
 

 

 
 
 
 
 

ขอมูลสารสนเทศ 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศกึษา 2556 
 

 ขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษามีความสําคัญและเปนประโยชนสําหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ดังนั้นโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จึงจัดระบบขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษาเพื่อใหเหมาะสมกับการ
นําไปใชโดยแยกเปนระบบยอย ดังนี้ 

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

ดังนี้ 
1.1 ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.2 โครงสรางการบริหารโรงเรียน 
1.3  ศักยภาพของสถานศึกษา 
1.4  แนวโนมการพัฒนาทองถิ่น 
1.5  แนวทางการจัดการศึกษา 
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 โรงเรียนแหงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกครั้งในดานภาพลักษณ 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 มา
ตั้ง ณ ที่ตั้งปจจุบันซึ่งมีเนื้อที่ 11 ไร 2 งาน 60 ตารางวา พรอมกับการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม ชื่อ 
"อาคารเซนตหลุยส" จากนั้น ในปการศึกษา 2504 เปนอีกปการศึกษาที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทราไดมี
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เดนชัด โดยภราดา อันโตนิโอ อธิการในขณะนั้น ไดตัดสินใจขยายการเรียน     
การสอนไปจนถึง ช้ัน ม.7 แผนกวิทยาศาสตร หรือที่คนในยุคน้ันเรียกวาช้ันเตรียมอุดมศึกษา และเพื่อเปนการ
ยกระดับการศึกษาใหทีคุณภาพสูงสุด ในปการศึกษา 2505 ภราดา อันโตนิโอ ไดสรางหอสมุดโดยแยกออกมา
เปนเอกเทศเพื่อใหบริการแกนักเรียน และในปการศึกษา 2507 เปนปที่โรงเรียนไดเปดทําการสอนตั้งแต      
ชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 5  
  ดวยจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปการศึกษา 2512 ภราดาอะเล็กซานเดอร จึงไดดําเนินการ
สรางอาคารเรียนหลังใหม เปนตึกขนาด 3 ชั้น ยาว 28 เมตร ชื่ออาคาร "อาคารมารีย" เพื่อรองรับการขยายตัว
ของโรงเรียน  

ในปการศึกษา 2518 เปนปที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียนในระดับอนุบาลและไดสราง "อาคารมงฟอรต" ข้ึนในสมัยภราดาพยุง ประจงกิจ ปการศึกษา 
2522 เปนอีกกาวที่สําคัญของโรงเรียน ในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของทองถิ่นไดอยางแทจริง ในปการศึกษานี้ โรงเรียนไดมีการขอรับอนุญาตรับนักเรียนหญิงในชั้น
อนุบาลปที่ 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 พรอมทั้งไดเชาและซื้อเพื่อขยายเนื้อที่เพิ่มเติมดานหลังรวมเปน 65 ไร 2 งาน 69 
ตารางวา  
  ในปการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2545 และโรงเรียนยังไดรับประกาศเกียรติ
คุณ จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย โปรด
เกลาโปรดกระหมอม ใหประกาศวา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนสถาบันที่ใหความรวมมือจัดหาผู
บริจาคโลหิตเปนหมูคณะ เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ําเสมอนานกวา 5 ป อีกดวย โรงเรียนไดจัดทํา
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อวา SWIS (School Web-based Information System) เปน Web 
Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูป
การศึกษา โรงเรียนไดมุงสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถดานดนตรี ใหมีโอกาสไดแสดงออกโดยการจัดตั้ง  
วงโยธวาฑิต และผลปรากฏวาไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดวงโยธวาฑิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย และชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 23 ประจําป 2547 และรางวัลเหรียญเงิน จาก
การประกวดวงโยธวาทิตยามาฮาแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 ประจําป 2547 
  ปการศึกษา 2547 ภราดาชํานาญ เหลารักผล รับหนาที่อธิการโรงเรียน ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ และการพัฒนาในทุก ๆ  ดาน เพื่อใหโรงเรียนกาวสูการเปนผูนําดานการศึกษาและเทคโนโลยี มีการปรับ
โครงสรางการบริหารและการบริหารการจัดการที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตลอดจนดานเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ 
และอาคารสถานที่ มีการคัดสรรบุคลากรที่เปนชาวตางชาติที่มีความรูความสามารถเปรียบเสมือนเจาของ
ภาษามาทําการสอนใหกับนักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยครูตางชาติรวมกับครูไทย ในปการศึกษา 2549 ทําการ  รื้อถอนอาคาร
มนัสกิตติ เมมโมเรียล ที่เกาและทรุดโทรมออก เพื่อกอสรางอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่” ซึ่งเปน
อาคารอเนกประสงค จํานวน 4 ช้ัน มีพื้นที่ใชสอยรวม 6,062 ตารางเมตร ประกอบดวยหองประชุมขนาดใหญ
ขนาด  900 -1,000 ที่นั่ง  สําหรับรองรับการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึงการเลนกีฬาใน  รมได หอง
ประชุมยอยขนาด 300 ที่นั่ง  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองออกกําลังกาย ลานจัดนิทรรศการ โรงอาหาร
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ขนาดใหญใหทันสมัยถูกสุขลักษณะและหองสมุดที่ทันสมัย ปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการเรียนรูของผูเรียน โดยการปรับเปลี่ยน ขยายหองปฏิบัติการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย 
ติดต้ังโทรทัศนวงจรปดตามหองเรียน และมีสื่อเทคโนโลยีที่ครบครัน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน มีหอง
มัลติมีเดียรวมถึงเครื่องทัศนูปกรณอื่น ๆ ที่ทันสมัย การสงเสริมพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยี เพื่อให
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่กาวไกล ตลอดจนมีการพัฒนาอาคารสถานที่อยางตอเนื่อง มีการปรับสภาพภูมิทัศน
ของโรงเรียนใหรมรื่น สวยงาม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครอง และนักเรียน ปการศึกษา 2548 
โรงเรียนไดผานการคัดสรรผลงาน และไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการจัดการเรียนรูแบบธุดงคศึกษาของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเนื่อง เสริมสราง
ใหผูเรียน ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของไดใชกระบวนการคิดและทักษะในการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ผานการ
ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ปการศึกษา 2547 – 2549 และการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
  ปการศึกษา 2550 ภราดามณฑล ประทุมราช ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ผูจัดการและผูแทน          
ผูรับใบอนุญาต มุงเนนนโยบายประหยัด เพิ่มคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานเปนทีม และเปดโรงเรียนสูชุมชน  
นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนไดดาํเนนิการอยาง
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 พรอมทั้งไดรับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ประเภทกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ รวมไปถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2551 
   ปการศึกษา 2552 โรงเรียนจึงไดจัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
โรงเรียน  โดยพระสังฆราชลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  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 โดยมีพิธีแหอัญเชิญเกียรติบัตรในชวงเชาและงานเลี้ยงแสดงความยินดีในชวง
เย็น ซึ่งรางวัลสถานศึกษาพระราชทานฯ ที่ไดรับ สงผลใหผูอํานวยการโรงเรียนไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใน
ฐานะเปนผูบริหารที่พัฒนาสถานศึกษาจนไดรับรางวัลพระราชทานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนแหลงการเรียนรู
ของนักเรียน โดยการจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน จัดอบรมและ
สัมมนาครูอยางตอเนื่องทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งการศึกษาดูงานตางประเทศ เพื่อเปนการพัฒนาความรู
ที่ยั่งยืน ทําใหนักเรียนไดประโยชนอยางเต็มที่ มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบโรงเรียน จัดทํา
สนามเด็กเลนระดับประถมศึกษา จัดทําปายขอความ คําสอนตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน จัดสรางสวนนกเซนตหลุยส ซึ่งมีนกหลากหลายชนิดใหนักเรียนศึกษา
หาความรู จัดทําปายแหลงการเรียนรูบริเวณริมแมน้ํา สรางศาลาการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรู ฯ    
สวนวรรณคดี และจัดสวนหยอมรอบบริเวณโรงเรียนใหสวยงาม อีกทั้งไดติดต้ังกระดานอัจฉริยะ ซึ่งเปนสื่อการ
สอนที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบใหม ๆ เปนการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังไดรับรางวัลดีเดนตาง ๆ เชน ผูบริหารดีเดน ครูดีเดนของชมรม
การศึกษาเอกชน จ.ฉะเชิงเทรา รางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ ปการศึกษา 
2552 อันเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานติดตอกัน 2 ป  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2552 
  ปการศึกษา 2553 โรงเรียนไดจัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
โรงเรียน ในวันที่  4 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปนวันครบรอบ 62  ป แหงการกอตั้งโรงเรียน โดย ฯพณฯ  
พระสังฆราช สิริพงษ  จรัสศรี ประมุขแหงสังฆมณฑลจันทบุรี ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีเพื่อเปนสิริ
มงคลแกคณะภราดา 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 และระดับประถมศึกษาขนาด
ใหญ ประจําปการศึกษา 2552 ขึ้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติของโรงเรียนและเปนการ
เฉลิมฉลอง "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน" นอกจากนี้ไดปรับภูมิทัศนโดยรอบบริเวณ
โรงเรียนใหรมรื่น สะอาดสวยงาม ปรับปรุงเพิ่มเติมแหลงการเรียนรู จัดทํา และติดตั้งปายสุภาษิต –      คําคม 
ทั้งภาษาไทย และอังกฤษเพิ่มเติมตามอาคาร เพื่อเปนแหลงความรูใหแกนักเรียนทุกคนและปรับเปลี่ยน
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน   ปการศึกษา 2544  เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2551       
อีกทั้งไดติดตั้งกระดานอัจฉริยะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกหองเรียน เพื่อใชในการจัดการเรียนเรียนการสอน   
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเริ่มการกอสรางบานพักภราดาโรงเรยีน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา พรอมทั้งไดสงโรงเรียนเขารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภท
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มัธยมศึกษา ขนาดใหญ และไดรับรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

ปการศึกษา 2554  โรงเรียนไดจัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
โรงเรียน ในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2554 ซึ่งเปนวันครบรอบ 63 ป  แหงการกอตั้งโรงเรียนโดย ฯพณฯ  
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์ ประมุขแหงสังฆมณฑลนครราชสีมา ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี    
เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดา คณะครู ผูปกครอง และศิษยเกา อีกทั้งยังไดรับอนุมัติจากทางมูลนิธิฯใหทํา
การสรางอาคารเรียนหลังใหมทดแทนอาคารเรียนเซนตหลุยส ซึ่งเปนอาคารที่ใชงานมากวา 50 ป มีรากฐานที่
ไมคอยมั่นคง แข็งแรง อีกทั้งขาดความปลอดภัยและมีบุคลากรทั้งครูและนักเรียนใชงานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนบนอาคารอยางตอเนื่องและเปนประจํา ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายไดทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยอาคาร
เรียนหลังใหมเปนอาคารเรียน 6 ชั้น ใชงบประมาณการกอสรางจํานวน 153 ลานบาท กําหนดแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ปการศึกษา 2555 รวมเวลากอสรางประมาณ 10 เดือน ประกอบดวย ชั้นที่ 1 เปนพื้นที่โลง 
หองธนาคารโรงเรียน  หองประชาสัมพันธ และหองประกอบการบางสวน ช้ันที่ 2 – 6  เปนหองเรียน    ป. 4 
–   ม. 2 หองพักครูและหองปฏิบัติการตาง ๆ ตามลําดับ ซึ่งถือวา เปนอาคารเรียนที่ทันสมัยเหมาะแกการจัด
การศึกษาในยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ไดปรับภูมิทัศนโดยรอบบริเวณโรงเรียนใหแหลงการเรียนรู โดย
ไดจัดทําโครงการฐานความรูตามรอยพอหลวง 84 ฐาน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรครู นักเรียน 
ทานผูปกครองและบุคคลทั่วไป ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของในหลวงและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
พรอมทั้งไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ ปการศึกษา 2554 อันเปน
สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานอยางตอเนื่อง 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  เพื่อความเปน          สิริ
มงคลแกคณะภราดา 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 หรือเกี่ยวกับการจดั
การศึกษาไปสูความมุงหมายและหลักการที่กําหนดไวในกฎหมายการศึกษา
แหงชาติ สําหรับนักเรียน ผูปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน 

3. เพื่อใหบริการดานวิชาการและดานอื่นแกนักเรียน ผูปกครอง ครู บุคลากรของ
โรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ 

4. เพื่อจัดการศึกษาอบรมแกผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูยากไรและผูมีความสามารถ
พิเศษตามเจตนารมณของนักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูกอตั้งและ
สถาปนาคณะฯ 

5. ใหบริการที่พักอาศัยแกนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการของโรงเรียน 
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  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 ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 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 งในดานปจจัย 
กระบวนการผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน จนสามารถประกันคุณภาพฯ และไดรับ
การรับรองคุณภาพฯ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

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 
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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. ภราดามีศักด์ิ           วองประชานุกูล พ.ศ. 2541 – 2547 
15. ภราดาชํานาญ เหลารักผล พ.ศ. 2547 – 2550 
16. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช พ.ศ. 2550  - 2555 
17. ภราดาอาจิณ  เตงตระกูล พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน 

 

 

1.1.4 สถานที่ต้ัง 
 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ต้ังอยูเลขที่ 128 ถนนศุภกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 โทรศัพท  0-3853-5500  โทรสาร 0-3853-5501 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 

 
1.1.5 ขนาดของสถานที่ต้ัง 
 เปดสอนตั้งแตระดับการศึกษาเตรียมอนบุาล ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 จํานวน  

103 หองเรียน      (ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557)  
 จํานวนนักเรียนการศึกษาปฐมวัยทั้งหมด           654  คน มีเด็กพิเศษ -   คน  

 จํานวนนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด    2,882  คน มีเด็กพิเศษ  -   คน 
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1.1.6 เน้ือท่ี / อาคารสถานที่โรงเรียน 
-   อาคารเรียนและอาคารประกอบการ  ทั้งหมด  11 หลัง  ไดแก   
 อาคารเรียน 

1. อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 
2. อาคารสริินธร 
3. อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ
4. อาคารสัฐยามหาราชิน ี
5. อาคารวันทามารีอา  

อาคารประกอบการ 
1. อาคารศูนยการเรียนรูยอหนแมรี ่
2. อาคารมงฟอรต 
3. อาคารเซราฟน 
4. อาคารหอสมุดเกา 
5. สระวายน้ํา 
6. อาคารราฟาแอล 
7. บานเซนตคาเบรียล 

-   จํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการ  ทั้งหมด  164  หองเรียน  แบงเปน 
- เตรียมอนุบาล  =        2 หอง 
- ชั้นปฐมวัย 1 – 3  =      26      หอง 
- ชั้น ป.1 - ป.6    =      44      หอง 
- ชั้น ม.1 - ม.6    =      32      หอง 
- หองปฏิบัติการ  =      60 หอง  

 

 
1.1.7  หองท่ีจัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ   

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

   ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา   มีหองปฏิบัติการดังน้ี 
- หองดนตรีไทย   -  หองนาฏศิลป 
- หองดนตรีสากล   -  หองคียบอรด 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1  -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2  
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมตน  -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมปลาย 
- หอง Sound Lab    -  หองสมุดแผนกประถมและแผนกมัธยม 
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- หองปฏิบัติการทางเคมี   -  หองปฏิบัติการทางฟสิกส  
- หองปฏิบัติการทางชีววิทยา    -  หอง FITNESS  
- หองลูกเสือ    -  หองธนาคารโรงเรียน 
- หองธนาคารขยะรีไซเคิล  -  หองงานอภิบาล  
- หองพยาบาล    -  หองแนะแนว 
- หองโสตฯ     -  หองสารสนเทศ  
- หองคอมพิวเตอรครู   -  หองปฏิบัติการศิลปะ 
- หองเบเกอร่ี                -  วงโยธวาทิต 

1.1.8 จํานวนบุคลากร 
 1.1.8.1 ขอมูลนักเรียน 

ปจจุบันสถานศึกษามีขอมูลเกี่ยวกบัจํานวนนักเรียน (ณ  วันที่ 3 มีนาคม 2557) ดังนี้ 
- จํานวนนักเรียนทั้งหมด     3,534    คน 
1.จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดบัชั้นที่เปดสอน 

ระดับชั้น 
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 
เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เตรียมอนบุาล 22 23 45 19 19 38 20 22 42 
ปฐมวัย  1 93 110 203 103 117 220 97 77 174 
ปฐมวัย  2 110 90 200 97 116 213 105 113 218 
ปฐมวัย  3 109 109 218 112 96 208 98 122 220 
รวมปฐมวัย 334 332 666 331 348 679 320 334 654 

ประถมศึกษาปที่  1 118 118 236 112 118 230 111 85 196 
ประถมศึกษาปที่  2 126 123 249 119 120 239 101 104 205 
ประถมศึกษาปที่  3 115 111 226 119 120 239 111 120 231 

รวมชวงชั้นที่ 1 359 352 711 350 358 708 323 309 632 
ประถมศึกษาปที่  4 137 124 261 107 103 210 109 110 219 
ประถมศึกษาปที่  5 143 135 278 139 125 264 99 105 204 
ประถมศึกษาปที่  6 142 130 272 143 134 277 134 125 259 

รวมชวงชั้นที่ 2 422 389 811 389 362 751 342 340 682 
รวมประถมศึกษา 781 741 1,522 739 720 1,459 665 649 1,314 
มัธยมศึกษาปที่  1 144 125 269 115 108 223 130 120 250 
มัธยมศึกษาปที่  2 155 137 292 144 124 268 114 107 221 
มัธยมศึกษาปที่  3 169 139 308 159 132 291 137 127 264 
รวมชวงชั้นที่ 3 468 401 869 418 364 782 381 354 735 

มัธยมศึกษาปที่  4 130 147 277 153 151 304 140 125 265 
มัธยมศึกษาปที่  5 117 127 244 129 144 273 146 156 302 
มัธยมศึกษาปที่  6 112 150 262 116 127 243 125 141 266 
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 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 
ระดับชั้น เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวมชวงชั้นที่ 4 359 424 783 398 422 820 411 422 833 
รวมมัธยมศึกษา 827 825 1,652 816 786 1,602 792 776 1,568 

รวมทั้งหมด 1,942 1,898 3,840 1,886 1,854 3,740 1,777 1,759 3,536 
  
 2. จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 2,884 คน (นักเรียนประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา)  คิดเปนรอยละ 84.71  (สรุปขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) 
 

นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง 
ชาย 
(คน) 

รอยละ 
หญิง 
(คน) 

รอยละ 
รวม 
(คน) 

รอยละ 

ผอม 56 3.84 42 2.95 98 3.40 
คอนขางผอม 51 3.49 54 3.79 105 3.64 
สมสวน 848 58.08 1,023 74.84 1,871 64.88 
ทวม 103 7.05 76 5.34 179 6.21 
เริ่มอวน 156 10.68 132 9.27 288 9.99 
อวน 246 16.85 97 6.81 343 11.89 

รวมทั้งหมด 1,460 100.00 1,424 100.00 2,884 100.00 
 
 3. จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  2,884 คน (นักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) คิดเปนรอยละ 87.00 
(สรุปขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) 
 

นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง 
ชาย 
(คน) 

รอยละ 
หญิง 
(คน) 

รอยละ 
รวม 
(คน) 

รอยละ 

ต่ํามาก 14 0.96 1 0.07 15 0.52 
ต่ํา 215 14.73 138 9.69 353 12.24 
ปานกลาง 601 41.16 688 48.31 1,289 44.69 
ดี 510 34.93 505 35.46 1,015 35.19 
ดีมาก 116 7.95 89 6.25 205 7.11 
ไมสามารถประเมินผลได 4 0.27 3 0.21 7 0.24 

รวมทั้งหมด 1,460 100.00 1,424 100.00 2,884 100.00 
 
 4. จํานวนนักเรียนทีม่ีความบกพรองเรียนรวม - คน   คิดเปนรอยละ0.00 
 5. จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ - คน   คิดเปนรอยละ 0.00 
 6. จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - คน   คิดเปนรอยละ 0.00 
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 7. 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)ุ..................................      

ผูเรียนซ้ําช้ัน - - - - - 
ผูเรียนที่ขาดเรียนมากกวารอยละ 5 
ของเวลาเรียน (วัน) ตลอดปการศึกษา 

- - - - - 

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

        - เอดส      
- ยาเสพติด      
- ความรุนแรง      

       - พฤติกรรมกาวราวตามคําวินิจฉัยแพทย         
 

 8. สถิติการมาเรียนคิดเปนรอยละ 95.01 / เดือน  มาสายคิดเปนรอยละ 0.97 / เดือน ลาคิดเปนรอย
ละ 0.11 และขาดเรียน คิดเปนรอยละ 3.90 / เดือน 
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สถิติขาด ลา มาสาย นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 

 

เดือน 
รายการ 

นักเรียน
ทั้งหมด 

มา % สาย % ลา % ขาด % 

เดือนพฤษภาคม 2556 3,578 3,481 97.30 4.56 0.13 - - 92 2.57 

เดือนมิถุนายน 2556 3,548 3,451 97.28 8.55 0.24 - - 88 2.48 

เดือนกรกฎาคม 2556 3,547 3,450 97.25 6.50 0.18 3.95 0.11 87 2.45 

เดือนสงิหาคม 2556 3,546 3,376 95.20 5.80 0.16 30.30 0.85 134 3.78 

เดือนกันยายน 2556 3,463 3,335 96.31 15.62 0.45 - - 112 3.23 

เดือนพฤศจิกายน 2556 3,309 3,179 96.07 13.06 0.39 - - 117 3.54 

เดือนธันวาคม 2556 3,542 3,166 89.39 251 7.09 0.93 0.03 124 3.50 

เดือนมกราคม  2557 3,541 3,239 91.46 0.47 0.01 - - 302 8.53 
เดือนกุมภาพันธ 2557 3,309 3,139 94.87 2.74 0.08 - - 167 5.05 

เฉลี่ย  3,313 95.01 34.26 0.97 3.91 0.11 136 3.90 

  
9. จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 3,536 คน  คิด

เปนรอยละ 100.00 
10. จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูปกครอง 2,882 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

(ยอดนักเรียน ณ วันที่  3 มีนาคม 2557) จากแบบประเมินคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม 
ผูปกครอง  ปการศึกษา 2556 
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ชั้น 

ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 

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.1 236 29 12.29 207 87.71 0 0 321 31.25 13.53 199.8 86.47 0 0 

ป.2 249 62 24.90 187 75.10 0 0 239 61 25.52 178 74.48 0 0 

ป.3 226 75 33.30 151 66.70 0 0 243 83.25 34.26 159.8 65.74 0 0 

ป.4 261 92 35.25 169 64.75 0 0 210 99.5 47.38 110.5 52.62 0 0 

ป.5 278 98 35.34 180 64.66 0 0 264 117.5 44.51 146.5 55.49 0 0 

ป.6 272 80 29.50 192 70.50 0 0 277 83 29.96 194 70.04 0 0 

ม.1 269 73 28.49 196 71.51 0 0 225 90.5 40.22 134.5 59.78 0 0 

ม.2 292 55 18.92 237 81.08 0 0 269 56.5 21 212.5 79.00 0 0 

ม.3 308 90 29.22 218 70.78 0 0 295 97 32.88 198 67.12 0 0 

ม.4 277 65 23.38 212 76.62 0 0 305 74 24.26 231 75.74 0 0 

ม.5 244 100 40.78 145 59.22 0 0 278 105.3 37.86 172.8 62.14 0 0 

ม.6 262 85 32.35 177 67.65 0 0 243 84.75 34.88 158.3 65.12 0 0 

รวม 3,174 904 28.49 2,270 71.52 0 0 3,079 983.5 32.19 2,096 67.81 0 0 
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 11. จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,882 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
(ยอดนักเรียน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557) จากแบบประเมินคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ประจําป
การศึกษา 2556 สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 
 12. จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกประเทศ 3,536 คน       
คิดเปนรอยละ 100.00  
 13. จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ 3,536 คน  คิดเปนรอยละ 100.00 
 14. จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 3,536 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 
 
 
 

ชั้น 

ปการศึกษา 2556 

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.1 196 29 14.80 167 85.20 0 0.00 

ป.2 205 62 30.24 143 69.76 0 0.00 

ป.3 231 75 32.47 156 67.40 0 0.00 

ป.4 219 92 42.01 127 57.99 0 0.00 

ป.5 204 98 48.20 106 51.80 0 0.00 

ป.6 259 80 30.98 179 69.02 0 0.00 

ม.1 250 78 31.10 172 68.90 0 0.00 

ม.2 221 55 25.00 166 75.00 0 0.00 

ม.3 264 90 34.10 174 65.90 0 0.00 

ม.4 265 65 24.40 200 75.60 0 0.00 

ม.5 302 100 32.90 203 67.10 0 0.00 

ม.6 266 85 31.9 181 68.10 0 0.00 

รวม 2,882 909 31.56 1,973 68.44 0.00 0.00 
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1.1.8.2 ขอมูลบุคลากร 
จํานวนบุคลากรแยกประเภท เพศ ระดบัการศึกษา อายุจรงิ และอายุงาน ปการศึกษา 2554 - 2556 

 

ขอมูลบุคลากร 
ป 2554 ป 2555 ป 2556 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  จํานวนจําแนกตามเพศ       
     -   เพศชาย 69 24.47 72 25.26 67 23.59 

      -  เพศหญิง 213 75.53 213 74.74 217 76.41 

               รวม 282 100.00 285 100.00 284 100.00 

2.  จําแนกตามระดับการศึกษา       
      - ปริญญาเอก 1 0.35 1 0.35 1 0.35 

     -  ปริญญาโท 30 10.64 36 12.63 39 13.73 

     -  ปริญญาตรี 240 85.11 240 84.21 241 84.86 

     -  อนุปริญญา 11 3.90 1 0.35 1 0.35 

     -  ต่ํากวาอนุปริญญา - - 7 2.46 2 0.70 

                รวม 282 100.00 285 100.00 284 100.00 

3.  จําแนกตามอายุงาน       
     -  ต่ํากวา 1 ป 29 10.28 25 8.77 20 7.04 

     -  1-  2   ป 29 10.28 37 12.98 40 14.08 

     -  3 -  5  ป 35 12.41 31 10.88 21 7.39 

     -  6  -  10  ป 54 19.15 57 20.00 61 21.48 

     -  10 -  15  ป 52 18.44 39 13.68 32 11.27 

     -  15 -  20  ป 61 21.63 66 23.16 76 26.76 

     -  21 -  25  ป 8 2.84 16 5.61 20 7.04 

     -  26 -  30  ป 5 1.77 4 1.40 3 1.06 

     -  31 -  35  ป 8 2.84 9 3.16 8 2.82 

     -  36 – 40  ป 1 0.35 1 0.35 3 1.06 

รวม 282 100.00 285 100.00 284 100.00 

4.  จําแนกตามประเภทบุคลากร       
     -  ภราดา 3 1.06 3 1.05 3 1.06 

     -  ครูไทย 192 68.09 194 68.07 199 70.07 

     -  ครูชาวตางชาต ิ 33 11.70 32 11.23 30 10.56 

     -  ครูสนับสนุน 42 14.89 42 14.74 38 13.38 

     -  เจาหนาที่ 12 4.26 14 4.91 14 4.93 

รวม 282 100.00 285 100.00 284 100.00 

5.  ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 165 58.51 174 61.05 175 61.62 
     ครูที่สอนวิชาตรงตามความถนัด 117 41.49 111 38.95 109 38.38 
                 รวม 282 100.00 285 100.00 284 100.00 
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1.1.8.3 จํานวนผูบริหารและผูรวมบริหาร ปการศึกษา 2556 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จากสถาบัน เริ่มทํางาน  ตําแหนง/หนาที่ 

1 ภราดาอาจิณ เตงตระกูล 
บริหาร

การศึกษา 
ประเทศฟลิปปนส 1 พ.ค. 2550 ผูอํานวยการ/ ผูจัดการ 

2 ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน ศศ.ม. 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

16 พ.ค. 2549 
รองผูอํานวยการ/
หัวหนาฝายกิจการ

นักเรียน  

3 ภราดาสยาม แกวประสิทธ์ิ กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ม.ค. 2557 
รองผูอํานวยการ / 

หัวหนาสํานัก
ผูอํานวยการ 

4 มิสปสุตา โอษฐจันทรศรี ปร.ด. มหาวิทยาลัยบูรพา 17 ก.ค. 2547 
หัวหนาฝายธุรการ - 

การเงิน 

5 มิสปยาภรณ คําเวียงจันทร ศศ.ม. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

1 ก.ย. 2537 
ผูชวยฝายธุรการ-

การเงิน 

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 
ผูชวยฝายบริหารทั่วไป/
หัวหนาแผนกอาคาร

สถานที่ 

12 มิสนพรัตน รัตนบวร ค.บ. 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ 

31 มี.ค. 2538 ผูชวยฝายปฐมวัย 

13 มิสวรรณา กรัสพรหม กศ.ม. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

1 ก.ย. 2538 หัวหนาฝายปฐมวัย 
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1.2 โครงสรางการบริหาร
โรงเรียน
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 1.3.1 ความสําเร็จ / ความภาคภูมิใจของโรงเรียน  
  1.3.1.1  เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2556 
 

ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
1 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ปก ารศึกษา 2554 ระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 5 กลุมสาระการเรียนรู 
มากกวารอยละ 50 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษา
เอกชน 

2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย สูงกวา
ระดับชาติทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ของนกัเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2555 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

3 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับกอน
ประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2555  
ระดับจังหวัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

4 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับกอน
ประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2555 

กระทรวงศึกษาธิการ 

5 ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา   รอบสาม 
(พ.ศ. 2554-25558) 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

6 โรงเรียนสงเสริมการออมดีเดน ปการศึกษา 2556 ธนาคารออมสิน 
7 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ปก ารศึกษา 2555 ระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู 
ระดับเหรียญทองแดง 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษา
เอกชน 

    

   1.3.1.2 เกียรติประวัติความภาคภูมิใจของบุคลากร 
 

ประเภท ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
ครู 1 มิสยุพิน  บุดดาหวัง 

ไดรับรางวัลครูดเีดนประเภทครูผูสอน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะ 
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 2 มิสพวงทอง  วงศพลบั 
ไดรางวัลครูดเีดนประเภทครูผูสอน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะ 
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 3 มิสขวัญหทัย  โตสุขเจริญ 
ไดรางวัลชมเชยประเภทครผููสอน  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะ        
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

1.3 ศกัยภาพของสถานศกึษา 
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ประเภท ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
 4 มิสชนิตา  วรรณพาหลุ    

ไดรับรางวัลครผููสอนดีเดน ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 

 5 มิสอรพรรณ   ประภาศิรสิุลี    
ไดรับรางวัลครผููสอนดีเดน ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 

 6 ม.เวสารัช  บัวเจรญิ 
ไดรับรางวัลครผููสอนดีเดน ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 

 7 มิสวัสยามน   มิ่งระหงษ      
ไดรับรางวัลครผููสอนดีเดน ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 

 8 มิสวรรณา  กรัสพรหม 
ไดรับรางวัลครผููสอนดีเดน ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอนระดบัปฐมวัย 

สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 

 9 มิสอารีย ศรีสุวรรณ  
ไดรับรางวัลครผููสอนดีเดน ประจําป 2556  
ประเภทครผููสอนตามกลุมสาระภาษาไทย   

สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 

 10 มิสพวงทอง  วงศพลบั 
ไดรับรางวัลครผููสอนดีเดน ประจําป 2556  
ประเภทครผููสอนกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 

 11 มิสบญุสม  บุญประเสริฐ 
ไดรับรางวัลครผููสอนดีเดน ประจําป 2556
ประเภทครผููสอนตามกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 

 12 มิสพิพมพิศา  จุลศักดิ ์
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 13 มิสอาภิญญา  อรุณพงศ  
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ประเภท ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
 14 มิสอรพินท  พูลถาวร 

ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 15 มิสอมร  งามประสิทธิ ์
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 16 มิสเสาวคนธ  ปนสุวรรณ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 17 มิสสุภาพร  เกตุสุวรรณ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 18 มิสสุภัทรา  ชินะกรติเมธ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 19 มิสสุพิมพ  รอดเมือง 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 20 มิสสุพัตรา  ทับพวง 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 21 มิสสุพรรษา  ชัยสงคราม 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 22 ม.สเุทพ  วิสุทธิศรีศิลป 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 23 
 

มิสสุกัญญา  เลาหลี  
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 24 มิสสิริญาพร  รุงเรอืง 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 25 มิสสาคร  บํารุงบุตร 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ประเภท ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
 26 มิสสนิทรัตน  แสงทอง 

ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 27 ม.สกล  สายสุดสวาท 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 28 มิสสมฤทธ์ิ  แสงจันทร   
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

 
คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 29 ม.ศิริพงศ  จรัสโรจนกุล 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 30 มิสรัชนก  อบรม 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 31 มิสยุวดี  ทองคํา 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 32 มิสยุพาพันธ  โคตรพัฒน 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 33 มิสมาลินี  เขียวชะอุมงาม 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 34 มิสพัชรธิภรณ  ช้ือผาสุข 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 35 มิสพนิตตา  จิตตอารียเทพ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 36 มิสพจนารถ  กลิ่นเชิดชู 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 37 มิสเปรมฤดี  ศรีสุนารถ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ประเภท ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
 38 ม.ปริญญา  สมบัต ิ

ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 39 มิสนภา  สงพิทกัษชัย 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 40 มิสนพรัตน  รัตนบวร 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 41 ม.ธรรมนูญ  คําสัตย 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 42 มิสทิพาภรณ  แกวบรรจง 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 43 มิสณัฐภา  ธนภูมิ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 44 มิสณฐาพัชร  อโศกตระกูล 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 45 มิสฐิติมา  ลายประดิษฐ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 46 ม.เชษฐา  รักษาศร ี
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 47 มิสชุทิมา  มุยฮะสูญ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 48 มิสเจนจริา  เชื้อแกว  
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 49 มิสจิดาภา  กงทอง 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ประเภท ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
 50 มิสจรรยา สินถาวร 

ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 51 มิสขวัญชนก  สุดเสมอใจ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 52 มิสกาญจนา  พงษเจรญิ 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 53 มิสกษิภร  ปานนวม 
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 54 ม.เอ  ดีหล ี
ไดรับรางวัลหนึง่แสนครูดี ประจําป 2556 
ประเภทครผููสอน 

คุรุสภาเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 55 ภราดาเศกสรร  สกนธวัฒน 
ไดรับรางวัลผูบรหิารดเีดนของชมรม
สถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจําปการศึกษา 2556 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 56 มิสอาภรณ  วิริยะรมัภ 
ไดรับรางวัลผูบรหิารดเีดนของชมรม
สถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจําปการศึกษา 2556 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา  

 57 มิสอรพินท  พูลถาวร 
ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2556 ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา  

 58 มิสสุพัตรา  ทับพวง 
ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัด ประจําปการศึกษา 2556 
ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 59 มิสสุภาพร  เกตุสุวรรณ  
ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัด ประจําปการศึกษา 2556 
ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
 60 มิสชุทิมา  มุยฮะสูญ 

ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัด ประจําปการศึกษา 2556 
ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 61 ม.นพดล  ปญญาด ี
ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัด ประจําปการศึกษา 2556 
ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 62 มิสชนิตา  วรรณพาหลุ 
ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัด ประจําปการศึกษา 2556 
ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 63 ม.วินิจ  กิจเจรญิ 
ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัด ประจําปการศึกษา 2556 
ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 64 มิสดวงใจ  นาคปุณบุตร 
ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัด ประจําปการศึกษา 2556 
ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 65 มิสพรพิมล  อติชาติธานินทร 
ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัด ประจําปการศึกษา 2556 
ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 66 ม.เอกสิทธิ์  นามแกว 
ไดรับรางวัลครูดเีดนของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวัด ประจําปการศึกษา 2556 
ครูผูสอน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 67 มิสพวงทอง  วงศพลบั 
ไดรับรางวัลครสูอนนาน 30 ป  ประจําป
กาศึกษา 2556 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 68 ม.จริวัฒน  ศรีสวัสดิ ์
ไดรับรางวัลครสูอนนาน 30 ป  ประจําป
กาศึกษา 2556 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 69 ม.อนันต  จิตตอารียเทพ 
ไดรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ
สดุดี” ประจําป 2556 

สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 
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ประเภท ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
 70 มิสเปรมฤดี  ศรีสุนารถ 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ
รางวัลชมเชย จากการประกวดภาพถาย 
ภาพใหม “สนุกสนานเบิกบานวิถีไทย สุข
ใจประเพณี” 

เทศบาลเมอืงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 71 มิสอรอุษา  ปทุมชัย 
ไดรับรางวัล “ครูแสนดี ประจําป 2557” 

มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 72 มิสสิริญาพร  รุงเรอืง 
ไดรับรางวัล “ครูแสนดี ประจําป 2557” 

มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 73 มิสมกุดา  เส็งเจริญ 
ไดรับรางวัล “แมพระดีเดนระดับหมูบาน” 

 

 74 มิสคนึงนิตย  ชูชื่น 
ไดรับรางวัลครูดี “สรางเยาวชนคู
คุณธรรม” 
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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 งานนมัสการ

หลวงพอพุทธโสธร  แขงเรือ  
 

1.4.2 ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
 

1.4.3 อาชีพหลักของผูปกครอง  
 

ตารางแสดงจาํนวนอาชีพหลักของผูปกครอง (คิดเปนรอยละของผูปกครองทั้งหมด)  
ระหวางปการศึกษา 2554 – 2556 

 

อาชีพ 
ป 2554 ป 2555 ป 2556 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

รับราชการ 675 17.58 641 17.14 571 16.15 
คาขาย 1,282 33.38 1,061 28.37 1,016 28.73 
เกษตรกร 321 8.36 348 9.31 297 8.40 
รับจาง 789 20.55 768 20.53 790 22.34 
ไมมีอาชีพ 317 8.25 362 9.68 382 10.80 
พนักงานรฐัวิสาหกิจ 152 3.96 207 5.53 183 5.18 
อื่น ๆ  304 7.92 353 9.44 297 8.40 

