 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
10. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
11. บุคลากรไดรับการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณ มีขวัญกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน 
12. บุคลากรรอยละ 80 สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

ประจําวัน  
13. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลักธรรมาภิบาล 
14. โรงเร ียนม ีการจ ัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอ ังกฤษเป นสื ่อในรายวิชาคณ ิตศาสตร 

วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ 

15. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
16. โรงเรียนมีการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย 
17. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม บรรยากาศ และเทคโนโลยีที่เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู 
18. มีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบุคคล องคกร ชุมชน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
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   4.2.1 การใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียนแกผูเรียน   

 
สถิติการใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียนระดับปฐมวัย 

 

ที่ อาการเจ็บปวย 
จํานวนครั้ง / เดือน 

พ.ค.
55 

มิ.ย.
55 

ก.ค.
55 

ส.ค.
55 

ก.ย.
55 

ต.ค.
55 

พ.ย.
55 

ธ.ค.
55 

ม.ค.
56 

ก.พ.
56 

มี.ค.
56 

รวม 

เจ็บปวยทั่วไป 

1 โรคระบบทางเดินหายใจ 8 10 15 11 15 0 8 9 1 6 0 83 

2 โรคระบบประสาท 0 3 5 4 2 0 1 1 5 7 0 28 

3 โรคระบบไหลเวียน 2 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 9 

4 โรคระบบยอยอาหาร 0 6 8 2 3 0 8 3 5 6 0 41 

5 โรคระบบขับถาย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

6 
โรคระบบกลามเนื้อและ
กระดูก 

0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 7 

7 
โรคระบบผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 6 

8 
โรคเกี่ยวกับตา และ
สวนประกอบของตา 

0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

9 โรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 

10 
โรคระบบสืบพันธุรวม
ทางเดินปสสาวะ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
โรคระบบตอมไรทอ 
โภชนาการ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 โรคทันตกรรมในชองปาก 3 3 0 3 2 0 0 0 1 4 0 16 

13 ลางแผล 7 3 0 3 1 0 4 4 6 2 0 30 

14 อื่น ๆ  0 0 0 0 1 0 1 2 5 3 0 12 

รวมเจ็บปวยทั่วไป 21 29 31 28 25 0 25 23 25 32 0 239 

อุบัติเหตุในโรงเรียน 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 7 

นอนพักหองพยาบาล 9 4 7 5 5 0 4 3 1 7 0 45 

สงรักษาตอที่โรงพยาบาล 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 7 

 

4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 
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สถิติการใหบริการดานสุขภาพนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียนระดับประถมศึกษา 
 

ที่ อาการเจ็บปวย 
จํานวนครั้ง / เดือน 

พ.ค.
55 

มิ.ย.
55 

ก.ค.
55 

ส.ค.
55 

ก.ย.
55 

ต.ค.
55 

พ.ย.
55 

ธ.ค.
55 

ม.ค.
56 

ก.พ.
56 

มี.ค.
56 

รวม 

1 
โรคระบบทางเดิน

หายใจ 
2 35 161 40 45 0 30 7 29 36 9 394 

2 โรคระบบประสาท 32 104 176 99 117 0 71 14 51 108 26 798 

3 โรคระบบไหลเวียน 2 8 15 4 10 0 4 4 2 4 3 56 

4 โรคระบบยอยอาหาร 24 60 45 35 45 0 63 10 40 68 17 407 

5 โรคระบบขับถาย 1 6 7 12 5 0 2 0 2 3 3 41 

6 
โรคระบบกลามเนื้อและ

กระดูก 
10 32 32 22 20 0 31 11 16 28 4 206 

7 
โรคระบบผิวหนังและ

เนื้อเยื่อใตผิวหนัง 
0 11 3 9 5 0 4 1 2 9 1 45 

8 
โรคเกี่ยวกับตา และ
สวนประกอบของตา 

1 9 5 4 7 0 8 1 3 5 2 45 

9 โรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก 0 10 4 5 1 0 5 0 2 4 1 32 

10 
โรคระบบสืบพันธุรวม

ทางเดินปสสาวะ 
0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 4 11 

11 
โรคระบบตอมไรทอ 

โภชนาการ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
โรคทันตกรรมในชอง

ปาก 
2 10 3 9 0 0 4 3 3 9 0 43 

13 ลางแผล 38 78 75 51 71 0 82 14 73 76 44 602 

14 อื่น ๆ 1 13 112 17 23 0 11 0 15 17 7 216 

รวมเจ็บปวยทั่วไป 113 377 638 308 349 0 315 65 239 371 121 2,896 

15 อุบัติเหตุในโรงเรียน 25 61 53 50 33 0 17 8 48 48 12 355 

16 นอนพักหองพยาบาล 7 24 52 21 24 0 20 3 11 16 4 182 

17 
สงรักษาตอที่
โรงพยาบาล 

0 1 3 2 3 0 1 1 0 2 0 13 

 
 
 
 
 
 
 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

  

 

 
 
 

สถิติการใหบริการดานสุขภาพนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

ที่ อาการเจ็บปวย 
จํานวนครั้ง / เดือน 

พ.ค.
55 

มิ.ย.
55 

ก.ค.
55 

ส.ค.
55 

ก.ย.
55 

ต.ค.
55 

พ.ย.
55 

ธ.ค.
55 

ม.ค.
56 

ก.พ.
56 

มี.ค.
56 

รวม 

1 
โรคระบบทางเดิน
หายใจ 

9 118 94 45 52 0 43 12 44 18 35 470 
 

2 โรคระบบประสาท 46 220 211 124 100 0 98 18 73 46 63 999  

3 โรคระบบไหลเวียน 2 14 14 13 8 0 6 1 1 3 1 63  

4 โรคระบบยอยอาหาร 29 107 116 59 40 0 31 13 31 27 28 481  

5 โรคระบบขับถาย 6 11 11 7 1 0 7 1 7 5 6 62  

6 โรคระบบกลามเนื้อ
และกระดูก 

19 67 55 50 28 0 44 1 45 28 30 367 
 

7 โรคระบบผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

2 8 11 4 5 0 4 0 6 6 5 51 
 

8 โรคเกี่ยวกับตา และ
สวนประกอบของตา 

4 12 13 13 6 0 2 2 7 8 4 71 
 

9 โรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก 0 9 7 3 6 0 3 0 1 6 1 36 
 

10 โรคระบบสืบพันธุรวม
ทางเดินปสสาวะ 

13 40 32 32 14 0 16 8 26 27 22 230 
 

11 โรคระบบตอมไรทอ 
โภชนาการ 

0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 
 

12 โรคทันตกรรมในชอง
ปาก 

3 10 12 3 1 0 1 0 0 2 0 32 
 

13 ลางแผล 28 65 86 58 34 0 57 13 39 41 36 457 
 

14 อื่น ๆ  1 17 37 15 12 0 18 1 10 3 10 124 
 

รวมเจ็บปวยทั่วไป 162 698 700 426 307 0 332 70 290 220 241 3446 
 

15 อุบัติเหตุในโรงเรียน 13 45 37 31 30 0 19 5 14 22 12 228 
 

16 นอนพักหองพยาบาล 10 76 65 43 37 0 31 2 26 18 22 330 
 

17 สงรักษาตอที่
โรงพยาบาล 

2 3 0 0 0 0 1 0 2 1 2 11 
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ตารางสรุปสถิติการใหบริการดานสุขภาพนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียน 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ประจาํปการศึกษา 2555 
 

เดือน 
ระดับ

ปฐมวัย 
ระดับ

ประถมศึกษา 
ระดับ

มัธยมศึกษา 
รวม

ทั้งหมด 
จํานวน

วัน 
เฉลี่ยจํานวน
ครั้ง : วัน 

พ.ค. 2555 21 113 162 296 9 32.89 

มิ.ย. 2555 29 377 698 1,104 20 55.20 

ก.ค. 2555 31 638 700 1,369 22 62.23 

ส.ค. 2555 28 308 426 762 20 38.10 

ก.ย. 2555 25 349 307 681 20 34.05 

ต.ค. 2555 0 0 0 0 0 0 

พ.ย. 2555 25 315 332 672 18 37.33 

ธ.ค. 2555 23 65 70 158 13 12.15 

ม.ค.2556 25 239 290 554 20 27.70 

ก.พ.2556 32 371 220 623 19 32.79 

มี.ค.2556 0 121 241 362 11 32.91 

รวม 239 2,896 3,446 6,581 172 38.26 

 
จากตารางพบวาการใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียนของโรงเรียน    

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2555 โดยเฉลี่ยคิดเปน 38.26 ครั้ง / วัน 
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ตารางสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  
ประจําปการศึกษา 2555 

 

เดือน 
ระดับ

ปฐมวัย 
ระดับ

ประถมศึกษา 
ระดับ

มัธยมศึกษา 
รวม

ทั้งหมด 
จํานวน

วัน 
เฉลี่ยจํานวน
ครั้ง : วัน 

พ.ค. 2555 3 25 13 41 9 4.56 

มิ.ย. 2555 0 61 45 106 20 5.30 

ก.ค. 2555 0 53 37 90 22 4.09 

ส.ค. 2555 0 50 31 81 20 4.05 

ก.ย. 2555 0 33 30 63 20 3.15 

ต.ค. 2555 0 0 0 0 0 0.00 

พ.ย. 2555 0 17 19 36 18 2.00 

ธ.ค. 2555 0 8 5 13 13 1.00 

ม.ค.2556 3 48 14 65 20 3.25 

ก.พ.2556 1 48 22 71 19 3.74 

มี.ค.2556 0 12 12 24 11 2.18 

รวม 7 355 228 590 172 3.43 

 
จากตารางพบวา สถิติการเกิดอบุัติเหตุภายในโรงเรียนเฉลี่ย 3.43 ครั้งตอวัน ซึ่งอุบัติเหตสุวนใหญเกิด

จากการลื่นลมบรเิวณพื้นเปยก เชน ฝนตก  และการเลนของนักเรียน 
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 4.2.2  สภาพการจัดแหลงการเรียนรู 