รวม 3,840 100.00 3,740 100.00 3,536 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 แนวโนมการพฒันาทองถิ่น 
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ศาสนาที่ผูปกครองนับถือ (คิดเปนรอยละของผูปกครองทั้งหมด) ระหวางปการศึกษา 2554 – 2556 
 

ศาสนา 
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พุทธ 3,720 96.87 3,641 97.35 3,390 95.87 
คริสต 81 2.11 68 1.82 119 3.37 
อิสลาม 39 1.02 31 0.83 27 0.76 

รวม 3,840 100.00 3,740 100.00 3,536 100.00 

               
 
 
 

 ดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยและ
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 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
บุคคลที่มีประสิทธิภาพทั้งดานความรูความสามารถรวมถึงเปนบุคคลที่สามารถบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
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 

1.5 แนวทางการจัดการศกึษา 
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- เปดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป – ภาษา โดยครูจีนรวมกับ
ครูไทย 

  1.5.3 ดานวิทยาศาสตร 
 โรงเรียนไดนําเอาเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง 
 1.5.4 ดานกิจกรรม 
 โรงเรียนใหการอบรมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ดูแลและปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียน

ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตอสังคม รูจักระเบียบวินัย ชวยเหลือสังคม และรักษาสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยัง
จัดกิจกรรมในหลักสูตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูความสามารถของนักเรียนในดานตาง ๆ  ตลอดจน
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียน  

 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 
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  1.6.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
        1.  ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ/   
                                                                  ผูจัดการ  
        2.  นางสาวรัดดาวรรณ ดีประสทิธิ์ปญญา 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  วันศุกรที่  14  มิถุนายน  2556  ณ หองประชุม Honorat ชั้น 

4 อาคารศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่ 
- การประชุมครั้งที่ 2 วันศุกรที่ 16  สิงหาคม  2556 ณ หองประชุม Honorat ชั้น 4 

อาคารศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่ 
- การประชุมครั้งที่  3 วันพฤหัสบดีที่  19  พฤศจิกายน 2556  ณ หองประชุม 

Honorat  ช้ัน 4 อาคารศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่ 
- การประชุมครั้งที่ 4 วันพุธที่ 26  กุมภาพันธ 2557   ณ หองประชุม Honorat  ช้ัน 

4 อาคารศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่ 
 

16.3 สาระสําคัญของการประชุม 
- การประชุมครั้งท่ี 1  มีสาระการประชุม ดังนี้ 

1. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ปการศึกษา 2556 
2. โครงการอาหารเสรมิ(นม) ปการศึกษา 2556 
3. โครงการคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) 
4. โครงการอาหารกลางวัน ปการศึกษา 2556 
5. รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปการศึกษา 2555  
6. จํานวนนักเรียน และจํานวนครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 
7. สรปุผลการใชจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน  ประจําปการศึกษา  2555 
8. สรปุบัญชรีายรบั-รายจาย ประจําปการศึกษา 2555  
9. ผูตรวจสอบบัญชีโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2555 
10. หลักสูตรโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2551  ปการศึกษา 2556 
11. รายงานการประเมินตนเอง ปการศกึษา 2555 
12. สรปุผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาฯ ปการศึกษา 2555 
13. สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 
14. แผนปฏิบัติการประจําป 2556 

1.6 การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน / คณะกรรมการนกัเรียน 
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- การประชุมครั้งท่ี 2  มีสาระการประชุม ดังนี้ 
1. สรปุผลการใชจายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
2. การสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ปการศึกษา 2556 
3. โครงการ Intensive Course  
4. การขออนุญาตใชอาคารเรียน, ลด และขยายอาคารเรียน 
5. การขออนุญาตลดและขยายหองเรียน  

- การประชุมครั้งท่ี 3  มีสาระการประชุม ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ปการศกึษา 2556 
2. เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ปการศึกษา 2556  
3. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2556  
4. โครงการคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต)  
5. การปรับปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 
6. การรบันักเรียนใหม ปการศึกษา 2557   
7. ปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556 
8. รายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ 3 
9. จํานวนนักเรียน และจํานวนครู ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2556 
10. สรปุผลการใชจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2556 
11. สรปุบัญชรีายรบั-รายจาย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 
12. อัตราคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ปการศึกษา 2557 
13. ผูตรวจสอบบัญชีโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2555 

- การประชุมครั้งท่ี 4 มีสาระการประชุม ดังนี ้
1. การรบันักเรียนใหม ปการศึกษา 2557 
2. กิจกรรมงานวันวิชาการ 
3. โรงเรียนรับเกียรตบิัตรผลสอบ O-NET ปการศึกษา 2555 
4. การสงบุคลากรไปศึกษาตอตางประเทศ 
5. พิธีมอบวุฒบิัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําป

การศึกษา 2556 
6. การรบัการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG 
7. การดําเนินการใหเงินอุดหนุนนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 

ปการศึกษา 2557 
8. แผนบรหิารจัดการอาหารเสรมิ (นม) ปการศึกษา 2557 
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1.6.4  การมสีวนรวมของคณะกรรมการนักเรียน 
  - รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับปฐมวัย 

ประธานนักเรียน    ด.ช.ศุภวิชญ  วัฒนปฤดา 
รองประธานนักเรียน                        ด.ญ.พรรณรายณ   กุลละวณิชย 
คณะกรรมการนักเรียน   ด.ญ.อสิริยา  คงวิมล 
     ด.ญ.ธนัญญา  ณรงคหน ู
     ด.ญ.พบพร  แสงดีจริง 
     ด.ญ.ธิติพิชญ               อธิปญจพงษ             

      ด.ช.รณกร                   ดุมชัยภูมิ                   
      ด.ญ.ภัทรสุดา              วรรณีเวชศิลป           

 
-  รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา 

           ประธานนักเรียน      ด.ญ.ธมลวรรณ  ระดมเพ็ง  
               รองประธานนักเรียน   ด.ญ.พัชรสิตา  ปริยเรืองกิตต 
              หัวหนาสํานักสภานักเรียน         ด.ญ.พรพนา  จึงตรงศักดิ์ 
                           เลขานุการ                  ด.ญ.พัฒนนรี  เศวตาภรณ 
              เหรัญญิก    ด.ช.ธนธัช  สุขโภชน 
              นายทะเบียน   ด.ช.ชยพล  ดํารงศักดิ ์
              ประชาสัมพันธ   ด.ญ.ปรายฟา  เถาปรัก 
              หัวหนาฝายกิจกรรม   ด.ญ.ชมพูนุท  พิมลรัตน  
              รองหัวหนาฝายกจิกรรม  ด.ญ.ปรวิศา  บุรากรณ 
              กรรมการฝายกิจกรรม  ด.ญ.มานฟา  อุลิศ 
              หัวหนาฝายกีฬา    ด.ช.ณภัทร  เจริญวิบูลยวัฒน 
              รองหัวหนาฝายกีฬา   ด.ญ.กฤตติยา  เจริญพร 
                           กรรมการฝายกีฬา   ด.ญ.รินรดา  วงศถีระพงษ 
       ด.ญ.ทิพยาภา  แซจิว 
  หัวหนาฝายวิชาการ   ด.ญ.ศิริพรรณ  ศิริประทุม 
               รองหัวหนาฝายวิชาการ     ด.ญ.ฐิติยา  ขําสําอางค 

            กรรมการฝายวิชาการ   ด.ญ.พลอยจันท  นินนาท 
ด.ญ.วริศรา  คงคลาย 

  หัวหนาฝายสารสนเทศ            ด.ญ.สิรีธร  เชาววันกลาง 
             รองหัวหนาฝายสารสนเทศ  ด.ช.ธนภัทร  เกรียงอุปถมัภ 
             กรรมการฝายสารสนเทศ  ด.ญ.วิภาดา  เข็มเพ็ชร 
       ด.ช.รัชมานันท  ตองเคียน 
       ด.ญ.อาภาวดี  โพธิ์ออน 
       ด.ญ.ชลวรางค  แสงทอง 
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-  รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ประธานนักเรียน      นายนัทธพงศ  โพธิกุล 

            รองประธานนักเรียน   นายภูริณัฐ  สุจริต 
       นางสาวพิชญธิดา งามศิริ 
            หัวหนาสํานักสภานักเรียน                   นายหยกชัย  จันทรเพ็ญ 

เลขานุการ     นางสาววรรณพร  จันทรศร 
   เหรัญญกิ   นางสาววรัญรัตน  ศิรินภารัตน 
         นายทะเบียน   นางสาวชลดา  ชํานิประเสรฐิกุล 
          ประชาสมัพันธ   นางสาวภณิดา  อรุณสงิครัตน 
            หัวหนาฝายกิจกรรม   นางสาวสุรียวรรณ ภูอราม   

รองหัวหนาฝายกิจกรรม  นางสาวกรวิกา  เจิง 
     นายปุณณวิช  จันทรผลึก 

   กรรมการฝายกจิกรรม  นายลัทธพล  ศิริเขต 
       นางสาวพิมพวลัญช โพธิ์ทอง 

หัวหนาฝายกีฬา    นางสาวภิญญาพัชญ วรัณวงศเจริญ 
        รองหัวหนาฝายกีฬา  นายดิศพงษ  สุขออน 
   กรรมการฝายกีฬา  นางสาวปาริชาติ  นะเมืองงาว 
  หัวหนาฝายวิชาการ                   นางสาวจิราภัทร  สกุลอําไพ 
   รองหัวหนาฝายวิชาการ     นางสาวณัฐธิดา  มหาสทิธิวัฒน 
   กรรมการฝายวิชาการ  นายอนุกูล  เผดจ็ศึก 
       นายอนุสรณ  เผดจ็ศึก  
  หัวหนาฝายสารสนเทศ              นายเสกสรร  กลิ่นชื่น 
   รองหัวหนาฝายสารสนเทศ  นายธนวัต  พวงทรัพยสิน 
   กรรมการฝายสารสนเทศ  นายศตพล  ภัทรกุล 
       นายณภัทร  สินธุเสก 
       นายพลากร  คลองมีคุณ 
  คณะอนุกรรมการ   นางสาววชิรดา  เสาวภาภรณ 
       นางสาวสโรชา  กุดทา 
       นางสาวกสิณา  สุระถา 
       นางสาวทิพากร  เอกพานิช 
       นายนภกานต  แกวตระกูลชัย 
       นางสาวรัตนาวดี  เภารังค 
       นางสาววรัชยา  รักวงศไทย 
       นางสาวพิชยา  ตั้งพัฒนารุงเรือง 
       นางสาวธนานคร  บัวประเสริฐ 
       นายพัทธพล  ญาณพาณิชย 
       นายนันทวัฒน  ศรีมาวรรณ 
       นายอนุภัทร  ประภาศิรสิุล ี
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-  สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน 
แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

ผลสําเร็จ 
(รอยละ) 

กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนกัเรียน  
 

1.ฝายปฐมวัยมีการจัด
ประสบการณการเรียนรูจาก
แหลงภูมปิญญาทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. เ ด็ ก ร อ ย ล ะ  93 เ กิ ด
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
3.เด็กรอยละ  93 ไดลงมือ
ปฏิบัติคิดรวบยอด คิดริเริ่ม
ส ร า ง ส ร ร ค คิ ด แ ก ป ญ ห า 
ทํางานรวมกับผูอื่น 
4.เด็กรอยละ 93  มีความ
สนใจใฝรู ประหยัดอดออม 
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

-เด็กเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีประสิทธิภาพ คิดเปนรอย
ละ 98.53 
-เด็กเกิดการพัฒนาการครบทั้ง 
4 ดานคิดเปนรอยละ  99.00 
- เด็กไดลงมือปฏิบัติคิดรวบ
ยอดคิดริ เริ่มสรางสรรคคิด
แกปญหา ทํางานรวมกับผูอื่น  
คิดเปนรอยละ  98.13 
- เด็ กให มีความสนใจ ใฝ รู   
ประหยัด อดออม คิดเปนรอย
ละ 98.40 
-เด็กปฐมวัยเขารวมกิจกรรม 
คิดเปนรอยละ  98.00 
-ประเมินความพึงพอใจ  คิด
เปนรอยละ 98.80 
          ผลการดํ า เนินง าน 
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ภาพรวมของการจัดกิจกรรม
เ ลื อ ก ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
นักเรียน  อยูในระดับคิดเปน
รอยละ 98.48    คุณภาพ   สูง
กวามาก 

สรปุผลสําเรจ็ของ 
กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียน คิดเปน 
รอยละ   98.48 

 

งานสภานักเรียน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นั ก เ รี ย น     
ร อ ย ล ะ  9 1  บ ริ ห า ร ง า น
สอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียน  มีสวนรวมใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ร ว ม กั บ
โรงเรียนเปนผูนําและผูตาม ที่
ดี  ทํางานเปน 

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

94.66 
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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 
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2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

ตารางพัฒนาการ 4 ดาน ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปการศึกษา 2556 
 

 
 จากตารางพบวานักเรียนมีพัฒนาการ 4 ดานในภาคเรียนที่ 2 ดีข้ึนกวาในภาคเรียนที่ 1  และภาพรวม
ตลอดทั้งป นักเรียนมีพัฒนาการ 4 ดาน ดังนี้ดานรางกาย รอยละ 96.59 ดานอารมณ จิตใจ รอยละ 98.50 
ดานสังคม รอยละ 99.00 และดานสติปญญา รอยละ 98.54 

 
ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการ 4 ดาน ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปการศึกษา 2554 - 2556 

 
จากตารางพบวานักเรียนมีพัฒนาการ 4 ดาน ทั้ง 3 ปการศึกษาทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ 

ดานสังคม และดานสติปญญา นักเรียนสวนใหญ มีผลการประเมินในระดับปฏิบัติไดทั้ง 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 95.10 97.49 98.44 97.64 98.07 99.50 99.57 99.43 96.59 98.50 99.00 98.54 
ปฏิบัติไดบาง 4.47 2.51 1.56 2.30 1.79 0.50 0.43 0.57 3.13 1.50 1.00 1.43 

ควรเสริม 0.43 0 0 0.06 0.14 0 0 0 0.28 0 0 0.03 

ภาคเรียน 
 

พัฒนาการ 

ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 

รางกาย อารมณ
-จิตใจ 

สังคม สติ 
ปญญา 

รางกาย อารมณ
-จิตใจ 

สังคม สติ 
ปญญา 

รางกาย อารมณ
-จิตใจ 

สังคม สติ 
ปญญา 

ปฏิบัติได 98.66 99.49 99.61 98.98 96.83 96.61 97.44 96.51 96.59 98.50 99.00 98.54 
ปฏิบัติไดบาง 1.33 0.51 0.39 1.00 3.17 3.39 2.56 3.49 3.13 1.50 1.00 1.43 

ควรเสริม 0.02 0.00 0.005 0.02 - - - - 0.28 0 0 0.03 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากผลการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา ใน   

ปการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปที่ 6  ดังนี้ 

สรุปผลการเรียนปการศกึษา  2556 

แยกตามกลุมสาระการเรียนรูประถมศึกษา 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด  
3 - 4 

รอยละ 

ภาษาไทย ป.1 132 26 18 9 7 4 0 0 196 176 89.80 

  ป.2 132 33 12 20 8 0 0 0 205 177 86.34 

  ป.3 116 46 26 16 13 13 1 0 231 188 81.39 

  ป.4 161 28 19 8 3 0 0 0 219 208 94.98 

  ป.5 79 52 28 26 15 4 0 0 204 159 77.94 

  ป.6 75 58 60 38 22 6 0 0 259 193 74.52 

  รวม 695 243 163 117 68 27 1 0 1,314 1,101 83.79 

  รอยละ 83.79 14.08 2.13 100.00   

             

           จากตารางพบวานักเรียนชั้น ป.1-ป.6  มีผลการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ 3-4   
คิดเปนรอยละ 83.79  สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 81.00 
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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.1 152 15 15 8 4 2 0 0 196 182 92.86 

  ป.2 118 30 27 20 10 0 0 0 205 175 85.37 

  ป.3 112 43 32 24 14 6 0 0 231 187 80.95 

  ป.4 114 40 35 20 6 4 0 0 219 189 86.30 

  ป.5 74 30 29 35 23 13 0 0 204 133 65.20 

  ป.6 40 22 34 34 44 63 22 0 259 96 37.07 

  รวม 610 180 172 141 101 88 22 0 1,314 962 73.21 

  รอยละ 73.21 18.42 8.37 100.00   

             

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

รอยละ 73.21 ต่ํากวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวทีร่อยละ 74.00 
             

กลุมสาระการ
เรียนรู 

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

รอยละ 

วิทยาศาสตร ป.1 138 18 19 11 5 5 0 0 196 175 89.29 

  ป.2 137 20 14 16 17 1 0 0 205 171 83.41 

  ป.3 129 36 23 21 13 8 1 0 231 188 81.39 

  ป.4 144 34 24 12 5 0 0 0 219 202 92.24 

  ป.5 53 52 47 32 15 5 0 0 204 152 74.51 

  ป.6 96 69 55 35 4 0 0 0 259 220 84.94 

  รวม 697 229 182 127 59 19 1 0 1,314 1,108 84.32 

  รอยละ 84.32 14.15 1.53 100   

             

         จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ป.1-ป.3  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับ 3-4 
  คิดเปนรอยละ 84.32 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  81.00 
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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.1 107 31 26 18 10 4 0 0 196 164 83.67 

ศาสนา ป.2 135 22 22 20 6 0 0 0 205 179 87.32 

และวัฒนธรรม ป.3 145 22 20 18 17 9 0 0 231 187 80.95 

  ป.4 123 34 26 18 16 2 0 0 219 183 83.56 

  ป.5 115 47 25 16 1 0 0 0 204 187 91.67 

  ป.6 116 49 40 25 28 1 0 0 259 205 79.15 

  รวม 741 205 159 115 78 16 0 0 1,314 
1,10

5 
84.09 

  รอยละ 84.09 14.69 1.22 100.00   

             

          จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ป.1-ป.3 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ 84.09 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 81.00 
             

กลุมสาระการ
เรียนรู 

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

รอยละ 

สุขศึกษา ป.1 164 26 3 3 0 0 0 0 196 193 98.47 

และพลศกึษา ป.2 163 23 18 1 0 0 0 0 205 204 99.51 

  ป.3 193 24 5 9 0 0 0 0 231 222 96.10 

  ป.4 146 44 23 6 0 0 0 0 219 213 97.26 

  ป.5 177 24 3 0 0 0 0 0 204 204 100.00 

  ป.6 228 28 2 1 0 0 0 0 259 258 99.61 

  รวม 1,071 169 54 20 0 0 0 0 1,314 1,294 98.48 

  รอยละ 98.48 1.52 0.00 100.00   

             

        จากตารางพบวานักเรียนชั้น ป.1-ป.3    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ 98.48 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 93.00 
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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.1 158 27 8 2 1 0 0 0 196 193 98.47 

  ป.2 154 26 20 5 0 0 0 0 205 200 97.56 

  ป.3 194 26 9 2 0 0 0 0 231 229 99.13 

  ป.4 171 39 8 1 0 0 0 0 219 218 99.54 

  ป.5 168 28 8 0 0 0 0 0 204 204 100.00 

  ป.6 176 49 30 3 1 0 0 0 259 255 98.46 

  รวม 1,021 195 83 13 2 0 0 0 1,314 
1,29

9 
98.86 

  รอยละ 98.86 1.14 0.00 100.00   

             

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

  รอยละ 98.86 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 93.00 
 
             

กลุมสาระการ
เรียนรู 

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

รอยละ 

การงานอาชีพ ป.1 165 23 8 0 0 0 0 0 196 196 100.00 

และเทคโนโลย ี ป.2 195 10 0 0 0 0 0 0 205 205 100.00 

  ป.3 166 42 15 7 1 0 0 0 231 223 96.54 

  ป.4 141 43 21 11 3 0 0 0 219 205 93.61 

  ป.5 111 58 24 8 3 0 0 0 204 193 94.61 

  ป.6 183 44 25 3 4 0 0 0 259 252 97.30 

  รวม 961 220 93 29 11 0 0 0 1,314 1,274 96.96 

  รอยละ 96.96 3.04 0.00 100.00   

             

          จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ป.1-ป.3      มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ  96.96 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 93.00 
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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 51 30 29 38 30 15 3 0 196 110 56.12 

  ป.2 71 38 40 37 18 1 0 0 205 149 72.68 

  ป.3 70 23 37 36 42 21 2 0 231 130 56.28 

  ป.4 109 35 35 35 5 0 0 0 219 179 81.74 

  ป.5 60 38 56 41 9 0 0 0 204 154 75.49 

  ป.6 111 32 19 31 30 34 2 0 259 162 62.55 

  รวม 472 196 216 218 134 71 7 0 1,314 884 67.28 

  รอยละ 67.28 26.79 5.94 100.00   

             

            จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ป.1-ป.3   มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับ 3-4   
คิดเปน รอยละ 67.28 ต่ํากวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ  74.00 

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับโรงเรียน)ชั้น ประถมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู 
ป2556 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 

ภาษาไทย 81.00 83.79 

คณิตศาสตร 74.00 73.21 

วิทยาศาสตร 74.00 84.32 

สังคมศึกษา 81.00 84.09 

สุขศึกษาฯ 93.00 98.48 

ศิลปะ 93.00 98.86 

การงานฯ 93.00 96.96 

ภาษาตางประเทศ 74.00 67.28 

เฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์ 82.88 85.87 
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สรุปผลการเรียนปการศกึษา  2556 

แยกตามกลุมสาระการเรียนรูระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนตน 
             

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

ภาษาไทย ม.1 58 45 43 40 35 15 14 0 250 146 58.40 

  ม.2 50 30 43 33 31 20 14 0 221 123 55.66 

  ม.3 60 49 49 41 34 16 15 0 264 158 59.85 

  รวม 168 124 135 114 100 51 43 0 735 427 58.10 

  รอยละ 58.10 29.12 12.79 100.00     

 
  จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.1-ม.3  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับ 3-4 คิดเปนรอย
ละ 58.10 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 76.00 
 

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

คณิตศาสตร ม.1 48 27 42 31 42 28 32 0 250 117 46.80 

  ม.2 58 11 24 24 38 28 38 0 221 93 42.08 

  ม.3 34 26 40 35 35 32 62 0 264 100 37.88 

  รวม 140 64 106 90 115 88 132 0 735 310 42.18 

  รอยละ 42.18 27.89 29.93 100.00     
 

 
             

            
             จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.1-ม.3  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดบั 3-4   
คิดเปนรอยละ 42.18 ต่ํากวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 69.00 
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กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

วิทยาศาสตร ม.1 82 38 50 27 29 16 8 0 250 170 68.00 

  ม.2 73 30 25 34 20 10 29 0 221 128 57.92 

  ม.3 64 49 52 43 23 17 16 0 264 165 62.50 

  รวม 219 
11
7 

12
7 

10
4 

72 43 53 0 735 463 62.99 

  รอยละ 62.99 23.95 13.06 100.00     
 

             

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

รอยละ 62.99 ต่ํากวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวทีร่อยละ 69.00 
 

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

สังคมศึกษา ม.1 83 48 49 27 22 13 8 0 250 180 72.00 

  ม.2 70 30 45 27 29 13 7 0 221 145 65.61 

  ม.3 122 49 40 21 12 7 13 0 264 211 79.92 

  รวม 275 127 134 75 63 33 28 0 735 536 72.93 

  รอยละ 72.93 18.78 8.30 100.00     
 

 
            

          จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.1-ม.3 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ 72.93 ต่ํากวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 76.00 
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กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

สุขศึกษา ม.1 157 59 29 2 3 0 0 0 250 245 98.00 

  ม.2 147 33 28 9 4 0 0 0 221 208 94.12 

  ม.3 197 33 19 11 4 0 0 0 264 249 94.32 

  รวม 501 
12
5 

76 22 11 0 0 0 735 702 95.51 

  รอยละ 95.51 4.49 0.00 100.00     
 

            

         จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.1-ม.3    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ  
3-4  คิดเปน รอยละ 95.51  สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 89.00 
 

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

ศิลปะ ม.1 171 48 23 3 4 1 0 0 250 242 96.80 

  ม.2 125 39 31 15 9 1 1 0 221 195 88.24 

  ม.3 192 39 21 9 3 0 0 0 264 252 95.45 

  รวม 488 
12
6 

75 27 16 2 1 0 735 689 93.74 

  รอยละ 93.74 5.85 0.41 100.00     
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กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

การงานอาชีพฯ ม.1 128 75 32 9 4 2 0 0 250 235 94.00 

  ม.2 139 46 27 8 1 0 0 0 221 212 95.93 

  ม.3 170 46 26 15 6 1 0 0 264 242 91.67 

  รวม 437 
16
7 

85 32 11 3 0 0 735 689 93.74 

  รอยละ 93.74 5.85 0.41 100.00     
 

 

            
            จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.1-ม.3     มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับ 3-4  คิดเปนรอยละ 93.74 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 89.00 

            

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

ภาษาตางประเทศ ม.1 78 26 40 35 28 19 24 0 250 144 57.60 

  ม.2 50 21 28 22 27 27 46 0 221 99 44.80 

  ม.3 41 23 30 31 41 38 60 0 264 94 35.61 

  รวม 169 70 98 88 96 84 130 0 735 337 45.85 

  รอยละ 45.85 25.03 29.12 100.00     

 
              จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.1-ม.3   มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับ 
3-4  คิดเปน รอยละ 45.85 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกาํหนดไวที่รอยละ 69.00 
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ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับโรงเรียน)ชั้น มัธยมศึกษาตอนตน 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ป2556 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 

ภาษาไทย 76.00 58.10 

คณิตศาสตร 69.00 42.18 

วิทยาศาสตร 69.00 62.99 

สังคมศึกษา 76.00 72.93 

สุขศึกษาฯ 89.00 95.51 

ศิลปะ 89.00 93.74 

การงานฯ 89.00 93.74 

ภาษาตางประเทศ 69.00 45.85 

คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์ 78.25 70.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 49 

              สรุปผลการเรียนปการศึกษา  2556   

            แยกตามกลุมสาระการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

ภาษาไทย ม.4 108 43 48 35 19 9 3 0 265 199 75.09 

  ม.5 52 60 82 44 40 13 11 0 302 194 64.24 

  ม.6 41 55 58 46 39 21 6 0 266 154 57.89 

  รวม 201 
15
8 

18
8 

12
5 

98 43 20 0 833 547 65.67 

  รอยละ 65.67 26.77 7.56 100.00     

                 
         จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.4-ม.6  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ 3-4      คิดเปน 
รอยละ  65.67 ต่ํากวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 71.00 
             
 
             

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

คณิตศาสตร ม.4 52 21 42 31 56 42 21 0 265 115 43.40 

  ม.5 24 16 15 31 44 90 82 0 302 55 18.21 

  ม.6 43 25 32 43 53 38 32 0 266 100 37.59 

  รวม 119 62 89 
10
5 

15
3 

17
0 

13
5 

0 833 270 32.41 

  รอยละ 32.41 30.97 36.61 100.00     
 

              จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.4-ม.6    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ 3-4 คิด
เปนรอยละ 32.41 ต่ํากวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ64.00 
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กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

วิทยาศาสตร ม.4 74 51 53 38 26 17 6 0 265 178 67.17 

  ม.5 125 51 64 24 21 7 10 0 302 240 79.47 

  ม.6 53 37 38 40 32 33 33 0 266 128 48.12 

  รวม 252 
13
9 

15
5 

10
2 

79 57 49 0 833 546 65.55 

  รอยละ 65.55 21.73 12.73 100.00     

             
 
              จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.4-ม.6    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับ 3-4 คิดเปนรอยละ 65.55 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 64.00  

  

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

สังคมศึกษา ม.4 103 55 51 36 15 4 1 0 265 209 78.87 

  ม.5 72 64 85 50 28 3 0 0 302 221 73.18 

  ม.6 39 51 88 43 32 7 6 0 266 178 66.92 

  รวม 214 
17
0 

22
4 

12
9 

75 14 7 0 833 608 72.99 

  รอยละ 72.99 24.49 2.52 100.00     
             

             จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.4-ม.6    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาฯ 
ระดับ 3-4  คิดเปนรอยละ 72.99 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 71.00  
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กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

สุขศึกษา ม.4 140 60 31 22 9 1 2 0 265 231 87.17 

  ม.5 219 50 20 9 3 1 0 0 302 289 95.70 

  ม.6 167 38 28 22 9 2 0 0 266 233 87.59 

  รวม 526 
14
8 

79 53 21 4 2 0 833 753 90.40 

  รอยละ 90.40 8.88 0.72 100.00     
             

                  จากตารางพบวานักเรียนชั้น ม.4-ม.6    มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ 3-4  คิดเปน รอยละ 90.40 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 85.00 
  

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

ศิลปะ ม.4 123 46 47 35 14 0 0 0 265 216 81.51 

  ม.5 270 15 16 1 0 0 0 0 302 301 99.67 

  ม.6 189 29 20 16 9 3 0 0 266 238 89.47 

  รวม 582 90 83 52 23 3 0 0 833 755 90.64 

  รอยละ 90.64 9.00 0.36 100.00     

            
 จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.4 - ม.6 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะระดับ 3-4 คิดเปน 

รอยละ 90.64 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวทีร่อยละ 85.00 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

             



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 52 

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

การงานอาชีพฯ ม.4 123 67 47 20 8 0 0 0 265 237 89.43 

  ม.5 148 75 51 21 7 0 0 0 302 274 90.73 

  ม.6 143 66 39 14 4 0 0 0 266 248 93.23 

  รวม 414 
20
8 

13
7 

55 19 0 0 0 833 759 91.12 

  รอยละ 91.12 8.88 0.00 100.00     

            
  จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.4-ม.6      มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 

เทคโนโลยีระดบั 3-4  คิดเปน รอยละ 91.12 สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวทีร่อยละ 85.00 

             

กลุมสาระ 
ระดับ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม 

เกรด 
รอยละ 

การเรียนรู 3-4 

ภาษาตางประเทศ ม.4 67 31 39 36 32 31 29 0 265 137 51.70 

  ม.5 31 25 55 57 73 43 18 0 302 111 36.75 

  ม.6 15 22 25 28 39 56 81 0 266 62 23.31 

  รวม 113 78 
11
9 

12
1 

14
4 

13
0 

12
8 

0 833 310 37.21 

  รอยละ 37.21 31.81 30.97 100.00     

           
 จากตารางพบวานักเรียนช้ัน ม.4-ม.6   มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับ 

3-4  คิดเปน รอยละ 37.21 ต่ํากวาเกณฑของโรงเรียนที่ไดกาํหนดไวที่รอยละ64.00 
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ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับโรงเรียน)ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรู 
ป2556 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 

ภาษาไทย 71.00 65.67 

คณิตศาสตร 64.00 32.41 

วิทยาศาสตร 64.00 65.55 

สังคมศึกษา 71.00 72.99 

สุขศึกษาฯ 85.00 90.40 

ศิลปะ 85.00 90.64 

การงานฯ 85.00 91.12 

ภาษาตางประเทศ 64.00 37.21 

คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์ 73.63 68.25 
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รายงานผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแตเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป 

 ระดับชั้น จํานวนนักเรียนทั้งหมด เกรดเฉลี่ยตั้งแต 2.70 ขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 

ประถมศึกษาปที่ 1 196 183 93.37 

ประถมศึกษาปที ่2 204 190 93.14 

ประถมศึกษาปที ่3 231 202 87.45 

ประถมศึกษาปที ่4 219 200 91.32 

ประถมศึกษาปที ่5 204 182 89.22 

ประถมศึกษาปที ่6 259 208 80.31 

มัธยมศึกษาปที ่1 250 179 71.60 

มัธยมศึกษาปที ่2 221 147 66.52 

มัธยมศึกษาปที ่3 264 184 69.70 

มัธยมศึกษาปที ่4 265 172 64.91 

มัธยมศึกษาปที ่5 302 175 57.95 

มัธยมศึกษาปที ่6 266 138 51.88 

รวม 2,881 2,160 74.97 
 

 
 นักเรียน ป.1 - ม.6  มีผลการเรียนเฉลี่ย  2.70 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 74.97  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาต ิ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 O-NET 

          จํานวนรอยละ   

สาระวิชา จํานวน คะแนน สวน  ของนักเรียนท่ี  

 คน เฉลี่ย เบ่ียงเบน 
ขีดจํากัด

ลาง 
ไดระดับ รอยละ 

   มาตรฐาน  ดี  

ภาษาไทย 259 50.12 15.43 44.97 169 65.25 

คณิตศาสตร 259 58.61 21.94 41.89 194 74.90 

วิทยาศาสตร 259 43.24 14.95 37.36 164 63.32 

สังคมศึกษา 259 42.55 12.70 38.27 162 62.55 

สุขศึกษา 259 67.35 15.07 61.64 184 71.04 

ศิลปะ 259 49.69 14.84 47.09 147 56.76 

การงานฯ 259 58.72 17.03 53.11 172 66.41 

ภาษาตางประเทศ 259 44.29 18.64 33.78 174 67.18 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 O-NET 

          จํานวนรอยละ   

สาระวิชา จํานวน คะแนน สวน   ของนักเรียนท่ี   

  คน เฉลี่ย เบ่ียงเบน 
ขีดจํากัด
ลาง 

ไดระดับ รอยละ 

      มาตรฐาน   ดี   

ภาษาไทย 264 47.73 10.95 11.98 174 65.91 

คณิตศาสตร 264 29.81 13.18 11.25 160 60.61 

วิทยาศาสตร 264 42.56 12.45 11.69 172 65.40 

สังคมศึกษา 264 41.95 10.91 11.35 162 61.60 

สุขศึกษา 264 59.31 12.03 11.8 157 59.47 

ศิลปะ 264 45.80 9.53 9.92 155 58.94 

การงานฯ 264 49.34 13.49 13.45 175 66.54 

ภาษาตางประเทศ 264 35.93 11.99 10.59 156 59.09 
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 O-NET 

          จํานวนรอยละ   

สาระวิชา จํานวน คะแนน สวน   ของนักเรียนท่ี   

  คน เฉลี่ย เบ่ียงเบน 
ขีดจํากัด
ลาง 

ไดระดับ รอยละ 

      มาตรฐาน   ดี   

ภาษาไทย 266 51.14 15.45 49.20 142 53.38 

คณิตศาสตร 266 25.32 16.00 20.43 128 48.12 

วิทยาศาสตร 266 31.92 9.41 30.44 121 45.49 

สังคมศึกษา 266 35.47 9.48 32.98 141 53.01 

สุขศึกษา 266 65.85 10.27 61.98 182 68.42 

ศิลปะ 266 30.14 7.87 28.97 156 58.65 

การงานฯ 266 51.98 11.86 49.93 181 68.05 

ภาษาตางประเทศ 266 28.41 12.74 25.30 132 49.62 

 
2.1.2 รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
จํานวนนักเรียนที่จบ

การศึกษา 
รอยละ 

ระดับปฐมวัยปที่ 3 220 220 100.00 
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 259 259 100.00 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 264 264 100.00 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 266 266 100.00 

รวม 1,009 1,009 100.00 
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ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเกณฑ ประจําปการศึกษา 2556 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปที่ 1 196 67 129 196 - 
ประถมศึกษาปที่ 2 205 56 149 205 - 
ประถมศึกษาปที่ 3 231 41 190 231 - 
ประถมศึกษาปที่ 4 219 3 216 219 - 
ประถมศึกษาปที่ 5 204 193 11 204 - 
ประถมศึกษาปที่ 6 259 112 147 259 - 
มัธยมศึกษาปที่ 1 250 52 198 250 - 
มัธยมศึกษาปที่ 2 221 50 171 221 - 
มัธยมศึกษาปที่ 3 264 101 163 264 - 
มัธยมศึกษาปที่ 4 265 72 193 265 - 
มัธยมศึกษาปที่ 5 302 105 197 302 - 
มัธยมศึกษาปที่ 6 266 37 229 266 - 

รวม 2,882 889 1,993 2,882 - 
เฉลี่ยรอยละ  30.85 69.15 100.00 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน 
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 จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
3,060 คน  คิดเปนรอยละ 100.00 
 
ตารางสรุปผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขยีนสื่อความ   ชั้น ป.1 - ม.6  ปการศึกษา 2556 

 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที่ 1 196 5 191 196 - 

ประถมศึกษาปที่ 2 205 6 199 205 - 

ประถมศึกษาปที่ 3 231 9 222 231 - 

ประถมศึกษาปที่ 4 219 1 218 219 - 

ประถมศึกษาปที่ 5 204 0 204 204 - 

ประถมศึกษาปที่ 6 259 0 258 259 - 

มัธยมศึกษาปที่ 1 250 0 250 250 - 

มัธยมศึกษาปที่ 2 221 0 221 221 - 

มัธยมศึกษาปที่ 3 264 0 264 264 - 

มัธยมศึกษาปที่ 4 265 0 265 265 - 

มัธยมศึกษาปที่ 5 302 0 302 302 - 

มัธยมศึกษาปที่ 6 266 0 266 266 - 

รวม 2,882 22 2,882 2,882 - 

รอยละ  0.76 99.24 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 การประเมินการอาน คิด วิเคราะห 
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2.4.1  ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- มัธยมศึกษาปท่ี 6 
ประจําปการศึกษา 2556 

 

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.1 196 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.2 205 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.3 231 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.4 219 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.5 204 - - 100 - - - 100 - 100 
ป.6 259 - - 100 - - - 100 - 100 
ม.1 250 100 - 100 - - - 100 - 100 
ม.2 221 100 - 100 - - - 100 - 100 
ม.3 264 100 - 100 - - - 100 - 100 
ม.4 265 100 - - - 100 - 100 - 100 
ม.5 302 100 - - - 100 - 100 - 100 
ม.6 266 100 - - - 100 - 100 - 100 
รวม 3,536 100 - 100 - 100 - 100 - 100 
  

 จากตารางแสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวาผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 พบวานักเรียนช้ัน 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  ของนักเรียน
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
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ลําดับ รายการ 
ป 2554 ป 2555 ป 2556 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 
จํานวน

ทุน 
จํานวนเงิน 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 

1 ทุนการศึกษาบุตรคร ู 81 648,264.75 83 672,960.00 84 755,230.00 

2 ทุนการศึกษาบุตรนักการ 14 168,116.00 13 159,442.00 11 144,606.00 

3 
ทุนการศึกษาเรียนด ี"ยอหน
แมรี"่ 

26 447,780.00 24 82,150.00 28 538,880.00 

4 ทุนการศึกษา "ราฟาแอล" 15 60,000.00 15 60,000.00 - - 

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

6 
ทุนการศึกษาโครงการ
นักเรียนชางเผอืก 

24 448,320.00 18 545,700.00 25 255,850.00  

รวม 190 1,836,480.75 187 1,656,252.00 148 1,694,566.00 
 

 

  
 

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 
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 

2.5 จํานวนนักเรียนที่ไดรบัทนุการศกึษา 

2.6 จํานวนนกัเรียนที่ไดรบัรางวัลเกียรตบิัตรนกัเรียนเรียนด ี
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รายงานระดับชั้นแยกตามประเภทเกียรติบัตร ปการศึกษา 2554 – 2556 
 

ระดับชั้น 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 
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.1 236 - 66 229  56 196  39 
ป.2 249 - 63 240  48 205  41 
ป.3 226 28 18 239 36 47 231 32 14 
ป.4 261 - 53 210  42 219  43 
ป.5 278 - 33 264  53 204  36 
ป.6 272 27 21 277 32 21 259 34 14 
ม.1 269 - 41 223  44 250  51 
ม.2 292 - 40 268  53 221  45 
ม.3 307 28 21 291 29 31 264 28 26 
ม.4 277 - 55 304  61 265  53 
ม.5 244 - 52 272  56 302  60 
ม.6 262 35 17 243 39 11 266  18 
รวม 3,173 118 480 3,060 136 523 2,882 94 440 

รอยละ 100.00 3.72 15.13 100.00 4.44 17.09 100.00 3.26 15.27 
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2.7.1  ดานวิชาการ 

นักเรียนที่เขารวมแขงขันทางดานวิชาการและไดรับรางวัลจากการแขงขันในระดบัประเทศระดบัเขต   
ระดับจังหวัด  หรือในรายการทีม่ีการจัดเทียบเทากับระดบัจงัหวัดขึ้นไป   

 
สถิติจํานวนผลงานนักเรียนประเภทวิชาการ ประจําปการศึกษา 2556 

 
ประเภทผลงาน รางวัล จํานวน 

ระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 1 
รางวัลชมเชย - 
รางวัลอื่น ๆ  6 

ระดับภาค 

รางวัลชนะเลิศ - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 - 
รางวัลชมเชย - 

ระดับจังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ 51 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 28 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 18 
รางวัลชมเชย 3 

ระดับโรงเรียนในเครือฯ 

รางวัลชนะเลิศ - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 1 
รางวัลชมเชย - 
รางวัลอ่ืน ๆ - 

รวม 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 ผลงานและการแสดงออกของผูเรียน 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1 เด็กหญิงรภัทภร  รวิศุทธ์ิ 
เหรียญทองการแขงขันตอบคําถาม 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 เด็กหญิงธิติพิชญ  อธิปญจพงษ 
เหรียญทองการแขงขันตอบคําถาม 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

3 เด็กหญิงกชพร  วงศจินดา 
เหรียญทอง การแขงขันฉีก  ตัด  ปะ กระดาษ 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

4 เด็กหญิงพบพร  แสงดีจริง 
เหรียญทอง การแขงขันฉีก  ตัด  ปะ กระดาษ 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5 เด็กหญิงธนพร  องควิเศษไพบูลย 
เหรียญทอง การแขงขันฉีก  ตัด  ปะ กระดาษ 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

6 เด็กหญิงณัฐวด ี สรอยสุวรรณ 
เหรียญทอง การแขงขันปนดินนํ้ามัน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

7 เด็กชายธนวินท  การกระสัง 
เหรียญทอง การแขงขันปนดินนํ้ามัน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

8 เด็กหญิงพูษร ี พูลทว ี
เหรียญทอง การแขงขันปนดินนํ้ามัน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

9 เด็กชายศุภวิชญ  วัฒนปฤดา 
เหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

10 เด็กหญิงพรรณรายณ  กุลละวณิชย 
เหรียญทอง การแขงขันคอมพิวเตอร 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
11 นายสหพล  แซจาง 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพูดสุนทรพจนภาษาจีน 
สพม.เขต 6 

12 ด.ช.ณัฏฐากร  เพชรสุวรรณ 
รางวัลชนะเลิศ แขงขันการสรางหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส (E-book) ม.1-3 

สพม.เขต 6 

13 ด.ช.ชนน  วรนุช 
รางวัลชนะเลิศ แขงขันการสรางหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส (E-book) ม.1-3 

สพม.เขต 6 

14 ด.ญ.สริินยา  กันสิทธิ ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  แขงขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.
3 

สพม.เขต 6 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
15 ด.ช.ธนากร  ถนอม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 แขงขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.
4 

สพม.เขต 6 

16 ด.ญ.นุชฎา  โรจนรุงฤกษ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2แขงขันการสรางการ
ตูนแอนิเมชัน(2D Animation) ม.1-ม.3 

สพม.เขต 6 

17 
 

ด.ญ.ธนภรณ  สอนหนูนอย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2แขงขันการสรางการ
ตูนแอนิเมชัน(2D Animation) ม.1-ม.4 

สพม.เขต 6 

18 ด.ช.รวีโรจน  เลาหลิดานนท 
รางวัลระดับเหรียญทอง แขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

สพม.เขต 6 

19 ด.ช.ธนภัทร  สงวนทรัพย 
รางวัลระดับเหรียญทอง แขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

สพม.เขต 6 

20 นางสาวนนทชา      รังสีพรหม 
รางวัลระดับเหรียญเงิน แขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพม.เขต 6 

21 นางสาวปรีชญา  จิรัตนตนะ 
รางวัลระดับเหรียญเงิน แขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพม.เขต 6 

22 นางสาวภัทรานิษฐ  วุฒาพิทักษ 
รางวัลระดับเหรียญเงิน แขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพม.เขต 6 

23 นางสาวณิชากานต  ลอมมณีนพรัตนรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดบัเหรียญเงิน แขงขันการ
อาน (อานเอาเรื่อง) ระดบั ม.4-6 

สพม.เขต 6 

24 เด็กหญิงลักษณารีย  ขันขึง 
รางวัลระดับเหรียญทองแขงขันจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ระดับ ม.ตน 

สพม.เขต 6 

25 เด็กหญิงดวงพร  มณฑสริ ิ
รางวัลระดับเหรียญทองแขงขันจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ระดับ ม.ตน 

สพม.เขต 6 

26 เด็กหญิงขนิษฐา  เสาวนา 
รางวัลระดับเหรียญทองแขงขันจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ระดับ ม.ตน 

สพม.เขต 6 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
27 นางสาวปฐมาวดี  เจริญผล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2แขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร 

สพม.เขต 6 

28 เด็กชายภัสสร  เสริญสุขสัมฤทธ์ิ 
รางวัลอันดบั 5 แขงขันคิดเลขเร็ว 

สพม.เขต 6 

29 เด็กชายนฤนาท  เสรญิสุขสัมฤทธ์ิ 
รางวัลชนะเลิศ แขงขันคิดเลขเร็ว 

สพม.เขต 6 

30 เด็กชายณภัทร  เสรญิสุขสัมฤทธ์ิ 
รางวัลชนะเลิศ แขงขันคิดเลขเร็ว 

สพม.เขต 6 

31 เด็กหญิงวา  ลักขณะวิสิฏฐ 
รางวัลชนะเลิศ แขงขันโครงงานคณิต"แทนแกรม
หรรษา" 

สพม.เขต 6 

32 เด็กหญิงอรญา  เทียมทวีสิน 
รางวัลชนะเลิศ แขงขันโครงงานคณิต"แทนแกรม
หรรษา" 

สพม.เขต 6 

33 เด็กหญิงนัทธมน  วิสุทธิ์เสรีวงศ 
รางวัลชนะเลิศ แขงขันโครงงานคณิต"แทนแกรม
หรรษา" 

สพม.เขต 6 

34 นายพลาวัสถ  หลอเรอืงศิลป 
รางวัลชนะเลิศ แขงขันคิดเลขเร็ว 

สพม.เขต 6 

35 เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

สพม.เขต 6 

36 เด็กหญิงลลิดา  จันทรสกุร ี
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขันวาด
รูปทรงเรขาคณิต 

สพม.เขต 6 

37 เด็กหญิงสุพิชญา  ศักดิ์สวัสดิกลุ 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขันวาด
รูปทรงเรขาคณิต 

สพม.เขต 6 

38 เด็กชายชัยภัทร  เสรญิสุขสัมฤทธ์ิ 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

สพม.เขต 6 

39 เด็กหญิงธนาพร  พิพรณพงษ 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขันวาด
รูปทรงเรขาคณิต 

สพม.เขต 6 

   
   



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 66 

ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
40 เด็กชายนันทพล  นุมคง 

รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขันวาด
รูปทรงเรขาคณิต 

สพม.เขต 6 

41 เด็กชายพงศธร  เที่ยงแท 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขันวาด
รูปทรงเรขาคณิต 

สพม.เขต 6 

42 เด็กชายพชรภูมิ  บัวชาติ 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขันวาด
รูปทรงเรขาคณิต 

สพม.เขต 6 

43 เด็กชายรวิโรจน  เลาหลิดานนท  
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขันวาด
รูปทรงเรขาคณิต 

สพม.เขต 6 

44 นางสาวปฐมาวดี  เจริญผล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั  2  การแขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

สพม.เขต 6 

45 เด็กชายภัสสกร   เสรญิสุขสัมฤทธ์ิ 
รางวัลอันดบั 5 การแขงขันคิดเลขเร็ว 

สพม.เขต 6 

46 นายสหพล  แซจาง 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขันพูด
ภาษาจีน 

สพม.เขต 6 

47 นางสาวณัฐนรี  ศรีเจรญิ 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขัน 
Spelling Bee 

สพม.เขต 6 

48 เด็กชายรตชล  เลิศพิชิตกลุ 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขัน 
Impromptu Speech 

สพม.เขต 6 

49 เด็กหญิงพมิสริิ  ศรีสวัสดิ ์
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงินแขงขัน 
Spelling Bee 

สพม.เขต 6 

50 นางสาวชนนิกานต  หนายคอน 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขัน Story 
Telling 

สพม.เขต 6 

51 เด็กหญิงณัฏฐนิชญ  พลาชีวิน 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขัน 
Spelling Bee 

กลุมวิชาการที ่13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
52 เด็กหญิงพมิสริิ  ศรีสวัสดิ ์

รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขัน 
Spelling Bee 

กลุมวิชาการที ่13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

53 เด็กชายธีระพัทธ  จารุพัชรกิตติกร 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขัน พูด
ภาษาจีน 

กลุมวิชาการที ่13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

54 เด็กหญิงชฎาพร  หลายประสิทธิ ์
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง แขงขัน พูด
ภาษาจีน 

กลุมวิชาการที ่13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

55  เด็กหญิงธมลวรรณ  ระดมเพ็ง 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขัน Story 
Telling 

กลุมวิชาการที ่13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

56 เด็กหญิงนฤภร  เจริญบูลยวิวัฒน 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขัน Multi 
Skills Competition 

กลุมวิชาการที ่13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

57 เด็กหญิงอภิชญา  ทิมสุวรรณ 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน แขงขันการตอบ
ปญหาอาเซียน 

กลุมวิชาการที ่13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

58 เด็กชายกฤตภาส  เปยมเจริญพร 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง แขงขัน 
Multi Skills Competition 

กลุมวิชาการที ่13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

59 เด็กชายนนท  เลิศลกัขณาวงศ 
รางวัลระดับเหรียญเงิน แขงขัน มารยาทไทย 

สพม.เขต 6 

60 เด็กหญิงวริศรา  มหาสุวรรณ 
รางวัลระดับเหรียญเงิน แขงขัน มารยาทไทย 

สพม.เขต 6 

61 เด็กชายสันติภาพ   ทิพสิงหประกาศนียบัตรระดบั
เหรียญทองแดง การแขงขันวาดภาพคอมพิวเตอร 

กลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

62 เด็กหญิงปนัดดา  รวมเจริญกจิประกาศนียบัตร
ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันวาดภาพ
คอมพิวเตอร 

กลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

63 เด็กชายวฤนท  วิไลประภากรประกาศนียบัตร
ระดับเหรียญทอง  (อันดับ 1)การแขงขันโปรแกรม
นําเสนอขอมูล (Presentation) 

กลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 
1   

64 เด็กชายธีระพัทธ   จารุพัชรกิตตกิร
ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง  (อันดับ 1) การ
แขงขันทําอาหารคาวหวานจานเดียว      

กลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 
1   
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
65 เด็กหญิงธรรมณัฐสรณ  เกษมสุขประกาศนียบัตร

ระดับเหรียญทอง  (อันดับ 1) การแขงขัน
ทําอาหารคาวหวานจานเดียว      

กลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 
1   

66 เด็กหญิงมาตฤกานต  มหะพรหม  
ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง  (อันดับ 1) การ
แขงขันทําอาหารคาวหวานจานเดียว      

กลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 
1   

67 เด็กหญิงพรกนก  ปนทอง 
ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง แขงขันการอาน
ออกเสียง 

กลุมวิชาการที ่13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

68 เด็กหญิงจิดาภา บัวนอยประกาศนียบัตรระดับ
เหรียญทองแดง การแขงขันแตงบทรอยกรอง 

กลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

69 เด็กหญิงนันทนภัส  วงษผลประกาศนียบัตรระดับ
เหรียญทองแดง การแขงขันแตงบทรอยกรอง 

กลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

70 เด็กชายวสุธร  สถาพรสกลุไพศาล   
ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง   การแขงขัน
เรียงความและคัดลายมอื 

จากกลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

71 เด็กหญิงพฒันนร ี รูปยะเวช  
ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง   การแขงขัน
เรียงความและคัดลายมอื 

จากกลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

72 เด็กหญิงสิตาพร   เขียวขํา 
ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง   การแขงขัน
เรียงความและคัดลายมอื 

จากกลุมวิชาการที่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

73 เด็กหญิงธมลวรรณ  ระดมเพ็งประกาศนียบัตร
ระดับเหรียญเงิน  การแขงขันประกวดเลานิทาน 
(Story  Telling) 

จากกลุมวิชาการที ่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

74 เด็กหญิงนฤภร  เจริญบูลยวิวัฒนประกาศนียบัตร
ระดับเหรียญเงิน  การแขงขัน 
(Multi  Skills  Competition) 

จากกลุมวิชาการที ่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

75 เด็กชายกฤตภาส  เปยมเจริญพรประกาศนียบัตร
ระดับเหรียญทองแดง  การแขงขัน  (Multi 
Skills  Competition) 

จากกลุมวิชาการที ่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

76 เด็กชายธีระพัทธ  จารุพัชรกิตติกรประกาศนียบัตร
ระดับเหรียญทอง  การแขงขันพูดภาษาจีน 

จากกลุมวิชาการที ่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

77 เด็กหญิงชฎาพร  หลายประสิทธิป์ระกาศนียบัตร
ระดับเหรียญทอง  การแขงขันพูดภาษาจีน 

จากกลุมวิชาการที ่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
78 เด็กหญิงอภิชญา  ทิมสุวรรณประกาศนียบัตร

ระดับเหรียญเงิน  การแขงขันการตอบปญหา
อาเซียน (ASEAN  OUIZ) 

จากกลุมวิชาการที ่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

79 เด็กหญิงณัฎฐนิชญ  พลาชีวินประกาศนียบัตร
ระดับเหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรม  ( 
Spelling  Bee) 

จากกลุมวิชาการที ่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

80 เด็กหญิงพมิสริิ  ศรีสวัสดิ ์
ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง  การแขงขัน
กิจกรรม ( Spelling  Bee) 

จากกลุมวิชาการที ่ 13 สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

81 นายธนวัต  พวงทรัพยสิน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การแขงขันประกวดวง
ดนตรีโฟลคซอง 

เทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา 

82 นางสาวยศวดี   เปรมเจรญิ   
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การแขงขันประกวดวง
ดนตรีโฟลคซอง 

เทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา 

83 เด็กชายอิสระ   แกวเมืองเพชร 
รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมป 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบรุ ี

84 เด็กหญิงชมพูนทุ  พิมลรัตน 
รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาสแต็คชิง
แชมป 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบรุ ี

85 นางสาวนนทชา  รังสีพรหม 
รางวัลชมเชย การแขงขันตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตร 

สพฐ. ฉช เขต 1 

86 ด.ช.อัครวัฒน  อนิวรรตพงษ 
คัดเลือกเขารอบ 3 สอบภาคปฏิบัติ การแขงขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

สสวท. 

87 เด็กชายชัยภัทร  เสรญิสุขสัมฤทธ์ิ 
รางวัลระดับเหรียญทองแขงขันทางวิชาการ ระดบั
นานาชาติ 

สพฐ. ฉช เขต 1 

88 เด็กชายอติรจุ  แสงเมฆ 
รางวัลระดับเหรียญทองแขงขันทางวิชาการ ระดบั
นานาชาติ 

สพฐ. ฉช เขต 1 

89 เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร 
รางวัลระดับเหรียญเงินแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ 

สพฐ.ฉช เขต 1 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
90 เด็กหญิงธนภรณ  สืบสายเจริญ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน แขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ 

สพฐ. ฉช เขต 1 

91 เด็กหญิงพฒันนร ีรูปยะเวช 
รางวัลระดับเหรียญเงิน แขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ 

สพฐ. ฉช เขต 1 

92 เด็กชายแทนกาย  คําแหง 
รางวัลระดับเหรียญเงิน แขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ 

สพฐ. ฉช เขต 1 

93 เด็กหญิงลลิดา  จันทรสกุร ี
รางวัลระดับเหรียญเงิน แขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ 

สพฐ. ฉช เขต 1 

94 เด็กหญิงกวินณภัทรณ  พิมสอน 
รางวัลระดับเหรียญทองแดงแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ

สพฐ. ฉช เขต 1 

95 เด็กชายธนโชติ  จันลาภา 
รางวัลระดับเหรียญทองแดงแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ

สพฐ. ฉช เขต 1 

96 เด็กชายเนติฏพัศ  ปุณญนิจนิรันดร 
รางวัลระดับเหรียญทองแดงแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ

สพฐ. ฉช เขต 1 

97 เด็กชายณภัทร  เจรญิบลูยวิวัฒน 
รางวัลระดับเหรียญทองแดงแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ

สพฐ. ฉช เขต 1 

98 เด็กหญิงนฤภร  เจริญบูลยวิวัฒน 
รางวัลระดับเหรียญทองแดงแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ

สพฐ. ฉช เขต 1 

99 ด.ช.ณัฐฐากร  เพชรสุวรรณ 
รางวัลชนะเลิศ แขงขันการสรางหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส (E-book) ม.1-3 

สพฐ. ฉช เขต 1 

100 นายนันทวัฒน  ศรีมาวรรณ 
รางวัลชนะเลิศแขงขัน "NJ Spelling Bee 2013" 

สํานักพิมพ NJ 

101 นายธนวัต  พวงทรัพยสิน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การแขงขันประกวดวง
ดนตรีโฟลคซอง 

ตลาดบานใหม 
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ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
102 เด็กชายชนน   วรนุช 

รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันสรางหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส (E-book) 

สพม. เขต 6 

103 เด็กชายณัฎฐากร  เพชรสุวรรณ 
รางวัลเหรียญทองแดงการแขงขันสรางหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส (E-book) 
การแขงขันการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

สพม. เขต 6 
 

104 นายปฏิพล  เลิศสุธากุล 
รางวัลเหรียญทองแดงการแขงขันสรางหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส (E-book) 
การแขงขันการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

สพม. เขต 6 
 

105 นายนฤรงค   เจริญบูลยวิวัฒน 
คัดเลือกเขารวมอบรมในโครงการโอลมิปกวิชาการ 
สอวน. คายที่ 2 

สอวน. 

106 นายธนภัทร  สงวนทรัพย 
คัดเลือกเขารวมอบรมในโครงการโอลมิปกวิชาการ 
สอวน. คายที่ 2 

สอวน. 

107 นายศุภชีพ  โสภณวิวัฒนกุล 
คัดเลือกเขารวมอบรมในโครงการโอลมิปกวิชาการ 
สอวน. คายที่ 2 

สอวน. 

108 เด็กชายรัชชานนท ทาคง 
รางวัลลําดับที่ 5การแขงขันหมากลอม 

สมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 

109 เด็กชายสถาพร  เจรญิพรหมพงศ 
รางวัลลําดับที่ 5 การแขงขันหมากลอม 
แขงขันชิงแชมปการคิด 

สมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 

110 เด็กชายมโนธรรม  มาโนษยวงศ 
รางวัลลําดับที่ 5 การแขงขันหมากลอม 
แขงขันชิงแชมปการคิด 

สมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 

111 เด็กหญิงพฒันนรี  รปูยะเวช 
รางวัลเหรียญทองแดง แขงขันชิงแชมปการคิดและ
การแกปญหาคณิตศาสตร 
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2.7.2 ดานกิจกรรม 

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

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

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

 
สรุปประเภทผลงานดานกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2556 

 
ประเภทผลงาน รางวัล จํานวน 

ระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศ - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 - 
รางวัลชมเชย - 
รางวัลอื่น ๆ  - 

ระดับภาค 

รางวัลชนะเลิศ - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 - 
รางวัลชมเชย - 

 
 

ระดับจังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ 26 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 12 
รางวัลชมเชย 8 

 
โรงเรียนในเครือฯ 

รางวัลชนะเลิศ - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 - 
รางวัลชมเชย - 

รวม 47 
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ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
1 เด็กหญิงณิชารีย  ไพรินพาณิช 

เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

2 เด็กหญิงปารณีย  เพ็ชรพันธ 
เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

3 เด็กหญิงวลิษชญา  มวงศร ี

เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

4 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีเกษ 

เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

5 เด็กหญิงกนกรต  บรรจงศิลป 
เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

6 เด็กหญิงณัฐชยา  จิรวัฒน 
เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

7 เด็กหญิงกคพร  เปพาด 

เหรียญทอง การแขงขันการแสดง 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

8 เด็กหญิงพรรณรายณ  กลุละวณิชย 
เหรียญทอง การแขงขันคอมพิวเตอร 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

9 เด็กชายภูมิภัทร  ซันฮีม   
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาวิ่ง 30 เมตร       

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

10 เด็กหญิงณัฐรุจา  สวนจันทร 
เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาวิ่ง 50 เมตร       

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

11 เด็กชายภูผา   หิรัญสถิตพร 

เหรียญทอง การแขงขันกีฬากระโดดไกล 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

12 เด็กหญิงพัชราภรณ  คํานนท 
เหรียญทอง การแขงขันกีฬากระโดดไกล 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

13 เด็กชายพีรดนย   ตันหนึง 
เหรียญทอง การแขงขันกีฬากระโดดไกล      

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

14 เด็กหญิงชาคริยา   เมตตาจิตสกุล       
เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬากระโดดไกล 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

15 เด็กชายวรกร รุงเจริญ       
เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬากระโดดไกล 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

16 เด็กหญิงภัทรวี  ตรีศรี     
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

17 เด็กหญิงสมปรารถนา    แสงสังข   
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา     

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

18 เด็กหญิงชญานิน    บุญญเสนียกุล     
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

19 เด็กหญิงลภัสกร    นาคนิยม       
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
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ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
20 เด็กหญิงธนพร    แซเอ๊ียบ       

เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา 
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

21 เด็กหญิงลฏาภา    พูนศิริ 
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

22 เด็กหญิงพบพร  แสงดีจริง    
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา    

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

23 เด็กหญิงณัฐนันท   อาจสาริกรณ      
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา  

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

24 เด็กหญิงณัฐชยา   จิรวัฒน 
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

25 เด็กหญิงสิริกร  วงษาราฏร       
เหรียญทอง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

26 เด็กชายชยพล    รุณดี      
เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา  

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

27 เด็กชายพศวีร   กลัดพรหม       
เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา  

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

28 เด็กชายพรรษพล    สุภัคกนก     
เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา  

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

29 เด็กชายคุณานนท   คงจันทร   
เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา      

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

30 เด็กชายธนโชติ  บุญทรนง     
เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาโยนบอลลงตะกรา    

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

31 เหรียญทอง การแขงขันฟุตบอลสถานศึกษาเอกชน  ปการศึกษา  
2556  รุนอายุไมเกิน  13  ป  ระหวางวันที่  10 – 19 ก.พ.57  
ณ  สนามฟุตบอลหญาเทียม สีน้ํา จ.ฉะเชิงเทรา 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

32 เหรียญทอง การแขงขันฟุตบอลสถานศึกษาเอกชน  รุนอายุไม
เกิน  16  ป  ปการศึกษา  2556  ระหวางวันที่  10 – 19 ก.พ.
57  ณ  สนามฟุตบอลหญาเทียม สีนํ้า จ.ฉะเชิงเทรา 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

33 เหรียญทอง การแขงขันฟุตบอล  7  คน  โครงการวันกีฬา
แหงชาติ  ป 2556  รุนอายุไมเกิน  13  ป  ในวันที่  15  
ธันวาคม  2556  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

34 เหรียญทอง การแขงขันฟุตบอลระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาคฯ  รุนอายุ  12  ป  ระหวางวันที่  13  ส.ค. 56  -  
10  ก.ย.  56  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

35 เหรียญทอง การแขงขันฟุตซอลเยาวชน “แปดริ้วจูเนียร  อินวิ
เตชั่น 2013”  รุนอายุไมเกิน 12  ป  ระหวางวันที่  15  มิ.ย. – 
21  ก.ค.  56  ณ  สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

36 เหรียญเงิน การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิง
ชนะเลิศฯ (คัดเลือกจังหวัด)  รุนอายุไมเกิน  12  ป  ระหวาง
วันที่  4 ก.พ. – 7 มี.ค. 57  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ลําดับที ่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 
37 เหรียญเงิน การแขงขันกรีฑา  ประเภท  100  เมตร  รุนอายุ  

15  ปหญิง  จากการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

38 เหรียญเงิน การแขงขันกรีฑา  ประเภท  200  เมตร  รุนอายุ  
15  ปหญิง  จากการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

39 เหรียญเงิน การแขงขันกรีฑา  ประเภท  100  เมตร  รุนอายุ  
15  ปหญิง  จากการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

40 การแขงขันเทควันโด  รุนน้ําหนักไมเกิน  45  กิโลกรัม  จากการ
แขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

41 การแขงขันเทควันโด  รุนน้ําหนักไมเกิน  48  กิโลกรัม  จากการ
แขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

42 การแขงขันเทควันโด  รุนน้ําหนักไมเกิน  59  กิโลกรัม  จากการ
แขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

43 การแขงขันเทควันโด  รุนน้ําหนักไมเกิน  73  กิโลกรัม  จากการ
แขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

44 การแขงขันกีฬาสแตคชิงแชมประหวางโรงเรียน  ประจําป 2556 
รุนประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางวันที่  17 – 18  ส.ค.  56  ณ  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

สมาคมสแตคแหงประเทศไทย 

45 เหรียญทองแดง การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิง
ชนะเลิศฯ (คัดเลือกจังหวัด)  รุนอายุไมเกิน  14  ป  ระหวาง
วันที่  4 ก.พ. – 7 มี.ค. 57  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

46 เหรียญทองแดง การแขงขันฟุตซอล  7  คน รุนอายุ  15  ป  
ระหวางวันที่  13 – 14  ก.ค.  56  ณ   

บริษัทยิมเรสเตอรรองตรอินเตอรเนชั่นแนลและบ
ริษัทเซนทรัลเรสเตอรองสกรุป 

47 เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาสแตคชิงแชมประหวาง
โรงเรียน  ประจําป 2556 รุนประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางวันที่  
17 – 18  ส.ค.  56  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

สมาคมสแตคแหงประเทศไทย 
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ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสรุปโดยแยกตามลําดับ

ดังนี้ 
   3.1  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
   3.2  การวัดและการประเมินผลการเรียน 
   3.3  การวิจัยในช้ันเรียน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ 
 



 

 

   
 

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 
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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 มุงให เด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก เคลื่อนไหว สํารวจ สังเกต สืบคน ทดลอง และคิด
แกปญหาดวยตนเอง  เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ครู และไดเรียนรูในกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม 
คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหว  กิจกรรม
กลางแจง กิจกรรมเสรี 
 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการเปนกระบวนการเรียนรูที่เด็กไดศึกษาคนควาอยางลุมลกึ
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 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 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 7 

รวมชวงชั้นที่ 3 21 
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 7 
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 5 7 
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 6 7 

รวมชวงชั้นที่ 4 21 
รวมทั้งสิ้น 78 
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โครงสรางหลักสูตร 
 โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา จัดสอนตามหลักสูตรปฐมวัยศึกษา (3 ป) พุทธศักราช 2546   
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

โครงสรางหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนตน 

ป.1 ป.2 ป.3 

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

  รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาพื้นฐาน     
ท11101 ภาษาไทย 1 180 6 ท12102 ภาษาไทย  2 180 6 ท13103 ภาษาไทย  3 180 6 
ค11101 คณิตศาสตร  1 180 5 ค12102 คณิตศาสตร  2 180 5 ค13103 คณิตศาสตร  3 180 5 
ว11101 วิทยาศาสตร  1 90 2 ว12102 วิทยาศาสตร  2 90 2 ว13103 วิทยาศาสตร  3 90 2 

ส11101 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม   1  

60 1 ส12102 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม   2  

60 1 ส13103 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  3 

60 1 

ส11111 ประวัติศาสตร 1 30 1 ส12112 ประวัติศาสตร 2 30 1 ส13113 ประวัติศาสตร 3 30 1 

พ11101 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 

60 2 พ12102 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 2 

60 2 พ13103 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3 

60 2 

ศ11101 ศิลปะ 1 60 2 ศ12102 ศิลปะ 2 60 2 ศ13103 ศิลปะ 3 60 2 

ง11101 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 1  

60 2 ง12102 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  2  

60 2 ง13103 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 3  

60 2 

อ11101 
ภาษาอังกฤษ  
พื้นฐาน 1 

60 2 อ12102 
ภาษาอังกฤษ  
พื้นฐาน 2 

60 2 อ13103 
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 3 

60 2 

  รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาเพิ่มเติม    
ค11201 Math 1 30 2 ค12202 Math 2 30 2 ค13203 Math 3 30 2 
ว11201 Science 1 30 2 ว12202 Science 2 30 2 ว13203 Science 3 30 2 
ส11201 

 
Social 1 30 2 ส12202 Social 2 30 2 ส13203 Social 3 30 2 

อ11201 English 1 30 2 อ12202 English 2 30 2 อ13203 English 3 30 2 
ง11201 คอมพิวเตอร 1 30 1 ง12202 คอมพิวเตอร 2 30 1 ง13203 คอมพิวเตอร 3 30 1 

  
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน      

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน      

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน    

  ลูกเสือ - เนตรนารี 30 1   ลูกเสือ - เนตรนารี 30 1   ลูกเสือ - เนตรนารี 30 1 
 แนะแนว 50   แนะแนว 50   แนะแนว 50  
  ชมรม 30    ชมรม 30    ชมรม 30  
  ดนตร ี(ขิม) 30 1   ดนตร ี(ขิม) 30 1   ดนตร ี(ขิม) 30 1 
  ภาษาจีน 30 1   ภาษาจีน 30 1   ภาษาจีน 30 1 
  รวมทั้งสิ้น 1100 35   รวมทั้งสิ้น 1100 35   รวมทั้งสิ้น 1100 35 

 
หมายเหต ุ  เวลาเรียน 1 คาบ/สปัดาห คิดเวลา  45 นาที    1 ปการศึกษา  (45 x 40) / 60  =  30 ชั่วโมง
ตอป   กิจกรรมแนะแนวจัดวันละ 15 นาที ปการศึกษา  (15 x 5 x 40) / 60 =   50   ชั่วโมงตอป 
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โครงสรางหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

ป.4 ป.5 ป.6 

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

 รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท

14104 
ภาษาไทย  4 150 5 ท15105 ภาษาไทย  5 150 5 ท

16106 
ภาษาไทย  6 150 5 

ค
14104 

คณิตศาสตร  4 150 4 ค15105 คณิตศาสตร  5 150 4 ค
16106 

คณิตศาสตร  6 150 4 

ว14104 วิทยาศาสตร  4 120 3 ว15105 วิทยาศาสตร  5 120 3 ว16106 วิทยาศาสตร  6 120 3 
ส

14104 
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 4 

60 1 ส15105 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 5 

60 1 ส16106 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 6 

60 1 

ส
14114 

ประวัติศาสตร 4 30 1 ส15115 ประวัติศาสตร 5 30 1 ส16116 ประวัติศาสตร 6 30 1 

พ
14104 

สุขศึกษาและ          
พลศึกษา 4 

60 2 พ15105 สุขศึกษาและ           
พลศึกษา 5 

60 2 พ
16106 

สุขศึกษาและ          
พลศึกษา 6 

60 2 

ศ
14104 

ศิลปะ 4 60 2 ศ15105 ศิลปะ 5 60 2 ศ
16106 

ศิลปะ 6 60 2 

ง14104 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  4  

60 2 ง15105 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  5 

60 2 ง16106 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  6 

60 2 

อ
14104 

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 4 

90 2 อ15105 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 5 

90 2 อ
16106 

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 6 

90 2 

 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   
ค

14204 
Math 4 30 2 ค15205 Math 5 30 2 ค

16206 
Math 6 30 2 

ว14204 Science 4 30 2 ว15205 Science 5 30 2 ว16206 Science 6 30 2 
ส

14204 
Social 4 30 2 ส15205 Social 5 30 2 ส16206 Social 6 30 2 

อ
14204 

English 4 30 2 อ15205 English 5 30 2 อ
16206 

English 6 30 2 

ง14204 คอมพิวเตอร 4 30 1 ง15205 คอมพิวเตอร 5 30 1 ง16206 คอมพิวเตอร 6 30 1 
 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 
   กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 
   กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 
  

 ลูกเสือ - เนตรนารี 30 1  ลูกเสือ - เนตรนารี 30 1  ลูกเสือ - เนตรนารี 30 1 
 แนะแนว 50   แนะแนว 50   แนะแนว 50  
 ชมรม 30 1  ชมรม 30 1  ชมรม 30 1 
 ภาษาจีน 30 1  ภาษาจีน 30 1  ภาษาจีน 30 1 
 คียบอรด 30 1  คียบอรด 30 1  คียบอรด 30 1 
 รวมทั้งสิ้น 110

0 
35  รวมทั้งสิ้น 1100 35  รวมทั้งสิ้น 1100 35 

 

หมายเหต ุ  เวลาเรียน 1 คาบ/สปัดาห คิดเวลา  45 นาที    1 ปการศึกษา  (45 x 40) / 60  =  30 ชั่วโมง
ตอป  กิจกรรมแนะแนวจัดวันละ 15 นาที ปการศึกษา  (15 x 5 x 40) / 60 =   50   ชั่วโมงตอป 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ม.1 

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

  รายวิชาพื้นฐาน      รายวิชาพื้นฐาน    
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร 1  1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 3 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5 3 

ส21101 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 1   

1.5 2 ส21102 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 2  

1.5 2 

ส21111 ประวัติศาสตร 1 0.5 1 ส21112 ประวัติศาสตร 2 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 3 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 3 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 2 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 1.0 2 ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 1.0 2 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 

 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22  รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 
  รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ       รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ     

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

 รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10  รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
  ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5 1   ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5 1 
  ภาษาจีน 0.5 1   ภาษาจีน 0.5 1 
  แนะแนว 0.5    แนะแนว 0.5  
  ชมรม 0.5 1   ชมรม 0.5 1 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0 3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0 3 
  รวมทั้งสิ้น 16.0 35   รวมทั้งสิ้น 16.0 35 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ม.2 

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

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

ส22103 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 3  

1.5 2 ส22104 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 4  

1.5 2 

ส22113 ประวัติศาสตร 3 0.5 1 ส22114 ประวัติศาสตร 4 0.5 1 
พ22103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 3 พ22104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 3 
ศ22103 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22104 ศิลปะ 4 1.0 2 
ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 1.0 2 ง22104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 1.0 2 
อ22103 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ22104 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 

 รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22  รวมสาระพื้นฐาน 11.0 22 
  รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ       รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ     

ท22203 ภาษาไทยเสริม 3 0.5 1 ท22204 ภาษาไทยเสริม 4 0.5 1 
ค22203 Math 3 0.5 2 ค22204 Math 4 0.5 2 
ว22203 Science 3 0.5 2 ว22204 Science 4 0.5 2 
ส22203 Social 3 0.5 2 ส22204 Social 4 0.5 2 
อ22203 English 3  0.5 2 อ22204 English 4  0.5 2 
ง22203 คอมพิวเตอร 3 0.5 1 ง22204 คอมพิวเตอร 4 0.5 1 

 รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10  รวมสาระเพิ่มเติม 3.0 10 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
  ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5 1   ลูกเสือ - เนตรนารี 0.5 1 
  ภาษาจีน 0.5 1   ภาษาจีน 0.5 1 
  แนะแนว 0.5    แนะแนว 0.5  
  ชมรม 0.5 1   ชมรม 0.5 1 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0 3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.0 3 
  รวมทั้งสิ้น 16.0 35   รวมทั้งสิ้น 16.0 35 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ม.3 

รหัส รายวิชา นน. คาบ 
 รายวิชาพื้นฐาน   

ท33103 ภาษาไทย 3 3.0 3 
ค33103 คณิตศาสตร 3 3.0 3 
ว33103 วิทยาศาสตร 3 3.0 3 
ส33103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 4.0 3 
พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2.0 3 
ศ33103 ศิลปะ 3 2.0 2 
ง33103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 2.0 2 
อ33103 ภาษาอังกฤษ 3 3.0 3 

 รวมสาระพื้นฐาน 22.0 22 
 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ   

ท30203 ภาษาไทยเสริม 3 1.0 1 
ค30203 Math 3 1.0 2 
ว30203 Science 3 1.0 2 
ส30203 Social 3 1.0 2 
อ30203 English 3 1.0 2 
ง30203 คอมพิวเตอร 3 1.0 1 