                 4.2.2.1 แหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
1. หองบอบอลหรรษา 
2. สระวายน้ํา 
3. สนามเด็กเลน 
4. สวนสมุนไพร  
5. ฐานการเรียนรูตามรอยพอหลวง 84 ฐาน  
6. ตูปลา  
7. แมน้ําบางปะกง 
8. ธนาคารโรงเรียน 
9. หองสมุด 
10. หองคียบอรดเด็กปฐมวัย  
11. หองคอมพิวเตอรเด็กปฐมวัย 
12. หองศิลปะเด็กปฐมวัย  
13. สวนนก 
14. แปลงเกษตรสาธิต 
15. หองเรียนกระดาษรีไซเคิล 

720 
720 

8,000 
11,520 

60 
4,000 

60 
11,520 

720 
720 
720 
720 
160 
160 
160 

 
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
1. 84 ฐานความรูตามรอยพอหลวง 
2. SWIS สารสนเทศแหงการเรียนรู   
3. หองสมุด 
4. หองดนตรีไทยและดนตรสีากล 
5. หองศิลปศึกษา 
6. ธนาคารโรงเรียน 
7. สวนนก 

1,260 
17,200 
17,200 
1,260 
1,260 
39,330 
1,260 
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8. แปลงเกษตรสาธิตและสวนผักไฮโดรโปนิคส 
9. หองเรียนวิชาลูกเสือ 

1,260 
1,260 

10. หองเรียนกระดาษรีไซเคิล 
11. หองปฏิบัตกิาร ฟสกิส  เคมี  ชีววิทยา 
12. หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 
13. หองปฏิบัตกิารทางภาษา 

1,260 
1,260 
1,260 
1,260 

  

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  
 (ระดับปฐมวัย) 

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู 

รานตนไม ซอยโรงฆาสัตว อําเภอเมือง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 1 
การเพาะเลี้ยงกุง บานเลขที่ 26/3 หมู 1 ต.แสนภูดาษ อ.บานโพธ์ิ 
จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

การปลูกผักไรดิน สุนสิาฟารม  33/2  หมู 4 ต.บางตีนเปด   
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

ชื่อและพันธดอกไมชนิดตางๆ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ   
ถ.มรุพงษ ต.หนาเมอืง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา    

1 

การปลูกมะพราว บานเลขที่ 7/1 หมู 5 ซ. สวาทอุทิศ            
ต.บานใหม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

สมุนไพรในชีวิตประจําวัน เรือนสมุนไพร  45/51 ถ.เรืองวุฒ ิ 
ซอย 3 อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา   

1 

ชื่อ และการปลูกผลไมชนิดตางๆ บานเลขที่ 30  หมูที่ 1         
ต.จุกเฌอ  อ.เมอืง  จ.ฉะเชิงเทรา    

1 

การจัดดอกไมชนิดตาง ๆ รานมิ้น ไมดอกไมประดบั               
ถ.เทพคุณากร ต.โสธร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

การปลูกกลวย   บานเลขที่ 48/2  หมูที่ 2  ต.หนองบัว           
อ.บานโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

การปลูกขาว บานเลขที่ 226/2 ต.ทาไข อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 1 
การทําขนมจีน โรงขนมจีน 5  รานรัตนพร  ต.นครเนื่องเขต      
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
 

1 

ชื่อของดอกไมและการจัดดอกไม รานเอ็นดูฟลาวเวอร        
เลขที่ 86   ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

ชื่อและวิธีการทําขนมไทย รานคุณนงลักษณ  ขนมไทย  เลขที่ 
199    ต.ทาไข  อ.เมือง  

1 
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จ.ฉะเชิงเทรา 
การทําขนมไทยชนิดตาง ๆ  รานริน  15 /2  หมู 3  ต.โสธร    อ.
เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด ป เจริญฟารม 1/1  หมูที่ 6  ต.วัง
ตะเคียน อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 

1 

การผลิตหนงัสอื บริษัทเอ็มเอ็มคอมพิวออฟเซท จํากัด 488-490  
สถานีขนสง ฉะเชิงเทรา 

1 

การปฏิบัติธรรม วัดปตลุาธิราชรังสฤษฎถ.มรุพงษ  ต.หนาเมอืง  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู 

การเพาะเลี้ยงพันธุปลาน้ําจืด บานเลขที่ 86 หมู 13  ต.ทาไข        
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

ผาชนิดตาง ๆ  ตลาดโสธร  ขางวัดโสธร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา 

1 

การเลี้ยงกุง  บานเลขที่ 38/1  หมู 9  ตําบลบางแกว  อําเภอ
เมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

1 

สวนเสอืศรีราชา จ.ชลบรุ ี 1 
สวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบุร ี 1 
สวนสัตวซาฟารีเวิลด จ.กรงุเทพฯ 1 

 
 

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 

จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู 
1. ทัศนศึกษาสวนเสือ 
2. ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด 
3. สวนสัตวเปดเขาเขียว  จังหวัดชลบรุ ี
4. เมืองโบราณ  จังหวัดสมทุรปราการ 
5. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑองคการวิทยาศาสตร  คลองหา 
6. สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเลและวัดแสนสุข จังหวัดชลบรุ ี
7. ทัศนศึกษานครปฐม 
8. ทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา 
9. จังหวัดชลบุร ี
10. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จงัหวัดนครราชสีมา 
11. จังหวัดสุพรรณบุร ี
12. ศีกะอาง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
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13. สาลิกา นครนายก 
14. รัศมีแคมป นครนายก 

1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ตารางสรุปรายการจาํนวนนักเรียนศึกษาจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนของนักเรียน 

ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1 - 3 

รายการแหลงการ
เรียนรูของนักเรียน 
ระดับชัน้ อ.1 - 3 

ระดับชัน้ 

ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555  
เฉลี่ยรอย
ละ 3 ป

การศกึษา 

จํานวน
นักเรียนที่
เขารวม 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอย
ละ 

จํานวน
นักเรียน
ที่เขารวม 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอย
ละ 

จํานวน
นักเรียนที่
เขารวม 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอย
ละ 

- 84 หองบอบอล
หรรษา 
- สระวายน้ํา 
- สนามเด็กเลน 
- สวนสมุนไพร  
- ฐานการเรียนรูตาม
รอยพอหลวง 84 ฐาน  
- ตูปลา  
- แมน้ําบางปะกง 
- ธนาคารโรงเรียน 
- หองสมุด 
- หองคี ย บอรด เด็ ก
ปฐมวัย  
- หองคอมพิวเตอร
เด็กปฐมวัย 
- ห อ ง ศิ ล ป ะ เด็ ก
ปฐมวัย  
- สวนนก 
- แปลงเกษตรสาธิต 
- หองเรียนกระดาษรี
ไซเคิล 

ตอ. 
อ.1 
อ.2 
อ.3 

- 
232 
209 
234 

- 
232 
209 
234 

- 
100 
100 
100 

 

45 
203 
200 
218 

45 
203 
200 
218 

100 
100 
100 
100 

38 
220 
213 
208 

38 
220 
213 
208 

100 
100 
100 
100 

 

100 
100 
100 
100 
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ตารางสรุปรายการจาํนวนนักเรียนศึกษาจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 

รายการแหลงการ
เรียนรูของนักเรียน 
ระดับชัน้ ป.1 – ม.6 

ระดับชัน้ 

ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 เฉลี่ย 
รอยละ  
3 ป

การศกึษา 

จํานวน
นักเรียนที่
เขารวม 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอย
ละ 

จํานวน
นักเรียน
ที่เขารวม 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอย
ละ 

จํานวน
นักเรียนที่
เขารวม 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอย
ละ 

- 84 ฐานความรูตาม
รอยพอหลวง 
- SWIS สารสนเทศ
แหงการเรียนรู   
- หองสมุด 
- หองดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 
- หองศิลปศึกษา 
- ธนาคารโรงเรียน 
- สวนนก 
- แปลงเกษตรสาธิต
และสวนผักไฮโดรโป
นิคส 
- หองเรียนวิชาลูกเสือ 
- หองเรียนกระดาษรี
ไซเคิล 
- หองปฏิบัติการ 
ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา 
- หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
- หองปฏิบัติการทาง
ภาษา 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 
ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

252 
229 
255 
276 
268 
285 
288 
307 
307 
254 
263 
231 

252 
229 
255 
276 
268 
285 
288 
307 
307 
254 
263 
231 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

236 
249 
226 
261 
278 
272 
269 
292 
308 
277 
244 
262 

236 
249 
226 
261 
278 
272 
269 
292 
308 
277 
244 
262 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

230 
239 
239 
210 
264 
277 
223 
268 
291 
304 
273 
243 

230 
239 
239 
210 
264 
277 
223 
268 
291 
304 
273 
243 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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สถิติการเขาใชหองสมุดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2555 

ชั้น 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

ป.1 1,748 7.43 3,800 7.71 4,294 7.47 3,928 7.52 2,920 7.44 1,214 7.70 
ป.2 1,793 7.62 3,874 7.86 4,373 7.61 4,069 7.79 3,057 7.79 1,231 7.81 

ป.3 1,810 7.69 3,834 7.77 4,459 7.76 4,066 7.78 3,060 7.80 1,206 7.65 

ป.4 1,623 6.89 3,382 6.86 3,946 6.87 3,556 6.81 2,740 6.98 1,085 6.88 

ป.5 2,040 8.67 4,305 8.73 4,823 8.40 4,465 8.55 3,430 8.74 1,366 8.67 

ป.6 2,165 9.20 4,434 8.99 5,384 9.37 4,777 9.15 3,516 8.96 1,417 8.99 

ม.1 1,716 7.29 3,562 7.22 4,210 7.33 3,818 7.31 2,850 7.26 1,151 7.30 

ม.2 2,034 8.64 4,324 8.77 5,087 8.86 4,618 8.84 3,485 8.88 1,371 8.70 

ม.3 2,233 9.49 4,589 9.31 5,413 9.42 4,918 9.42 3,718 9.47 1,487 9.44 

ม.4 2,329 9.89 4,857 9.85 5,701 9.92 5,167 9.89 3,879 9.88 1,563 9.92 

ม.5 2,130 9.05 4,403 8.93 5,224 9.09 4,647 8.90 3,478 8.86 1,403 8.90 

ม.6 1,918 8.15 3,949 8.01 4,531 7.89 4,202 8.05 3,118 7.94 1,265 8.03 

รวม 23,539 100.00 49,313 100.00 57,445 100.00 52,231 100.00 39,251 100.00 15,759 100.00 
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ชั้น 
พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 รวมตลอดป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ป.1 3,934 7.51 1,591 7.63 3,912 7.48 3,933 7.53 31,274 7.53 