 รวมสาระเพิ่มเติม 6.0 10 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 ลูกเสือ - เนตรนารี 1.0 1 
 ภาษาจีน 1.0 1 
 แนะแนว 1.0  
 ชมรม 1.0 1 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.0 3 
 รวมทั้งสิ้น 32 35 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 

  พื้นฐาน       พื้นฐาน     
ท31101 ภาษาไทย 1  2 1.0 ท31102 ภาษาไทย  2 2 1.0 

ค31101 
คณิตศาสตร  1 3 

1.5 ค31102 
คณิตศาสตร  2  3 

1.5 
Math 2 Math 2 

ว31101 
วิทยาศาสตร  1  1 

1.5 ว31102 
วิทยาศาสตร  2  1 

1.5 
Science 2 Science 2 

ส31101 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 1 2 

1.5 ส31102 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 2 2 

1.5 
Social 2 Social 2 

ส31111 ประวัติศาสตร 1 1 0.5 ส31112 ประวัติศาสตร 2  1 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 1 0.5 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1 2 1.0 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2 3 1.5 

อ31101 
ภาษาอังกฤษ 1   4 

2.5 อ31102 
ภาษาอังกฤษ 2  4 

2.5 
English 1 English 1 

  เพ่ิมเติม       เพ่ิมเติม     
พ31201 พลานามัย 1 1 0.5 พ31202 พลานามัย 2 1 0.5 

สา
ยว

ิทย
 –

 
คณ

ิต 

ค31211 ทักษะคณิตศาสตร  1 2 1.0 ค31212 ทักษะคณิตศาสตร  2 2 1.0 
ว31201 ฟสิกส 1 3 1.5 ว31202 ฟสิกส 2 3 1.5 
ว31221 เคมี 1 3 1.5 ว31222 เคมี 2 3 1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1 3 1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 3 1.5 

สา
ยศ

ิลป
 –

 ภ
าษ

า 

 สายศิลป – ภาษา    สายศิลป – ภาษา   
ท31201 วรรณกรรม  1 1 0.5 ท31202 วรรณกรรม  2 1 0.5 
ว31211 วิทยาศาสตรกายภาพ  1 3 1.5 ว31212 วิทยาศาสตรกายภาพ  2 3 1.5 
ศ31201 ออกแบบ 1 1 0.5 ศ31202 ออกแบบ 2 1 0.5 
อ31211 อังกฤษพูด  1 2 1.0 อ31212 อังกฤษพูด 2  2 1.0 
จ31201 ภาษาจีน  1 4 2.0 จ31202 ภาษาจีน 2  4 2.0 

สา
ยศ

ิลป
 –

 ค
ําน

วณ
  สายศิลป – คํานวณ    สายศิลป – คํานวณ   

ค31211 ทักษะคณิตศาสตร  1  2 1.0 ค31212 ทักษะคณิตศาสตร  2 2 1.0 

ว31211 วิทยาศาสตรกายภาพ  1 3 1.5 ว31212 วิทยาศาสตรกายภาพ  2 3 1.5 

ศ31211 เขียนแบบ  1 5 2.5 ศ31212 เขียนแบบ  2 5 2.5 

ศ30221 ดนตรีปฏิบัติ 1 1 0.5 ศ30222 ดนตรีปฏิบัติ 2 1 0.5 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     
  LAB 1 0.5   LAB 1 0.5 
  ชมรม 1 0.5   ชมรม 1 0.5 
  แนะแนว 1 0.5         
  รวมทั้งสิ้น 39 16.5   รวมทั้งสิ้น 39 17.0 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.5 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 

 พื้นฐาน    พื้นฐาน   
ท32103 ภาษาไทย  3 2 1.0 ท32104 ภาษาไทย  4 2 1.0 

ค32103 
คณิตศาสตร  3 3 

1.5 ค32104 
คณิตศาสตร  4 3 

1.5 
Math 2 Math 2 

ว32103 
วิทยาศาสตร  3 1 

1.5 ว32104 
วิทยาศาสตร  4 1 

1.5 
Science 2 Science 2 

ส32103 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 3 2 

1.5 ส32104 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 4 2 

1.5 
Social 2 Social 2 

ส32113 ประวัติศาสตร 3 1 0.5 ส32114 ประวัติศาสตร 4 1 0.5 
พ32103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 0.5 พ32104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 0.5 
ศ32103 ศิลปะ 3 1 0.5 ศ32104 ศิลปะ 4 1 0.5 

ง32103 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3 1 0.5     
อ32103 ภาษาอังกฤษ 3 2 1.0     

 เพ่ิมเติม    เพ่ิมเติม   
พ32203 พลานามัย 3 1 0.5 พ32204 พลานามัย 4 1 0.5 

อ32201 
อังกฤษเสริม 1 2 

1.5 อ32202 
อังกฤษเสริม 2 4 

2.5 
English 1 English 1 

วิท
ย 

– 
คณ

ิต 

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

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

ว32213 วิทยาศาสตรกายภาพ 3   3 1.5 ว32214 วิทยาศาสตรกายภาพ  4 3 1.5 

ศิล
ป 

– 
ภา

ษา
 ท32203 ทักษะการเขียน 1 1 0.5 ท32204 ทักษะการเขียน 2 1 0.5 

ศ32203 ออกแบบ  3  1 0.5 ศ32204 ออกแบบ  4 1 0.5 
อ32213 อังกฤษพูด  3 2 1.0 อ32214 อังกฤษพูด  4 2 1.0 

จ32203 ภาษาจีน  3 4 2.0 จ32204 ภาษาจีน  4 4 2.0 

ศิล
ป-

คํา
นว

ณ
 ค32213 ทักษะคณิตศาสตร  3 2 1.0 ค32214 ทักษะคณิตศาสตร  4 2 1.0 

ศ32213 เขียนแบบ  3 5 2.5 ศ32214 เขียนแบบ  4 5 2.5 
ศ30223 ดนตรีปฏิบัติ 3 1 0.5 ศ30224 ดนตรีปฏิบัติ 4  1 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 LAB 1 0.5  LAB 1 0.5 
 ชมรม 1 0.5  ชมรม 1 0.5 
     แนะแนว 1 0.5 
 รวมทั้งสิ้น 39 17.0  รวมทั้งสิ้น 39 16.5 
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 

 พื้นฐาน    พื้นฐาน   
ท43105 ภาษาไทย  5 2 1.0 ท43106 ภาษาไทย  6 2 1.0 
พ43105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 0.5 พ43106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  1 0.5 
ศ43105 ศิลปะ 5 1 0.5 ศ43106 ศิลปะ 6 1 0.5 

 เพ่ิมเติม    เพ่ิมเติม   
ค40205 คณิตศาสตรเสริม 5 5 2.5 ค40206 คณิตศาสตรเสริม 6 5 2.5 
ส40201 สังคมศึกษาเสริม 1 4 2.0 ส40202 สังคมศึกษาเสริม 2 4 2.0 
พ40205 พลานามัย 5 1 0.5 พ40206 พลานามัย 6 1 0.5 

อ40203 อังกฤษเสริม 3 5 2.5 อ40204 อังกฤษเสริม 4 5 2.5 

วิท
ย 

– 
คณ

ิต 

ค40215 ทักษะคณิตศาสตร  5 3 1.5 ค40216 ทักษะคณิตศาสตร  6 3 1.5 

ง40203 เขียนโปรแกรม 3 2 1.0 ง40204 เขียนโปรแกรม 4 2 1.0 
ว40205 ฟสิกส 5 4 2.0 ว40206 ฟสิกส 6 4 2.0 
ว40225 เคมี 5 4 2.0 ว40226 เคมี 6 4 2.0 
ว40245 ชีววิทยา 5 4 2.0 ว40246 ชีววิทยา 6 4 2.0 

ศิล
ป 

– 
ภา

ษา
 

ท40205 หลักภาษา 1 2 1.0 ท40206 หลักภาษา 2 2 1.0 
ว40215 วิทยาศาสตรกายภาพ  5 3 1.5 ว40216 วิทยาศาสตรกายภาพ  6 3 1.5 
ศ40205 ออกแบบ  5 2 1.0 ศ40206 ออกแบบ  6 2 1.0 
ศ30221 ดนตรีปฏิบัติ 1 1 0.5 ศ30222 ดนตรีปฏิบัติ 2 1 0.5 
ง40213 Graphic กราฟฟก 3 2 1.0 ง40214 Graphic กราฟฟก 4 2 1.0 
อ40215 อังกฤษพูด  5 3 1.5 อ40216 อังกฤษพูด  6 3 1.5 
จ40205 ภาษาจีน  5 4 2.0 จ40206 ภาษาจีน  6 4 2.0 

ศิล
ป-

คํา
นว

ณ
 

ค40215 ทักษะคณิตศาสตร  5 3 1.5 ค40216 ทักษะคณิตศาสตร  6 3 1.5 
ว40215 วิทยาศาสตรกายภาพ  5 3 1.5 ว40216 วิทยาศาสตรกายภาพ  6 3 1.5 

ศ40215 เขียนแบบ  5 4 2.0 ศ40216 เขียนแบบ  6 4 2.0 
ศ30225 ดนตรีปฏิบัติ 5 2 1.0 ศ30226 ดนตรีปฏิบัติ 6 2 1.0 
ศ40231 ประติมากรรม 1 3 1.5 ศ40232 ประติมากรรม 2 3 1.5 
ง40213 Graphic กราฟฟก 3 2 1.0 ง40214 Graphic กราฟฟก 4 2 1.0 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 LAB 1 0.5  LAB 1 0.5 
 ชมรม 1 0.5  ชมรม 1 0.5 
 แนะแนว 1 0.5  แนะแนว 1 0.5 
 รวมทั้งสิ้น 39 18.0  รวมทั้งสิ้น 39 18.0 
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3.1.3 ความสอดคลองของหลักสูตรกับความตองการของทองถ่ิน/ผูเรียน 
 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกบัสภาพทองถิ่นตาม

ความตองการของนกัเรียน ผูปกครองและชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนไดเปดใหนักเรียนเขาเรียนตามความสนใจ
ดังตอไปนี ้

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 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 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

3.2 การวัดและการประเมินผลการเรียน 
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และพัฒนานักเรียนใหมีพัฒนาการดานการเรียนดีขึ้น คุณครูจะทําการสอนเสริมนักเรียนที่เรียนออนและ
สงเสริมนักเรียนที่เรียนเกงใหเต็มศักยภาพของนักเรียน 
 
  

 
 

   3.3.1 ผลงานของครูที่เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ปการศึกษา 2556 

ที่ ประเภทงานวิจัย จํานวน (เลม) รอยละ 

1 ความพึงพอใจ 22 8.84 

2 สื่อการสอน, แบบฝกทักษะ 18 7.23 

3 เจตคติและทัศนคติ 8 3.21 

4 การปรับพฤติกรรมนักเรียน 29 11.65 

5 การสํารวจ, การศึกษา 28 11.24 

6 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 13 5.22 

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 29 11.65 

8 การพัฒนาการเรียนการสอน 79 31.73 

9 แรงจงูใจ 6 2.41 

10 การแกปญหานกัเรียน 14 5.62 

11 ความคิดเห็น 2 0.80 

12 การทดลอง 1 0.40 

  รวม 249 100.00 

 
งานวิจัยในช้ันเรียนของบุคลากรโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จํานวน 249 เรื่อง สวนใหญเปนวิจัย

เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 31.73 รองลงมาเปนวิจัยเพื่อการปรับพฤติกรรมนักเรียน คิด
เปนรอยละ 11.65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การวิจัยในชั้นเรียน 
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รายงานการนําผลงานวิจัยชั้นเรียนไปใชของโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา   ปการศึกษา 2556 
 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

1 มิสอรวรรณ ศรีขันธมา การจัดกิจกรรมการนวด
ฝามือประกอบเพลง
สงเสริมพัฒนาการดาน
อารมณของเด็กปฐมวัย 

ศึกษาผลการนวดฝามือ
ประกอบเพลงสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กปฐมวัยที่ดีขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการทางดาน
อารมณที่ดีขึ้นมีรอยยิ้ม มี
ความสุข มีอาการ
เคลิบเคลิ้ม รูสึกสบายและ
ผอนคลาย ทําใหเด็กเกิด
อารมณที่สงบทําใหเด็ก
สนใจการเรียน การรวม
กิจกรรม 
 
 

2 มิสพัชรธิภรณ ชื้อผาสุข การสงเสริมพฤติกรรมการ
ฟงของเด็กปฐมวัยโดยการ
จัดกิจกรรมการเตรียมเด็ก
ใหสงบ 

สงเสริมพฤติกรรมการฟง
ของเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมการเตรียมเด็กให
สงบ 

หลังการใชกิจกรรมการ
เตรียมเด็กใหสงบ พบวา 
พฤติกรรมการฟงของเด็ก
ปฐมวัยการสนใจหันหนา
มาหาครู มีคาเฉลี่ย 12.06 
การมีสมาธิและตั้งใจฟงครู 
มีคาเฉลี่ย 9.87  และฟง
คําสั่งและปฏิบัติตามได มี
คาเฉลี่ย 13.73  แสดงวา
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเตรียมเด็กให
สงบมีพฤติกรรมการฟง
สูงขึ้น  
 
 

3 มิสอารีย ศรีไพบูลย การสงเสริมพัฒนาทาง
สังคม เรื่อง การชวยเหลือ
ตนเองของเด็กปฐมวัยโดย
กิจวัตรประจําวันใน
หองเรียน  

สงเสริมพัฒนาและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ชวยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวัยจากกิจวัตรประจําวัน 
 
 

เด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันมีการชวยเหลือ
ตนเองไดดีขึ้นตามลําดับ 
โดยสังเกตจากคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง 
 
 

4 มิสกัลยา    พาณิชยวัฒนานุกูล 
 

การสงเสริมจินตนาการ
ของเด็กปฐมวัยโดย
กิจกรรมศิลปะสีน้ํา  
 
 

สงเสริมจินตนาการของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชกิจกรรมศิลปะ
สีนํ้าและแนวทางสําหรับครู
ปฐมวัย ผูปกครอง พัฒนา
จินตนาการของเด็ก 

การสงเสริมจินตนาการ
ของเด็กปฐมวัยปที่ 1/5 
เด็กมีจินตนาการสูงขึ้น
ตามลําดับ 
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5 มิสดลยา มนรักษา การพัฒนาพฤติกรรม
ความเชื่อม่ันของเด็ก
ปฐมวัยโดยกิจกรรม
เคลื่อนไหวและเขาจังหวะ 

สงเสริมและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความเชื่อมั่นของ
เด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเขา
จังหวะและเคลื่อนไหว 

เด็กปฐมวัยใหความสนใจ
และมีสวนรวมอยาง
สนุกสนาน  การสงเสริม
พฤติกรรมความเชื่อมั่นใน
ตนเองกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมมีความ
แตกตางกัน เด็กปฐมวัยมี
ความมั่นใจมากขึ้นเตน
ประกอบเพลงและเสียง
ประกอบเครื่องดนตรี 
 

6 มิสณัฐภา ธนภูมิ การศึกษาความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับประสบการณการ
เลานิทาน 

พัฒนาการดานความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณ
การเลานิทาน 
 

ความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลา
นิทานสูงเพิ่มมากขึ้น 
 

7 มิสพาวณี เพ็ชรแกวนุย ศึกษาความเชื่อมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณ
การเลานิทานเลาไปวาด
ไปแบบรวมมือ  

ศึกษาความเชื่อมั่นในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเลานิทาน
เลาไปวาดไปแบบรวมมือ 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมมีพัฒนาการ
เกี่ยวกับความเชื่อม่ันใน
ตนเองหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง  
 
 

8 มิสสุพัตรา ทับพวง การสงเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยในการจําตัวเลข
โดยใชนิทานเปนส่ือการ
สอน 

ศึกษาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
ที่มีปญหาการจําตัวเลขโดย
ใชนิทาน 

จากการศึกษา
ความสามารถในการจํา
ตัวเลขของเด็กปฐมวัยที่มี
ปญหาการจําตัวเลขโดยใช
กิจกรรมนิทานเปนสื่อการ
สอน พบวา ความสามารถ
ในการจําตัวเลขหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง โดยรวมอยูใน
เกณฑดี 
  
 

9 มิสนพวรรณ        พลอินทร การสงเสริมสมาธิของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3 – 4 ป โดย
ใชกิจกรรมโยคะ 

สงเสริมสมาธิของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม
โยคะ 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมโยคะ พบวา จาก
การสังเกตเด็กมีสมาธิใน
การฟง การปฏิบัติตามไดดี
ขึ้นตามลําดับ  
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10 มิสพรพนา แสงจันทร การใชนิทานอิงธรรมะ
ประกอบคําถามปลายเปด
เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  

เปรียบเทียบการใชนิทานอิง
ธรรมะประกอบคําถาม
ปลายเปด และสงเสริม
ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัย  

ผลการเปรียบเทียบการใช
นิทานอิงธรรมประกอบ
คําถามปลายเปดใน
ภาพรวมหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และ ผลการ
เปรียบเทียบการใชนิทาน
อิงธรรมประกอบคําถาม
ปลายเปดรายดาน พบวา 
มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงวาคะแนนหลัง
การทดลองสูงกวากอน
การทดลอง 
 

11 มิสสุพิมพ รอดเมือง การพัฒนาทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยโดย
การจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรค  

พัฒนาทักษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  

ทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
มีทักษะทางสังคมจําแนก
รายดานมีคาคะแนนรอย
ละสูงขึ้นกวากอนการ
ทดลอง  
 

12 มิสอรอุมา         ชํานาญ กิจกรรมการเลานิทานที่มี
ตอทักษะการพูดนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 1  

สงเสริมทักษะการพูดใหแก
เด็กปฐมวัย 

นักเรียนมีทักษะการพูด
มากขึ้นหลังจากไดรับการ
จัดกิจกรรมการเลานิทาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนมี
ทักษะการพูดมากขึ้น
หลังจากไมไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
13 มิสสุคนธทิพย แกวอุดม การสงเสริมพัฒนาการ

ดานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยโดยกิจกรรม
สรางสรรค 

สงเสริมพัฒนาการเขียนของ
เด็กปฐมวัยโดยเปรียบเทียบ
ดานการเขียนระหวางกอน
การจัดกิจกรรมและหลังการ
จัดกิจกรรม  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
โดยสังเกตไดคะแนนเฉลี่ย
หลังทดลองสูงกวากอน
การทดลอง แสดงวาเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการเขียนดี
ขึ้น  
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14 มิสยุพา สุดสกุลเสรี การพัฒนากลามเนื้อเล็ก
ของเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมสรางสรรค  

ศึกษาความสามารถในการ
ใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสรางสรรค  และ
เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช
กลามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรม 
 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมตามแผนกิจกรรม
สรางสรรคมีพัฒนาการ
กลามเนื้อเล็กมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 

15 มิสวิมล สมศรี การศึกษาความสามารถ
ดานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทาน
ประกอบภาพ  

ศึกษาความสามารถดานการ
เขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเสริมการ
อานนิทานประกอบภาพ  

ความสามารถดานการ
เขียนของเด็กปฐมวัยในแต
ละชวงเวลาของการจัด
กิจกรรมการเลานิทาน
ประกอบภาพมีการ
เปลี่ยนแปลง
ความสามารถดานการ
เขียนสูงขึ้น  
 
 

16 มิสขัตติยา ถีระพงษ การสงเสริมปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมโดย
การเลานิทานของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 2-3 ป  

สงเสริมปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย
โดยการเลานิทาน  และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ระหวางกอนการจัดกิจกรรม
และหลังการจัดกิจกรรม  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเด็กปฐมวัยระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลานิทานแตกตางกัน 
แสดงวาเด็กปฐมวัยมี
คุณธรรม จริยธรรมมี
พัฒนาการดีขึ้น  
 

17 มิสวัชรี เกิดทาไม การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการ
อานคําศัพทประกอบ
รูปภาพของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1  

พัฒนาแผนการจัด
ประสบการณเตรียมความ
พรอมภาษาอังกฤษ  และ
เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังจากไดรับการ
จัดกิจกรรมการอานคําศัพท
จากรูปภาพ 

หลังจากนักเรียนไดรับการ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
การอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษจากภาพ 
เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 84.09 
มากกวากอนการทดลอง 
แสดงวานักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะในดานการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษ
ดีขึ้น  
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18 มิสรินทรลภัส ฉัตรธรรมศักดิ์ การใชกิจกรรมกลุมเพื่อ
สงเสริมความพรอมใน
ดานการอานของเด็ก
อนุบาลในระดับอนุบาล 1  

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถใน
การอานและเขียนคําพื้นฐาน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 1/9  และเพื่อ
พัฒนาทักษะสาระภาษาไทย
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาทักษะการ
อานตัวอักษรภาษาไทย ก-
ฮ โดยใชบัตรคําฝกทักษะ
สาระการเรียนรูภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 
มีประสิทธิภาพพอสมควร 
และ2. ผลที่เกิดกับ
นักเรียนหลังการพัฒนา
ทักษะการอานโดยใชแบบ
ฝกทักษะสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โดยใชบัตรคํา 
ก-ฮ ของนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 พบวา นักเรียน
มีทักษะการอานดีขึ้น 
สงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานทักษะการอานคํา
พื้นฐานสูงขึ้น 

19 มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์ การสงเสริมการเขียนของ
เด็กปฐมวัยโดยกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ทักษะการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
มีทักษะการเขียนหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง แสดงวาการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
สงผลใหเด็กมีทักษะการ
เขียนสูงขึ้น 

20 มิสดริน เปรมใจ การสงเสริมพฤติกรรมการ
รับประทานผักของเด็ก
ปฐมวัย  

ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางสังคมกับเจตคติ
ตอการรับประทานผัก 

เด็กสวนใหญไดฟงนิทานที่
เกี่ยวกับผักและเพลงที่
เกี่ยวกับผักแลวสงผลให
เด็กอยากรับประทานผัก
มากขึ้น 
 

21 มิสนฤมล เล็กศิริ การสงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกายของเด็ก
ปฐมวัยโดยกิจกรรมการ
เลนสนามเด็กเลน 

สงเสริมพัฒนาการทาง
รางกายของเด็กปฐมวัย และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง
รางกายของเด็กปฐมวัย
ระหวางกอนจัดกิจกรรมและ
หลังการจัดกิจกรรมการเลน
สนามเด็กเลน 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลนสนามเด็ก
เลนหลักการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง แสดงวา
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดี
ขึ้น  
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22 มิสณัฐตินา   รุจิพงษ การพัฒนาพฤติกรรมการ
กลาแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการเตน
ประกอบเพลง
ภาษาอังกฤษ 

สงเสริมพัฒนาพฤติกรรม
การกลาแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการเตน
ประกอบเพลงภาษาอังกฤษ 
และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การกลา
แสดงออกของนักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เตนประกอบเพลง
ภาษาอังกฤษระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน  
 

เด็กปฐมวัยที่ไดสงเสริม
พัฒนาพฤติกรรมการกลา
แสดงออกโดยการเตน
ประกอบเพลง
ภาษาอังกฤษหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง  พบวา นักเรียนมี
พัฒนาการดีขึ้น  

23 มิสทิพาภรณ แกวบรรจง การสงเสริมศิลปะดาน
ศิลปะ โดยใชกิจกรรมที่
หลากหลาย  

พัฒนาเด็กปฐมวัยไดมีทักษะ
ดานศิลปะสรางสรรคที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมสรางสรรค
อยางหลากหลาย 

คะแนนเฉลี่ยของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสรางสรรคหลัง
การทดลองสูงกวากอนกา
รทดาลอง  แสดงวา
กิจกรรมศิลปะที่
หลากหลายสามารถ
สงเสริมความคิด
สรางสรรคของนักเรียนได
ดี  
 

24 มิสวรารัตน โสภารัตน การสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเตนแอโรบิค 

เปรียบเทียบพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็ก
ปฐมวัยระหวางกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมเตนแอ
โรบิค  

คะแนนเฉลี่ยของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมพัฒนาทาง
อารมณ 3 ดานดวย
กิจกรรมเตนแอโรบิคหลัง
การทดลองสูงกวากอน
ทดลอง  แสดงวานักเรียน
มีวุฒิทางอารมณดีขึ้น 

25 มิสกันยารัตน พันธุนอย การสงเสริมพัฒนาการ
ดานภาษาของเด็กปฐมวัย
โดยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ 

สงเสริมและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์พัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย
ระหวางกอนและหลังจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ 
  

จากการสงเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชสื่อ 
พบวา เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการดีขึ้นหลังจาก
ไดรับการจัดกิจกรรม  
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26 มิสรัชนก อบรม การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์และ
ความสามารถการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีคียบอรดของ
นักเรียนระดับการศึกษา
ปฐมวัยปที่ 3 หอง 1 โดย
การใชแบบฝกตัวโนต
ดนตรีสากลพัฒนาทักษะ
การจัดประสบการณ  
 
 
 

พัฒนาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทักษะการปฏิบัติ
เครื่องคียบอรดของนักเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 
3 หอง 1 หลังการจัด
ประสบการณโดยใชแบบฝก
ตัวโนต  

การใชแบบฝกพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติเครื่อง
คียบอรดมีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติสูงกวา
การไมใชแบบฝกทักษะ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

27 มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์ การศึกษาผลการใช
กิจกรรมศิลปะตอการ
พัฒนากลามเนื้อเล็กของ
เด็กปฐมวัย  

เปรียบเทียบผลการใช
กิจกรรมศิลปะตอการพัฒนา
กลามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรม และฝกกลาเน้ือมือ
ใหสัมพันธกับสายตาจาก
การจัดกิจกรรม  
 
 
 

หลังจากจัดกิจกรรมศิลปะ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
กลามเนื้อเล็กดีขึ้นกวา
กอนการจัดกิจกรรม 

28 มิสยุวดี ทองคํา การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัยอายุ 
4-5 ป ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมบนกระดาน 
Active Board  

ศึกษาพัฒนาการการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
จากกระดาน Active Board 

ผลการเปรียบเทียบกอน
และหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจาก
กระดาน Active Board  
พบวา หลังการทดลอง
โดยรวมและรายดานเด็กมี
การเรียนรูเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น  
 
 
 

29 มิสนงคนุช ใจยะสัน ความสามารถทาง
คณิตศาสตรดานแบบรูป
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการรอย
ลูกปด  

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถทาง
คณิตศาสตรกอนและหลัง
เรียนดานแบบรูปของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการรอยลูกปด  

ผลการเปรียบเทียบกอน
และหลังความสามารถทาง
คณิตศาสตรดานแบบรูป
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมรอยลูกปด พบวา 
เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตรดีขึ้น  
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30 มิสพิมพพิศา จุลศักดิ์ การศึกษาพฤติกรรมความ
รวมมือของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณ
แบบบูรณาการ 

ศึกษาและเปรียบเทียบความ
รวมมือของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณ
แบบบูรณาการ 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการจัด
ประสบการณแบบบูรณา
การโดยใชชุดกิจกรรมการ
มีสวนรวมเด็กใหความ
รวมมือตอกิจกรรมสูงขึ้น 
 

31 มิสกาญจนา พงษเจริญ การสงเสริมมารยาทใน
การรับประทานอาหาร
ของเด็กปฐมวัยดวย
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ 
 
 

ศึกษาพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหารของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
มีพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหารที่ดีขึ้น 

32 มิสวาสนา ปญจันตา การจัดกิจกรรมเลานิทาน
เพื่อสงเสริมพฤติกรรม
ดานวินัยใหกับเด็กปฐมวัย  

เปรียบเทียบความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังการใชกิจกรรมการ
เลานิทานที่มีเนื้อหาสงเสริม
พฤติกรรมดานวินัย 

จากการศึกษาพฤติกรรม
ความมีวินัยของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเลานิทานที่มี
เนื้อหาสงเสริมดานวินัย 
พบวา หลังการจัดกิจกรรม
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองสูงขึ้น 
  
 

33 มิสศิริลักษณ บูรณะวงศตระกูล การศึกษาพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
ฟงนิทานประกอบดนตรี
ควบคูกับกิจกรรมสงเสริม
พฤติกรรมการชวยเหลือ  

ศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการฟงนิทาน
ประกอบดนตรีควบคูกับ
กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม
การชวยเหลือ 
 
 

เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ทางสังคมสูงเพิ่มมากขึ้น
หลังจากการไดรับการจัด
กิจกรรมการเลานิทาน
ประกอบเพลง 

34 มิสอรพินท พูลถาวร การจัดกิจกรรมเลนสรรค
สรางสําหรับเด็กปฐมวัย  

ศึกษาความรับผิดชอบตอ
ตนเองในการทํากิจกรรม
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดประสบการณการเลน
สรรคสราง  

เด็กปฐมวัยมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
หลังจากไดรับการจัด
ประสบการณการเลน
สรรคสรางสูงขึ้นบาง
เล็กนอย  
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35 มิสอภิรมณจิต มาตเจริญ ความสามารถดานมิติ
สัมพันธของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐโดยใช
พืชผักผลไม 

เปรียบเทียบความสามารถ
ดานมิติสัมพันธของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐโดย
ใชพืชผักผลไม  

ความสามารถดานมิติ
สัมพันธของเด็กปฐมวัย
หลังจากทํากิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐโดยใชพืชผัก
ผลไมสูงกวากอนทํา
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 

36 มิสนพรัตน รัตนบวร การศึกษาการ
เปรียบเทียบพฤติกรรม
ดานความมีจริยธรรมและ
ความซื่อสัตยของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังที่
ไดรับการจัดประสบการณ
การเลานิทาน  
 
 

เปรียบเทียบพฤติกรรมดาน
ความมีจริยธรรมและความ
ซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลานิทาน  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลา
นิทานมีพฤติกรรมดาน
ความซื่อสัตยเพิ่มมากขึ้น 

37 มิสสนิทรัตน แสงทอง การสงเสริมพัฒนาการ
ทางสติปญญาดาน
คณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

พัฒนาการทางสติปญญา
ดานคณิตศาสตรโดยการจัด
กิจกรรมการรองเพลงทอง
คําคลองจองที่เกี่ยวกับ
ตัวเลข  
 
 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางสติปญญาดาน
คณิตศาสตรสูงขึ้น  

38 มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ สงเสริมพัฒนาการ
กลามเนื้อเล็กโดยการจัด
กิจกรรมสรางสรรค  

พัฒนาความสามารถในการ
ใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรม
สรางสรรค 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการใช
แบบฝกพัฒนากลามเนื้อ
เล็กมีพัฒนากลามเนื้อเล็ก
ดีขึ้น  

39 มิสจุฑามาศ เจ็งเจริญ การพัฒนาพฤติกรรมการ
ปรับตัวของเด็กปฐมวัย
โดยกิจกรรมเสรี  

สงเสริมพฤติกรรมการ
ปรับตัวของเด็กปฐมวัยโดย
กิจกรรมเสรี และเพื่อ
เปรียบเทียบการปรับตัวของ
เด็กปฐมวัยในการเขากลุม
ทํากิจกรรมการแกปญหา 
รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 
 
 
 
 

เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ปรับตัวเขากลุมทํา
กิจกรรม รูจักแกปญหา
และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของเพื่อนมากขึ้น 
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40 มิสสุภี วงคพลับ ผลของการจัดการชั้น
เรียนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอ
ความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัย 

ศึกษาผลของการจัดการชั้น
เรียนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัย  

1. เด็กปฐมวัยหลังจากที่
ไดรับการจัดการชั้นเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในแตละสัปดาหมี
ระดับคะแนนของ
พฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองแตกตางกับอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ2. เมื่อวิเคราะห
คะแนนพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองทั้ง 3 ดาน มี
การเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะที่สอดคลองกับ
การวิเคราะหแบบคะแนน
รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

41 มิสวรางคณา เชื้อแสง การสงเสริมกระบวนการ
คิดของเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

สงเสริมกระบวนการคิดของ
เด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ  

การจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะกระบวนการคิดโดย
ใชกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะทําใหเด็กไดมีการ
พัฒนาความคิดอยางอิสระ 
กลาแสดงออกและมี
พัฒนาการดานตางๆ 
โดยเฉพาะดานสติปญญา
เพิ่มสูงขึ้น 
 
 

42 มิสมาลินี เขียวชะอุมงาม การศึกษาความสามารถ
ในการฟงคําสั่งของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการฟง
นิทาน  

เปรียบเทียบความสามารถ
ในการฟงคําถามของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับ
การจัดประสบการณการเลา
นิทาน  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลา
นิทานมีความสามารถดาน
การฟงคําสั่งเพิ่มมากขึ้น 

43 มิสขวัญชนก สุดเสมอใจ การพัฒนาจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัยโดยการเลา
นิทานและการติดตามผล  

ศึกษาการพัฒนาจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัยโดยการเลา
นิทานและการติดตามผล 

เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับ
การจัดกิจกรรมเลานิทาน
และติดตามผลมีการ
พัฒนาจริยธรรมอยูใน
ระดับดีมาก และมีความ
แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
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44 มิสนภา สงพิทักษชัย การจัดกิจกรรมเลนตาม
มุมเพื่อสงเสริมพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย  

สงเสริมพฤติกรรมทางสังคม
ดานความมีระเบียบวินัยของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลนตามมุม  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณกิจกรรมการ
เลนตามมุมมีพฤติกรรม
ทางสังคม ความมีระเบียบ
วินัยในตนเอง ดานการ
เคารพสิทธิของผูอื่น และ
การเคารพกฎระเบียบวินัย
สูงขึ้น 

45 มิสจุฬารัตน ฤทธิ์มงคล การสงเสริมพฤติกรรมการ
อานโดยการจัดกิจกรรม
มุมหนังสือสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

พัฒนาพฤติกรรมนิสัยรักการ
อานของเด็กปฐมชั้นอนุบาล
ปที่ 3/5 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานในมุมหนังสือมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การใชหนังสือกอนและ
หลังการทดลองแตกตาง
กัน และ2. เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
อานตามความสนใจมี
คะแนนเฉลี่ยกอนและหลัง
การทดลองแตกตางกัน 
 
 

46 มิสมลฤดี   รอดเงิน ความสามารถในการฟง
และการพูดภาษาอังกฤษ
เด็กปฐมวัยโดยการใช
วิธีการสอนแบบ
ตอบสนองดวยทาทาง 
(TRP)  

ศึกษาความสามารถการฟง
และการพูดภาษาอังกฤษ
ของเด็กปฐมวัยโดยการใช
วิธีการสอนแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง (TPR)  

ความสามารถในการฟง
และการพูดภาษาอังกฤษ
ของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการไดรับการสอนโดย
วิธีการแบบตอบสนองดวย
ทาทาง (TPR) มีความ
แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

47 มิสสิริญาพร รุงเรือง การปลูกฝงอิทธิบาท 4 
ของเด็กปฐมวัยโดยใช
นิทานคติธรรม  

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดานอิทธิบาท 4 ของเด็ก
ปฐมวัยชั้นปที่ 3/8  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ผลการจัดกิจกรรม
ประสบการณการเลา
นิทานคติธรรมดานอิทธิ
บาท 4  นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมดาน
อิทธิบาท 4 เพิ่มสูงขึ้น  
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48 มิสเจนจิรา เชื้อแกว การสงเสริมสมาธิเด็ก
ปฐมวัยโดยใชกิจกรรม
สรางสรรค 

เปรียบเทียบสมาธิเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรมสรางสรรค 

จากการเปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การทดลอง พบวา เด็ก
ปฐมวัยมีความคิด
สรางสรรค และสมาธิมาก
ขึ้น  
 

49 มิสดาริกา   กล่ินอบเชย ทักษะการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยที่ทํากิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพ
ภาพ 

เปรียบเทียบทักษะการเขียน
ของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการทํากิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ  

ทักษะการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยหลังการทํา
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
การวาดภาพประกอบการ
พิมพสูงกวากอนทํา อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 

50 มิสพจนารถ กล่ินเชิดชู การสงเสริมพัฒนาดาน
สติปญญาของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดาน
สติปญญาที่สูงขึ้นจากการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาจากการ
ใชกิจกรรมเกมการศึกษา
สูงขึ้น 

51 มิสทัศนีย ยันตะศรี การศึกษาอิทธิพลของ
กิจกรรมเสรีที่มีตอ
ระเบียบวินัยในการเลน
ของเด็กปฐมวัย  

ศึกษาอิทธิพลของกิจกรรม
เสรีที่มีตอระเบียบวินัยใน
การเลนของเด็กปฐมวัย  

เด็กปฐมวัยมีระเบียบวินัย
ในการเลนโดยเด็กสามารถ
ปฏิบัติตามขอตกลงไดดี  

52 มิสหน่ึงฤทัย ทองคํา การศึกษาพฤติกรรม
คุณภาพชีวิตดานอาหาร
เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารของเด็กปฐมวัย 

ศึกษาพฤติกรรมคุณภาพ
ชีวิตดานอาหารเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารของเด็ก
ปฐมวัย 

จากผลการเปรียบเทียบ
สวนสูงและน้ําหนักตาม
มาตรฐาน พบวา เด็กสวน
ใหญอยูในระดับเกณฑ
ปกติ 

53 มิสจุฑามาศ มะหะมาน การจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดาน
คณิตศาสตรใหแกเด็ก
ปฐมวัย 

สงเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรในดานการอาน
ตัวเลข การรูคาและ
ความหมายของจํานวน  
การเรียงลําดับจากนอยไป
มาก และมากไปนอย การ
บวก และการลบไดดียิ่งขึ้น 
  

จากผลการเปรียบเทียบผล
การประเมินทักษะดาน
คณิตศาสตรหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง 
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54 มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ การสงเสริมการคิดอยางมี
เหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคโดยใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  
 
 

สงเสริมการคิดอยางมี
เหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  

จากการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคโดยใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรนักเรียนมี
ความคิดอยางมีเหตุมีผลดี
ขึ้น  

55 มิสฐิติมา   ลายประดิษฐ การสงเสริมพัฒนาการ
ดานสังคมโดยกิจกรรม
การละเลนไทยของเด็ก
ปฐมวัย  

สงเสริมพัฒนาการทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยโดย
การละเลนไทย  

จากการจัดกิจกรรม
การละเลนไทย พบวา เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการดาน
สังคมที่ดีขึ้น  
 
 

56 มิสวรรณา กรัสพรหม การจัดกิจกรรมการปน
เพื่อพัฒนาทักษะ
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย  

พัฒนาและเปรียบเทียบ
ทักษะกลามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการปน 

เด็กปฐมวัยมีทักษะ
กลามเนื้อมัดเล็กหลังการ
จัดกิจกรรมในภาพรวม
สูงขึ้น 
 

57 มิสพนิตตา   จิตตอารียเทพ ความสามารถดานการ
เขียนของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลานิทาน 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการเขียน
ของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังจากที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเลานิทาน  

จากการเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการ
เขียนของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลนนิทานหลังการทดลอง
เด็กมีพัฒนาการทางดาน
การเขียนและสมาธิดีขึ้น 
 
 

58 มิสสุพัตรา แสงสวาง การสงเสริมพัฒนาการ
ดานสังคมโดยการใช
กิจกรรมการละเลน
พื้นบานของเด็กปฐมวัย 

สงเสริมพัฒนาการทางดาน
สังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมการละเลนพื้นบาน 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการละเลน
พื้นบานมีพฤติกรรมทาง
สังคมสูงขึ้น 

59 มิสสาคร บํารุงบุตร การศึกษาพัฒนาวินัยใน
ตนเองดานความอดทน
ของเด็กปฐมวัยดวยการ
เลานิทาน  

พัฒนาวินัยในตนเองดาน
ความอดทนของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการเลานิทาน
สงเสริมพัฒนาการทางดาน
สังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมการละเลนพื้นบาน  
 
 

เด็กปฐมวัยหลังจากการ
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลานิทานมีความอดทน
สูงขึ้น 
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60 มิสอาภิญญา อรุณพงษ การสงเสริมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษโดยใช
แบบฝกหัดเสริมทักษะ  

สงเสริมทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการจัด
กิจกรรมแบบฝกหัดเสริม
ทักษะ 

จากการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์หลังจากจัด
กิจกรรมแบบฝกทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ พบวา 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
 

61 มิสดารารัตน แตงแยม การสงเสริมทักษะ
กระบวนการคิดในเด็ก
ปฐมวัยโดยใชกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ 

สงเสริมทักษะกระบวนการ
คิดในเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

จากการจัดกิจกรรม
สงเสริมกระบวนการคิด
โดยใชกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ พบวา เด็กมี
พัฒนาการความคิดอยาง
อิสระและกลาแสดงออก 
และดานสติปญญาเพิ่ม
สูงขึ้น 
 
 

62 มิสวลีลักษณ สืบตอย การสงเสริมทักษะการฟง
ของเด็กปฐมวัยโดยการใช
สื่อภาษาอังกฤษที่มีผลตอ
การพัฒนาการดาน
สติปญญา  

เปรียบเทียบทักษะการฟง
ของเด็กปฐมวัยโดยการใช
สื่อภาษาอังกฤษที่มีผลตอ
การพัฒนาการดาน
สติปญญา  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
สงเสริมทักษะการฟงของ
เด็กปฐมวัยโดยการใชสื่อ
ภาษาอังกฤษที่มีผลตอการ
พัฒนาการดานสติปญญา
องคประกอบรวมและ
องคประกอบยอยมีความ
แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
 
 

63 มิสวรรณภา ปนทอง การสงเสริมทักษะการพูด
โดยการใชกิจกรรมการ
เลานิทาน  

ศึกษาและสงเสริมทักษะ
ดานการพูดของเด็กปฐมวัย
โดยการใชกิจกรรมการเลา
นิทานสมมติ 

จากการทํากิจกรรมการ
เลานิทานเพื่อสงเสริม
ทักษะการพูด เด็กเขารวม
กิจกรรมกับเพื่อนและครูดี
ขึ้น สามารถพูดสื่อ
ความหมายไดเขาใจ มี
ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  
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64 มิสอมรรักษ เจริญศรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 โดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง 
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 
กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนดวย
เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย กลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวย
เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

65 มิสภัตชนัน สุขผึ้ง การอานกอนเรียนใหผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/1 ป
การศึกษา 2556   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดแบบ
ฝกการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝก
ดวยชุดฝกการอานสูงขึ้น
กวากอนไดรับการฝกการ
อาน ทั้ง 4 ชุด และ2. ผล
การเปรียบเทียบคะแนน
การอานกอนและหลังการ
ฝกดวยชุดแบบฝกการอาน 
พบวา คะแนนการอาน
ของนักเรียนสูงขึ้น
หลังจากไดรับการฝกการ
อานจากชุดฝกการอาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 

66 มิสกษิภร ปานนวม การพัฒนาทักษะทางดาน
การอานภาษาไทยของ
นักเรียนกลุมออนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2556   

พัฒนาทักษะการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนกลุม
ออนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
แบบฝกการอานและ
แบบทดสอบการอาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝก
ดวยชุดฝกการอานและ
แบบทดสอบการอาน
สูงขึ้นกวากอนไดรับการ
ฝกทั้ง 4 ชุด และ 2. ผล
การเปรียบเทียบคะแนน
การอานกอนและหลังการ
ฝกดวยชุดแบบฝกการอาน
และแบบทดสอบการอาน 
พบวา คะแนนการอาน
ของนักเรียนสูงขึ้น
หลังจากไดรับการฝกการ
อานจากชุดฝกการอาน  
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67 มิสวรชา อิงคยะกุล การอานภาษาไทยของ
นักเรียนกลุมออนเพื่อ
พัฒนาทักษะการอานวิชา
สังคม 

พัฒนาทักษะการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนกลุม
ออนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1/5 ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดแบบฝกการอานและ
แบบทดสอบการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝก
ดวยชุดฝกการอานและ
แบบทดสอบการอาน
สูงขึ้นกวากอนไดรับการ
ฝกทั้ง 4 ชุด  และ 2. ผล
การเปรียบเทียบคะแนน
การอานกอนและหลังการ
ฝกดวยชุดแบบฝกการอาน
และแบบทดสอบการอาน 
พบวา คะแนนการอาน
ของนักเรียนสูงขึ้น
หลังจากไดรับการฝกการ
อานจากชุดฝกการอาน  
 
 

68 มิสยุพิน บุดดาหวัง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
หอง 3 และหอง 5 โดยใช
คอมพิวเตอรและ
มัลติมีเดียเปนสื่อ 

พัฒนาและเปรียบเทียบ
บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หอง 
3 และหอง 5 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนมีการพัฒนาดาน
การเรียนดีขึ้นมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนจากการจัด
กิจกรรมสูงขึ้นกวากอน
เรียน 

69 มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ    
     อยุธยา 

การแกปญหาการเขียนคํา
ภาษาไทยไมถูกตองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1/2 โดยใช
แบบฝกหัดเขียนไทย   

แกไขปญหานักเรียนเขียน
คําผิดในวิชาภาษาไทย และ
เพื่อเปนการพัฒนา
ความสามารถในการเรียน
วิชาภาษาไทย โดยใชแบบ
ฝกการเขียนภาษาไทยจาก
การเขียนในมาตราแมสะกด
ตางๆ 
 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการใช
แบบฝกทักษะการเขียนคํา
ตามมาตราตัวสะกดตางๆ 
สูงขึ้น 

70 มิสธัญพร วงษสวาง ผลสัมฤทธิ์การใชแบบฝก
ในการอานที่ประสมสระ
คงรูปของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
3  

ศึกษาพัฒนาการดานการ
อานคําที่ประสมสระคงรูป 
โดยใชแบบฝกอานคําที่
ประสมสระคงรูปของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3  

หลังจากที่นักเรียนไดฝก
ดวยแบบฝกหัดอานคําที่
ประสมสระคงรูปกอนและ
หลังเรียน พบวา นักเรียน
มีพัฒนาการทางดานการ
อานคําที่ประสมสระคงรูป
ดีขึ้น  
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71 มิสอมร งามประสิทธ์ิ การศึกษาความพึงพอใจที่
มีตอครูผูสอนวิชา
คอมพิวเตอรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ
ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ความพึงพอใจของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ
ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
ภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง  

72 มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ การใชนิทานเพื่อพัฒนา
ทักษะดานภาษาของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ทักษะดานภาษาของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โดยการ
ใชกิจกรรมเลานิทาน  

จากการใชกิจกรรมและ
นวัตกรรมการเรียนการ
สอนมาใชเพื่อพัฒนา
ทักษะดานภาษาของ
นักเรียนแลวมีผลทางการ
พัฒนาดานภาษาดีขึ้นมาก
กวาเดิม 

73 มิสสุวิมล มะแปน การแกปญหาการคูณโดย
การทองสูตรคูณถอยหลัง
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/2 

1) เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
ถึงความสําคัญและ
ประโยชนจากการทองสูตร
คูณ  2) เพื่อใหนักเรียน
สามารถทองสูตรคูณไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง  และ 3) 
เพื่อใหนักเรียนสามารถ
นําไปใชในการเรียนและ
ชีวิตประจําวัน 

ผลคะแนนทดสอบสูตรคูณ 
จํานวน 100 ขอ ครั้งที่ 1 
มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
79.03  ครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 86.48 จาก
การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
สูตรคูณครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2 มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 
7.45   

74 มิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ การพัฒนาการแกโจทย
ปญหาการบวก การลบ 
โดยใชแบบฝกทักษะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2  

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร 
เรื่อง การแกโจทยปญหา
การบวก การลบโดยใชแบบ
ฝกทักษะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 และนํา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
หาคุณภาพของแบบฝก
ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง 
การแกโจทยปญหาการบวก 
การลบ   

ผลการใชแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง การแก
โจทยปญหาการบวก การ
ลบ ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

75 มิสเสาวคนธ ปนสุวรรณ การพัฒนาเด็กดานการ
อาน  

ศึกษาผลการพัฒนาทักษะ
การอานโดยใชแบบฝกการ
อานสะกดคําแบบแจกลูกคํา
ที่ประสมดวยสระตางๆ 

นักเรียนจํานวน 10 คน 
หลังจากไดรับการสอน
ซอมเสริม พบวา นักเรียน 
7 คน มีพัฒนาการอานดี
ขึ้นกวาเดิม และนักเรียน 
3 คน การพัฒนาการอาน
ไมดีขึ้น ตองใชเวลา
สําหรับการอานเพิ่มขึ้น  
 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 107 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

76 มิสรัตนา ทองคําพันธุ การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่ไดรับการ
สอนแบบบูรณาการ 

ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่ไดรับการสอน
แบบบูรณาการ 

1. เมื่อพิจารณาจาก
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการสอนแบบบูรณา
การ พบวา คะแนนเฉลี่ย
กอนการเรียนเทากับ 
11.00   
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการสอนแบบบูรณา
การสูงขึ้นกวากอนไดรับ
การเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน   
3. คะแนนเจตคติทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการสอนแบบบูรณา
การสูงขึ้นกวากอนไดรับ
การเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
เทากับ 15.66 นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกวา
คะแนนจากการทดสอบ
กอนเรียน 
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77 มิสวัสยามน มิ่งระหงษ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
อานสะกดคําภาษาไทย
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/4 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
สะกดคําภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 
2/4 ที่ไดรับการสอนโดยใช
แบบฝกทักษะการอานสะกด
คําภาษาไทย 

1. ผลการวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
สะกดคําภาษาไทยโดยการ
ใชแบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคําภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2/4 การประเมินหลังสูง
กวากอนการใชแบบฝก 
และ 2. ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
กอนและหลังการสอนอาน
สะกดคําภาษาไทยโดยการ
ใชแบบฝกทักษะการอาน
สะกดคําภาษาไทย พบวา 
นักเรียนมีคะแนนหลังจาก
การใชแบบฝกสูงกวากอน
ไดรับการใชแบบฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

78 มิสภรณุต ศรีสุวรรณ การศึกษาความสามารถ
ในการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 

ศึกษาความสามารถในการ
เขียนคําสะกดการันตโดยใช
แบบฝกทักษะทางภาษาไทย
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

คะแนนการทดสอบ
ความสามารถในการเขียน
คําสะกดการันต พบวา 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนที่ไดรับการ
ใชแบบฝกทักษะภาษาไทย  
 
 

79 มิสชุทิมา มุยฮะสูญ การสงเสริมวาดภาพ สงเสริมและพัฒนาการวาด
ภาพและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/4  

นักเรียนมีความคิด
สรางสรรคหลังจากไดรับ
การฝกชุดความคิด
สรางสรรคเพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนกอน
และหลังการสอน  
 

80 มิสมุกดา เส็งเจริญ ผลสัมฤทธิ์การใชแบบฝก
ในการอานที่ประสมสระ
คงรูปของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
2/6 

ศึกษาพัฒนาการผลสัมฤทธิ์
ดานการอานคําที่ประสม
สระคงรูป โดยใชแบบฝก
การอานคําที่ประสมสระคง
รูปของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/6 ป
การศึกษา 2556 
 

นักเรียนมีที่ไดรับการฝก
การอานคําที่ประสมสระ
คงรูหลังเรียนมีคะแนนสูง
กวากอนเรียน  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

81 มิสสุพรรษา ชัยสงคราม การสงเสริมทักษะการ
คนควาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและเจตคติที่
ดีตอวิทยาศาสตร 

สงเสริมทักษะการคนควา
ขอมูลจากแหลงความรู และ
เพื่อสงเสริมเจตคติที่ดีทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2/2 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.37  และ
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
วิทยาศาสตรดีขึ้น  

82 มิสสาวิตรี แขกเทศ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทักษะการ
อานภาษาอังกฤษโดยใช
เพลง กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2556 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษระหวางกลุม
นักเรียนที่เรียนโดยใชเพลง
ประกอบการสอนกับกลุมที่
ไมไดใชเพลงประกอบการ
สอน  และเพื่อศึกษาเจตคติ
ที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการเรียนโดยใช
เพลงประกอบการสอน 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูง
จากการทดลองใชวิธีการ
สอนภาษาโดยใชเพลง
ประกอบ  กอนเรียน 
แสดงวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นกวากอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ 2. นักเรียนมีเจต
คติที่ดีตอการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใชเพลง
ประกอบการสอน 
 

83 มิสเวสารัช บัวเจริญ การสงเสริมพฤติกรรมการ
แกปญหาของเด็ก
ประถมศึกษาโดยการจัด
กิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ 

มุงใหครูและผูเกี่ยวของกับ
การศึกษาประถมศึกษาได
ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาที่เกิดกับตัวเด็กและ
บุคคลรอบขางตัวเด็กใหรูถึง
วิธีการแกไขปญหามิใชการ
หลีกเลี่ยงปญหาโดยการจัด
กิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ   

เด็กประถมศึกษาที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติ มี
ความสามารถในการ
แกปญหา หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง 
เมื่อวิเคราะหการแกปญหา
ของนักเรียนเปนรายดาน 
ไดแก ความสามารถใน
การแกปญหาตนเอง 
ความสามารถในการ
แกปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอื่น และ
ความสามารถในการ
แกปญหาเพื่อชวยเหลือ
ผูอ่ืน พบวา เด็ก
ประถมศึกษาหลังจากจัด
กิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ มีความสามารถใน
การแกปญหาทั้ง 3 ดาน 
เพิ่มขึ้น  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

84 มิสจิติมา วิจิตรสมบัติ การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่ไดรับการ
สอนแบบบูรณาการ 

ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2 ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่ไดรับการสอน
แบบบูรณาการ 

1.  เมื่อพิจารณาจาก
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/5 ที่
ไดรับการสอบแบบบูรณา
การ พบวา คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน  2. 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/5 ที่
ไดรับการสอนแบบบูรณา
การสูงขึ้นกวากอนการ
ไดรับการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  3. คะแนนเจตคติ
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2/5 ที่ไดรับการสอน
แบบบูรณาการสูงขึ้นกวา
กอนไดรับการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 

85 มิสธนภสสรณ กอนทอง การพัฒนาตามแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคํา
กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  

1) เพื่อแกปญหาการเขียน
ภาษาไทยที่ไมถูกตองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 โดยใชแบบฝกหัดการ
เขียนไทย  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิใน
การเขียนสะกดคํากอนและ
หลังการสอนโดยใชแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3  และ 3) เพื่อสรางแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคํา
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3   
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเขียนสะกดคําหลังจาก
ใชแบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคําสูงกวากอนการใช
แบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคํา คิดเปนรอยละ 
60 เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 
30  
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86 มิสจุฑาทิพย วรศักดิ์เสนีย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง โจทย
ปญหา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 ดวยแบบฝกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร   

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง โจทยปญหา 
ของนักเรียนที่เรียนดวยแบบ
ฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร 
และเพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง 
โจทยปญหา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3   

1.  คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน แสดงวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
หลังจากไดรับการเรียนรู
ดวยแบบฝกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง โจทย
ปญหา และ 2. คาดัชนี
ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรูดวยแบบฝก
เสริมทักษะคณิตศาสตร 
เรื่อง โจทยปญหา มีคา
เทากับ 0.6148   แสดงวา 
นักเรียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 61.48   

87 มิสฐิติพร พรหมศิริ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
คิดคํานวณโดยใชแบบฝก
ทักษะการคิดเลขเร็วของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การคิดคํานวณ
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1 ที่
ไดรับการฝกโดยแบบทักษะ
คิดเลขเร็ว   

1.       คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินหลังเรียนสูงกวา
กอนไดรับการฝกใชแบบ
ฝกทักษะคิดเลขเร็ว  และ 
2. ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยกอนและหลัง
การใชแบบฝกทักษะคิด
เลขเร็ว พบวา นักเรียนมี
คะแนนหลังกรใชแบบฝก
สูงกวากอนการใชแบบฝก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

88 มิสสมฤดี คําศรี การพัฒนาแผนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
วิชาสังคมศึกษา หนวย
พระพุทธศาสนา เรื่อง 
เบญจศีลและเบญจธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2   

พัฒนาแผนจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญวิชา
สังคมศึกษา หนวย
พระพุทธศาสนา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/2  

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กวากอนไดรับการเรียน
โดยใชแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญ  

89 มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล การพัฒนาการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง 
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3/2  โดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป   

พัฒนาการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง 
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดลอมกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2  

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนไดรับ
การเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูป  
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90 มิสนฤมล สีคะปสสะ การพัฒนาดานการอาน
ภาษาไทย 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดแบบฝก
การอาน  
 

นักเรียนมีคะแนนการอาน
ของนักเรียนที่ไดรับการฝก
ดวยชุดฝกการอานสูงขึ้น
กวากอนไดรับการฝกชุด
แบบฝกการอานทั้ง 4 ชุด  

91 มิสจิตรา จันทรหอม การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เขียนกอนการเรียนและ
หลังเรียนโดยใชแบบฝก
เขียนเชิงสรางสรรคและ
แบบฝกการเขียนที่ครูเปน
ผูกําหนดเนื้อเรื่องของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเขียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียน
โดยใชแบบฝกการเขียนเชิง
สรางสรรคและแบบฝกการ
เขียนที่ครูเปนผูกําหนดเนื้อ
เรื่อง  

นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบ
ฝกการเขียนเชิงสรางสรรค
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
สูงกวานักเรียนโดยใชแบบ
ฝกการเขียนที่ครูเปนผู
กําหนดเนื้อเรื่องอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
 

92 มิสเฉลา หนูงาม ผลการใชแบบฝกที่มีตอ
ความสามารถในการอาน
ที่ประสมสระคงรูปของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  

ศึกษาพัฒนาการดานการ
อานคําที่ประสมสระคงรูป 
โดยใชแบบฝกอานคําที่
ประสมสระคงรูปของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3  

หลังจากที่นักเรียนไดฝก
ดวยแบบฝกหัดอานคําที่
ประสมสระคงรูปกอนและ
หลังเรียน พบวา นักเรียน
มีพัฒนาการทางดานการ
อานคําที่ประสมสระคงรูป
ดีขึ้น 
 

93 มิสจิดาภา กงทอง ศึกษาปจจัยที่สงผลให
นักเรียนขาดความคิด
สรางสรรคในการ
สรางสรรคผลงานวิชา
คอมพิวเตอร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาปจจัยที่สงผลให
นักเรียนขาดความคิด
สรางสรรคในการสรางสรรค
ผลงานในวิชาคอมพิวเตอร
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/2 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ผลการเปรียบเทียบปจจัย
ที่สงผลใหนักเรียนขาด
ความคิดสรางสรรคในการ
สรางสรรคผลงานในวิชา
คอมพิวเตอรกอนและหลัง
การทดลอง พบวา 
นักเรียนมีความคิด
สรางสรรคจากการมี
ตัวอยางใหดู  
 

94 มิสสิรวิทย   ฉ่ําตุย การศึกษาพฤติกรรมการ
ไมสงงานวิชาดนตรีไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/4 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาสาเหตุพฤติกรรมการ
ไมสงงานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/4  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

สาเหตุที่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/4 ไม
สงงานวิชาดนตรีไทยมาก
ที่สุด คือ การบานมาก
เกินไป  แบบฝกหัดยากทํา
ไมได  ครูไมยกยองเมื่อทํา
ถูก  ตามลําดับ  
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95 มิสกฤตกร น้ําทิพย การหาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช
รูปภาพตามแบบแผนของ 
CCITA ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษในดานทักษะ
การอานและการเขียน กอน
และหลังเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษดวยรูปภาพ
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  และ 2) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ของผูเรียน 

นักเรียนมีความสามารถ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
แสดงวา นักเรียนมีการ
พัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนดีขึ้น  และ
ดานความพึงพอใจของ
นักเรียนในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทั้ง 3 
ดาน มีความตองการอยูใน
ระดับมาก 

96 มิสนวพร ปนทอง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การแก
โจทยปญหา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใช
แบบฝกทักษะ เรื่อง การแก
โจทยปญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรโดยใชแบบฝก
ทักษะ เรื่อง การแกโจทย
ปญหา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน  
 
 

97 มิสอรวรรณ ธนะวัฒน การพัฒนาดานการอาน
ภาษาไทย  

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดแบบฝก
การอาน     

คะแนนการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝก
ดวยชุดฝกการอานสูงขึ้น
กวากอนไดรับการฝกทั้ง 4 
ชุด  

98 มิสการุณ วรศิลป การวัดเจตคติความมั่นใจ
ในการเรียนวิชาทัศนศิลป 
เรื่อง การวาดภาพ
ลายเสนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  ที่ไดรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป 
เรื่อง การวาดภาพลายเสน
ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/2 ที่
ไดรับการเรียนการสอนดวย
วิธีการสอนแบบบูรณาการ
กอนเรียนและหลังเรียน  
และเพื่อวัดเจตคติทางการ
เรียนวิชาทัศนศิลป เรื่องการ
วาดภาพลายเสน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4/2 ที่ไดรับการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ     

การวัดเจตคติทางการ
เรียนวิชาทัศนศิลปของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4/2 ที่ไดรับการเรียน
การสอนดวยวิธีแบบ
บูรณาการ ระหวางกลุม
กอนเรียนและหลังเรียน 
พบวา คะแนนการทดสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
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99 มิสนันทนา สายโรจน การสงเสริมทักษะการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษ  

แกปญหาในการออกเสียง
คําศัพทใหถูกตอง นักเรียน
เกิดความเชื่อม่ันในการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษและ
สะกดคําศัพทไดดวยตนเอง    

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4/6 หลังจากไดเรียน
และทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 
ทําใหนักเรียนมีความรู 
ความจําเกี่ยวกับคําศัพท
และสามารถทําแบบฝกหัด
หลังเรียนไดสูงขึ้น  
 
 

100 มิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล การฝกทักษะกระบวนการ
คิดทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรโดยใชแบบ
ฝกทักษะ เรื่อง การ
ดํารงชีวิต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/2 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ฝกทักษะกระบวนการคิด
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร โดยใชแบบฝก
ทักษะเรื่อง การดํารงชีวิต
ของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/2 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรโดยใชแบบ
ฝกทักษะกระบวนการคิด 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/2 หลัง
การเรียนสูงกวากอนการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 

101 มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ การใชเทคนิคการทองสูตร
คูณเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดคํานวณชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/3  

ศึกษาและเปรียบเทียบผล
การใชวิธีการทองสูตรคูณใน
รูปแบบตางๆ ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะ
การคิดคํานวณ 

ผลการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการทดสอบสูตรคูณ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
 

102 มิสปุญชญา สงาเอี่ยม การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวิชา Social 
Studies โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบใช
คําถามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/5     

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
Social Studies โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบใชคําถาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา Social Studies โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบ
ใชคําถามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/5 จาก
การประเมินกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา การ
ประเมินหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน แสดงวา
นักเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  
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103 ม.นพดล ปญญาดี Impact of Total 
Physical Response  
(TPR) Method on 
Primary 4 EFL 
Learners Preception 
of Vocabulary 
Acquisition 

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

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 
 

104 มิสจรรยา สินถาวร ผลสัมฤทธิ์จากการทอง
สูตรคูณทําใหนักเรียนคิด
คํานวณได   

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 
 

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
หลังการเรียนสูงกวากอน
การเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตร   

105 มิสพวงทอง วงศพลับ การปรับปรุงและพัฒนา
แผนภาพขั้นตอนการผูก
เงื่อนลูกเสือของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 1 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ปรับปรุงและพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพแผนภาพ
ขั้นตอนการผูกเงื่อนลูกเสือ 
5 อยาง  

   แผนภาพขั้นตอนการผูก
เงื่อนลูกเสือมีคุณภาพอยู
ในเกณฑดีมาก 

106 ม.พิษณุพงศ สรอยเกียว การศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนวอลเลยบอลใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

มีความรูและความเขาใจใน
กีฬาวอลเลยบอล การตีลูก
ลาง การฝกทักษะตางๆ การ
จับมือที่ถูกตองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ
เปนการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญา 
 

นักเรียนสวนใหญมี
พัฒนาการที่ดีและ
บางสวนยังตองมีการ
พัฒนาและทบทวนอยู
เสมอ  

107 มิสพรพนา ศิริปน การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบใช
คําถามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/2   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบใชคําถาม 

   ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชคําถาม พบวา ผล
การประเมินหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน  
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108 ม.ศรายุทธ บัวศรี การสรางหนังสือเสริม
ประสบการณการอาน
เรื่องสั้นวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

พัฒนาการสรางหนังสือ
สงเสริมประสบการณการ
อานเรื่องสั้นวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
การใชกิจกรรมการอานเรื่อง
สั้นที่มีภาพประกอบ และทํา
แบบฝกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5/4 มีความคิดเห็นการ
สรางหนังสือสงเสริมการ
อาน เรื่อง การสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย โดยรวม
อยูในระดับมาก  

109 มิสยุพาพันธ โคตรพัฒน การพัฒนาทักษะการคิด
แกโจทยปญหาโดยใชแบบ
ฝกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 

แกปญหาและผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาการคิดวิเคราะห การ
ตีความโจทยปญหาวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางหลัง
การเรียนสูงกวากอนเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตร  
 

110 มิสปูรดา   จี๊ดนาเกลือ การศึกษาการปรับ
พฤติกรรมความ
รับผิดชอบการสงงานของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดย
การใชเทคนิคการ
เสริมแรงทางบวก   

ศึกษาการปรับพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการสง
งานของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/5 โดย
การใชเทคนิคการเสริมแรง
ทางบวก     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5/5 จํานวน 14 คน มี
พฤติกรรมไมสงงานหลัง
รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดสงงานครบ
ทุกคน  และนักเรียน
จํานวน 3 คน ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

111 ม.สุเทพ วิสุทธิศรีศิลป การศึกษาผลการใช
โปรแกรม CAI เพื่อฝก
ทักษะการพิมพและใชงาน
แปนพิมพของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
5   

ศึกษาผลการใชโปรแกรม 
CAI ฝกทักษะการพิมพและ
ใชงานแปนพิมพของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5/2 มีทักษะการพิมพ
และการใชงานแปนพิมพ
อยางถูกตองเพิ่มขึ้น
หลังจากไดรับการฝกโดย
ใชโปรแกรม CAI 
โปรแกรมพิมพไทย  

112 มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์ การพัฒนาทักษะในดาน
การอานระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5   

พัฒนาทักษะในดานการอาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5    

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ดานการอานสะกดคํา
สูงขึ้น แสดงวานักเรียนมี
การพัฒนาทักษะดานการ
อานดีขึ้น 

113 มิสวิลาวัณย ยืนยง การพัฒนาทักษะในดาน
การอานโนตสากล เพื่อ
สงผลตอการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีคียบอรดระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5   

พัฒนาทักษะในดานการอาน
โนตสากลระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5     

นักเรียน 2 คน มีปญหาใน
ดานทักษะการอานสะกด
คํา จึงใชแบบทดสอบการ
เขียนอานโนตสากลและ
การปฏิบัติเครื่องดนตรี
คียบอรดมีระดับผลการ
อานอยูในเกณฑดี  
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114 ม.เจด็จ ชนะประสพ การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาศิลปะ
โดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ศิลปะโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาศิลปะ
โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6/6 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
สูงกวากอนการจัด
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 

115 มิสเจรดา   รัฐประเสริฐ การพัฒนาทักษะการอาน
โดยใชหนังสือเสริมการ
เรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 

พัฒนาการอานหนังสือ
ภาษาไทย โดยการใช
กิจกรรมการอานเรื่อง และ
ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่อง 

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การอานสูงขึ้น  และผล
การหาประสิทธิภาพของ
หนังสือสงเสริมการอาน
หลังจากนักเรียนไดทํา
แบบฝกหัดทายบทคิดเปน
รอยละ 84.67   
 
 

116 มิสคนึงนิตย   ชูชื่น การพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
นาฏศิลป พื้นฐานรําไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

1) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
พื้นฐานรําไทย  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน  
และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจที่มีตอเอกสาร
ประกอบการเรียน 

1.   เอกสารประกอบการ
เรียนรูวิชานาฏศิลป ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 
พื้นฐานรําไทย มี
ประสิทธิภาพเทากับ 
84.20/81.43  สูงกวา
เกณฑ 80/80  2. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 หลัง
เรียนดวยเอกสาร
ประกอบการเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  3. 
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอเอกสารประกอบการ
เรียน วิชานาฏศิลป 
พื้นฐานรําไทย โดยรวมอยู
ในระดับมาก   
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117 มิสขนิษฐา รัตตะมณี การพัฒนาแผนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  

พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ผลการทดสอบคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนหลังจากไดรับการ
เรียนโดยใชแผนการ
จัดการเรียนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ   

118 มิสจันทนา ศิริโสภาพงษ การศึกษาการปรับ
พฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทํางาน
ดานการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีโดย
การใชการเสริมแรง
ทางบวกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ปรับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของผูเรียน 

นักเรียนทั้ง 5 คน มีความ
พึงพอใจที่ไดรับดาวเปน
แรงเสริม มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน
มากขึ้น 

119 ม.นที ศรีสมัย การมาสายของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – 
ป.6)  

สงเสริมและปลูกฝงให
นักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย 
มีความซ่ือสัตย สุจริต และมี
ความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองใหเปนคนตรง
ตอเวลา 

ผูเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น 
หลังจากไดมีจดหมายเชิญ
ผูปกครองมาพบ เพื่อหา
แนวทางแกไขปญหา 
ปรากฏวาผูเรียนอยูใน
เกณฑดีขึ้น  

120 มิสกัญจนันท   แกวคง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการให
เหตุผลของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ TAI  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การบวก 
การลบ การคูณ การหาร
เศษสวน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอน
และหลังเรียนดวยการเรียนรู
แบบ TAI และเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถ
ในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอน
และหลังเรียนดวยการเรียนรู
แบบ TAI 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง
การบวก การลบ การคูณ 
การหารเศษสวนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 หลังเรียนดวยการจัด
กิจกรรมเรียนรูแบบ TAI 
สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  และ 2. 
ความสามารถในการให
เหตุผลของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 หลัง
เรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ TAI สูง
กวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
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121 ม.จิรพงษ พุทธรสเจริญ ความสามารถในการใช
โปรแกรม Microsoft 
Powerpoint ของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาความสามารถในการ
ใชโปรแกรม Microsoft 
Powerpoint ของนักเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6/3 มีความรูพื้นฐาน
ของการใชโปรแกรม 
Microsoft Powerpoint 
สูงที่สุด รองลงมาคือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6/5 และ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/6  
ตามลําดับ 
 

122 มิสอรอุษา   ปทุมชัย การศึกษาพฤติกรรมการ
สงงานลาชากวากําหนด
รายวิชาวิทยาศาสตร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6  

หาสาเหตุของการไมสงงาน
ในรายวิชาวิทยาศาสตรและ
แนวทางการแกปญหาการไม
สงงานภายในระยะเวลาที่
กําหนดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6       

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6  รอยละ 84.0  เกิด
จากครูแตละวิชา
มอบหมายงานมากเกินไป
จึงทํางานสงไมทัน   รอย
ละ 67.27  เกิดจากครู
ประจําวิชาไมมีมาตรการ
เด็ดขาดในการสงงานที่
มอบหมาย  และรอยละ 
67.27  ไมเขาใจเนื้อหาที่
บรรยายและงานที่
มอบหมายไมชัดเจน  
 

123 ม.กันตพงษ เขมชัชวัล การใชแบบฝกเพื่อ
พัฒนาการเขียนคําคลอง
จองของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาและเปรียบเทียบผล
การพัฒนาการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง คําคลอง
จอง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ดวย
แบบฝก 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6/6 มีการพัฒนาทักษะ
ในการเขียนคําคลองจอง
มากขึ้นตามระดับ
ความสามารถของตนเอง 

124 มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบใช
คําถามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/2  

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบใชคําถาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบใช
คําถามของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 6/2 จาก
การประเมิน พบวา 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน แสดงวา
นักเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  
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125 มิสชนิตา วรรณพาหุล การสรางแบบฝกเสริม
ทักษะวิทยาศาสตร ชุด 
การใชสารเคมี โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2556  

สรางและพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะพื้นฐาน
วิทยาศาสตร ชุด การใช
สารเคมี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา       

1.  จากผลการทดลองใช
แบบฝกเสริมทักษะ
วิทยาศาสตรกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
พบวา แบบฝกเสริมทักษะ
วิทยาศาสตรมีความ
เหมาะสมมากที่สุด  และ 
2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ที่ใชแบบฝกทักษะ
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงวาแบบฝกเสริม
ทักษะชุดนี้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง 

126 มิสสุภัสสร บํารุงทรัพย การปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการสงงาน
ในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร รหัส 21101 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

หาประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะ เรื่อง การปรับ
พฤติกรรมนักเรียนที่ขาด
ความรับผิดชอบในการสง
งานวิชาวิทยาศาสตร รหัส 
21101 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  

นักเรียนหลังจากปรับ
พฤติกรรมที่ขาดความ
รับผิดชอบในการสงงาน
วิชาวิทยาศาสตร นักเรียน
มีความรับผิดชอบในการ
สงงานมากขึ้น และมีผล
การเรียนมากขึ้นกวาเดิม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

127 มิสอุมาทิพย วรพิพัฒน การปรับพฤติกรรมการ
เรียนใหมีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/1 ป
การศึกษา 2556  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนใหเปนผูมีวินัยและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่
และการเรียนดีขึ้นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/1 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนมีความ
กระตือรือรนตอการมา
เรียนและการเรียนมากขึ้น 
มีความเอาใจใสตอการ
เรียน รับผิดชอบและสนใจ
เรียนมากขึ้น  

128 ม.พรภิรมย  พิมสุวรรณประทีป ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่เรียน
รายวิชา สุขศึกษา ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2556 ที่มีตอครูผูสอน  
 

ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่เรียนรายวิชา
สุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2556 ที่มีตอ
ครูผูสอน  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา มีความพึง
พอใจตอครูผูสอนใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด  
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129 มิสนพเกา   ปราชญากุล การพัฒนาสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสวิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง การใช
งานโปรแกรม Google 
Sketch Up ในการ
ออกแบบโมเดล ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

พัฒนาสื่อการสอนวิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง การใช
งานโปรแกรม Google 
Sketch Up ในการ
ออกแบบโมเดล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 หอง 1 ถึง หอง 3 และ
เพื่อความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  
 

1.  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
หลังจากใชสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสสูงกวากอน
การใช และ 2. นักเรียนมี
ความคิดเห็นตอส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสภาพรวมอยู
ในระดับดี  

130 มิสฤทัยทิพย ฉันวิจิตร การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระ
วิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟา
อากาศ โดยใชรูปแบบวัฏ
จักรการเรียนรู 5 ขั้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1  

พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู 5 ขั้น กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
เรื่อง ลมฟาอากาศ และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

นักเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 
ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
และความพึงพอใจที่มีตอ
กิจกรรมภาพรวมอยูระดับ
ปานกลาง  
 

131 มิสสมฤทธิ์   แสงจันทร การพัฒนาทักษะการอาน
ออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/4  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

พัฒนาทักษะการอานออก
เสียงภาษาอังกฤษจากแบบ
ฝกทักษะการอานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/4  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   
 

นักเรียนที่ไดรับแบบฝก
การอานภาษาอังกฤษ 
จํานวน 5 ชุด มีทักษะการ
อานดีขึ้น และมีความ
มั่นใจในการอานมากขึ้น  

132 ม.สงคราม นิคมไพบูลย การปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่มีพฤติกรรม
กาวราวและไมสนใจเรียน
ไมสงงาน (ศึกษาเฉพาะ
กรณี) 