ป.2 4,102 7.84 1,633 7.83 4,047 7.74 4,118 7.89 32,297 7.78 

ป.3 4,141 7.91 1,619 7.76 4,068 7.78 4,089 7.83 32,352 7.79 

ป.4 3,599 6.87 1,407 6.75 3,541 6.77 3,568 6.83 28,447 6.85 

ป.5 4,466 8.53 1,823 8.74 4,573 8.75 4,500 8.62 35,791 8.62 

ป.6 4,740 9.05 1,862 8.93 4,738 9.06 4,728 9.05 37,761 9.09 

ม.1 3,828 7.31 1,542 7.39 3,865 7.39 3,759 7.20 30,301 7.30 

ม.2 4,611 8.81 1,847 8.86 4,631 8.86 4,645 8.89 36,653 8.83 

ม.3 4,918 9.39 1,960 9.40 4,931 9.43 4,931 9.44 39,098 9.42 

ม.4 5,120 9.78 2,056 9.86 5,156 9.86 5,161 9.88 40,989 9.87 

ม.5 4,696 8.97 1,854 8.89 4,666 8.92 4,675 8.95 37,176 8.95 

ม.6 4,199 8.02 1,658 7.95 4,160 7.96 4,118 7.89 33,118 7.98 

รวม 52,354 100.00 20,852 100.00 52,288 100.00 52,225 100.00 415,257 100.00 
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จากตารางสถิติการเขาใชหองสมุดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 
ประจําปการศึกษา 2555 พบวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีสถิติการเขาหองสมุดมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 9.87 ของนักเรียนที่เขาใชหองสมุดทั้งหมด รองลงมาคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดเปนรอยละ 
9.42  สําหรับระดับชั้นที่มีสถิติการเขาใชหองสมุดนอยที่สุดคือระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

ซึ่งทางโรงเรียนจะตองมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนโดยการเขาใชหองสมุดในแตระดับชั้นให
มากยิ่งขึ้น พรอมทั้งมีการจัดทําแผนงาน / โครงการที่สงเสริมการเขาใชคนควาหาความรูในหองสมุดใหมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.2 ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 

          ขอมูลทรัพยากรท่ีจําเปน 
- สื่อคอมพิวเตอร 

อุปกรณ ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
ใชในสํานักงาน    
      เครื่อง PC 84 �� 84 

      เครื่อง Notebook  11 11 11 

การเรียนการสอน    
      เครื่อง PC 286 ��� 388 

       เครื่อง iMac - - 56 

      เครื่อง Notebook 11 11 11 

      เครื่อง Netbook  26 26 26 

ใชในการใหบริการครู    
        เครื่อง PC 51 52 52 

ใชในการใหบริการนักเรียน    
       เครื่อง PC 26 26 26 

รวม 495 496 654 
 

- สื่อการเรียนการสอนอื่น 

อุปกรณ ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
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โทรทัศนสี    
    ขนาด 14 นิ้ว 5 5  
    ขนาด 21 นิ้ว 5 5  
    ขนาด 25 นิ้ว  9 9  
    ขนาด 29 นิ้ว 62 62 3 
    ขนาด 34 นิ้ว  3 3  

รวม 84 84 3 
 เครื่องเลน VDO / VCD / DVD    
    เครื่องเลนเทป  4 4  
    เครื่องเลน VDO / VCD 12 12  
    เครื่องเลน DVD 17 16 16 

รวม 33 32 16 
    Projector  40 52 117 
   Visualizes 2 2 2 
  ไมโครโฟน 37 40 40 
   เครื่องขยายเสียง 30 30 30 

อุปกรณ ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
  มิกซเซอร 10 10 10 
  ไมคชุดประชุม  26 26 26 

รวม 145 160 225 
กระดานอัจฉริยะ    
   ระดับปฐมวัย 5 5 28 
   ระดับประถมศึกษา 1 34 36 
   ระดับมัธยมศึกษา 33 1 42 
   หองประชุม 1 - - 

รวม 40 40 106 
 
 

  

 
 

       4.3.1 รายละเอียดการรับเงินอุดหนุน 
  

ชั้น 
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 

จํานวน
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน 

รวม 
จํานวน
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน 

รวม 
จํานวน
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน 

รวม 

ปฐมวัย 582 6,982 4,060,033.00 576 7,192 4,078,687.33 587 7,793.00 4,367,550.00 

4.3 ทรพัยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 
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ประถม 1 - 6 1,564 7,152 11,266,188.00 1,520 7,362 11,084,603.50 1,458 7,963.00 11,139,294.33 

มัธยม 1 - 3 902 10,012 9,048,345.00 869 10,275 8,861,722.17 781 11,025.50 8,367,367.50 

มัธยม 4 - 6 747 10,342 7,790,111.50 783 10,605 8,237,047.71 819 11,355.50 8,930,045.96 

รวม 3,795  32,164,677.50 3,748  32,262,060.71 3,645  32,804,257.79 

 
 

 
 

4.3.2 สัดสวนของงบประมาณพัฒนาคุณภาพแตละระดับการศึกษา 

 

การจัดสรรเงินอุดหนุน    
1.  งบพัฒนาการเรียนการสอน 60 % เปนเงิน  209,169,933 
2.  งบบรหิารทั่วไป 40 % เปนเงิน 139,446,622 

รวม 100% เปนเงิน 348,616,555 
 
 
 

4.3.3 อัตราคาธรรมเนียมการเรียน 

ระดับชั้น 
ปการศึกษา 2555 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
เตรียมอนบุาล 12,253.00 11,333.00 
ปฐมวัยปที่ 1 8,757.00 7,737.00 
ปฐมวัยปที่ 2  8,507.00 7,987.00 
ปฐมวัยปที่ 3 9,007.00 8,487.00 
ประถมศึกษาปที่ 1 11,122.00 10,352.00 
ประถมศึกษาปที่ 2 11,122.00 10,352.00 
ประถมศึกษาปที่ 3 11,122.00 10,352.00 
ประถมศึกษาปที่ 4 11,622.00 10,402.00 
ประถมศึกษาปที่ 5 9,922.00 8,652.00 
ประถมศึกษาปที่ 6 9,922.00 8,652.00 
มัธยมศึกษาปที ่1  10,200.00 8,730.00 
มัธยมศึกษาปที ่1 (Gifted) 26,700.00 22,730.00 
มัธยมศึกษาปที ่2 10,100.00 8,730.00 
มัธยมศึกษาปที ่2 (Gifted) 26,600.00 22,730.00 
มัธยมศึกษาปที่ 3 10,600.00 9,230.00 
มัธยมศึกษาปที่ 4 (วิทย-คณิต) 8,700.00 7,930.00 
มัธยมศึกษาปที่ 4 (ศิลป-ภาษา) 10,200.00 9,530.00 
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มัธยมศึกษาปที่ 4 (ศิลป-คํานวณ) 8,600.00 7,930.00 
มัธยมศึกษาปที ่4 (Gifted) 32,100.00 27,930.00 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (วิทย-คณิต) 8,500.00 7,930.00 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (ศิลป-ภาษา) 10,100.00 9,530.00 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (ศิลป-คํานวณ) 8,500.00 7,930.00 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (Gifted) 32,000.00 27,930.00 

ระดับชั้น 
ปการศึกษา 2555 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
มัธยมศึกษาปที่ 6 (วิทย-คณิต) 8,500.00 7,930 
มัธยมศึกษาปที่ 6 (ศิลป-ภาษา) 10,100.00 9,530.00 
มัธยมศึกษาปที่ 6 (ศิลป-คํานวณ) 8,500.00 7,930.00 

 
 
 
 
 
 
คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา) 

เดือน ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
พฤษภาคม  439,209.83 410,664.48 520,972.26 
มิถุนายน 704,058.15 670,476.04 780,038.47 
กรกฎาคม  630,101.27 579,135.99 799,263.50 
สิงหาคม 558,901.53 632,427.52 716,809.86 
กันยายน 544,041.88 556,567.69 685,390.15 
ตุลาคม 316,358.51 207,535.59 341,322.82 

พฤศจิกายน 499,660.13 432,307.46 898,810.13 
ธันวาคม 433,870.78 447,805.96 677,070.95 
มกราคม 441,430.70 586,871.62 700,206.01 

กุมภาพันธ 448,922.10 670,560.13 941,679.01 
มีนาคม  347,020.75 463,665.78 618,728.52 
เมษายน 314,877.14 475,231.87 624,827.63 

รวม 5,678,452.77 6,133,250.13 8,305,119.31 
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คาสาธารณูปโภค (คานํ้าประปา) 
เดือน ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 

พฤษภาคม  53,060.71 87,791.47 186,364.70 
มิถุนายน 75,938.92 115,755.11 179,119.02 
กรกฎาคม  87,002.18 117,874.37 193,551.17 
สิงหาคม 82,745.03 125,929.39 161,105.59 
กันยายน 80,865.13 101,297.75 186,887.80 
ตุลาคม 62,778.30 76,362.26 191,740.79 

พฤศจิกายน 92,525.79 114,305.32 219,220.12 
ธันวาคม 96,124.63 136,307.79 177,532.26 
มกราคม 108,895.02 155,997.20 177,050.76 

กุมภาพันธ 94,651.72 180,442.63 207,134.11 
มีนาคม  79,402.34 146,971.43 115,540.21 
เมษายน 100,147.95 147,727.95 96,512.72 

รวม 1,014,137.72 1,506,762.67 2,091,759.25 
 
คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท) 

เดือน ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
พฤษภาคม  6,264.98 5,759.40 5,663.10 
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มิถุนายน 5,409.51 5,844.47 6,041.88 
กรกฎาคม  5,409.51 6,957.80 6,041.88 
สิงหาคม 6,417.74 7,792.40 6,255.35 
กันยายน 6,760.92 6,880.92 6,492.75 
ตุลาคม 5,953.37 5,953.07 6,555.35 

พฤศจิกายน 6,218.43 6,218.43 6,219.90 
ธันวาคม 6,141.40 2,793.92 6,028.91 
มกราคม 6,831.54 6,077.19 6,725.48 

กุมภาพันธ 6,196.00 6,067.56 5,690.25 
มีนาคม  6,215.22 7,040.19 6,361.14 
เมษายน 6,032.25 6,199.71 5,863.59 