ปรับและหยุดพฤติกรรมของ
นักเรียนใหสนใจเรียนมาก
ขึ้น   

นักเรียนที่ไดรับการปรับ
พฤติกรรมโดยการใช
ทฤษฎีเสริมแรงในการ
จัดการเรียนการสอนมี
ความสนใจเรียนมากขึ้น  
  
 

133 มิสรัชนีวรรณ   เตาสุวรรณ การสงเสริมการทอง
คําศัพทในวิชา Social 
Studies  

พัฒนาการทองศัพทและ
สงเสริมการทองคําศัพทของ
นักเรียนโดยใชกิจกรรม
แบบฝกหัดเกี่ยวกับคําศัพท
ภาษาอังกฤษวิชา Social 
Studies   
 
 

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เขียนคําศัพทและทํา
แบบฝกหัดเกี่ยวกับ
คําศัพทภาษาอังกฤษหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  
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134 มิสสายทอง สงฆเจริญ การสงเสริมทักษะการ
อานคําศัพทและการฟง
ภาษาอังกฤษ  

ศึกษาผลการพัฒนาผูเรียน
ดานทักษะการอานแปลเรื่อง
และการจับใจความเนื้อเรื่อง
ขอ SRA โดยเปรียบเทยีบ
ผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียน
ระหวางผูเรียนกลุมทดลอง
และผูเรียนกลุมควบคุม   

ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใช
วิธีการอาน SRA ทําให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดานทักษะ
การอานดีขึ้น  

135 มิสภิญญาพัชร ฉลาดเขียว การพัฒาทักษะในดาน
การเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ปการศึกษา 2556  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ
เขียนสะกดคํากอนและหลัง
การสอนโดยใชแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1   

การใชแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําทําให
ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกด
คําหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง คิดเปน
รอยละ 56  

136 มิสสุมานิต เรืองกระจาง การศึกษาการปรับ
พฤติกรรมความ
รับผิดชอบการสงงานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1/5 โดยการใชเทคนิค
เสริมแรงทางบวก  

ศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับ
การสงงานของนักเรียนใน
รายวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/5 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทย มี
ผลสัมฤทธิ์และลด
พฤติกรรมขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานดี
ขึ้น  

137 มิสอุษา จันทร การสรางเสริมวินัยใน
ตนเองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

เปรียบเทียบวินัยในตนเอง
ระหวางนักเรียนที่ใชชุด
ความรูสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและนักเรียนที่
ใชกิจกรรมตามปกติใน
ชีวิตประจําวัน   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มีพัฒนาการทางดาน
การสงเสริมวินัยในตนเอง
ดวยชุดใหความรูสงเสริม
ความสามารถในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน 
สงผลใหตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
สงเสริมวินัยในตนเอง  

138 มิสภรทิพย สิมมา การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชแบบ
ฝกทักษะ เรื่อง การแปลง
ทางเรขาคณิต ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

หาประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะ เรื่อง การแปลงทาง
เรขาคณิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2   และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การแปลง
ทางเรขาคณิต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2         

   แบบฝกทักษะเรื่อง การ
แปลงทางเรขาคณิต มี
ประสิทธิภาพเทากับ 
79.38/77.33  สูงกวา
เกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
75/75  และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนโดย
ใชแบบฝกทักษะสูงกวา
กอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01   
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139 มิสศิริกุล  สถิตมิลินทากาศ การแกปญหาการออก
เสียงพินอินโดยใชชุดฝก
ทักษะการอานออกเสียง
พินอินของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที 2 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

1) เพื่อฝกการออกเสียงพิน
อินสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  2) 
เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางดานการออกเสียงพินอิน
ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 

1.  ความสามารถในการใช
ชุดฝกการอานออกเสียง
พินอินของนักเรียนหลัง
การสอนมีประสิทธิภาพ
ผานเกณฑ 70/70  และ 
2. นักเรียนหลังจากไดรับ
ฝกดวยชุดฝกการอานออก
เสียงพินอินผานเกณฑรอย
ละ 95 
 

140 มิสกัลยาณี จันทรเทศ ธาตุและสารประกอบ 
วิชาวิทยาศาสตร  

ทดลองใชสื่อการสอน
คอมพิวเตอร เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ ในการ
พัฒนาการเรียนรูรายวิชา
วิทยาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ป
การศึกษา 2556   

นักเรียนมีผลการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงวนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  

141 มิสนภาพร จิตตอารียเทพ พฤติกรรมการทํางานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

พัฒนาลักษณะนิสัยและ
ทักษะกระบวนการทํางาน
ของผูเรียนใหมีความคิด
สรางสรรคในการทํางานให
เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรูไดเหมาะสมกับงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2   

ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนจนสําเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงคของการ
เรียนอยูในผลการเรียนที่ดี 
แสดงวาผูเรียนมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ที่ดีขึ้น แตตองการกระตุน
เตือนเพื่อทําใหการปฏิบัติ
กิจกรรมไดดีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

142 มิสวิภา นาคมอญ การพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนในการเรียนรวม
กิจกรรมกลุมโดยใชเกม
ละครสรางสรรค 

ศึกษาเกมกิจกรรมการเลน
ละครสรางสรรคที่มีผลตอ
การพัฒนาศักยภาพในการ
รวมทํากิจกรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา และศึกษา
ประโยชนที่นักเรียนไดรับ
จากการเขารวมกิจกรรมใน
กลุม   
 
 
 
 

1.  กิจกรรมเกม 3 ภาพ 
พบวา หลังทํากิจกรรม
นักเรียนมีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในเกณฑดี  2. กิจกรรม
นิทาน – ดนตรี – ลีลา  
พบวา หลังทํากิจกรรม
นักเรียนมีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในเกณฑดี  3. กิจกรรมตัว
ตอกลไก พบวา หลังทํา
กิจกรรมนักเรียนมีคาเฉลี่ย
รวมอยูในเกณฑดี  
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143 ม.ประจักษ ศรีภักดี แนวโนมสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2   

ศึกษาขอมูลดานสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
มีแนวโนมในทิศทางใด เพื่อ
เปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาแผนการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาหรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

แนวโนมสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียนดีขึ้น 
พบวา นักเรียนไมผาน
เกณฑดีขึ้น จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 0.90  และ
มีพัฒนาระดับสมรรถภาพ
ของตนเองเพิ่มขึ้น จํานวน 
18 คน คิดเปนรอยละ 
8.18  
 
 

144 ม.อนันต จิตตอารียเทพ ศึกษาพฤติกรรมการเรียน
วิชาพลศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนเซนตหลุยส  
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาพฤติกรรมการเรียน
วิชาพลศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 
6 หอง ที่ไดรับการบันทึก
พฤติกรรมหลังเรียนมี
พฤติกรรมดีขึ้นทุก
หองเรียน  
 
 

145 มิสปรางคทิพย ทิคเกล การศึกษารูปแบบการคิด
ที่ผิดเรื่องการคูณ และการ
หารจํานวนเต็มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษารูปแบบการคิดที่ผิด 
เรื่อง การคูณ และการหาร
จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา   

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 แสดง
การคิดที่ผิด เรื่อง การคูณ
และการหารเลขจํานวน
เต็มทั้งหมด 8 รูปแบบ 
พบวา รูปแบบที่ 2 มาก
ที่สุด  
 
 

146 ม.ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ การวิจัยพัฒนาการอาน 
(ศึกษารายกรณี) วิชา
ภาษาไทย   

พัฒนาการอานเรื่องจาก
หนังสือวิชาภาษาไทยโดย
การใชกิจกรรมการอานเรื่อง 

การประเมินความคิดเห็น
ในการสรางหนังสือ
สงเสริมการอานโดยภาพ
รวมอยูในระดับเหมาะสม
มาก  
 
 

147 มิสรุงทิวา บุญมี การสงเสริมเจตคติในการ
สงงานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 

สงเสริมเจตคติในการสงงาน
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 

การสงงานวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนหลังจากการ
สงเสริมเจตคติสูงขึ้น  
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148 ม.ชัยวัฒน สุทธาพัฒนธานนท คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาระดับและจัดลําดับที่
ของคุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคทั้ง 8 ดาน ตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน   

ระดับของคุณลักษณะของ
ครูที่พึงประสงคตามทัศนะ
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ตาม
คุณลักษณะ 8 ดาน พบวา
อยูในระดับปานกลาง และ
ลําดับที่ของคุณลักษณะ
ของครูที่พึงประสงค เรียง
ตามลําดับจากมากไปนอย 
คือ ดานการเปนพลเมืองดี
ในสังคมประชาธิปไตย 
ดานคุณธรรมและความ
ประพฤต ิดานสุขภาพกาย
และจิต  ดานมนุษย
สัมพันธ  ดานการสอน 
ดานบุคลิกลักษณะ  ดาน
การอบรมและการ
ปกครอง ดานวิชาการ 
ตามลําดับ  

149 มิสดวงใจ นาคปุณบุตร การมาสายของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – 
ม.3)  

สงเสริมและปลูกฝงให
นักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย 
มีความซ่ือสัตย สุจริต และมี
ความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองใหเปนคนตรง
ตอเวลา 

จากการศึกษาระเบียบ
และนํามาปฏิบัติจริงกับ
ผูเรียน พบวา ผูเรียนมี
พฤติกรรมดีขึ้นอยูใน
เกณฑดี  

150 มิสสุพัตรา แกวแสนสุข การศึกษาเปรียบเทียบ
การสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิโดยการใชสื่อการ
สอน (คลิปนารู. สไลด
พิเศษ) เสริมแรงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3  

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

การสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิโดยใชสื่อการสอน 
(คลิปนารู, สไลดพิเศษ) 
เสริมแรง สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์วิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได
จริง และผูเรียนมีความชื่น
ชอบสื่อการสอนและ
วิธีการสอนแบบนี้ 
บรรยากาศการเรียนการ
สอนดี การควบคุมชั้น
เรียนเปนไปโดยงาย และ
สามารถพัฒนาใชไดทุก
ระดับชั้น   
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151 ม.วีรยุทธ วัชรพงษ การศึกษาพฤติกรรมการ
ไมสงงานการบานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3/5 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/5 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

สาเหตุการไมสงงาน/
การบานมากที่สุด คือ การ
ใหการบานมากเกินไป 
และแบบฝกหัดยากทํา
ไมได  

152 มิสเกศรา   เจียมเจริญ พฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนเซนตหลุยส  
ฉะเชิงเทรา   

สํารวจพฤติกรรมการใชงาน
อินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

นักเรียนมีพฤติกรรมการใช
งานอินเทอรเน็ตโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ 
พบวา เพศชายและเพศ
หญิงมีพฤติกรรมการใช
งานอินเทอรเน็ตอยูใน
ระดับปานกลาง   

153 มิสอัญชลี อยูสุข การวัดเจตคติของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ที่มีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

วัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอ
วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาภาษาอังกฤษโดยคา
คะแนนเฉลี่ย 3.76  

154 ม.ไพรินทร กลอมสกุล การสรางบทเรียน
สําเร็จรูป ชุดมนตเสนห
แหงเพลงไทย   

สรางและพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป ชุดมนตเสนหแหง
เพลงไทย และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาดนตรีและ
ศิลปะ           

หลังทดลองใหนักเรียน
ทดลองใชบทเรียน
สําเร็จรูป ชุดมนตเสนห
แหงเพลงไทย มีความ
เหมาะสมมากที่สุด และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนใช
บทเรียนสําเร็จรูป 

155 มิสวีนา ซอดี การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
อานภาษาไทยโดยใชชุด
แบบฝกการอานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกการ
อานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดแบบฝก
การอาน 

คะแนนเฉลี่ยการอานของ
นักเรียนที่ไดรับการฝกการ
อานสูงกวากอนไดรับการ
ฝกการอานจากชุดฝกการ
อานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

156 มิสประภาศรี   มิลเลอร การพัฒนาการสอนโดยใช
กระบวนการฟงและการ
ใชสื่อประกอบ   

เปนแนวทางและพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ทักษะการฟงโดยการใชการ
สอนแบบ TPR 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการสอบ
แบบ TPR ตางจากกอน
การทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01 
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157 ม.วินิจ กิจเจริญ การศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 3 ในเรื่องการไมสง
งาน/การบาน 

ศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ผลการวิเคราะหนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 มี
พฤติกรรมไมสงงาน/
การบานคือการให
การบานมากเกินไป และ
แบบฝกหัดยากทําไมได  

158 มิสรําพึง ศรีสวัสดิ์ การศึกษาพฤติกรรมเรื่อง
ไมสงงาน/การบาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3/3 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   

แกปญหานักเรียนขาดความ
รับผิดชอบในการสงงานโดย
เสริมสรางแรงจูงใจ ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.3/3 
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะหนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3/3  
มีพฤติกรรมไมสงงาน/
การบาน คือ ลืมทําและ
การใหการบานมากเกินไป  

159 ม.จิรวัฒน ศรีสวัสดิ์ การศึกษาพฤติกรรมเรื่อง
ไมสงงาน/การบาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3/1 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   

แกปญหานักเรียนขาดความ
รับผิดชอบในการสงงานโดย
เสริมสรางแรงจูงใจ ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.3/1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะหนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3/1  
มีพฤติกรรมไมสงงาน/
การบาน คือ แบบฝกหัด
ยากทําไมได  ครูอธิบาย
เร็วเกินไป และเวลานอย 

160 มิสหทัยชนก   ศรีชนะวัฒน การวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล  

1) เพื่อวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานดานตางๆ ของ
นักเรียนที่เรียนในวิชาเคมี 
ชั้น ม.4/1 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2556  2) เพื่อ
ศึกษาจุดเดน จุดดอย ที่ควร
ไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงนักเรียนแตละคน
ในช้ัน ม.4/1 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2556  และ  3) 
เพื่อศึกษาแนวทางการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหสามารถพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนแตละ
คนและทุกคนในชั้น ม.4/1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2556 

1. ภูมิหลังของครอบครัว
นักเรียนสวนใหญอาศัยอยู
กับบิดา-มารดา   
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GPA) เฉลี่ย ระหวาง 
3.00 – 4.00  จํานวน 22 
คน ระหวาง 2.00 – 2.99 
จํานวน 16 คน   
3. ผลการทดสอบกอน
เรียน สวนใหญอยูในกลุม
กลาง 3 – 5 คะแนน 
จํานวน 24 คน  
4. พัฒนาการดานตางๆ 
ของนักเรียนมีน้ําหนักและ
สวนสูงตามเกณฑ  
5. วิเคราะหผูเรียนตาม
แบบ SWOT Analysis 
นักเรียนมีความสนใจวิชา
วิทยาศาสตร นักเรียนขาด
ความสามารถในการคิด   
6. วิเคราะห PMIA 
นักเรียนควรไดรับการ
พัฒนาความสามารถใน
การคิด 
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161 ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร การสงเสริมเจตคติในการ
สงงานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6/4 และ 6/3 ของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

สงเสริมเจตคติในการสงงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/4 และ 6/5  

ผลการสงงานในวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพหลัง
การสงเสริมเจตคติสูงกวา
กอนไดรับการการสงเสริม
เจตคติ แสดงวานักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการสง
งานสูงขึ้น  

162 ม.อรุณชัย ทรัพยเฟองฟู การฝกกระบวนการคิด
สรางสรรคขั้นพื้นฐานดวย
ทักษะการเขียนของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2556   

สรางเสริมความคิดในเชิง
สรางสรรคและพัฒนาการใน
เชิงบวก 

ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการใชแบบ
ฝกทดสอบและพัฒนา 
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการใชความคิดดีขึ้น  

163 มิสบงกช บุญเจริญ ผลการใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือที่มีตอ
ความสามารถในการ
เรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาพัฒนาการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใช
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 และเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเรียนรู
คําศัพทของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งไดรับ
การสอนแบบรวมมือกับการ
เรียนการสอนปกติ     

1.  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การสอนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือในวิชา
ภาษาอังกฤษ มี
ความสามารถในการ
เรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษหลังการสอน
สูงกวากอนการอสน โดยมี
คะแนนความกาวหนาใน
การจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยรอยละ 
20.42  และ 2. นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
ไดรับการสอนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือในวิชา
ภาษาอังกฤษ มี
ความสามารถในการ
เรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษสูงกวา
นักเรียนในกลุมที่ไดรับการ
สอนปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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164 มิสปราณี มูลแจ คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคในทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาคุณลักษณะของครูที่
พึงประสงคในทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา     

คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคในทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ตอครูที่
มีความเสียสละเพื่อ
สวนรวม  มีความสุภาพ
ออนโยน  เอาใจใสเรื่อง
ความสะอาดของรางกาย  
มีความเมตตากรุณา  อยู
ในระดับมากที่สุด  
 

165 มิสนฤมล จูงใจ ศึกษาการเขียนตัวอักษร
ภาษาจีนของนักเรียนโดย
ใชชุดฝกการเขียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/5 เลือกภาษาจีน   

แกปญหาและปรับปรุงการ
เขียนตัวอักษรภาษาจีนที่ไม
ถูกตอง  

นักเรียนที่ไดรับการฝก
เขียนตัวอักษรภาษาจีนมี
ระดับปรับปรุง 

166 มิสนํ้าฝน คงแสนคํา การปรับเปลี่ยนวินัยและ
พฤติกรรมในการ
รับผิดชอบ   

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนใหเปนผูมีวินัยและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่
และการเรียนดีขึ้นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/1     

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4/1  มีความ
กระตือรือรนตอการมา
เรียนและการเรียน มี
ความเอาใจใสตอการเรียน
มากขึ้น มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ไมขาดเรียนหรือ
มาสาย หลังจากไดรับคํา
ชมเชย และการใช
แรงจูงใจเสริมแรงใหกับ
นักเรียน  
 

167 ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ การศึกษาคุณลักษณะของ
ครูที่พึงประสงคตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาระดับและจัดลําดับ
คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคทั้ง 8 ดาน ตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของ
ครูโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ระดับของคุณลักษณะของ
ครูที่พึงประสงคตามทัศนะ
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ตาม
คุณลักษณะทั้ง 8 ดาน 
พบวา อยูในระดับปาน
กลาง และลําดับที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดาน
การเปนพลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตย  
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168 มิสเกษรา เฉยงาม ความพึงพอใจในการเรียน
วิชาประวัติศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที 4     

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4/2 มีผลการทดสอบ
ยอยทุกสัปดาหโดยรวมอยู
ในระดับเกณฑดีกวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4/4  
 
 

169 มิสฉันทนา ดานดี การทดลองสอนโดยใช
แบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 

สรางแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/5  โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา     

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4/5 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอน
ไดเรียนดวยแบบฝกทักษะ
การอานอยางมี
วิจารณญาณ เพิ่มขึ้นจาก
เดิมรอยละ 30.00  
 
 

170 ม.ณัฐวุฒิ   กระจางเยา ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและศึกษา
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
โดยใชชุดการสอน เรื่อง 
เซต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/2 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตรโดยใช
ชุดการสอนรายวิชา เรื่อง 
เซต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/2  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา     
 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4/2 มีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรและสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง  
 
 
 
 
 

171 มิสพูลทรัพย   รักษาสุข การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอวิชา 
Social Studies ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนวิชา Social 
Studies ใน3 ดาน ไดแก 
ดานปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน ดาน
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และดานผูเรียน 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอวิชา Social Studies 
โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา 
ดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับ
ปานกลาง  ดานปจจัย
สนับสนุนการสอนและ
ดานผูเรียนอยูในระดับ
มาก 
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172 มิสชฏามาศ ศรีชนะวัฒน การวิเคราะหผูเรียน
รายบุคคลชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5  

1) เพื่อวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานดานตางๆ ของ
นักเรียนที่เรียนในวิชาเคมี 
ชั้น ม.5 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2556  2) เพื่อศึกษาจุดเดน 
จุดดอย ที่ควรไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงนักเรียน
แตละคนในชั้น ม.5 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2556 และ 3) 
เพื่อศึกษาแนวทางการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหสามารถพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนแตละ
คนและทุกคนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2556 

1.   ภูมิหลังของครอบครัว
นักเรียนสวนใหญอาศัยอยู
กับบิดา-มารดา  2. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GPA) เฉลี่ย ระหวาง 
3.00 – 4.00 จํานวน 22 
คน และระหวาง 2.00 – 
2.99 จํานวน 16 คน  3. 
ผลการทดสอบกอนเรียน 
สวนใหญอยูในกลุมกลาง 
3 – 5 คะแนน 24 คน  4. 
พัฒนาการดานตางๆ ของ
นักเรียนมีน้ําหนังและ
สวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐาน  5. วิเคราะห
ผูเรียนตามแบบ SWOT 
Analysis นักเรียนมีความ
สนใจในวิชาวิทยาศาสตร 
นักเรียนขาดความสามารถ
ในการคิด  6. วิเคราะห 
PMIA นักเรียนควรไดรับ
การพัฒนาความสามารถ
ในการคิด  
 
 

173 มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี การเพิ่มผลการเรียนของ
นักเรียนโดยการ
ปรับเปลี่ยนดาน
พฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบและระเบียบ
วินัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5/4 (ศึกษาเฉพาะกรณี)  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนใหมีความสนใจ 
ความรับผิดชอบและมี
ระเบียบวินัย และเพิ่มผล
การเรียนของนักเรียน  

นักเรียนทั้ง 3 คน มีความ
เอาใจใสตอผลการเรียน 
รับผิดชอบและสนใจเรียน
มากขึ้น โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมการมาเรียนของ
นักเรียน ไมขาดเรียนหรือ
มาสาย ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายและสงงานตรง
กําหนดเวลา คอย
ชวยเหลืองานตางๆ 
ภายในหองเรียนดวยความ
เต็มใจ มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ตั้งใจเรียนมาก
ขึ้น 
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174 ม.สุรชัย สมหาญวงค ผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาทักษะการใช
อุปกรณวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานในกิจกรรมชุมนุม 
Science Lab ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการใชอุปกรณ
วิทยาศาสตรเปนการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช
อุปกรณวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานในกิจกรรมชุมนุม 
Science Lab ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิเงทรา  

คาเฉลี่ยของคะแนนที่ได
จากการประเมินการ
ทดลองกอนเรียน นักเรียน
แตละกลุมไดคะแนนเฉลี่ย 
10 คะแนน และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.581 
สวนคะแนนของนักเรียน
แตละกลุมหลังเรียนเฉลี่ย
ไดคะแนน 18 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.707  
 

175 มิสรจนา สุวรรณกุล การศึกษาการปรับ
พฤติกรรมความ
รับผิดชอบการสงงาน
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 2 ของนักเรียน
ระดับชั้น ม. 4/6  

ศึกษาการปรับพฤติกรรม
ความรับผิดชอบการสงงาน
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 2 ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.4/6  

นักเรียนระดับชั้น ม.4/6 มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 2  มี
กําลังใจและทําคะแนนได
ดีขึ้น   

176 ม.เอกสิทธิ์   นามแกว การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 
โดยใชแบบฝกทักษะ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/6 โดยใช
แบบฝกทักษะที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

นักเรียนจํานวนหนึ่งมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นโดยใชแบบฝก
ทักษะตางๆ และใชเวลา
ในการทํางานพอควรจึงทํา
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น และยัง
สามารถเขาใจเนื้อหามาก
ยิ่งขึ้น 

177 มิสรุงรักษ   นุมไทย การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5   

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนการคิดวิเคราะหโดยใช
แบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะหเปนสื่อประกอบ 
และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ดานทักษะการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนใหสูงขึ้น  

1.       ชุดฝกทักษะการ
อานเชิงวิเคราะหที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม
เทากับ 82.65/81.41 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ที่กําหนดไว  และ 
2. การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในการใช
ชุดฝกทักษะการอานเชิง
วิเคราะหปรากฏวา 
นักเรียนไดคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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178 มิสมณีรัตน แปนเกตุ การฝกกระบวนการคิด
สรางสรรคขั้นพื้นฐานดวย
ทักษะการเขียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5/5 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

สรางเสริมความคิดในเชิง
สรางสรรค และพัฒนาการ
ในเชิงบวก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/5  

นักเรียนที่ไดรับการฝก
กระบวนการคิดสรางสรรค
ขั้นพื้นฐานดวยทักษะการ
เขียน “biotech กาว
ไกล”  มีความสามารถคิด
ริเริ่มในระดับดีมาก คิด
เปนรอยละ 10.90 ใน
ภาพรวมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/5 มี
ความคิดสรางสรรคขั้น
พื้นฐานในระดับดีมาก
เฉลี่ย 14.54  
 

179 ม.นิคม โขมะนาม การพัฒนาศิลปะดวยการ
ปนรูปคน สัตว จาก
จินตนาการสรางสรรค
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/6   

พัฒนาทักษะศิลปะดวยการ
ปนดินเปนรูปคน สัตว จาก
จินตนาการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/6 

ผูเรียนมีพัฒนาการดาน
ทักษะการทํางานปนไดดี
สวยงาม รูจักการใช
ความคิดสรางสรรคในการ
แกปญหาการเรียนศิลปะ 
  

180 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ การสงเสริมเจตคติในการ
สงงานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5/5   

สงเสริมเจตคติในการสงงาน
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/5 สาย
ศิลป-ภาษา 

คาเฉลี่ยของการสงงาน
วิชาภาษาจีนหลังการ
สงเสริมเจตคติสูงกวากอน
ไดรับการสงเสริมเจตคติ  
 

181 มิสบุญสม บุญประเสริฐ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการสงงาน
ในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเสริม 1 รหัส 
ว32201 เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/3 ป
การศึกษา 2556  
 

ปรับพฤติกรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ดาน
ความรับผิดชอบตอการสง
งาน วิชาอังกฤษเสริม 1 
รหัส ว32201 โดยการสอน
รวมแรงรวมใจแบบ STAD 

นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ในการสงงานมากขึ้นจาก
เดิมและมีผลการเรียนมาก
ขึ้นกวาเดิมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

182 ม.อรรถพงษ ปดตาฝาย การสงเสริมเจตคติในการ
สงงานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6/1 และ 6/2 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

สงเสริมเจตคติในการสงงาน
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/1 และ 
6/2 

คาเฉลี่ยการสงงานในวิชา
สุขศึกษาหลังการสงเสริม
เจตคติ พบวา การสงงาน
สูงขึ้นกวากอนไดรับการ
สงเสริมเจตคติ  
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183 มิสวีณา ศรีเจริญ Using Sefl-Access to 
Promote Secondary 5 
Learners to Get 
Higher Achievement  

encourage learners to 
study English by helping 
them to become aware 
of what particular 
exercises are really 
teaching them making 
suggestions about more 
efficient ways of 
practice or monitoring 
and develop learners’ 
achievement. 

The imformation of 
learners’ pre-test and 
post-test scores form 
using self-access 
learning from table 1 
comfirms that all 
student get higher 
scores after learning 
from self-access while 
the mean scores of 
overall group averages 
test scores as table 2 
increases 24.10%. It 
isn’t a problem for 
learning studying 
individually.  

184 มิสโสภา ธีรจิรัญญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนใหมีวินัยและ
ความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6/3 ปการศึกษา 2556  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนใหเปนผูมีวินัยและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่
และการเรียนดีขึ้นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6/3 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนมีความกระตือ  
รือรนตอการมาเรียนและ
การเรียนมากขึ้น มีความ
เอาใจใสตอการเรียน รับ 
ผิดชอบและสนใจเรียน
มากขึ้น ทําใหบรรยากาศ
การเรียนภายในหองเรียน
เอื้อตอการเรียนรู ทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายและสง
งานตรงกําหนดเวลา รูจัก
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ดวยความเต็มใจ  

185 ม.สุเมธ พุทธเมฆ การศึกษาความคิดรวบ
ยอดที่ผิดพลาดทาง
คณิตศาสตร เรื่อง เซต 
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  

ศึกษาความคิดรวบยอดที่
ผิดพลาดทางคณิตศาสตร 
เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา    

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 มีความคิดรวบยอดที่
ผิดพลาดทางคณิตศาสตร 
เรียงจากมากไปนอย คือ 
การแกโจทยปญหาโดยใช
ความรูเรื่อง เซต  การ
เขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข
สมาชิก  เพาเวอรเซต  สับ
เซต  เซตที่เทากัน  คอม
พลีเมนต  ยูเนียนและ
อินเตอรเซกชัน  ผลตาง  
เอกภพสัมพัทธ  และการ
เขียนแผนภาพเวนน – 
ออยเลอร  ตามลําดับ   
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186 มิสมัลลิกา พุทธเมฆ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพใหกลุมนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมเขาขายไม
รับผิดชอบในการเรียน
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/4   

ทําความเขาใจและหา
คําตอบเกี่ยวกับความ
หลากหลายของลักษณะ
พฤติกรรมที่เขาขายไม
รับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/4  และ
เพื่อนําผลมาพัฒนาศักยภาพ
ในกลุมนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเขาขายไม
รับผิดชอบตอการเรียน    

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6/4 จํานวน 3 คน มี
พฤติกรรมที่ไมรับผิดชอบ
ตอการเรียนดีขึ้น  
หลังจากไดรับคําชมเชย
จากเพื่อนรวมชั้นและ
ครูผูสอน และนักเรียน 2 
คน มีการปรับพฤติกรรม
การมาเรียนของตนเองดี
ขึ้น  สวนนักเรียน 1 คน 
ไมปรับพฤติกรรมของ
ตนเอง  
 
 

187 ม.ประสบสุข   ปราชญากุล พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส วิชาเขียน
โปรแกรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ดวยโปรแกรม 
Kvisoft Flipbook 
Maker Pro 

พัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
วิชาเขียนโปรแกรม ดวย
โปรแกรม Kvisoft 
Flipbook Maker Pro  
และเพื่อแกปญหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมีคะแนนผาน
เกณฑรอยละ 60 ทุกคน 
และมีความแตกตางผล
การทดสอบ แสดงวา 
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส
มีผลตอคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และ 2. 
ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอส่ือชวยสอนดวย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
พบวา มีความคิดเห็นทุก
ขออยูในเกณฑระดับดี  
 
 

188 ม.คํารณ เจริญมาก การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมี เรื่อง อัลไคน 
ระหวางวิธีสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนกับ
วิธีสอนแบบปกติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมี เรื่อง อัลไคน ดวย
วิธีการใชคอมพิวเตอรชวย
สอนและวิธีปกติ    

นักเรียนที่เรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชาเคมี เรื่อง อัลไคน 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
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189 ม.สุรัตน   มูลชัยสุข การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไมผานเกณฑดวยการ
จัดการเรียนรูซอมเสริม
นอกเวลาเรียน รายวิชา
ทักษะคณิตศาสตร 3 
เรื่อง ฟงกชันเอกซโปเนน
เชียล และฟงกชัน
ลอการิทึม ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5/6   

ศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนและหลังของ
นักเรียนที่ไมผานเกณฑที่
ไดรับการจัดการเรียนรูดวย
การซอมเสริมนอกเวลาเรียน 
รายวิชาทักษะคณิตศาสตร 
3 เรื่อง ฟงกชันเอกซโปเนน
เชียลและฟงกชันลอการิทึม 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
5/6    

1.  ระดับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังรับการ
จัดการเรียนรูซอมเสริม
นอกเวลาเรียนของเนื้อหา
ทุกเรื่องสูงกวาเกณฑรอย
ละ 60  และ 2. คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังรับการ
จัดการเรียนรูซอมเสริม
นอกเวลาเรียนของเนื้อหา
ทุกเรื่องแตกตางกับกอน
รับการจัดการเรียนรูซอม
เสริมนอกเวลาเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

190 มิสลําเพย พวงมาลัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการสงงาน
ในการเรียนวิชา ชีววิทยา 
5 รหัส ว33245 เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการสงงานใน
การเรียนวิชา ชีววิทยา 5 
รหัส ว33245 เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6/2 

นักเรียนที่ปรับพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการสง
งานในการเรียนวิชา
ชีววิทยา 5 โดยการสอน
แบบรวมแรงรวมใจ STAD 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบวา 
นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ในการสงงานมากขึ้น และ
มีผลการเรียนมากขึ้น
กวาเดิมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

191 มิสพรเพ็ญ ศาลานอย การพัฒนาทักษะการอาน
ออกเสียงพยัญชนะและ
สระภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6/4 โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานออกเสียง
พยัญชนะและสระ
ภาษาไทย   

พัฒนาทักษะการอานออก
เสียงพยัญชนะและสระ
ภาษาไทยของนักเรียนชมรม
หมอภาษาชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6/4 

การอานออกเสียงโดยใช
แบบฝกพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงพยัญชนะ
และสระภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6/4 มีประสิทธิสูง  และ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ออกเสียงของนักเรียนหลัง
การฝกทักษะการอานออก
เสียงโดยใชแบบฝกพัฒนา
ทักษะการอานออกเสียง
ภาษาไทยสูงกวากอนใช
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
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192 มิสพรพิมล  อติชาติธานินทร การศึกษาคุณธรรมในการ
อยูรวมกันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาคุณธรรมในการอยู
รวมกันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
และเปรียบเทียบคุณธรรม
การอยูรวมกันจําแนกตาม
เพศและอาชีพของ
ผูปกครองนักเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา มีระดับการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการมี
คุณธรรมในการอยูรวมกัน
โดยรวมอยูในระดับสูง  
และ 2. การเปรียบเทียบ
ระดับการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการมีคุณธรรมใน
การอยูรวมกันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่มีเพศตางกัน
มีคุณธรรมในการอยู
รวมกันโดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 
 
 

193 ม.ไพศร   คูหาพัฒนกุล การพัฒนาการเรียนวิชา
ดนตรีปฏิบัติโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5/6 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา ดนตรี
ปฏิบัติ โดยการใชสื่อ
นวัตกรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6    

ผลการสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลของ
นักเรียนหลังการทดลองใช
สื่อเทคโนโลยีในการสอน
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
พบวา พฤติกรรมการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
หลังการใชสื่อเทคโนโลยี
สูงกวาเกณฑที่กําหนด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
 

194 มิสสุรางครัตน ชอบชิน แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

ศึกษาแรงจูงใจในชั้นเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ซึ่งมีผลตอการเรียน
ภาคภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบ
วัดเจตคติของนักเรียน
แสดงวานักเรียนมีความ
คิดเห็นในทางที่ดีเกี่ยวกับ
วิชาภาษาอังกฤษ  
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195 มิสวาสนา ตนานนทชัย ความพึงพอใจที่มีตอการ
ใหบริการของงานอาคาร
สถานที่  

ศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรครู พนักงาน 
คณะกรรมการนักเรียน 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา และบุคคลทั่วไป
ที่มาขอใชบริการจากงาน
อาคารสถานที่ และเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางใน
การแกไข ปรับปรุง 
พัฒนาการใหบริการ และ
การดําเนินงานของงาน
อาคารสถานที่ ฝายบริหาร
ทั่วไปในปการศึกษา 2557 

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

196 ม.คชภพ   ธนิตวรภัทร การอบรมการทําความ
สะอาดของพนักงาน
อาคารสถานที่โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่
มีตอโครงการอบรมการทํา
ความสะอาดของพนักงาน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  2) เพื่อศึกษา
ความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องความสะอาด
ของพนักงานกอนและหลัง
เขารับการอบรม  และ 3) 
เพื่อเปรียบเทียบความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับความ
สะอาดของพนักงาน 

1.  คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับการทํา
ความสะอาดของพนักงาน
กอนอบรมสูงกวาหลัง
อบรม  2. ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนการ
ประเมินความรู ความ
เขาใจของพนักงานทํา
ความสะอาดมีคะแนน
เฉลี่ยประเมินหลังอบรมสูง
กวากอนอบรม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  3. 
ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นตอการอบรม
การทําความสะอาด
โดยรวมอยูในระดับมาก  

197 มิสรสสุคนธ กุลวิทย การศึกษาพฤติกรรมและ
ปจจัยที่มีผลตอการ
บริโภคขนมขบเคี้ยวของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปจจัยภายนอก ไดแก 
แรงจูงใจ รายได และ
ปจจัยภายใน ไดแก การ
รับรู ความรูความเขาใจ 
ทัศนคติ ความตองการ
บริโภค มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคขนมขบเคี้ยว
ของเด็กวัยเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
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198 ม.ศิริพงษ จรัสโรจนกุล ความคิดเห็นปจจัยการ
สนับสนุนและปญหาการ
เขียนรายงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   

ทราบผลการเขียนรายงาน
วิจัยในชั้นเรียนดานความรู
ระเบียบวิธีการวิจัย ศึกษา
ปจจัยการสนับสนุนและ
ปญหาการเขียนรายงานวิจัย
ในช้ันเรียนของครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ผูตอบแบบสอบถามมี
ความเขาใจเรื่องระเบียบ
วิธีการวิจัย คือ การ
กําหนดวัตถุประสงคการ
วิจัยใหตรงกับชื่อเรื่องการ
วิจัย คิดเปนรอยละ 59.0  
รองลงมาคือ การกําหนด
ชื่อเรื่องการวิจัยใหตรงกับ
สภาพปญหาการวิจัย คิด
เปนรอยละ 56.9  และ
การกําหนดประชากรหรือ
กลุมตัวอยางในการเก็บ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 
53.0  ผูบริหารควร
สงเสริมการทําวิจัยในชั้น
เรียนของครู คือ การจัด
มุมหนังสือใหความสะดวก
แกครูไดอานและศึกษา 
คิดเปนรอยละ 53.0  การ
จัดอบรมโดยเชิญวิทยากร
มาใหความรูแกครูในเรื่อง
การทําวิจัยในชั้นเรียน คิด
เปนรอยละ 68.4  การ
สนับสนุนใหครูใช
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
คิดเปนรอยละ 64.1  การ
กําหนดนโยบายของ 
โรงเรียนใหครูทําวิจัยใน
ชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 
55.6 และสนับสนุนใหนํา
ผลการวิจัยไปใชในการ
เรียนการสอน คิดเปนรอย
ละ 62.4  ปญหาการเขียน
รายงานการวิจัยชั้นเรียนที่
พบมาก คือ ครูมีภาระงาน
สอนมาก คิดเปนรอยละ 
83.8  ครูมีชั่วโมงสอนมาก 
คิดเปนรอยละ 53.0 
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199 มิสกัญญาวีร ทาทิตย ความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการของครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

1) เพื่อศึกษาระดับสภาพ
ความพึงพอใจในสวัสดิการ
ของครูโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   2) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพความพึง
พอใจในสวัสดิการของครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  และ 3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการของ
ครูโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

จากการสํารวจความพึง
พอใจเรื่องการจัด
สวัสดิการใหครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 
3.71 

200 มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ ความพึงพอใจของ
บุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ที่มีตอ
การใหบริการงานสาร
บรรณ  

ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ที่มีตอ
การใหบริการงานสารบรรณ
ทั้งในดานคุณภาพการ
ทํางาน ความสะดวกรวดเร็ว 
ความถูกตอง เพื่อนําผลที่
ไดมาเปนแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนาการใหบริการงานสาร
บรรณ ฝายธุรการ – การเงิน 
 

บุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา มีความ
พึงพอใจอยางมากตอ
คุณภาพของงานที่ไดรับ
บริการ รวมถึงความพึง
พอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการงานสารบรรณใน
ภาพรวมอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก 

201 ม.ธนาวุธ ตอรบรัมย การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรู 
รายวิชา คอมพิวเตอร ใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2556 

ศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรู 
รายวิชาคอมพิวเตอร ใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

1.  ครูผูสอนวิชา
คอมพิวเตอรโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
สวนใหญจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่ 1 
รองลงมาคือ รูปแบบที่ 3 
และ 2 ตามลําดับ  และ 2. 
ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร
มีการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรู 
รายวิชาคอมพิวเตอร ใน
รูปแบบที่ 1 โดยรวมมี
ระดับปฏิบัติการมาก ทั้ง 5 
ดาน  
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202 ม.สกล สายสุดสวาท ความพึงพอใจในการ
ใหบริการ Wifi ของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2556   

ศึกษาความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ Wifi ของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2556 

ครูและผูปกครองมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการ 
Wifi อยูในระดับมาก 

203 มิสประกาย
แกว 

เปลื้องนุช การใชเงื่อนไขในการเช็ค
เวลาเรียนเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการเขาเรียน
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2556   

แกไขปรับปรุงพฤติกรรมการ
เขาเรียนชาและหนีเรียนของ
นักเรียน และเพื่อพัฒนา
ความเขาใจในการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียน       

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 มีพฤติกรรมดีขึ้นใน
หลายๆ ดาน การเขาเรียน
และความสนใจในการ
เรียนเนื่องจากมีเงื่อนไขใน
การเช็คเวลาเรียนและสื่อ
การเรียนการสอนที่
นาสนใจ  
 

204 มิสจันทิพย เครือจันทร แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ที่มีตอความผูกพันตอ
โรงเรียนของครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาระดับและ
ความสัมพันธของแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานกับระดับ
ความผูกพันของครูที่มีตอ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

1.  ระดับของแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา โดยรวมและ
รายดานทุกดานอยูใน
ระดับมาก  2. ระดับความ
ผูกพันตอโรงเรียนของครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา โดยรวมและ
รายดานทุกดานอยูใน
ระดับมาก   และ 3. 
ความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับความผูกพันตอ
โรงเรียนของครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
โดยรวมและรายดานทุก
ดานมีความสัมพันธ
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 

205 ม.ธงชัย กิจเจริญ ความพึงพอใจตอการใช
บริการหองน้ําของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจตอการ
ใชบริการหองน้ํา และนํา
ขอมูลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุง
หองนํ้าในปการศึกษาตอไป 

ผูใชบริการมีระดับความ
พึงพอใจตอการใชหองน้ํา
ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด   
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206 ม.วีรศักดิ์ คันโธ การสํารวจการใชงาน
ระบบแจงขาวของ
บุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

เปรียบเทียบการใชงาน
ระบบแจงขาวของบุคลากร
แตละคน      

การใชงานระบบแจงขาว
บุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา คิดเปน
จํานวน 977 ครั้ง/ป เมื่อ
พิจารณาเปนรายบุคคล 
พบวา เขาใชระบบแจง
ขาว คิดเปน 2.6 ครั้ง/ป  

207 มิสชุติมา มุสิการยกูล การฝกกระบวนการคิด
สรางสรรคดวยทักษะการ
เขียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1/6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา     

สรางเสริมความคิดในเชิง
สรางสรรคและพัฒนาการใน
เชิงบวกของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/6 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1/6 ที่ไดรับการฝก
กระบวนการคิดสรางสรรค
ขั้นพื้นฐานดวยทักษะการ
เขียน “มุมที่ยังไมไดมอง” 
มีความคิดริเริ่มและมี
ความแคลวคลองในระดับ
ดีมาก  

208 มิสรจนา ดิศสังวร ความตองการความรู
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร
ในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของครูผูสอน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา     

1) เพื่อศึกษาความตองการ
ความรูพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอรในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผูสอนโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา โดย
แบงเปนดานความรูเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตและดานการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการ
สอน  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความตองการความรูพื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอรในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ     

ผลการวิเคราะหขอมูล
ความตองการพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอรในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผูสอนโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา พบวา 
ครูผูสอนมีความตองการ
ความรูพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอรในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวมและรายดานทุก
ดานอยูในระดับมาก  2. 
ผลการเปรียบเทียบความ
ตองการความรูพื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอรในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 
เพศ อายุ ประสบการณ
การปฏิบัติงานตางกัน มี
ความตองการความรู
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร
ในดานสารสนเทศใน
ภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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209 มิสวิภาจรี ชาญศรีสมุทร ความพึงพอใจการใช
บริการหองพยาบาล (งาน
สุขอนามัย) 

ศึกษาผลการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบริการตองาน
สุขอนามัย ฝายบริหารทั่วไป 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ผลความพึงพอใจการ
ใหบริการงานสุขอนามัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจ
ระดับดีมาก 
 
 
 

210 มิสเปรฬดา ทานานุรักษ เปรียบเทียบสถิติการปวด
ทองในแตละเดือนของ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 

เปรียบเทียบอาการปวดทอง
ในแตละเดือนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
และสาเหตุของการปวดทอง
เพื่อนําขอมูลไปหาสาเหตุ
และการแกไข     

ผลจากสถิติการปวดทอง
ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 
พบวา เดือนกรกฎาคม มี
สถิติปวดทองสูงที่สุด 
จํานวน 166 ครั้ง สาเหตุ
คือ ความกังวลตองรีบมา
โรงเรียนในชวงเชาไมมี
เวลารับประทานอาหาร
เชา อานหนังสือดึก 
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไมเหมาะสม และ
สภาพแวดลอมการเลี้ยงดู
แตละครอบครัว   
 
 
 

211 มิสสุดา ดงหลง การเปรียบเทียบและ
วิเคราะหรายรับและ
รายจายของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 
ประจําปการศึกษา 2556 

ศึกษาขอมูลทางการเงินโดย
เปรียบเทียบรายรับ – 
รายจายทางการเงินป
การศึกษา 2556 และนํา
ขอมูลเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในป
ตอไป 

รายไดมีปริมาณเพิ่มขึ้น
นอย และเปรียบเทียบ
ระหวางปการศึกษา 2556 
และ ปการศึกษา 2555 
รายจายปการศึกษา 2556 
มีปริมาณรายจายสูงกวา 
ปการศึกษา 2555 เกือบ
ทุกรายการ และบาง
รายการมีปริมาณลดลงใน
สัดสวนพอเหมาะกับ
รายรับ 
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212 มิสดวงพร คดีธรรม การศึกษาความพึงพอใจ
การใหบริการงานรับเงิน
ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2556 

ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครอง และบุคลากรใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2556 ที่มีตอการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการของ
งานรับเงิน และเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนางาน
รับเงิน แผนกการเงินของ
โรงเรียนในปการศึกษาถัดไป  

บุคลากรในโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา และ
ผูปกครอง มีความพึง
พอใจตอการใหบริการงาน
รับเงินในภาพรวมคิดเปน
รอยละ 60  

213 มิสธัญษิตา มงคลศิริ การศึกษาความพึงพอใจ
การใหบริการงานจายเงิน
ของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2556  

ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครอง และบุคลากรใน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2556 ที่มีตอการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการของ
งานจายเงิน และเปน
แนวทางในการปรับปรุง
พัฒนางานรับเงิน แผนก
การเงินของโรงเรียนในป
การศึกษาถัดไป  

บุคลากรในโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา และ
ผูปกครอง มีความพึง
พอใจตอการใหบริการงาน
จายเงินในภาพรวมคิดเปน
รอยละ 60  

214 มิสอุทุมพร ศรีวิศาลศักดิ์ การศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5/1 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ใน
เรื่องการไมสงงาน/
การบาน 

ศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา และศึกษา
สาเหตุของการไมสงงาน/
การบาน  
 
 

สาเหตุที่นักเรียนไมสง
งาน/การบาน คือ การให
การบานมากเกินไป และ
แบบฝกหัดยากทําไมได  

215 มิสวารุณี คงวิมล ชองทางที่ผูปกครอง
รับทราบขอมูลการสมัคร
นักเรียนใหม ประจําป
การศึกษา 2557     

ศึกษาวิธีการประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสารการรับสมัคร
นักเรียนหรือชองทางที่
ผูปกครองรับทราบขอมูล
การรับสมัครนักเรียนใหม  

ผูปกครองที่สงบุตรหลาน
มาสมัครเรียนในโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
ประจําปการศึกษา 2557  
ผานชองทางเว็บไซตมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ทราบ
จากเพื่อน และวารสาร
โรงเรียน  
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216 มิสสาวิตรี คงวิมล แรงจูงใจของผูปกครองที่
พาบุตรหลานมาสมัครเขา
ศึกษาในโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 
ประจําปการศึกษา 2556    

ศึกษาแรงจูงใจของ
ผูปกครองที่ตองใหบุตร
หลานศึกษาในโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ป
การศึกษา 2556 และเปน
ขอมูลจัดแผนการ
ประชาสัมพันธขาวสารของ
องคกร  

แรงจูงใจที่ทําใหผูปกครอง
สงบุตรหลานมาสมัคร
เรียนในโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 
ประจําปการศึกษา 2557  
คือ การเรียนการสอนเนน
ดานภาษาอังกฤษ  
รองลงมาคือ ระเบียบวินัย 
และการดูแลนักเรียน 
 
 

217 ม.ปริญญา สมบัติ วิเคราะหประสิทธิภาพใน
การใชงานระบบอีเลิรนน่ิง
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

1) เพื่อวิเคราะหสภาพการ
ใชงานระบบการเรียนการ
สอนออนไลนของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  2) 
เพื่อศึกษาความเห็นหลังจาก
ที่มีการใชงานระบบการ
เรียนการสอนระบบออนไลน  
และ 3) เพื่อนําผลจากการ
วิเคราะหไปพัฒนาสวนการ
ทํางานอ่ืนที่สอดคลองและ 
ประโยชนในการเรียนของ
ผูเรียนและการสอนของ
ครูผูสอน 
 

ผูใชงานระบบในรอบ 3 
เดือน มีการเขาใชงานใน
รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชวงชั้นที่ 4 
มากที่สุด   

218 มิสพรกมล กลกิจ การจัดสวัสดิการใหกับครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและปจจัยที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ความพึงพอใจของครู
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา เรื่อง การจัด
สวัสดิการใหกับครูดาน
การปรับเงินเดือนใหกับครู
ทุกป มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  
 

219 มิสอํานวยพร   ตอรบรัมย ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 
2556     

ศึกษาความพึงพอใจของผูที่
ใชบริการงานประชาสัมพันธ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรครูโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา ที่ใช
บริการงานประชาสัมพันธ
ตอเจาหนาที่และขั้นตอน
การใหบริการภาพรวมอยู
ระดับมากที่สุด 
 
 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 146 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

220 มิสเปรมฤดี  ศรีสุนารถ การเปรียบเทียบ
ฐานขอมูลระหวางป
การศึกษา 2554 กับ 
2555 ของงานมุม
สวัสดิการในสวนมุม
เครื่องดื่ม     

พัฒนาและเปรียบเทียบ
ฐานขอมูลระหวางป
การศึกษา 2554 กับ 2555 
ของงานมุมสวัสดิการในสวน
มุมเครื่องดื่ม โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   

คาเฉลี่ยรายรับของป
การศึกษา 2554 มากกวา
ปการศึกษา 2555  และ
คาเฉลี่ยรายจายของป
การศึกษา 2554 มากกวา
ปการศึกษา 2555 
 

221 มิสสุวิมล พลัดดง การเปรียบเทียบ
ฐานขอมูลระหวางป
การศึกษา 2554 กับ 
2555 ของงานมุม 
สวัสดิการในสวนมุมเครื่อง
เขียน    

พัฒนาและเปรียบเทียบ
ฐานขอมูลระหวางป
การศึกษา 2554 กับ 2555 
ของงานมุม สวัสดิการใน
สวนมุมเครื่องเขียน โรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา   

คาเฉลี่ยรายรับของป
การศึกษา 2554 นอยกวา
ปการศึกษา 2555  และ
คาเฉลี่ยรายจายของป
การศึกษา 2554 นอยกวา
ปการศึกษา 2555 
 

222 มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ ปจจัยที่สงผลตอการ
บริโภคเบเกอรี่และ
เครื่องดื่มของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1  

ศึกษาแนวโนมพฤติกรรม
การบริโภคเบเกอรี่ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มีความพีงพอใจตอ
การบริโภคเบเกอรี่ภาพ
รวมอยูระดับปานกลาง  

223 ม.ศรัณย รัตนวรรณ เจตคติที่มีตอวิชาชีพครูใน
ภาพรวมของนักเรียน
ชมรมวงโยธวาฑิตโรง
เรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาชีพ
ครูของนักเรียนวงโยธวาฑิ
ตโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนชมรมวงโยธวาฑิ
ตโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา มีเจตคติตอ
วิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู
ระดับปานกลาง  

224 ม.ทวีศักดิ์ แซเฮง การฝกทักษะการอานโนต
ดนตรีสากลโดยการอาน
แบบ Kodaly สําหรับ
นักเรียน Percussion ใน
วงโยธวาฑิต 

ศึกษาผลการพัฒนาผูเรียน
ดานทักษะการอานโนต
ดนตรีสากลโดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางผูเรียนกลุมทดลอง
และผูเรียนกลุมควบคุม   

นักเรียนชมรมวงโยธวาฑิต
ที่ไดรับการสอนการอาน
โนตพรอมกับการปฏิบัติ 
Keyboard Percussion 
ปรากฏวาผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
 

225 ม.วีรวัฒน ใจรินทร ครูที่พึงประสงค  ศึกษาระดับและจัดลําดับที่
ของคุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคทั้ง รายขอและราย
ดานทั้ง 8 ดาน ตามทัศนะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 
 
 
 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา มีทัศนะตอ
คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคอยูในระดับปาน
กลาง  
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226 ม.รัฏฐา โกสิตานนท เจตคติที่มีตอครูใน
ภาพรวมของนักเรียน
ชมรมวงโยธวาฑิตโรง
เรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาชีพ
ครูของนักเรียนวงโยธวาฑิ
ตโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

นักเรียนชมรมวงโยธวาฑิ
ตโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา มีเจตคติตอ
วิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู
ระดับปานกลาง  

227 ม.เอ ดีหลี การสํารวจสภาพปญหา
การใชคอมพิวเตอรของ
บุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาปญหาการใช
คอมพิวเตอรของบุคลากร
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  และเพื่อนําผล
ขอมูลที่ไดเปนแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนา
การศึกษาดานการใช
คอมพิวเตอรในโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปญหาการใชคอมพิวเตอร
ของบุคลากรของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง   

228 ม.ธรรมนูญ คําสัตย การทดสอบและ
ประเมินผลทักษะกีฬา
ฟุตบอลของนักกีฬา
ฟุตบอลโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา   

ศึกษาการทดสอบและ
ประเมินผลทักษะกีฬา
ฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

   นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
เซนตหลุสย ฉะเชิงเทรา 
หลังจากทดสอบและ
ประเมิน พบวา การเดาะ
บอล 1 นาที เทากับ 8.85  
การรับลูกบอลระยะ 6 – 
10 เมตร จํานวน 10 ครั้ง/
ความหนาแนน เทากับ 
8.75  การโหมงบอลใหได
ระยะ เทากับ 9.05  การ
โหมงบอลลงสูเปาหมาย  
เทากับ 7.45  การเลี้ยง
บอลระยะ 10 เมตร ไป- 
กลับ เทากับ 9.20  การสง
บอลแมนยํา ระยะ 15 
เมตร เทากับ 7.70  การ
สงบอลระยะไกล (ลูกตั้ง
เตะ) เทากับ 9.65  การยิง
ประตูเขาสูเปาหมาย 
ระยะ 18 เมตร เทากับ 
7.55 

229 ม.จิราธิวัฒน   กุลัดนาม ความพึงพอใจตอการใช
บริการสวมของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจตอการ
ใชบริการสวมของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

บุคลากรครู ผูปกครอง 
และนักเรียนโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา มีความ
พึงพอใจตอการใชสวมของ
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา อยูในระดับ
มากที่สุด  
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230 มิสจารุวรรณ   ตางใจ การศึกษาความพึงพอใจ
การใหบริการงานทะเบียน
สถิติของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจของครู 
ครูสนับสนุน เจาหนาที่ และ
ผูปกครองของโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา  

บุคลากรครูและผูปกครอง
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา มีความพึง
พอใจตอการใหบริการงาน
ทะเบียนสถิติของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
ภาพรวมอยูในระดับมาก  

231 มิสสุพรรษา เตียวหยิน ความพึงพอใจในการ
ใหบริการขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
ประจําปการศึกษา 2555 

ศึกษาความพึงพอใจดานการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ
และสํารวจขอเสนอแนะดาน
การใหบริการขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

จากการศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรครูในการ
ใหบริการขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
ภาพรวมอยูในเกณฑมาก 
และความพึงพอใจของ
บุคลากรครูที่ใชงานขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
พบวา มีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูในเกณฑมาก
ที่สุด  
 

232 ม.ธัชพงศ แยมเกษร การศึกษาผลการใชแบบ
ฝกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง การแก
โจทยปญหา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา     

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน
กอนและหลังเรียนดวยแบบ
ฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร 
เรื่อง การแกโจทยปญหา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 หลัง
เรียนดวยแบบฝกหัดเสริม
ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง 
การแกโจทยปญหา สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 

233 มิสณฐาพัชร อโศกตระกูล ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรานคาในโรง
อาหารโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาและเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
รานคาในโรงอาหาร 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรานคาในโรง
อาหารโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 
โดยรวมอยูในระดับสูง  
 



                                                       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  สารสนเทศพื้นฐานสถานศึกษา         

 149 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

234 มิสณัฐวีณ   สารพันธุ พฤติกรรมการรับประทาน
ผักของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางสังคมกับเจตคติ
ตอการรับประทานผัก 

1.  นักเรียนหญิงมีเจตคติ
ตอการรับประทานผักไม
แตกตางจากนักเรียนชาย 
และการประกอบอาชีพ
ของผูปกครองมี
ความสัมพันธกับเจตคติตอ
การรับประทานผัก  2. 
นักเรียนหญิงมีพฤติกรรม
การรับประทานผักดีกวา
นักเรียนชาย และการ
ประกอบอาชีพของ
ผูปกครองไมมี
ความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการรับประทาน
ผัก  3. เจตคติตอการ
รับประทานผักมี
ความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการรับประทาน
ผัก  

235 ม.สมพบ คํามี ความพึงพอใจของครูที่มี
ตอการใชบริการขอมูล
ขาวสารและภาพกิจกรรม
จากเว็บไซตโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจของครู
ที่มีตอการใชบริการขอมูล
ขาวสารและภาพกิจกรรม
จากเว็บไซตโรงเรียน และ
เพื่อประโยชนในการวาง
แผนการใหบริการดานการ
ถายภาพกิจกรรมในโรงเรียน 

ผลการศึกษาความพึง
พอใจในการนําภาพ
กิจกรรมจากเว็บไซต
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทราไปใชงาน 
พบวา ครูมีความพึงพอใจ
ในความถูกตองของขอมูล 
การนําภาพกิจกรรมไปใช
ประโยชน ความรวดเร็วใน
การนําเสนอ ความ
หลากหลายของภาพ และ
ความเหมาะสมของ
จํานวนภาพ  

236 มิสนันทิยา คํามี ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการใช
บริการดานวารสารและ
นิตยสารหองสมุดโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาความพึงพอใจและ
ความตองการของ
ผูใชบริการดานวารสารและ
นิตยสารของหองสมุด
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การใหบริการดานวารสาร
และนิตยสารอยูในระดับ
มาก  
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237 มิสสุกัญญา   เลาหลี ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่และครู
สนับสนุนโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา     

ศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
และครูสนับสนุนการสอน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

เจาหนาที่และครูสนับสนุน
มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  

238 มิสปสุตา โอษฐจันทรศรี การศึกษาจุดคุมทุนในการ
บริหารโรงเรียนและ
คาใชจายตอหัวนักเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ประจําป
การศึกษา 2550 – 2555    

ศึกษาจุดคุมทุนในการ
บริหารโรงเรียนและ
คาใชจายตอหัวนักเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ในปการศึกษา 
2550 – 2555 

1.  จุดคุมทุนในการ
บริหารโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา พบวา 
ปริมาณจุดคุมทุนเฉลี่ยอยู
ที่นักเรียน 3,568 คน และ 
2. คาใชจายตอหัวนักเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ที่เกิดขึ้นจริง
เทากับ 49,003.78 บาท 

 
 

239 ม.บุญรวม ติ่งแตง การประเมินความพึง
พอใจตอการใหบริการงาน
บริการวิชาการ (ผลิต
เอกสาร) ปการศึกษา 
2556 
 
 

ศึกษาความพึงพอใจของครู
และบุคลากรที่มีตอการ
บริการวิชาการ (ผลิต
เอกสาร)  

ครูและบุคลากรที่มาใช
บริการวิชาการ (ผลิต
เอกสาร) โดยภาพรวมอยู
ในระดับพอใช  

240 มิสนันทนา ลิ้มเจริญ การสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิโดยใชสื่อการสอน 
(คลิปนารู, สไลดพิเศษ) 
เสริมแรง เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์วิชา
วิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

ศึกษาการสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิโดยการใชสื่อการ
สอน (คลิปนารู, สไลดพิเศษ) 
เสริมแรง และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

การสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิโดยการใชสื่อการ
สอน (คลิปนารู, สไลด
พิเศษ) เสริมแรง สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียน
ได และนักเรียนมีความชื่น
ชอบสื่อการสอนและ
วิธีการสอนแบบนี้  
 

241 มิสรัดดาวรรณ  ดีประสิทธิ์ปญญา การศึกษาปญหาและ
ความตองการในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
ครูผูสอนโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาปญหาและความ
ตองการในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของครูผูสอน
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

1.       ปญหาในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้ง 
7 ดาน อยูในระดับปาน
กลางทุกดาน  และ 2. 
ความตองการในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้ง 
7 ดาน อยูในระดับมากทุก
ดาน  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

242 ม.เชษฐา รักษาศรี An Exploraion of the 
Impact of Total 
Physical Response 
(TPR) Methodology 
on EFL Learners’ 
Perception of their 
Language Acquisition : 
A Case Study of 
Primary 2 Students at 
Saint Louis School 
Chachoengsao 

motivate the students 
understand the 
importance of English 
and have good attitude 
for English learning, as 
well as to boost the 
students’ self-
confidence to show 
their ability in language 
learning. 

Students responded 
to the teaching 
methods well, they 
could develop their 
learning process, they 
understand meaning 
of vocabulary by using 
physical response; 
sing song, point or 
touch the objects and 
picture. It was 
observed that the 
students enjoy to 
study with this 
method and they 
would like to study 
English following the 
Total Physical 
Response (TPR) 
Method 
 

243 มิสปยาภรณ คําเวียงจันทร ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา และเพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

บุคลากรโรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา มีระดับ
ความพึงพอใจปจจัยที่มีผล
ตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ํา
จุนอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานอยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก  
 
 

244 มิสวาสนา แซโคว การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยโดย
การใชการจัดกิจกรรมเลา
เรื่องจากภาพ  

พัฒนาทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมเลาเรื่องจากภาพ 

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนโดยการจัด
กิจกรรมเลาเรื่องจากภาพ 

245 มิสรุงฤดี อังศิริ การพัฒนาการแตงโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร 
(การบวก) 

พัฒนาทักษะการแตงโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร (การ
บวก) ดวยวิธีการประเมินที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

นักเรียนมีการพัฒนาดาน
ทักษะการแตงโจทยปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง การ
บวก ดีขึ้น  
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่องานวิจัย การนําผลไปใช ผลที่ไดรับ 

246 มิสอาภรณ วิริยะรัมภ การปรับพฤติกรรมการ
เรียนในชั้นเรียนและการ
สงงาน 

ปรับพฤติกรรมการเรียนและ
การสงงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 วิชา
ภาษาอังกฤษ และเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภายหลังการปรับพฤติกรรม
การเรียนและการสงงาน 

ภายหลังการปรับ
พฤติกรรมการเรียนในชั้น
เรียนและการสงงาน และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาคเรียนที่ 
1 และ 2 พบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  

247 มิสอมร มณีบูรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง การแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับรอย
ละ โดยใชแบบฝกทักษะ
คอมพิวเตอร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา  

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง การแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ 
ระหวางกอนและหลังการใช
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร
ของนักเรียนดวยการวัด
ความกาวหนาของผูเรียน  
2) หาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่อง 
การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
รอยละ 

จากการใชแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตรเรื่อง การแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับรอย
ละ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชแบบ
ฝกทักษะคณิตศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และแบบฝก
ทักษะคณิตศาสตร เทากับ 
80.2/74.9 สูงกวาเกณฑที่
กําหนด คุณภาพของแบบ
ฝกทักษะคณิตศาสตร มี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก  
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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 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
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        4.1.1 ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายการพัฒนา 
 
 วิสัยทัศนโรงเรียน 6 ป (ปการศึกษา 2553 – 2558) 
 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการบริหารจัดการการศึกษาตามมาตรฐานสากลตามหลัก              ธรร
มาภิบาล 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. พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยใน 8 กลุมสาระการเรียนรูไมนอยกวา 2.70 
6. สงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนรักการเรียนรู 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 และเทคโนโลยีที่เอื้อตอการจัด

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 ียนมีการจัดการเร ียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื ่อในรายวิชาคณิตศาสตร 

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 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 
 

4.2.1 การใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียนแกผูเรียน   
 

สถิติการใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียนระดับปฐมวัย 
 

ที่ อาการเจ็บปวย 
จํานวนครั้ง / เดือน 

พ.ค.
56 

มิ.ย.
56 

ก.ค.
56 

ส.ค.
56 

ก.ย.
56 

ต.ค.
56 

พ.ย.
56 

ธ.ค.
56 

ม.ค.
57 

ก.พ.
57 

มี.ค.
57 

รวม 

เจ็บปวยทั่วไป 

1 โรคระบบทางเดินหายใจ 0 0 5 3 2  0 0 3 0 0 13 

2 โรคระบบประสาท 1 4 9 7 3  6 2 8 3 0 43 

3 โรคระบบไหลเวียน 0 0 0 0 0  0 0 0 1 0 1 

4 โรคระบบยอยอาหาร 0 1 0 0 2  1 1 1 1 0 7 

5 โรคระบบขับถาย 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

6 
โรคระบบกลามเนื้อและ
กระดูก 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

7 
โรคระบบผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

8 
โรคเกี่ยวกับตา และ
สวนประกอบของตา 

1 0 1 1 0  0 0 3 0 0 6 

9 โรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก 0 3 0 0 0  0 0 0 0 0 3 

10 
โรคระบบสืบพันธุรวม
ทางเดินปสสาวะ 

0 3 0 0 0  0 0 0 0 0 3 

11 
โรคระบบตอมไรทอ 
โภชนาการ 

0 0 0 0 0  0 0 0 
 

0 
 

0 0 

12 โรคทันตกรรมในชองปาก 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 1 

13 ลางแผล 1 4 3 3 3  4 2 1 1 0 22 

14 อื่น ๆ  0 0 0 0 0  1 1 0 0 0 2 

รวมเจ็บปวยทั่วไป 4 17 22 14 11  13 7 16 6 0 110 

อุบัติเหตุในโรงเรียน 0 1 3 0 1  0 1 0 0 0 6 

นอนพักหองพยาบาล 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

สงรักษาตอที่โรงพยาบาล 1 1 1 0 0  0 0 0 0 0 3 
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สถิติการใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียนระดับประถมศึกษา 
 

ที่ อาการเจ็บปวย 
จํานวนครั้ง / เดือน 

พ.ค.
56 

มิ.ย.
56 

ก.ค.
56 

ส.ค.
56 

ก.ย.
56 

ต.ค.
56 

พ.ย.
56 

ธ.ค.
56 

ม.ค.
57 

ก.พ.
57 

มี.ค.
57 

รวม 

เจ็บปวยทั่วไป 

1 
โรคระบบทางเดิน
หายใจ 

4 63 17 4 36  0 28 31 50 8 241 

2 โรคระบบประสาท 29 215 249 228 201  133 73 111 203 49 1,491 

3 โรคระบบไหลเวียน 1 4 9 8 12  5 0 4 13 1 57 

4 โรคระบบยอยอาหาร 45 76 166 138 125  72 43 59 99 33 856 

5 โรคระบบขับถาย 1 4 1 2 3  0 2 0 30 0 43 

6 
โรคระบบกลามเนื้อและ
กระดูก 

7 17 25 15 68  76 51 51 82 20 412 

7 
โรคระบบผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

2 4 5 0 4  10 7 6 5 2 45 

8 
โรคเกี่ยวกับตา และ
สวนประกอบของตา 

2 8 9 1 5  6 10 5 9 2 57 

9 โรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก 6 60 19 17 49  23 25 23 50 29 301 

10 
โรคระบบสืบพันธุรวม
ทางเดินปสสาวะ 

2 2 2 2 1  6 8 4 4 0 31 

11 
โรคระบบตอมไรทอ 
โภชนาการ 

0 0 0 0 4  0 0 0 0 0 4 

12 
โรคทันตกรรมในชอง
ปาก 

1 10 7 2 1  4 2 0 1 0 28 

13 ลางแผล 74 119 158 103 175  172 163 181 186 66 1,397 

14 อื่น ๆ 0 9 0 0 0  3 2 0 0 0 14 

รวมเจ็บปวยทั่วไป 183 579 672 535 679  515 387 448 811 202 5,011 

อุบัติเหตุในโรงเรียน 12 41 18 19 30  3 0 0 29 0 152 

นอนพักหองพยาบาล 16 7 24 20 10  10 8 6 35 6 142 

สงรักษาตอที่โรงพยาบาล 1 10 4 0 1  2 1 4 0 0 23 
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สถิติการใหบริการดานสุขภาพนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

ที่ อาการเจ็บปวย 
จํานวนครั้ง / เดือน 

พ.ค.
56 

มิ.ย.
56 

ก.ค.
56 

ส.ค.
56 

ก.ย.
56 

ต.ค.
56 

พ.ย.
56 

ธ.ค.
56 

ม.ค.
57 

ก.พ.
57 

มี.ค.
57 

รวม 

เจ็บปวยทั่วไป  

1 
โรคระบบทางเดิน
หายใจ 

3 37 9 20 1  0 2 25 62 14 173  

2 โรคระบบประสาท 47 241 233 261 207  139 93 99 196 68 1,584  

3 โรคระบบไหลเวียน 0 6 10 12 4  8 0 3 7 2 52  

4 โรคระบบยอยอาหาร 48 67 102 125 64  66 31 59 90 8 660  

5 โรคระบบขับถาย 2 17 14 3 18  4 5 3 22 18 106  

6 
โรคระบบกลามเนื้อ
และกระดูก 

5 41 42 55 50  73 21 28 53 0 368  

7 
โรคระบบผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

1 10 4 7 6  6 5 10 3 10 62  

8 
โรคเกี่ยวกับตา และ
สวนประกอบของตา 

1 15 4 12 12  17 7 8 10 1 87  

9 โรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก 8 28 22 31 48  36 4 21 66 7 311  

10 
โรคระบบสืบพันธุรวม
ทางเดินปสสาวะ 

7 29 30 22 38  35 37 32 45 18 293  

11 
โรคระบบตอมไรทอ 
โภชนาการ 

0 1 0 0 0  0 0 1 0 7 9  

12 
โรคทันตกรรมในชอง
ปาก 

1 7 0 11 0  1 1 0 2 0 23  

13 ลางแผล 46 80 126 109 86  114 66 81 134 0 842  

14 อื่น ๆ  0 15 0 5 0  2 2 0 0 50 74  

รวมเจ็บปวยทั่วไป 175 608 617 702 564  511 314 374 691 203 4,759  

อุบัติเหตุในโรงเรียน 6 14 18 29 29  5 0 0 0 0 101  

นอนพักหองพยาบาล 7 49 12 52 21  27 12 9 51 8 248  

สงรักษาตอที่โรงพยาบาล 0 0 3 0 1  5 0 4 1 0 14  
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ตารางสรุปสถิติการใหบริการดานสุขภาพนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียน 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ประจาํปการศึกษา 2556 
 

เดือน 
ระดับ

ปฐมวัย 
ระดับ

ประถมศึกษา 
ระดับ

มัธยมศึกษา 
รวม

ทั้งหมด 
จํานวน

วัน 
เฉลี่ยจํานวน
ครั้ง : วัน 

พ.ค. 2556 4 187 175 366 9 40.67 

มิ.ย. 2556 17 642 608 1,267 20 63.35 

ก.ค. 2556 22 689 617 1,328 21 63.24 

ส.ค. 2556 14 539 702 1,255 21 59.76 

ก.ย. 2556 11 715 564 1,290 21 61.43 

ต.ค. 2556 0 0 0 0 0 0 

พ.ย. 2556 13 515 538 1,066 17 62.71 

ธ.ค. 2556 7 415 314 736 15 49.07 

ม.ค.2557 16 479 374 869 19 45.74 

ก.พ.2557 6 861 691 1,558 19 82.00 

มี.ค.2557 0 210 195 405 10 40.50 

รวม 110 5,252 4,778 10,140 172 58.95 

 
จากตารางพบวาการใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใหแกผูเรียนของโรงเรียน    

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2556 โดยเฉลี่ยคิดเปน 58.95 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. 2556 0 12 6 18 9 2.00 

มิ.ย. 2556 1 41 14 56 20 2.80 

ก.ค. 2556 3 18 18 39 21 1.86 

ส.ค. 2556 0 19 29 48 21 2.29 

ก.ย. 2556 1 30 29 60 21 2.86 

ต.ค. 2556 0 0 0 0 0 0 

พ.ย. 2556 0 3 5 8 17 0.47 

ธ.ค. 2556 1 0 0 1 15 0.07 

ม.ค.2557 0 0 0 0 19 0.00 

ก.พ.2557 0 29 0 29 19 1.53 

มี.ค.2557 0 0 0 0 10 0.00 

รวม 6 152 101 259 172 1.51 

 
จากตารางพบวา สถิติการเกิดอบุัติเหตุภายในโรงเรียนเฉลี่ย 1.51 ครั้งตอวัน ซึ่งอุบัติเหตสุวนใหญเกิด

จากการลื่นลมบรเิวณพื้นเปยก เชน ฝนตก  และการเลนของนักเรียน 
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4.2.2  สภาพการจัดแหลงการเรียนรู 

                 4.2.2.1 แหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
สวนวรรณคด ี 25 
พระอจัฉริยะภาพเพื่อการสือ่สาร 2 
ฐานพระปรีชาสามารถดวยหัตถกรรม 3 
แมน้ําบางปะกง 10 
เบเกอรี ่ 8 
โรงอาหาร 19 
หองพยาบาล 15 
หองสมุด ประถม 7 
ฐานความสัมพันธระหวางประเทศ 2 
โครงการปารักน้ํา 20 
โครงการโรงเพาะเห็ด 48 
ศาลาการเรียนรู 3 
ศูนยเกษตร เซนตหลุยส 14 
เรื่องเลาจากในวัง 5 
ฐานวัดประจํารัชกาล 6 
ฐานปุยหมกั 47 
อนุเสาวรีย นักบุญหลุยส 18 
ศาลาเฉลมิพระเกียรต ิ 15 
ฐานคุณทองแดง 60 
ฐานโครงการโคนม 32 
ฐานภาพทรงผนวช 13 
ฐานในหลวงกบัภาษาไทย 15 
ฐานโครงการทําฝายแหง 6 
ฐานโครงการบานพลังแสงอาทิตย 14 
เรือพระทีน่ั่งประจํารัชกาล 4 
สาหรายเกรียวทอง 4 
ฐานวิทยุกระจายเสียง 1 
ธนาคารโรงเรียน 13 
ฐาน Car Pool 71 
สวนนกเซนตหลุยส 91 
โครงการ ไบโอดีเซล 11 
ฐานพระราชประวัต ิ 17 
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แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
โครงการฝนหลวง 84 
ฐานราชวงศจักร ี 12 
โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช 1 
ฐานโรงงานกระดาษสา 55 
โครงการแกลงดิน 5 
โครงการแกมลิง 15 
อุทยานการศึกษาเซนตหลุยส 19 
ฐานโครงการเขื่อนดิน 7 
ฐานเศรษฐกจิพอเพียง 42 
ฐานพระบรมราโชวาท 2 
ศูนยเกษตร เซนตหลุยส 3 
ฐานเพลงแสงเทียน 9 
ฐานพระปรีชาสามารถดานภาพถาย 2 
ฐานในหลวงกบังานทัตกรรม 9 
โครงการดานการจราจร 24 
บานพอวังจิตรดา 2 
ฐานพระอจัฉริยะดานคอมพิวเตอร 1 
ฐานการสาธารณสุขและการแพทย 1 
ฐานหญาแฝก 52 
ฐานรัชกาลที่ 1 7 
ฐานรัชกาลที่ 2 3 
ฐานรัชกาลที่ 3 4 
ฐานรัชกาลที่ 4 4 
ฐานรัชกาลที่ 5 3 
ฐานรัชกาลที่ 6 8 
ฐานรัชกาลที่ 7 2 
ฐานรัชกาลที่ 8 1 
ฐานรัชกาลที่ 9 14 
ฐานผูทรงแบบอยางความประหยัด 2 
ฐานพระมหากษัติยนักกีฬา 4 
โครงการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ 3 
ฐานปลูกพืชไรดิน 8 
ฐานโครงการแหลมผักเบี้ย 3 
หองสมุดปฐมวัย 58 
หองคียบอรด 32 
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แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
อาชีพในฝน 36 
มูลนิธิชัยพัฒนา 7 
ฐานเกษตรพระราชดําร ิ 12 
สวนน้ําตก 33 
สวนวิทยาศาสตร 22 
หองศลิปะ 28 
หองคุณธรรม 25 
10 ประเทสอาเซียน 34 
ฐานคําพอสอน 35 
3 หวง 2 เงือนไข 13 
หองคอมพิวเตอรปฐมวัย 5 
หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2 
ฐานโรงน้ําผลไมกระปอง 17 
โครงการชั่งหัวมัน 1 
ฐานพระนามเต็มของในหลวง 6 