รวม 73,850.87 73,585.06 73,939.58 
 
       4.3.4 งบประมาณการศึกษาตอคนตอปแตละระดับการศึกษา 

ปการศึกษา 
จํานวน
นักเรียน 

เฉลี่ยรายรับ / 
หัว 

เฉลี่ยรายจาย / 
หัว 

ผลตาง รอยละ 

2553 3,890 45,899.40 45,806.56 92.84 0.20 
2554 3,840 57,303.80 53,865.04 3,438.76 6.00 
2555 3,740 88,387.04 88,332.19 54.85 0.06 

      

 
 

รายงานการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2555 

บุคลากรคร ู
จํานวน
บุคลากร 

(คน) 

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

แฟม
สะสมงาน 

(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

สง
งานวิจัย 

(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

สื่อ/
นวัตกรรม 

(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

อบรม/
สัมมนา
ครบ 20 
ชม. (คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ปฐมวัยปที่ 1 24 24 100.00 24 100.00 24 100.00 23 100.00 

ปฐมวัยปที่ 2 19 19 100.00 19 100.00 19 100.00 18 100.00 

ปฐมวัยปที่ 3 20 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 1 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 2 11 10 90.91 11 100.00 11 100.00 11 100.00 

4.4 การพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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ประถมศึกษาปที่ 3 10 8 80.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 4 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 5 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 6 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 11 91.67 

มัธยมศึกษาปที่ 1 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 

มัธยมศึกษาปที่ 2 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 

มัธยมศึกษาปที่ 3 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 

มัธยมศึกษาปที่ 4 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 

มัธยมศึกษาปที่ 5 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 

มัธยมศึกษาปที่ 6 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

ครูสนับสนุนการสอน 59 57 96.61 59 100.00 59 100.00 57 96.61 

รวมจํานวนทั้งส้ิน 253 248 98.02 253 100.0 253 100.00 248 98.02 

 
*หมายเหตุ  บุคลากรอบรมไมครบ 100% เนื่องจากเปนบุคลากรที่มาปฏบิัติงานในภาคเรียนที่ 2 
 
 
 

ใบประกอบวิชาชีพครู 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2555 

ระดับชั้น 
จํานวน 
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพ (คน) 

จํานวน (คน) รอยละ 
กําลัง
ศึกษา 

ขอผอน
ผัน 

อื่น ๆ รวม รอยละ 

ปฐมวัยปที่ 1 24 21 87.50 1 2 0 3 12.50 

ปฐมวัยปที่ 2 19 15 78.95 2 2 0 4 21.05 

ปฐมวัยปที่ 3 20 19 95.00 1 0 0 1 5.00 

ประถมศึกษาปที่ 1 10 10 100.00 0 0 0 0 0.00 

ประถมศึกษาปที่ 2 11 11 100.00 0 0 0 0 0.00 

ประถมศึกษาปที่ 3 10 10 100.00 0 0 0 0 0.00 

ประถมศึกษาปที่ 4 10 10 100.00 0 0 0 0 0.00 

ประถมศึกษาปที่ 5 9 7 77.78 0 2 0 2 22.22 
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ประถมศึกษาปที่ 6 12 12 100.00 0 0 0 0 0.00 

มัธยมศึกษาปที่ 1 12 10 83.33 0 2 0 2 16.67 

มัธยมศึกษาปที่ 2 11 8 72.73 0 2 1 3 27.27 

มัธยมศึกษาปที่ 3 12 10 83.33 0 2 0 2 16.67 

มัธยมศึกษาปที่ 4 12 8 66.67 0 2 0 4 33.33 

มัธยมศึกษาปที่ 5 12 10 83.33 0 4 1 2 16.67 

มัธยมศึกษาปที่ 6 10 10 100.00 0 1 0 0 0.00 

ครูสนับสนุนการสอน 59 45 76.27 3 8 3 14 23.73 

รวมจํานวนทั้งส้ิน 253 216 85.38 7 25 5 37 14.62 

หมายเหตุ 

บุคลากรที่ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพเนื่องจาก 

      - กําลังศึกษาตอ 

      - ขอผอนผัน 

      - อ่ืน ๆ เปนบุคลากรที่กําลังดําเนินการขอ / ผอนผัน / เทียบโอนมาตรฐาน 
 

 
 
 

รายงานการสอนตามวุฒิครู (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2555 

ระดับชั้น 
จํานวนครู

ที่สอน 
(คน) 

สอนตรงตามวุฒิ สอนไมตรงตามวุฒิ (คน) 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ เชี่ยวชาญ 
กําลัง
พัฒนา 

รวมจํานวน รอยละ 

ปฐมวัยปที ่1 24 19 79.17 3 2 5 20.83 

ปฐมวัยปที ่2 19 13 68.42 2 4 6 31.58 

ปฐมวัยปที ่3 20 17 85.00 2 1 3 15.00 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 63 49 77.53 7 7 14 67.41 
 
 

รายงานการสอนตามวุฒิครู (ระดับประถมศึกษา) 
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โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2555 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนครู

ที่สอน 
(คน) 

สอนตรงตามวุฒิ สอนไมตรงตามวุฒิ (คน) 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ เชี่ยวชาญ 
กําลัง
พัฒนา 

รวมจํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 11 6 54.55 5 0 5 45.45 

คณิตศาสตร 12 6 50.00 6 0 6 50.00 

วิทยาศาสตร 8 8 100.00 0 0 0 0.00 

สังคมศึกษา 6 5 83.33 1 0 1 16.67 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 5 100.00 0 0 0 0.00 

ศิลปะ 7 6 85.71 1 0 1 14.29 

การงานอาชีพ 7 5 71.43 2 0 2 28.57 

ภาษาตางประเทศ 11 7 63.64 2 2 4 36.36 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 67 48 71.64 17 2 19 28.36 
 
 

รายงานการสอนตามวุฒิครู (ระดับมัธยมศึกษา) 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2555 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนครู

ที่สอน 
(คน) 

สอนตรงตามวุฒิ สอนไมตรงตามวุฒิ (คน) 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ เชี่ยวชาญ 
กําลัง
พัฒนา 

รวมจํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 5 5 100.00 0 0 0 0.00 

คณิตศาสตร 7 1 14.29 6 0 6 85.71 

วิทยาศาสตร 8 7 87.50 1 0 1 12.50 

สังคมศึกษา 9 6 66.67 3 0 3 33.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา 6 6 100.00 0 0 0 0.00 

ศิลปะ 6 6 100.00 0 0 0 0.00 
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การงานอาชีพ 7 6 85.71 1 0 1 14.29 

ภาษาตางประเทศ 12 5 41.67 6 1 7 58.33 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 60 42 70.00 17 1 18 30.00 

หมายเหต ุ

           บุคลากรที่สอนไมตรงตามวุฒิการศึกษาทางโรงเรียนไดสงเสริมและพัฒนาในการไปอบรม/สัมมนา, ศึกษาตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.5.1 การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น 
ระดับปฐมวัย 
 
หอง ชื่อวิทยากร เรื่องใหความรู หมายเหต ุ

อ.1/1 คุณจิรนันท   กาญจนกจิภูษา  การแปรงฟนที่ถูกวิธี    เจาพนักงานทันต
สาธารณสุข 

อ.1/2 คุณกรวรรณ มีทรัพยไพศาล  เทคนิคการขายเสื้อผา  แมคา 

อ.1/3 คุณมัณฑนา  อรุณรัศมเีรือง วิธีการถายภาพ ชางถายภาพ 

คุณณัฐพนธ อรุณรัศมเีรือง วิธีการถายภาพ ชางถายภาพ 

คุณอาณัฐ อรุณรัศมเีรือง วิธีการถายภาพ ชางถายภาพ 

อ.1/4 คุณสญารญิ โกสลานนท การบริการบนเครื่องบิน แอรโอสเตส  

อ.1/5 คุณหทัยชนก โหมดทอง  ยารักษาโรคทั่วไป , วิธีบรรเทา เภสัชกร  

  4.5 ความสัมพันธระหวางสถานศกึษากับผูปกครองและชุมชน 
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อาการโดยภูมปิญญาทองถิ่น  

อ.1/6 คุณประเวช เพ็ชรัตน การเลนดนตรีไทย , เครื่องดนตรี
ไทย 

นักดนตรีไทย  

คุณธีรพงศ สวัสด ี การเลนดนตรีไทย , เครื่องดนตรี
ไทย 

นักดนตรีไทย  

อ.1/7 คุณสมใจ ฉิมลอยลาภ การปฐมพยาบาลเบื้องตน พยาบาล  

อ.1/8 คุณสุธาทิพย รัตนธรรม  ความรูเกี่ยวกับเรือ่งการทําน้ําปน แมคา 

อ.2/1 คุณหาญชัย จุลศักดิ ์ ความรูเกี่ยวกับไฟฟา  ชางไฟ 

อ.2/2 จ.ส.ต.เชษฐชัย มรรควิจิตร อุปกรณ  และหนาที่การ
ปฏิบัติงานของทหาร 

ทหาร 

พลทหารนิพนธ สรอยโสม อุปกรณ  และหนาที่การ
ปฏิบัติงานของทหาร 

ทหาร 

อ.2/3 คุณพิชิตชัย สุขประเสริฐ การทําความรูจักกบัดนตรี  นักดนตร ี

อ.2/4 คุณการจนา คําภีรยาน ความรูเกี่ยวกับเรือ่งการทําน้ําปน แมคา 

อ.2/5 ด.ต.สรกฤช นิ่มเรอืง หนาที่ของตํารวจ  อาชีพตํารวจ 

อ.2/6 คุณเรณู เอี่ยมทบันอย การดูแลสุขภาพอนามัยให
แข็งแรง  
 

พยาบาล 

หอง ชื่อวิทยากร เรื่องใหความรู หมายเหต ุ

อ.2/7 คุณปราณพลาย บุญศิร ิ อุปกรณในการเลี้ยงสุนัข  เพาะพันธุสุนัขจําหนาย 

หอง ชื่อวิทยากร เรื่องใหความรู หมายเหต ุ

อ.2/8 คุณณัฐตาพร   รุจิพงษ การดูแลรักษาและการจัดตกแตง
ทรงผม 

รานเสริมสวย ตายซา
ลอน 

อ.3/1 คุณสุณีรัช ศิริวงศ การทํานมสด  กับขนมปงปง คาขาย  

อ.3/2 คุณณภคภร ประทุมศิร ิ หนาที่คร ู ครู 

อ.3/3 
 

คุณสุวรรณ        สิงหพุทธา การปองกันและระวังอัคคีภัย
เบื้องตน   

สํานักงานเขตปองกันและ 
สาธารณภัยจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

คุณประณิธิ   นพเกต ุ การปองกันและระวังอัคคีภัย
เบื้องตน   

สํานักงานเขตปองกันและ 
สาธารณภัยจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

อ.3/4 คุณเกศอุไร วรรณศิร ิ หนาที่พยาบาล พยาบาล  

อ.3/5 คุณจิรัฐติกาล มาลัย การทาสี    ชางสี  
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อ.3/6 ด.ต.กฤตนัน สอนซิว หนาที่ตํารวจ ตํารวจ  

อ.3/7 จาสบิเอกสมภพ ตระหงาน อุปกรณ  และหนาที่การ
ปฏิบัติงานของทหาร 

ทหาร 

จาสบิเอกรุงศก ศรีสวาง  อุปกรณ  และหนาที่การ
ปฏิบัติงานของทหาร 

ทหาร 

อ.3/8 คุณจักรินทร วัฒนา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา    พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
(การไฟฟา) 

คุณปณตพร ดอกไม ความปลอดภัยในการใชไฟฟา    พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
(การไฟฟา) 

คุณประยุทธ แกวพิทักษ ความปลอดภัยในการใชไฟฟา    พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
(การไฟฟา) 

คุณภัทรภรณ ภูระหงษ ความปลอดภัยในการใชไฟฟา    พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
(การไฟฟา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 

หอง วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลวิทยากร หัวขอใหความรู 
ป.1-ม.6 3 กันยายน56 แหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาไทย 
คุณสมชาย   ยูโซะ   
(รานโรตีบังน)ี 

สาธิตการทําโรตีสายไหม 

ป.1-ม.6 3 กันยายน56 แหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาไทย 

คุณสิริภัทร  แซลิม้        สาธิตการทําน้ําสมุนไพร   
(น้ําตะไคร    น้ําเกกฮวย   
น้ํากระเจี๊ยบ    และน้ํา
อัญชัญ 

ป.1-ม.6 3 กันยายน56 แหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาไทย 

ผูใหญวบิูลย เข็มเฉลมิ   สาธิตการทําน้ําฝาง และ
สบูสมุนไพร 

ป.4 18 กรกฎาคม
56 

วันภาษาไทย นาย กรศักดิ์  กานบัว ละครมรดกใหมพลายงาม
ปะทะสุดสาคร 

ป.4 18 กรกฎาคม วันภาษาไทย ด.ช. ฤทธิพร  มุระม ิ ละครมรดกใหมพลายงาม
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56 ปะทะสุดสาคร 
ม.1 18 กรกฎาคม

56 
วันภาษาไทย ด.ญ. ชนัญชิดา  จันทรเรือง ละครมรดกใหมพระอภัย

มณี ตอน หนีนางผีเสื้อ 
ม1 18 กรกฎาคม

56 
วันภาษาไทย นางสาว ภาวิณี พูลเต็ม ละครมรดกใหมพระอภัย

มณี ตอน หนีนางผีเสื้อ 
ม.2 -3 18 กรกฎาคม

56 
วันภาษาไทย นาย สิทธิพงษ  ภูดินทราย ละครมรดกใหมอวสานทศ

กัณฑ 
ม.2-3 18 กรกฎาคม

56 
วันภาษาไทย ด.ญ.มัทนี สุขแกว ละครมรดกใหมอวสานทศ

กัณฑ 
ม.2-3 18 กรกฎาคม

56 
วันภาษาไทย น.ส. สารีทิพย  ทิมเครือ

จันทร 
อวสานทศกัณฑ 

ม.4-6 15กันยายน56 วันสืบนาคะเสถียร นายไพศร คูหาพัฒนากลุ สอนรองเพลงฉอย 
ป.1-ม.6 17สิงหาคม56 สัปดาหวิทยาศาสตร นายสมศักดิ ์     พุม

ประเสริฐ 
เปาแกวประดิษฐ 

ป.5-6 30-31ม.ค.56 วิชางานประดิษฐ นางสมหมาย ภูพุม 
084 -0213886 
154/6ม.7อ.บางปะกงจ.
ฉะเชิงเทรา 

ดอกไมนําบุญ (ทําจากถุง
น้ําจาปรบัผานุม และถุง
ขนมกรอบ ใชติดเงิน
ทอดผาปา 

 
 
 
 
 
 
 
4.5.2  การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

กิจกรรม 
ผูรวมกิจกรรม 

ผูปกครอง ผูแทน
หนวยงาน 

เอกชน อื่น ๆ 

1. เซนตหลุยสสัมพันธ     
2. ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม  - - - 
3. กิจกรรมวันพอ  - - - 
4. กิจกรรมวันแม  - - - 
5. กิจกรรมเยี่ยมผูดอยโอกาส     
6. งานสัมพันธชุมชน     
7. กิจกรรมวันคริสตมาส     
8. กิจกรรมบริจาคโลหิตตอชีวิต     
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9. กิจกรรมสานสายสัมพันธระดับชั้น  - - - 
10. กิจกรรมแขงขันกีฬาหนวยงานตาง ๆ     
 
4.5.3 การจัดกิจกรรมประชาสมัพันธของโรงเรียน 
 1. ประชาสัมพันธผานเว็บไซดโรงเรียน http://www.sl.ac.th 
 2. จุลสาร / วารสารโรงเรียน 
 3. Annual Report 
 4. คูมือนักเรียน 
 5. จุลสารวันพบผูปกครอง 
 6. ปฏิทินโรงเรียน 
 7. ระบบ SMS 
 8. วิทยุทองถิ่น 
 9. โครงการเซนตหลุยสสูชุมขน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสรุปโดยแยกตามลําดับดังนี้ 
  5.1 ผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

5.2 ผลสรุปการสํารวจความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ (Stakeholder) ไดแกผูเรียน บุคลากร 
ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 

  5.3 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 
 

สวนที่ 5 
สารสนเทศเพือ่การรายงาน 
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        สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษาสรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา  โรงเรียนเซนตหลุยสโรงเรียนเซนตหลุยส    ฉะเชิงเทรา ปการศึกษาฉะเชิงเทรา ปการศึกษา    22555555    
  
ระระดับปฐมวัยดับปฐมวัย  
 

 

 
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 เด็กมีพฒันาการดานรางกาย 95.80 ดีเยี่ยม 

5.1 ผลสรปุรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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2 เด็กมีพฒันาการดานอารมณและจิตใจ 96.02 ดีเยี่ยม 
3 เด็กมีพฒันาการดานสังคม 96.31 ดีเยี่ยม 
4 เด็กมีพฒันาการดานสติปญญา 96.64 ดีเยี่ยม 
5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 96.85 ดีเยี่ยม 
6 ผูบริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาอยางมีประสทิธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
95.92 ดีเยี่ยม 

7 แนวทางจัดการศกึษา 96.12 ดีเยี่ยม 
8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
93.21 ดีเยี่ยม 

9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลง 
การเรียนรู 

93.15 ดีเยี่ยม 

10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามปรัชญา วิสัยทศัน และจุดเนน
ของการศึกษาปฐมวัย 

97.74 ดีเยี่ยม 

11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศกึษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 

98.52 ดีเยี่ยม 

รอยละเฉลีย่ของการการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

96.03 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
 

มาตรฐาน 
รอยละ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดแีละมีสุนทรียภาพ 95.50 ดีมาก 
2 ผูเรียนมีคุณธรรมจรยิธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 97.88 ดีมาก 
3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรยีนรู และพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 
100.00 ดีมาก 

4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ 95.76 ดีมาก 
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แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตผุล 
5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสตูร 85.58 ดีมาก 
6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี

เจตคติทีด่ีตออาชีพสุจริต 
95.43 ดีมาก 

7 ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 96.05 ดีมาก 
8 ผูบริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 95.95 ดีมาก 
9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง  ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่

อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
100.00 ดีมาก 

10 สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน 

97.88 ดีมาก 

11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็ม
ศักยภาพ 

100.00 ดีมาก 

12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

98.46 ดีมาก 

13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรู 94.73 ดีมาก 
14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยัทัศน ปรัชญาและจุดเนน 96.82 ดีมาก 
15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน  แนวทางการปฏิรูปการศกึษาเพื่อพฒันา

และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับสูงขึ้น 
94.72 ดีมาก 

รอยละเฉลี่ยของการการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

96.32 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผูประเมินโครงการไดดําเนินการศกึษาคนควาตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
3. วิธีดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมลู 
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 

5.2 ผลสรปุการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ (Stakeholder) ไดแก ผูเรียน  
     บคุลากร ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 
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1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แยกเปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ป
การศึกษา 2555  จํานวน 3,063  คน 
 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปน  ผูปกครอง จํานวน  3,063  คน ครู  ของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  กลุมตัวอยางจํานวน  306  คน โดยการใชตารางกําหนดขนาดตัวอยาง
ของ  Taro  Yamane  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95%   ขนาดตัวอยางตามความคลาดเคลื่อน 10%  กลุม
ตัวอยางไดมาจากการสุมแบบไมเจาะจง 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษา  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555   จํานวน 48  ขอ   เปนมาตรวัด
อัตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ โดยกําหนดระดับความพึงพอใจซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษามากที่สุด 
 4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษามาก 
 3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปานกลาง  

2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษานอย 
 1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษานอยที่สุด 
3.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูประเมินโครงการไดดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขออนุญาตฝายวิชาการ และกําหนดวันเวลาในเก็บขอมูล 
2. จัดเตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา และวางแผนดําเนินการจัดเก็บขอมูล  
3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียน   

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  จํานวน 306  ชุด  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด  
4. นําผลจากการเก็บขอมูลไปทําการวิเคราะหตามจุดประสงคของการประเมินโครงการตอไป 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย 
การกําหนดน้ําหนักและการแปลความหมายคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามใน

แบบสอบถามความพึงพอใจอิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคอรท  (Likert  Scale)  
(อางอิงบุญชม ศรีสะอาด, 2543)  ซึ่งไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายไว  ดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 – 5.00 หมายถึง       ระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 – 4.49 หมายถึง       ระดับมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 – 3.49 หมายถึง       ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 – 2.49 หมายถึง       ระดับนอย 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.49 หมายถึง       ระดับนอยที่สุด 

ตารางท่ี 1  แสดงคารอยละเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ จํานวน รอยละ 
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                         ชาย 97 31.9 
                         หญิง 207 68.1 

รวม 304 100.0 
 

จากตารางที่ 1  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศกึษา 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  จํานวน  304  คน แยกเปนเพศชาย จํานวน 97 คน  
คิดเปนรอยละ 31.9  และเพศหญิง จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 68.1 
 
ตารางท่ี 2  แสดงคารอยละอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 25 ป 36 12.0 
25 – 35 ป 45 15.0 
36 – 45 ป 145 48.2 

มากกวา 45 ปขึ้นไป 75 24.9 
รวม 301 100.0 

 
 จากตารางที่ 2  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศกึษา 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  จํานวน 301 คน แยกเรียงตามอายุทีผู่ตอบ
แบบสอบถามจากมากไปนอย คือ อายุระหวาง 36 – 45 ป  จํานวน 145 คน  คิดเปนรอยละ 48.2   อายุ
มากกวา 45 ปขึ้นไป  จํานวน 75 คน  คิดเปนรอยละ 24.9    อายุระหวาง 25 – 35 ป จํานวน 45 คน คิด
เปนรอยละ 15.0   และอายุต่ํากวา 25 ป  จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.0  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3  แสดงคารอยละอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
รับราชการ 48 15.8 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ 16 5.3 
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 113 37.2 

รับจาง 56 18.4 
เกษตรกร 14 4.6 
วางงาน 7 2.3 
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พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 18 5.9 
อื่นๆ 32 10.5 
รวม 304 100.0 

 
จากตารางที่ 3  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  จํานวน 304 คน แยกเรียงตามอาชีพที่ผูตอบ
แบบสอบถามจากมากไปนอย คือ ธุรกิจสวนตัว / คาขาย   จํานวน  113  คน คิดเปนรอยละ 37.2  รับจาง 
จํานวน 56 คน  คิดเปนรอยละ 18.4  รับราชการ  จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 15.8   อาชีพอื่นๆ  จํานวน  
32  คน  คิดเปนรอยละ  10.5   พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ  จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 5.9     
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 5.3   เกษตรกร  จํานวน  14  คน คิดเปนรอยละ  4.6   
และวางงาน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.3  ตามาลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉลี่ยแสดงระดับความพงึพอใจตอฝายวิชาการของผูตอบแบบสอบถามทีม่ีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
1   การพัฒนาหลกัสูตรเหมาะสมกบัระดับการเรียนรูของนกัเรียน

แตละระดบัชั้น 
3.54 .716 มาก 

2   หลักสูตรที่โรงเรียนจัดสอนมีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกจิ  สังคม  และชุมชน / ทองถิ่น 

3.52 .712 มาก 

3   ผูปกครองมสีวนรวมในการจัดหลกัสูตรโรงเรียน ทองถิ่น / 
ชุมชน 

2.96 .817 ปานกลาง 
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4   นักเรียนเรียนรูตามสาระของหลักสูตรที่โรงเรียนจัดให 3.53 .757 มาก 
5   การจัดกิจกรรมดานวิชาการและดานพฒันาคุณภาพผูเรยีน

เหมาะสมตามความตองการของนักเรียน 
3.56 .805 มาก 

6   การจัดประสบการณหรือทกัษะการเรียนใหกบันักเรียนสําหรับ
นักเรียนที่ออนและเกง 

3.36 .829 ปานกลาง 

7   การจัดกิจกรรมการสงเสริมการอานใหนกัเรียนเปนผูรอบรู 3.49 .836 ปานกลาง 
8   การเปดโอกาสหรือเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพ

ตนเองและกลุม 
3.63 .829 มาก 

9   คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมดานวิชาการ เชน คายวิชาการของ
กลุมสาระฯ ตางๆ  ทัศนศึกษา คายลูกเสือ     

3.36 .884 ปานกลาง 

10 การจัดแหลงการเรียนรูหรอืศูนยการเรียนรูใหกบันักเรียน เชน 
ศูนยการเรียนรูพอหลวง 

3.83 .770 มาก 

11 การใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน 3.97 .772 มาก 
12 โรงเรียนมีการวัดผลสัมฤทธิห์ลายหลายวิธีในการวัดและ

ประเมินผลนกัเรียน 
3.51 .732 มาก 

13 การประกาศแจงผลการสอบใหทราบโดยผานทางเว็บไซต
โรงเรียน 

3.62 .990 มาก 

รวม 3.53 .491 มาก 
 
 

จากตารางที่ 4  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  จํานวน 306 คน  คิดเปนภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
มาก  มีคาเฉลี่ย 3.53   แยกเปนดานความพึงพอใจตอฝายวิชาการ  เรียงตามรายการจากมากที่สุดจํานวน 3 
รายการ คือ  การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน  มีคาเฉลี่ย 3.97  รองลงมาคือ การ
จัดแหลงการเรยีนรูหรือศูนยการเรียนรูใหกับนักเรียน เชน ศูนยการเรียนรูพอหลวง  มีคาเฉลี่ย 3.83  และการ
เปดโอกาสหรือเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพตนเองและกลุม   มีคาเฉลี่ย 3.63  มีระดับความพึง
พอใจมากทุกขอ  สวนรายการที่มีความพึงพอใจจากนอยที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ ผูปกครองมีสวนรวมใน
การจัดหลักสูตรโรงเรียน ทองถิ่น / ชุมชน  มีคาเฉลี่ย  2.96   รองลงมาคือ การจัดประสบการณหรือทักษะ
การเรียนใหกับนักเรียนสําหรับนักเรียนที่ออนและเกง  และคาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมดานวิชาการ เชน คาย
วิชาการของกลุมสาระฯ ตางๆ  ทัศนศึกษา คายลูกเสือ   มีคาเฉลี่ย 3.36   และการจัดกิจกรรมการสงเสริม
การอานใหนักเรียนเปนผูรอบรู  มีคาเฉลี่ย 3.49  มีระดับความพึงพอใจปานกลางทุกขอ ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 5  แสดงคาเฉลี่ยแสดงระดับความพึงพอใจตอฝายกิจการนักเรียนของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555 
 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
14 การดูแลนักเรียนเรื่อง การรกัษาความสะอาด ระเบียบวินัย  3.78 .784 มาก 
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ของครูประจําช้ัน 
15 การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวัน

สําคัญอื่นๆ  เชน พิธีมิซา   การทําบญุตักบาตร วันพอและวนั
แมแหงชาติ   

3.98 .729 มาก 

16 การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นภายในชุมชน เชน งานแหหลวงพอพุทธ 

     โสธร    

3.77 .827 มาก 

17 การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหกบันักเรียน  เชน  
การเลือกคณะกรรมการนักเรียน 

3.92 .768 มาก 

18 การจัดกิจกรรมใหนกัเรียนไดเรียนรูการใชทักษะชีวิตกับชุมชน 
เชน  การชวยเหลือผูอื่น  จิตอาสา   

3.65 .826 มาก 

19 มีการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนเกี่ยวกับ 
     ยาเสพติด 

3.70 .929 มาก 

20 มีการติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่มปีญหา 3.60 .928 มาก 
21 การรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครองในการแกปญหา

พฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุมเพื่อน 
3.41 .861 ปานกลาง 

22 การแสดงออกถึงความเปนสุภาพบรุุษ และสุภาพสตรีของ
นักเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

3.28 .923 ปานกลาง 

23 การเชิดชูนักเรียนหรือบุคลากรภายในโรงเรียนใหเปนตัวอยาง
คนดีในโรงเรียนและสังคม 

3.59 .849 มาก 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
24 การใหนักเรียนมสีวนรวมในการวางแผนและจัดการเกี่ยวกับ

กิจกรรมตางๆ  เชน  การแขงขันกีฬาสี   
3.77 .930 มาก 

25 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  ชุมชน 
เชน  การแขงขันกีฬากับหนวยงานภายนอก  การเยี่ยมบาน
นักเรียน   

3.27 .877 ปานกลาง 

รวม 3.64 .565 มาก 
 
 จากตารางที่ 5  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  จํานวน 306 คน  คิดเปนภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
มาก  มีคาเฉลี่ย 3.64   แยกเปนดานความพึงพอใจตอฝายกิจการนักเรียน  เรียงตามรายการจากมากที่สุด
จํานวน 3 รายการ คือ  การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่นๆ  เชน พิธีมิซา   
การทําบุญตักบาตร วันพอและวันแมแหงชาติ  มีคาเฉลี่ย 3.98  รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยใหกับนักเรียน  เชน  การเลือกคณะกรรมการนักเรียน  มีคาเฉลี่ย 3.92  และการดูแลนักเรียน
เรื่อง การรักษาความสะอาด ระเบียบวินัย  ของครูประจําชั้น   มีคาเฉลี่ย 3.78  มีระดับความพึงพอใจมากทุก
ขอ  สวนรายการที่มีความพึงพอใจจากนอยที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ การสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง  ชุมชน เชน  การแขงขันกีฬากับหนวยงานภายนอก  การเยี่ยมบานนักเรียน  มีคาเฉลี่ย 
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3.27  รองลงมาคือ การแสดงออกถึงความเปนสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีของนักเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา    เปนตน   มีคาเฉลี่ย 3.28  และการรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครองในการแกปญหา
พฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุมเพื่อน  มีคาเฉลี่ย 3.41  มีระดับความพึงพอใจปานกลางทุกขอ 
ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 6  แสดงคาเฉลี่ยแสดงระดับความพึงพอใจตอฝายบริหารทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
26 การจัดบริการและสถานที่ใหกบัหนวยงานภายนอกและชุมชน 3.30 .774 ปานกลาง 
27 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานกิจการนักเรียน 3.41 .768 ปานกลาง 
28 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานวัดผลประเมินผล

การเรียน 
3.45 .811 ปานกลาง 

29 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานประชาสัมพันธ 3.43 .764 ปานกลาง 
30 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานดานปกครอง 3.47 .769 ปานกลาง 
31 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานดานการเงิน 3.43 .879 ปานกลาง 
32 การจัดวางผงัการเดินรถและทีจ่อดรถสําหรับผูปกครอง 2.80 1.035 ปานกลาง 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
33 การจัดมุมสวัสดิการใหกบันักเรียนและผูปกครองที่เขามาใช

บริการ 
3.31 .925 ปานกลาง 

34 การจัดจําหนายอาหารที่ใหคุณคาประโยชนตอรางกายใหกับ
นักเรียนและผูปกครองในราคาที่ยอมเยา   

3.04 1.069 ปานกลาง 

35 การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและหองน้ํา
ของพนักงานทําความสะอาด 

3.34 1.029 ปานกลาง 

36 การประสานความรวมมอืและสรางความสมัพันธกับชุมชน  
หรือระหวางโรงเรียนกับสมาพันธสมาคมและครู  ศิษยเกา  
สมาคมผูปกครองและครู / ศิษยเกา   

3.49 .803 ปานกลาง 

รวม 3.34 .695 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 6  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  จํานวน 306 คน  คิดเปนภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
มาก  มีคาเฉลี่ย 3.34   แยกเปนดานความพึงพอใจตอฝายบริหารทั่วไป  เรียงตามรายการจากมากที่สุด
จํานวน 3 รายการ คือ  การประสานความรวมมือและสรางความสัมพันธกับชุมชน  หรือระหวางโรงเรียนกับ
สมาพันธสมาคมและครู  ศิษยเกา  สมาคมผูปกครองและครู / ศิษยเกา  มีคาเฉลี่ย 3.49  รองลงมาคือ การ
ใหบริการความอํานวยสะดวกของงานดานปกครอง  มีคาเฉลี่ย 3.47  และการใหบริการความอํานวยสะดวก
ของงานวัดผลประเมินผลการเรียน   มีคาเฉลี่ย 3.45  สวนรายการที่มีความพึงพอใจจากนอยที่สุดจํานวน 3 
รายการ คือ การจัดวางผังการเดินรถและที่จอดรถสําหรับผูปกครอง  มีคาเฉลี่ย  2.80  รองลงมาคือ การจัด
จําหนายอาหารที่ใหคุณคาประโยชนตอรางกายใหกับนักเรียนและผูปกครองในราคาที่ยอมเยา   มีคาเฉลี่ย 
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3.04  และการจัดบริการและสถานที่ใหกับหนวยงานภายนอกและชุมชน  มีคาเฉลี่ย 3.30  มีระดับความพึง
พอใจปานกลางทุกขอ ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ยแสดงระดับความพึงพอใจตอสํานักผูอํานวยการของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
37 ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปนผูนําทางจิตตารมณของ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
3.73 .858 มาก 

38 การจัดตั้งคณะกรรมการบรหิารงานฝายตางๆ มีความชัดเจน 
เหมาะสมกับคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ของผูบริหาร 

3.65 .752 มาก 

39 มีการสอดแทรกคําสอนทางศาสนาใหนักเรียนและครูนํามา
ประยุกตใชในการเรียนและทํางาน 

3.57 .852 มาก 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
40 มีการเผยแพรรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียนใหทราบ 
3.55 .849 มาก 

41 สนับสนุนและจัดหาครูตางประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนหลักสูตรภาษาตางประเทศ  

3.76 .840 มาก 

รวม 3.65 .619 มาก 
 
 จากตารางที่ 7  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  จํานวน 306 คน  คิดเปนภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
มาก  มีคาเฉลี่ย 3.65   แยกเปนดานความพึงพอใจตอสํานักผูอํานวยการ  เรียงตามรายการจากมากไปนอย  
คือ  สนับสนุนและจัดหาครูตางประเทศเพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาตางประเทศ  มีคาเฉลี่ย 
3.76   รองลงมาคือ ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปนผูนําทางจติตารมณของนักบุญหลยุส มารีย กรีญอง เดอ 
มงฟอรต   มีคาเฉลี่ย 3.73   การจัดตั้งคณะกรรมการบรหิารงานฝายตางๆ มีความชัดเจน เหมาะสมกับคุณวฒุิ 
และวัยวุฒิ ของผูบริหาร   มีคาเฉลี่ย 3.65   มีการสอดแทรกคําสอนทางศาสนาใหนักเรียนและครูนํามา
ประยุกตใชในการเรียนและทํางาน  มีคาเฉลี่ย 3.57  และมีการเผยแพรรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียนใหทราบ   มีคาเฉลี่ย  3.55  มีระดับความพึงพอใจมาก
ทุกขอ ตามลําดับ  
 
 
 
ตารางท่ี 8  แสดงคาเฉลี่ยแสดงระดับความพึงพอใจตอฝายธุรการ – การเงินของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555 
 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
42 ขอมูล ขาวสารที่จัดประชาสัมพันธเผยแพรแกนักเรียนและ 3.48 .846 ปานกลาง 
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ผูปกครองที่มีความรวดเร็ว ถูกตอง และชัดเจน 
43 การเปนสื่อกลางประชาสมัพันธใหกบัหนวยงานภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
3.44 .781 ปานกลาง 

44 การจัดทําปายประชาสัมพันธสถิติการมาเรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

3.63 .821 มาก 

45 การประสานงานติดตอกบัหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
นักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.43 .852 ปานกลาง 

46 การใหบริการความอํานวยสะดวกดานการออกเอกสารการ
เรียนหรือขอมูลของนักเรียนในการศึกษาตอ 

 

3.38 .904 ปานกลาง 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
47 เจาหนาที่มมีนุษยสมัพันธที่ดี  ใหบรกิารและอํานวยความ

สะดวกกับผูทีม่าติดตอดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส 
3.33 .969 ปานกลาง 

48 คาเลาเรียนของนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเกบ็ปจจบุันมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพทางการศึกษาที่นักเรียนไดรับ 

3.06 .983 ปานกลาง 

รวม 3.39 .642 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 8  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  จํานวน 306 คน  คิดเปนภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.39   แยกเปนดานความพึงพอใจตอฝายธุรการ – การเงิน  เรียงตามรายการจากมาก
ที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ  การจัดทําปายประชาสัมพันธสถิติการมาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  มี
คาเฉลี่ย  3.63  รองลงมาคือ ขอมูล ขาวสารที่จัดประชาสัมพันธเผยแพรแกนักเรียนและผูปกครองที่มีความ
รวดเร็ว ถูกตอง และชัดเจน   มีคาเฉลี่ย 3.48   และการเปนสื่อกลางประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภายใน
และภายนอกโรงเรียน   มีคาเฉลี่ย  3.44   สวนรายการที่มีความพึงพอใจจากนอยที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ 
คาเลาเรียนของนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเก็บปจจุบันมีความเหมาะสมกับคุณภาพทางการศึกษาที่นักเรียน
ไดรับ  มีคาเฉลี่ย 3.06   รองลงมาคือ  เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี  ใหบริการและอํานวยความสะดวกกับผู
ที่มาติดตอดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส   มีคาเฉลี่ย 3.33   และการใหบริการความอํานวยสะดวกดานการออก
เอกสารการเรยีนหรอืขอมูลของนักเรยีนในการศึกษาตอ  มีคาเฉลี่ย 3.38   มีระดับความพึงพอใจปานกลางทุก
ขอ ตามลําดับ 
 
 
 
ตารางท่ี 9  แสดงคาเฉลี่ยและคารอยละแสดงระดับความพึงพอใจตอโครงสรางงานของผูตอบแบบสอบถามที่
มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555 

โครงสรางงาน คาเฉลี่ย รอยละ ความพึงพอใจ 
ฝายวิชาการ 3.53 70.61 มาก 
ฝายกิจกรรมนักเรียน 3.64 72.81 มาก 
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ฝายบริหารทั่วไป 3.34 66.83 ปานกลาง 
สํานักผูอํานวยการ 3.65 73.04 มาก 
ฝายธุรการ – การเงิน 3.39 67.88 ปานกลาง 

รวม 3.51 70.23 มาก 
 
 
 จากตารางที่ 9  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  จํานวน 306 คน  คิดเปนภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
มาก  คิดเปนรอยละ  70.23    แยกเปนดานความพึงพอใจตอโครงสรางงาน  เรียงตามรายการจากมากไป
นอย  คือ  สํานักผูอํานวยการ  คิดเปนรอยละ  73.04    รองลงมาคือ  ฝายกิจกรรมนักเรียน  คิดเปนรอยละ 
72.81   ฝายวิชาการ  คิดเปนรอยละ  70.61   ฝายธุรการ – การเงิน  คิดเปนรอยละ  67.88   และฝาย
บริหารทั่วไป  คิดเปนรอยละ  66.83  ตามลําดับ   
 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ป
การศึกษา 2555  มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มาก  คิดเปนรอยละ  70.23 
สรุป 
 ผูตอบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ปการศึกษา 2555  จํานวน 306 คน  จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูปกครองแยกเปนเพศหญิง  คิดเปน
รอยละ 68.1  มีอายุระหวาง 36 – 45 ป  คิดเปนรอยละ 48.2  ประกอบอาชีพสวนมากคือธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย  คิดเปนรอยละ 37.2    
 ผูปกครองแสดงความพึงพอใจตอฝายวิชาการมากที่สุด คือ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน  รองลงมาคือ การจัดแหลงการเรียนรูหรือศูนยการเรียนรูใหกับนักเรียน เชน ศูนยการ
เรียนรูพอหลวง  และการเปดโอกาสหรือเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพตนเองและกลุม    
 ผูปกครองแสดงความพึงพอใจตอฝายกิจการนักเรียนมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่นๆ  เชน พิธีมิซา   การทําบุญตักบาตร วันพอและวันแมแหงชาติ 
รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหกับนักเรียน  เชน  การเลือกคณะกรรมการนักเรียน   
และการดูแลนักเรียนเรื่อง การรักษาความสะอาด ระเบียบวินัย  ของครูประจําชั้น     
  ผูปกครองแสดงความพึงพอใจตอฝายบริหารทั่วไปมากที่สุด คือ การประสานความรวมมือและสราง
ความสัมพันธกับชุมชน  หรือระหวางโรงเรียนกับสมาพันธสมาคมและครู  ศิษยเกา  สมาคมผูปกครองและครู 
/ ศิษยเกา  รองลงมาคือ การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานดานปกครอง  และการใหบริการความ
อํานวยสะดวกของงานวัดผลประเมินผลการเรียน    
 ผูปกครองแสดงความพึงพอใจตอสํานักผูอํานวยการมากที่สุด คือ สนับสนุนและจัดหาครูตางประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาตางประเทศ   รองลงมาคือ ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปน
ผูนําทางจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต   และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ฝายตางๆ มีความชัดเจน เหมาะสมกับคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ของผูบริหาร ผูปกครองแสดงความพึงพอใจตอฝาย
ธุรการและการเงินมากที่สุด คือ การจัดทําปายประชาสัมพันธสถิติการมาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  
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รองลงมาคือ ขอมูล ขาวสารที่จัดประชาสัมพันธเผยแพรแกนักเรียนและผูปกครองที่มีความรวดเร็ว ถูกตอง 
และชัดเจน และการเปนสื่อกลางประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ผูปกครองแสดงความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาตางฝายตางๆ  คิดเปนภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจมาก  คิดเปนรอยละ  70.23    แยกเปนดานความพึงพอใจตอโครงสรางงาน  เรียงตามรายการจากมาก
ไปนอย  คือ  สํานักผูอํานวยการ  คิดเปนรอยละ  73.04    รองลงมาคือ  ฝายกิจกรรมนักเรียน  คิดเปนรอย
ละ 72.81   ฝายวิชาการ  คิดเปนรอยละ  70.61   ฝายธุรการ – การเงิน  คิดเปนรอยละ  67.88   และฝาย
บริหารทั่วไป  คิดเปนรอยละ  66.83  ตามลําดับ   
 
อภิปรายผล   

ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาฝายวิชาการ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ป
การศึกษา 2555  พบวา  โรงเรียนมีการจัดหาและอบรมครูเรื่องใชเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน  
มีการจัดแหลงการเรียน เชน ศูนยการเรียนรูพอหลวง ที่ไดมีการจัดดําเนินตอจากปการศึกษาที่แลวซึ่งเปน
นโยบายของฝายวิชาการ  พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพที่ตนเองและกลุมตาม
ความถนัด  สวนขอควรปรับปรุงฝายวิชาการ คือ  การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียน 
ทองถิ่น / ชุมชนนอย   การพัฒนาและจัดประสบการณหรือทักษะการเรียนใหกับนักเรียนสําหรับนักเรียนที่
ออนและเกง   รวมทั้งคาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมดานวิชาการ เชน คายวิชาการของกลุมสาระฯ ตางๆ      
ทัศนศึกษา คายลูกเสือ   และการจัดกิจกรรมการสงเสริมการอานใหนักเรียนเปนผูรอบรู   

ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาฝายกิจการนักเรียน  พบวา  การมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่นๆ  เชน พิธีมิซา   การทําบุญตักบาตร วันพอและวันแม
แหงชาติ  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหกับนักเรียน  เชน  การเลือกคณะกรรมการนักเรียน  
รวมทั้งการดูแลนักเรียนเรื่อง การรักษาความสะอาด ระเบียบวินัยของครูประจําช้ัน  นับเปนขอดีที่มีการจัด
นักเรียนไดมีโอกาสหรือเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกในดานกิจกรรมพรอมทั้งบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนดานวิชาการ    สําหรับขอควรปรับปรุงฝายกิจการนักเรียน  คือ การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับผูปกครอง  ชุมชน เชน  การแขงขันกีฬากับหนวยงานภายนอก  การเยี่ยมบานนักเรียน  การแสดงออกถึง
ความเปนสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีของนักเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา    และการรวมมือระหวาง
โรงเรียนและผูปกครองในการแกปญหาพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุมเพื่อน ความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาฝายบริหารทั่วไป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  
พบวา  การประสานความรวมมือและสรางความสัมพันธกับชุมชน  หรือระหวางโรงเรียนกับสมาพันธสมาคม
และครู  ศิษยเกา  สมาคมผูปกครองและครู / ศิษยเกา รวมกันจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก เชน งาน
เซนตหลุยสสัมพันธ  การจัดแขงโบวลิ่ง  เปนประจําทุกปการศึกษา  ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งทางโรงเรียน
ไดบริการความอํานวยสะดวกดานตางๆ ของงานดานปกครอง  และงานดานวิชาการ คือ การใหบริการความ
อํานวยสะดวกของงานวัดผลประเมินผลการเรียนออนไลนใหกับนักเรียนและผูปกครองไดทราบขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว    
   ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาสํานักผูอํานวยการ โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  พบวา  ศูนยภาษาตางประเทศ  ไดสนับสนุนและจัดหาครูตางประเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาตางประเทศตามความตองการของผูปกครองและนักเรียน 
ผูปกครองมีความพึงพอใจในหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน และวิธีสอนของครูชาวตางประเทศที่
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กระตุนใหผูเรียนกลาพูด  กลาแสดงออกเปนภาษาอังกฤษ  ดานบุคลากรครูประจําชั้นมีความเอาใจใสดูแล
นักเรียนและครูอุทิศตนเพื่อการอบรมดานมารยาทและความประพฤติของนักเรียน  พรอมทั้งผูบริหารเปน
แบบอยางในการเปนผูนําทางจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต   การจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานฝายตางๆ มีความชัดเจน เหมาะสมกับคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ของผูบริหาร  การจัดการ
เรียนการสอนในแตละรายวิชาใหมีการสอดแทรกคําสอนทางศาสนาใหนักเรียนและครูนํามาประยุกตใชในการ
เรียนและทํางาน  และมีการเผยแพรรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานภายในและ
ภายนอกโรงเรียนใหทราบทางเวบไซตโรงเรียน    
 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาฝายธุรการและการเงิน โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2555  พบวา  มีการจัดทําปายประชาสัมพันธสถิติการมาเรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น  การแจงขอมูล ขาวสารที่จัดประชาสัมพันธเผยแพรแกนักเรียนและผูปกครองที่มีความรวดเร็ว 
ถูกตอง และชัดเจนในรูปแบบวารสารเซนตหลุยส และเวบไซตของโรงเรียน  รวมทั้งเปนสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียน   
 
ขอเสนอแนะ 
 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองเปนการจัดทําการศึกษาอยางตอเนื่อง พบวา 
รายการขอคําถามบางรายการมีสวนของการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องเมื่อมีการนํามาสังเคราะหขอมูล 
โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมระหวางโรงเรียน  การจัดกิจกรรมรวมกับผูปกครองใหมากขึ้นกวาเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3 สรปุผลการดําเนินงานตามเปาหมายแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปการศกึษา 2555 
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 ตารางสรุปผลการดาํเนินงานตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 

เปาหมายโรงเรียน 
ยุทธศาสตร 

ขอที่ 

ความสําเร็จ 
สรุปผลความสําเร็จ

ตามยุทธศาสตร 
สรุปผลความสําเร็จ

ตามเปาหมาย 

เปาหมาย ผล
ดําเนินการ บรรลุ ไมบรรลุ บรรลุ ไมบรรลุ 

1.ผูเรียนรอยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค
และมีสวนรวมในการสงเสริมระบอบการ
ป ก ค ร อ งแ บ บ ป ร ะ ช าธิ ป ไต ย  อั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.1 89 97.64     
1.2 89 96.26   

2. ผูเรียนรอยละ 95 เปนพลเมืองดี มีสวน
รวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม 

2 89 96.95     

3. ผู เรี ยนรอยละ 80 ประยุกต ใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

3 77 95.94     

4. ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ
ครบถ วน มีความคิ ด สร างสรรค  และ
สามารถแกปญหาโดยสันติวิธี 

4 77 96.56     

5. ผูเรียนรอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 8 กลุม
สาระการเรียนรูไมนอยกวา 2.70 

5 77 88.06     

6. ผูเรียนรอยละ 95 รักการเรียนรู และมี
ความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

6.1 89 95.73     
6.2 89 96.57   

7. ผูเรียนรอยละ 95 มีทักษะชีวิต มีทักษะ
กระบวนการทํางานเปนทีม สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

7 89 96.57     

8. ผูเรียนรอยละ 95 ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีสุนทรียภาพ มีผลงานดาน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬา นันทนาการ และ
เทคโนโลยี 

8 89 95.32     

9. ผูเรียนรอยละ 95 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

9 92 95.41     

10. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

10 95 97.38     
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เปาหมายโรงเรียน 
ยุทธศาสตร 

ขอที่ 

ความสําเร็จ 
สรุปผลความสําเร็จ

ตามยุทธศาสตร 
สรุปผลความสําเร็จ

ตามเปาหมาย 
คาเฉล่ีย
ตัวชี้วัด 

ผล
ดําเนินการ บรรลุ ไมบรรลุ บรรลุ ไมบรรลุ 

11.บุคลากรไดรับการพัฒนาทางดานจิต
วิญญาณ มีขวัญกําล ังใจ มีความสุขใน
การทํางาน 

11.1 91 96.26     
11.2 91 96.41     

12. บ ุค ล า ก ร ร อ ย ล ะ  8 0  ส า ม า ร ถ
ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต ประจําวัน  

12 77 94.87     

13. โรงเรียนมีการบ ริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากลและตามหลักธรรมาภิบาล 

13.1 88 94.36     
13.2 88 93.88   
13.3 88 96.57   

14. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
โดยใชภ าษาอังกฤษเป นสื ่อในรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึ ก ษ า  ศิ ล ป ะ   ก า ร งา น อ าชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ 

14 74 98.32     

15. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและใช
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

15 90 96.05     

16. โรงเรียนมีการสงเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย 

16 91 94.93     

17. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม 
บรรยากาศ และเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการจัด
กระบวนการเรียนรู 

17.1 90 97.24     
17.2 90 93.34   

18. มี การสร างความสัมพั นธระห วาง
โร ง เรี ย น กั บ บุ ค ค ล  อ งค ก ร  ชุ ม ช น 
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียน 

18 94 96.31     

         จากตารางพบวา ปการศึกษา 2555  มีผลการดําเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตรทั้ งหมด  24 
ยุทธศาสตร สงผลใหเปาหมายของโรงเรียนบรรลุทั้งหมด 18  เปาหมาย   
 
 
 