 
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
84 ฐานความรูตามรอยพอหลวง 14,410 
หองสมุด 28,820 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 115,280 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 17,292 
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  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  
 

 ระดับปฐมวัย 
 

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู 

ศูนยการเรียนรูตําบลสิบเอ็ดศอก  เลขที่ 41/2 หมู 2 ต.สิบเอ็ด
ศอก  อ.บานโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

บานเลขที่ 1 / 2   หมู 9  ต.บางแกว     อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 1 
รานดอกไมเอ็ดดูฟลาวเวอร เลขที่  86 ถ.สวนสมเด็จ  ต.หนา
เมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

รานเฉลาขนมหวาน   ถ.ฉะเชิงเทรา  - บางปะกง  อ.เมอืง  จ.
ฉะเชิงเทรา 

1 

บานเลขที่  21/3 หมู 14 ต.นครเนื่องเขต  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 1 
บานเลขที่    291/6    ต.บานใหม   อ.เมือง    จ.ฉะเชิงเทรา 1 
ราน ป. ปลาฝาแฝด เลขที่ 2 ถ.สวนสมเด็จ  ต.หนาเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

รานรักษเกษตร  บานเลขที่   87/72  หมู 5  ต.บานใหม    อ.
เมือง    จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

บานเลขที่  12/1  หมู 2   ต.บางขวัญ   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 1 
บานเลขที่ 7/1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน้ําเปรี้ยว ซ.สวาทอุทิศ ต.บาน
ใหม อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

บานเลขที่  51  หมู 3   ต.บางแกว    อ.เมือง  จ.ฉะเชงิเทรา 1 
บานเลขที่  23  หมู 3   ต.บางกะไห  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 1 
โรงสีขาว  อบต.ทาไข   เลขที่ 226 / 2   ต.ทาไข   อ.เมือง  จ.
ฉะเชิงเทรา 

1 

บานเลขที่  29/3 หมู 5  ต.บางไผ  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 1 
เรือนสมุนไพร เลขที่ 101 ถ.เรืองวุฒิ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา 

1 

รานประกอบการพิมพ  เลขที่ 55/43  ถ.ประชาสรรค   ต.หนา
เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

สุนิสาฟารม   เลขที่ 32/2 หมู 4  ต.บางตีนเปด  อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา 

1 

รานรินขนมไทย เลขที่ 15/2 หมู 3 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา  
จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

บริษัท เอม็ เอ็ม คอมฟวออฟแซท จํากัด  เลขที่ 488 -490  
สถานีขนสงฉะเชิงเทรา   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
 

1 
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แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู 

รานลูกปลาไมประดับ   เลขที่  223  ถ.ศุขประยูร ต.หนาเมอืง  
อ.เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา 

1 

สวนเสอืศรีราชา  เลขที่ 341  หมู 3 ต.หนองขาม  อ.ศรรีาชา จ.
ชลบุร ี

1 

สวนสัตวเปดเขาเขียว  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา   จ.ชลบรุ ี 1 
ซาฟารีเวลิด  99  ถ.ปญญาอินทรา  ซ.รามอินทรา 109 แขวง
สามวา  กรุงเทพมหานคร 

1 

 
  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู 

ทัศนศึกษานอกสถานที ่ 2,882 
เขาคายลูกเสือ 2,882 
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สถิติการเขาใชหองสมุดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2556 

ชั้น 
พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 ต.ค.56 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ป.1 1,579 89.51 3,447 87.93 3,689 89.63 3,647 88.61 3,477 88.70 3,545 90.43 
ป.2 1,646 88.5 3,652 88.21 3,889 89.46 3,833 88.18 3,654 88.26 3,699 89.35 

ป.3 1,816 88.11 4,049 88.41 4,234 88.04 4,301 89.44 4,068 88.82 4,048 88.38 

ป.4 1,744 88.08 3,960 90.00 4,090 88.53 4,148 89.78 3,933 89.39 3,872 88.00 

ป.5 1,614 87.91 3,615 88.60 3,809 88.91 3,836 89.54 3,636 89.12 3,606 88.38 

ป.6 2,047 87.82 4,648 89.73 4,859 89.34 4,895 90.00 4,639 89.56 4,623 89.25 

ม.1 1938 86.13 4420 88.40 4670 88.95 4,612 87.85 4,454 89.08 4373 87.46 

ม.2 1737 87.33 3902 88.28 4152 89.46 4,079 87.89 3,897 88.17 3,900 88.24 

ม.3 2133 89.77 4653 88.13 4907 88.51 4,904 88.46 4,690 88.83 4,693 88.88 

ม.4 2116 88.72 4668 88.08 4899 88.03 4,925 88.50 4,754 89.70 4,605 87.22 

ม.5 2410 88.67 5323 88.13 5535 87.28 5,532 87.23 5,288 87.55 5,350 88.58 

ม.6 2079 86.84 4692 88.20 4868 87.15 4,941 88.45 4,660 87.59 4,721 88.74 

รวม 22,859 88.12 51,029 88.51 53,601 88.61 53,653 88.66 51,150 88.73 51,035 88.58 
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ชั้น 
พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เฉลี่ย / เดือน 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

 
จํานวน 

รอย
ละ 

ป.1 3,545 90.43 2,263 88.81 2,946 88.42 3,323 89.23 1,760 89.80 29,676 89.11 

ป.2 3,699 89.35 2,384 88.59 3,098 88.04 3,526 89.65 1,836 88.70 31,217 88.69 

ป.3 4,048 88.38 2,614 87.81 3,472 89.19 3,845 88.37 2,036 88.91 34,483 88.55 

ป.4 3,872 88.00 2,535 88.64 3,322 88.82 3,704 88.61 1,966 89.36 33,274 88.92 

ป.5 3,606 88.38 2,365 89.18 3,100 89.39 3,501 90.33 1,855 90.93 30,937 89.23 

ป.6 4,623 89.25 2,988 88.74 3,887 88.28 4,380 89.01 2,312 89.27 39,278 89.10 

ม.1 4,373 87.46 2,875 88.46 3,708 87.25 4,173 87.85 2,179 87.16 37,402 87.86 

ม.2 3,900 88.24 2,546 88.62 3,313 88.18 3,716 88.50 1,963 88.78 33,205 88.35 

ม.3 4,693 88.88 3,023 88.08 3,941 87.81 4,451 88.74 2,324 88.03 39,719 88.52 

ม.4 4,605 87.22 3,047 88.45 4,006 88.92 4,439 88.16 2,350 88.68 39,809 88.45 

ม.5 5,350 88.58 3,472 88.44 4,477 87.20 4,996 87.07 2,631 87.12 45,014 87.73 

ม.6 4,721 88.74 3,021 87.36 4,034 89.21 4,485 88.74 2,356 88.57 39,857 88.09 

รวม 51,035 88.58 33,133 88.43 43,304 88.39 48,539 88.69 25,568 88.78 433,871 88.55 

 
 จากตารางสถิติการเขาใชหองสมุดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาป

ที่ 6 ประจําปการศึกษา 2556 พบวานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีสถิติการเขาหองสมุดมากที่สุดคิด
เปนรอยละ 89.23 ของนักเรียนที่เขาใชหองสมุดทั้งหมด รองลงมาคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดเปนรอย
ละ 89.11  สําหรับระดับชั้นที่มีสถิติการเขาใชหองสมุดนอยที่สุดคือระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

ซึ่งทางโรงเรียนจะตองมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนโดยการเขาใชหองสมุดในแตระดับชั้นให
มากยิ่งขึ้น พรอมทั้งมีการจัดทําแผนงาน / โครงการที่สงเสริมการเขาใชคนควาหาความรูในหองสมุดใหมาก
ยิ่งขึ้น 
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   4.2.2.2 ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

          ขอมูลทรัพยากรที่จําเปน 
- สื่อคอมพิวเตอร 

อุปกรณ ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 
ใชในสํานักงาน    
      เครื่อง PC 84 84 84 
      เครื่อง Notebook  11 11 11 
การเรียนการสอน    
      เครื่อง PC 286 388 388 
       เครื่อง iMac - 56 56 
      เครื่อง Notebook 11 11 11 
      เครื่อง Netbook  26 26 26 
ใชในการใหบริการครู    
        เครื่อง PC 52 52 52 
ใชในการใหบริการนักเรียน    
       เครื่อง PC 26 26 26 

รวม 496 654 654 
 

- สื่อการเรียนการสอนอื่น 

อุปกรณ ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 
โทรทัศนสี    
    ขนาด 14 นิ้ว 5   
    ขนาด 21 นิ้ว 5   
    ขนาด 25 นิ้ว  9   
    ขนาด 29 นิ้ว 62 3 3 
    ขนาด 34 นิ้ว  3   

รวม 84 3 3 
 เครื่องเลน VDO / VCD / DVD    
    เครื่องเลนเทป  4   
    เครื่องเลน VDO / VCD 12   
    เครื่องเลน DVD 16 16 16 

รวม 32 16 16 
    Projector  52 117 117 
   Visualizes 2 2 2 
  ไมโครโฟน 40 40 40 
   เครื่องขยายเสียง 30 30 30 
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อุปกรณ ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 
  มิกซเซอร 10 10 10 
  ไมคชุดประชุม  26 26 26 

รวม 160 225 225 
กระดานอัจฉริยะ    
   ระดับปฐมวัย 5 28 28 
   ระดับประถมศึกษา 34 36 36 
   ระดับมัธยมศึกษา 1 42 42 
   หองประชุม - - - 

รวม 40 106 106 
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       4.3.1 รายละเอียดการรับเงินอุดหนุน  

ชั้น 
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 

จํานวน
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน 

รวม 
จํานวน
นักเรียน 

เงินอุดหนุน รวม 
จํานวน
นักเรียน 

เงินอุดหนุน รวม 

ปฐมวัย 576 7,192 4,078,687.33 587 7,793.00 4,367,550.00 575 9,386.50 4,739,606.29 
ประถม 1 - 6 1,520 7,362 11,084,603.50 1,458 7,963.00 11,139,294.33 1,310 9,556.50 11,134,146.92 
มัธยม 1 - 3 869 10,275 8,861,722.17 781 11,025.50 8,367,367.50 735 13,017.50 8,614,652.50 
มัธยม 4 - 6 783 10,605 8,237,047.71 819 11,355.50 8,930,045.96 833 13,347.50 10,022,326.46 

รวม 3,748  32,262,060.71 3,645  32,804,257.79 3,453  34,510,732.17 

 
4.3.2 สัดสวนของงบประมาณพัฒนาคุณภาพแตละระดับการศึกษา 

การจัดสรรเงินอุดหนุน    
1.  งบพัฒนาการเรียนการสอน 60 % เปนเงิน  20,706,439.30 
2.  งบบรหิารทั่วไป 40 % เปนเงิน 13,804,292.87 

รวม 100% เปนเงิน 34,510,732.17 
 

4.3.3 อัตราคาธรรมเนียมการเรียน 

ระดับชั้น 
ปการศึกษา 2556 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
เตรียมอนบุาล 12,353.00 11,333.00 
ปฐมวัยปที่ 1 8,257.00 7,737.00 
ปฐมวัยปที่ 2  10,307.00 9,787.00 
ปฐมวัยปที่ 3 10,307.00 9,787.00 
ประถมศึกษาปที่ 1 11,822.00 11,052.00 
ประถมศึกษาปที่ 2 11,722.00 11,052.00 
ประถมศึกษาปที่ 3 11,722.00 11,052.00 
ประถมศึกษาปที่ 4 12,222.00 11,102.00 
ประถมศึกษาปที่ 5 10,472.00 9,302.00 
ประถมศึกษาปที่ 6 10,472.00 9,402.00 
มัธยมศึกษาปที ่1  10,650.00 9,380.00 
มัธยมศึกษาปที ่1 (Gifted) 27,150.00 23,380.00 
มัธยมศึกษาปที ่2 10,650.00 9,380.00 
มัธยมศึกษาปที ่2 (Gifted) 27,150.00 23,380.00 
มัธยมศึกษาปที่ 3 11,150.00 9,980.00 
มัธยมศึกษาปที ่3 (Gifted) 27,650.00 23,980.00 
มัธยมศึกษาปที่ 4 (วิทย-คณิต) 9,700.00 9,030.00 

4.3 ทรพัยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 
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ระดับชั้น 
ปการศึกษา 2556 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
มัธยมศึกษาปที่ 4 (ศิลป-ภาษา) 11,300.00 10,630.00 
มัธยมศึกษาปที่ 4 (ศิลป-คํานวณ) 9,700.00 9,030.00 
มัธยมศึกษาปที ่4 (Gifted) 33,200.00 29,030.00 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (วิทย-คณิต) 9,600.00 9,030.00 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (ศิลป-ภาษา) 11,200.00 10,630.00 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (ศิลป-คํานวณ) 9,600.00 9,030.00 
มัธยมศึกษาปที่ 5 (Gifted) 33,100.00 29,030.00 
มัธยมศึกษาปที่ 6 (วิทย-คณิต) 9,600.00 9,280.00 
มัธยมศึกษาปที่ 6 (ศิลป-ภาษา) 11,200.00 10,880.00 
มัธยมศึกษาปที่ 6 (ศิลป-คํานวณ) 9,600.00 9,280.00 
มัธยมศึกษาปที่ 6 (Gifted) 33,100.00 29,280.00 

 
คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา) 

เดือน ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 
พฤษภาคม  410,664.48 520,972.26 593,254.58 
มิถุนายน 670,476.04 780,038.47 862,229.31 
กรกฎาคม  579,135.99 799,263.50 753,275.64 
สิงหาคม 632,427.52 716,809.86 773,770.55 
กันยายน 556,567.69 685,390.15 731,157.13 
ตุลาคม 207,535.59 341,322.82 313,113.86 

พฤศจิกายน 432,307.46 898,810.13 673,117.61 
ธันวาคม 447,805.96 677,070.95 428,763.71 
มกราคม 586,871.62 700,206.01 438,833.02 

กุมภาพันธ 670,560.13 941,679.01 634,616.96 
มีนาคม  463,665.78 618,728.52 555,337.91 
เมษายน 475,231.87 624,827.63 614,315.48 

รวม 6,133,250.13 8,305,119.31 7,371,785.76 
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คาสาธารณูปโภค (คานํ้าประปา) 
เดือน ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 

พฤษภาคม  87,791.47 186,364.70 111,894.93 
มิถุนายน 115,755.11 179,119.02 120,064.91 
กรกฎาคม  117,874.37 193,551.17 144,108.88 
สิงหาคม 125,929.39 161,105.59 127,986.55 
กันยายน 101,297.75 186,887.80 131,209.39 
ตุลาคม 76,362.26 191,740.79 108,830.98 

พฤศจิกายน 114,305.32 219,220.12 176,403.20 
ธันวาคม 136,307.79 177,532.26 218,517.76 
มกราคม 155,997.20 177,050.76 192,699.30 

กุมภาพันธ 180,442.63 207,134.11 154,422.40 
มีนาคม  146,971.43 115,540.21 129,840.76 
เมษายน 147,727.95 96,512.72 146,907.19 

รวม 1,506,762.67 2,091,759.25 1,762,886.25 
 

คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท) 
เดือน ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 

พฤษภาคม  5,759.40 5,663.10 6,243.98 
มิถุนายน 5,844.47 6,041.88 5,471.97 
กรกฎาคม  6,957.80 6,041.88 5,950.26 
สิงหาคม 7,792.40 6,255.35 6,250.40 
กันยายน 6,880.92 6,492.75 6,412.50 
ตุลาคม 5,953.07 6,555.35 6,387.81 

พฤศจิกายน 6,218.43 6,219.90 5,813.84 
ธันวาคม 2,793.92 6,028.91 5,406.17 
มกราคม 6,077.19 6,725.48 6,072.24 

กุมภาพันธ 6,067.56 5,690.25 5,574.69 
มีนาคม  7,040.19 6,361.14 6,110.76 
เมษายน 6,199.71 5,863.59 5,972.24 

รวม 73,585.06 73,939.58 71,666.86 
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รายงานการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2556 

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 24 100.00 

ปฐมวัยปที่ 2 20 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 

ปฐมวัยปที่ 3 20 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 1 10 10 100.00 10 100.00 7 70.00 10 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 2 12 12 100.00 12 100.00 10 83.33 12 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 3 10 10 100.00 10 100.00 8 80.00 10 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 4 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 

ประถมศึกษาปที่ 5 11 11 100.00 11 100.00 7 63.64 10 90.91 

ประถมศึกษาปที่ 6 12 11 91.67 11 91.67 10 83.33 10 83.33 

มัธยมศึกษาปที่ 1 13 13 100.00 13 100.00 9 69.23 13 100.00 

มัธยมศึกษาปที่ 2 11 11 100.00 11 100.00 8 72.73 11 100.00 

มัธยมศึกษาปที่ 3 11 11 100.00 11 100.00 10 90.91 11 100.00 

มัธยมศึกษาปที่ 4 12 12 100.00 12 100.00 9 75.00 12 100.00 

มัธยมศึกษาปที่ 5 13 13 100.00 13 100.00 12 92.31 12 92.31 

มัธยมศึกษาปที่ 6 11 11 100.00 11 100.00 8 72.73 11 100.00 

ครูสนับสนุนการสอน 49 48 97.96 48 97.96  -  - 48 90.57 

รวมจํานวนทั้งส้ิน 248 246 99.19 246 99.19 171 90.00 243 97.98 

 
*หมายเหตุ  บุคลากรอบรม/ สมัมนาไมครบ 100% เนื่องจากเปนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 
 
 
 

4.4 การพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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ใบประกอบวิชาชีพครู 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2556 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพ (คน) 

จํานวน (คน) รอยละ 
กําลัง
ศึกษา 

ขอผอน
ผัน 

อื่น ๆ รวม รอยละ 

ปฐมวัยปที่ 1 26 21 80.77 0 5 0 5 19.23 

ปฐมวัยปที่ 2 21 17 80.95 1 3 0 4 19.05 

ปฐมวัยปที่ 3 22 19 86.36 0 3 0 3 13.64 

ประถมศึกษาปที่ 1 13 11 84.62 0 2 0 2 15.38 

ประถมศึกษาปที่ 2 14 11 78.57 0 3 0 3 21.43 

ประถมศึกษาปที่ 3 12 10 83.33 0 2 0 2 16.67 

ประถมศึกษาปที่ 4 11 11 100.00 0 0 0 0 0.00 

ประถมศึกษาปที่ 5 12 9 75.00 0 3 0 3 25.00 

ประถมศึกษาปที่ 6 13 11 84.62 0 2 0 2 15.38 

มัธยมศึกษาปที่ 1 17 12 70.59 0 5 0 5 29.41 

มัธยมศึกษาปที่ 2 12 8 66.67 0 4 0 4 33.33 

มัธยมศึกษาปที่ 3 15 10 66.67 0 5 0 5 33.33 

มัธยมศึกษาปที่ 4 13 9 69.23 0 4 0 4 30.77 

มัธยมศึกษาปที่ 5 16 13 81.25 1 2 0 3 18.75 

มัธยมศึกษาปที่ 6 12 11 91.67 0 1 0 1 8.33 

ครูสนับสนุนการสอน 52 38 73.08 3 11 0 14 26.92 

รวมจํานวนทั้งส้ิน 281 221 78.65 5 55 0 60 21.35 

หมายเหตุ         

บุคลากรที่ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพเน่ืองจาก 

      - กําลังศึกษาตอ         

      - ขอผอนผัน         

      - อ่ืน ๆ เปนบุคลากรที่กําลังดําเนินการขอ / ผอนผัน / เทียบโอนมาตรฐาน 
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รายงานการสอนตามวุฒิครู (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2556 

        

ระดับชั้น 
จํานวนครู

ที่สอน 
(คน) 

สอนตรงตามวุฒิ สอนไมตรงตามวุฒิ (คน) 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ เชี่ยวชาญ 
กําลัง
พัฒนา 

รวมจํานวน รอยละ 

ปฐมวัยปที ่1 26 20 76.92 6 0 6 23.08 

ปฐมวัยปที ่2 21 16 76.19 5 0 5 23.81 

ปฐมวัยปที ่3 22 16 72.73 6 0 6 27.27 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 69 52 75.28 17 0 17 24.72 

 

รายงานการสอนตามวุฒิครู (ระดับประถมศึกษา) 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2556 

        

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนครู

ที่สอน 
(คน) 

สอนตรงตามวุฒิ สอนไมตรงตามวุฒิ (คน) 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ เชี่ยวชาญ 
กําลัง
พัฒนา 

รวมจํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 10 5 50.00 5 0 5 50.00 

คณิตศาสตร 12 7 58.33 5 0 5 41.67 

วิทยาศาสตร 8 8 100.00 0 0 0 0.00 

สังคมศึกษา 6 5 83.33 1 0 1 16.67 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 100.00 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 20 7 35.00 13 0 13 65.00 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 0 0.00 1 0 1 100.00 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 75 47 62.67 28 0 28 37.33 
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รายงานการสอนตามวุฒิครู (ระดับมัธยมศึกษา) 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2556 

        

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนครู

ที่สอน 
(คน) 

สอนตรงตามวุฒิ สอนไมตรงตามวุฒิ (คน) 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ เชี่ยวชาญ 
กําลัง
พัฒนา 

รวมจํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 7 7 100.00 0 0 0 0.00 

คณิตศาสตร 9 2 22.22 7 0 7 77.78 

วิทยาศาสตร 13 12 92.31 1 0 1 7.69 

สังคมศึกษา 8 6 75.00 2 0 2 25.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 6 6 100.00 0 0 0 0.00 

ศิลปะ 6 6 100.00 0 0 0 0.00 

การงานอาชีพ 7 6 85.71 1 0 1 14.29 

ภาษาตางประเทศ 28 4 14.29 24 0 24 85.71 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 1 100.00 0 0 0 0.00 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 85 50 58.82 35 0 35 41.18 

        

หมายเหต ุ        
       บุคลากรที่สอนไมตรงตามวุฒิการศึกษาทางโรงเรียนไดสงเสริมและพัฒนาในการไปอบรม/สัมมนา, ศึกษาตอและ
เปนผูมีความเชี่ยวชาญไดสอนมาเปนเวลานาน 
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 4.5.1  การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ระดับปฐมวัย 

หอง วัน/เดอืน/ป ชื่อโครงการ วิทยากร หัวขอใหความรู 
อ.1/1 17 ก.ค. 56 ผัก คุณสงบ     อุปถัมภ การปลูกผัก Hydroponic 
อ.1/2 18 ก.ค. 56 กุง คุณอัมพร   วรสิทธิ ์

คุณสมพงษ   วรสิทธิ ์
การเลี้ยงกุง 

อ.1/3 19 ก.ค. 56 ดอกไม คุณบัณฑิต     ปรีเจริญ การจัดดอกไม 
อ.1/4 25 ก.ค. 56 ไข คุณเฉลา   อินชาง การทําขนมไทยที่มีไขเปน

สวนผสม 
อ.1/5 18 ก.ค. 56 มะมวง คุณอัญชลี   เจริญบูลยวิวัฒน การปลูกและดูแลตนมะมวง 
อ.1/6 19 ก.ค. 56 ผลไม คุณวิเชียร   อติชาติธานินทร การปลูกผลไมชนิดตางๆ 
อ.1/7 15 ก.ค. 56 ปลา คุณยงเส็ง     หลอเรืองศลิป การเลี้ยงปลาสวยงาม 
อ.1/8 5 ส.ค. 56 ตนไม คุณสายไหม   หวยขันทอง การปลูกและดูแลตนไม 
อ.2/1 11 ก.ค. 56 บัว พระอาจารยเทพ ปภาสโร 

คุณบุญชวน   เล็กชะอุม 
การปลูกบัวและการเตรียม
บัวเพื่อจําหนาย  / ไหวพระ 

อ.2/2 15 ก.ค. 56 ปลา คุณยงเส็ง     หลอเรืองศลิป การเลี้ยงปลาสวยงาม 
อ.2/3 25 ก.ค. 56 ขนมไทย คุณเฉลา   อินชาง การทําขนมไทยชนิดตางๆ 
อ.2/4 30 ก.ค. 56 เตย คุณอัจฉรา    เวฬุตันติ การปลูกเตย 
อ.2/5 12 ก.ค.56 กุง คุณจันทิพย   พุฒธรรม 

คุณวันเพ็ญ    พุฒธรรม 
การเพาะเลี้ยงกุง 

อ.2/6 29 ก.ค. 56 มะพราว คุณยุพา      เล็กมั่นคง 
คุณราชันย    แจงกระจาง 

การปลูกและการแปรรูป
มะพราว 

อ.2/7 30 ก.ค. 56 ขาว กํานันสมยศ    เปรมใจ 
คุณสมบัติ       ยงพฤษา 
คุณยอย        ธรรมศร 

การปลูกขาว 

อ.2/8 5  ส.ค. 56 มะมวง คุณหาญชัย    จุลศักดิ์ 
คุณสุเมธ   สัมปนณา 

การปลูกและดูแลตนมะมวง 

อ.3/1 11 ก.ค. 56 ผลไม คุณอัญชลี   เจริญบูลยวิวัฒน ชื่อผลไม และสวนผลไม 
 

อ.3/2 2 ส.ค. 56 สมุนไพร คุณกิตติธร     ปานเทศ ชื่อและสรรพคุณของ
สมุนไพร 

อ.3/3 26 ก.ค. 56 ขนมไทย คุณวรพรรณี    นอยใจบุญ 
คุณฐิรชญา    ศิริรัตนากูล 
 

การทําขนมไทยชนิดตางๆ 

4.5 ความสัมพนัธระหวางสถานศกึษากับผูปกครองและชุมชน 
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หอง วัน/เดอืน/ป ชื่อโครงการ วิทยากร หัวขอใหความรู 
อ.3/4 29 ส.ค. 56 กระดาษ คุณทัศนีย   ประกอบการ การพิมพ และทําหนังสือ

จากกระดาษ 
อ.3/5 2 ส.ค. 56 ผัก คุณสุนิสา    ดานอรุณ การปลูกผัก Hydroponic 
อ.3/6 26 ก.ค. 56 ไข คุณวรพรรณี    นอยใจบุญ 

คุณฐิรชญา    ศิริรัตนากูล 
การทําขนมไทยที่มีไขเปน
สวนผสม 

อ.3/7 12 ก.ค. 56 หนังสือ คุณมนัส    ตั๊นงาม การพิมพรปูเลมหนงัสอื 
อ.3/8 17 ก.ค. 56 ดอกไม คุณอาทิตย    โหประเสริฐ การทําดอกไมประดิษฐ 
อ.1/1 29 ก.ค. 56 ผัก คุณทิตินาถ   โกสุมดิษพล น้ําผักปน 
อ.1/2 30 ก.ค. 56 กุง คุณศรีไพร   ใจทาหล ี ขาวผัดกุง 
อ.1/3 30 ก.ค. 56 ดอกไม คุณสมหมาย   ทองสุข วุนแฟนซี 
อ.1/4 26  ก.ค. 56 ขนมไทย คุณจริญญา   อูพิทักษ 

คุณวิลาวรรณ   วรบุตรโชค
ไพศาล 

ขนมลูกชุบ 

อ.1/5 30 ก.ค. 56 มะมวง คุณวงเดือน   ถนอมสิงห ยําสามกรอบ 
อ.1/6 25 ก.ค. 56 ผลไม คุณชลกานต    บําเพ็ญพินจิ น้ําผลไมปน 
อ.1/7 29 ก.ค. 56 ปลา คุณเอกชัย     กสิผล ประกอบอาหาร (ยําปลาทู) 
อ.1/8 17 ก.ค. 56 ตนไม คุณสุกัญญา   หนูจันทร การปลูกตนไม 
ตอ. 30 ก.ค. 56 ไอศกรีม คุณวรรณวิสา   คํารอด ตกแตงไอศกรีมหนาตางๆ 

อ.2/1 17 ก.ค. 56 บัว คุณกนกพร  คารโรลล 
คุณชลกานต   บําเพ็ญพินิจ 

เม็ดบัวเช่ือมน้ําแข็งใส 

อ.2/2 2 ส.ค.56 ปลา คุณธิชาพันธ    คันโธ ปลาชุบแปงทอด 
อ.2/3 29 ก.ค. 56 ไข คุณวุฒิพงษ   พงษเจริญ สลัดไข 
อ.2/4 26 ก.ค. 56 เตย คุณพรเพ็ญ   แกนนาค ไกทอดใบเตย 
อ.2/5 29 ก.ค. 56 กุง คุณสิรภัทร    แซนิ้ม กุงกระเทยีม 
อ.2/6 17 ก.ค. 56 มะพราว คุณวาสนา   บุญยรัตพันธ น้ํามะพราวปน 
อ.2/7 17 ก.ค. 56 ขาว คุณจิตลัดดา   เกตุรัตน ขาวผัดสามส ี
อ.2/8 25 ก.ค. 56 มะมวง คุณสุธาทิพย   รัตนธรรม ยํามะมวง 
อ.3/1 26 ก.ค. 56 ผลไม คุณศรีไพร   ใจทาหล ี น้ําผลไมปน 
อ.3/2 18 ก.ค. 56 สมุนไพร คุณพิกุล     หลานอย เกี๋ยวเตี๋ยวลุยสวน 
อ.3/3 30 ก.ค. 56 ขนมไทย คุณสุวรรณา   ณรงคหน ู ทําขนมฝอยทอง 
อ.3/4 25 ก.ค. 56 กระดาษ คุณคนิษฐกาน   นิธิวัฒน

อัญญา 
งานประดิษฐจากกระดาษ 

อ.3/5 6 ส.ค. 56 ผัก คุณพวงพยอม   พรหมวงษ ทําหอยทอด 
อ.3/6 17 ก.ค. 56 ไข คุณชิญารัตน   ฉัตรทองนุวิทย ไขตุน 
อ.3/7 7 ส.ค. 56 หนังสือ คุณเธียรไท    บุญศิริ แซนวิสใสตางๆ 
อ.3/8 15 ก.ค. 56 ดอกไม คุณอรณี     สือแสงทอง ประดิษฐดอกไม 
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ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
หอง วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลวิทยากร หัวขอใหความรู 

ป.1- ม.6 2 ก.พ. 56 วันภูมิปญญา ด.ช.อินทรา บญุเจริญและคณะ การทํานมจากธัญพืช 
คุณวิภาจรี  ชาญศรีสมุทร การแกะสลกั 
คุณปาจารีย  แซลิ้ม การทําน้ําสมุนไพร 

ป.1- ป.6 20 ม.ค. 57 วันภูมิปญญา คุณวันเพ็ญ ปูผาและคณะ การจกัสาน 
คุณวันเพ็ญ เข็มเจรญิและคณะ สบู ยาสระผม สมุนไพร 
คุณเฉลา  มั่นคงและคณะ พวงกุญแจไม 

ม.1 – ม.6 21 ม.ค. 57 วันภูมิปญญา คุณวันเพ็ญ ปูผาและคณะ การจกัสาน 
คุณวันเพ็ญ เข็มเจรญิและคณะ สบู ยาสระผม สมุนไพร 
คุณฉลอง  นะมานะสา รอยลกูปดตัวอักษร 

 
 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     
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 

http://www.sl.ac.th/
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ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสรุปโดยแยกตามลําดับดังนี้ 

  5.1 ผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
5.2 ผลสรุปการสํารวจความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ (Stakeholder) ไดแกผูเรียน บุคลากร 

ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 
  5.3 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5 
สารสนเทศเพือ่การรายงาน 
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5.1 ผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 
สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2556 

 
ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน 
รอยละ   
ผลการ

ดําเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย                                                               95.33 ดีมาก 
2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  97.13 ดีมาก 
3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 98.64 ดีมาก 
4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 98.99 ดีมาก 
5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 99.34 ดีมาก 
6 ผูบริหารปฏิบัติงามตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเปด
ประสิทธิผล 

95.65 ดีมาก 

7 แนวการจัดการศึกษา 98.09 ดีมาก 
8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

97.83 ดีมาก 

9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

98.81 ดีมาก 

10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

99.21 ดีมาก 

11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 

99.43 ดีมาก 

รอยละเฉลีย่ของการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

98.04 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน 
รอยละ   
ผลการ

ดําเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 96.55 ดีมาก 
2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 98.23 ดีมาก 
3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

97.47 ดีมาก 

4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

96.61 ดีมาก 

5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 93.74 ดีมาก 
6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
และมีเจตคติที่ดี ตออาชีพสุจริต 

95.95 ดีมาก 

7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 99.37 ดีมาก 
8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

95.65 ดีมาก 

9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

97.63 ดีมาก 

10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

97.50 ดีมาก 

11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

100 ดีมาก 

12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

98.17 ดีมาก 

13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู 

94.05 ดีมาก 

14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนที่กําหนดข้ึน 

96.98 ดีมาก 

15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

98.33 ดีมาก 

รอยละเฉลีย่ของการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

97.08 ดีมาก 
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5.2 ผลสรุปการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ (Stakeholder) ไดแก ผูเรียน  
     บคุลากร ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูประเมินโครงการไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 1 – 4 ของโรงเรียน       
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน  3,548  คน 
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 1 – 4 โรงเรียน         
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน  694  คน  โดยการสุมตัวอยางอยางงาย   
 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 46 ขอ ประกอบดวย 

1. แบบประเมินความพึงพอใจตอฝายวิชาการ  จํานวน  11  ขอ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจตอฝายกิจการนักเรียน จํานวน  12  ขอ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจตอฝายบริหารทั่วไป  จํานวน  11  ขอ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจตอสํานักผูอํานวยการ จํานวน   5   ขอ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจตอฝายธุรการ – การเงิน จํานวน   7   ขอ 

  เปนมาตรวัดอัตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดระดับความพึงพอใจซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 
   5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษามากที่สุด 
   4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษามาก 
   3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปานกลาง 
   2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษานอย 
   1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษานอยที่สุด 
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3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูประเมินโครงการไดดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้ 

1. นําแบบประเมินใหหัวหนาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล นัดหมายวัน เวลา และวิธีการเก็บขอมูล 

2. ใหผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เปนกลุมตัวอยาง
ตอบแบบประเมิน 

3. นําขอมูลจากเครื่องมือที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ และนําไปบันทึก 
วิเคราะห และสรุปผล ตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  การกําหนดน้ําหนักและการแปลความหมายคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามใน
แบบสอบถามความพึงพอใจ  ซึ่งไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายไว ดังนี้ 
 คาเฉลี่ยระหวาง  4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
 คาเฉลี่ยระหวาง  3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจมาก 
 คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจนอย 
 คาเฉลี่ยระหวาง 1.01 – 1.50 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจนอยที่สุด 
 
ตารางท่ี 1  รอยละเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน รอยละ 
                         ชาย 198 28.7 
                         หญิง 493 71.3 

รวม 691 100.0 
 
จากตารางที่ 1  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงช้ันที่  1 - 4  ที่มีตอการ

จัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 691  คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 493  คน คิดเปนรอยละ 71.3 

 
ตารางท่ี 2  รอยละระดบัชั้นของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับชั้น จํานวน รอยละ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 158 22.8 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 126 18.2 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 172 24.8 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 238 34.3 

รวม 694 100.0 
 
จากตารางที่ 2  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่  1 – 4  ที่มีตอการ

จัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน  694  คน  
ระดับชั้นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6  จํานวน 238 คน คิดเปนรอย
ละ 34.3 
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ตารางท่ี 3  รอยละอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
อาย ุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 25 ป 151 22.0 
25 – 35 ป 55 8.0 
36 – 45 ป 288 42.0 

มากกวา 45 ปขึ้นไป 191 27.9 
รวม 685 100.0 

  
จากตารางที่ 3  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่  1 – 4  ที่มีตอการ

จัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 685  คน แยกเรียง
ตามอายุที่ผูตอบแบบสอบถามจากมากไปนอย คือ อายุระหวาง 36 – 45 ป  จํานวน 288  คน  คิดเปนรอยละ 
42.0 รองลงมาคือ มากกวา 45 ปขึ้นไป  จํานวน 191  คน  คิดเปนรอยละ 27.9     

 
ตารางท่ี 4  รอยละอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
รับราชการ 108 15.8 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ 23 3.4 
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 296 43.3 

รับจาง 86 12.6 
เกษตรกร 28 4.1 
วางงาน 33 4.8 

พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 49 7.2 
อื่นๆ 60 8.8 
รวม 683 100.0 

 
จากตารางที่ 4  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่  1 – 4  ที่มีตอการ

จัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 683  คน แยกเรียง
ตามอาชีพที่ผูตอบแบบสอบถามจากมากไปนอย คือ ธุรกิจสวนตัว / คาขาย   จํานวน  296  คน คิดเปนรอย
ละ 43.3  รองลงมาคือ รับราชการ  จํานวน  108  คน  คิดเปนรอยละ 15.8   รับจาง จํานวน  86  คน  คิด
เปนรอยละ 12.6   ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 5  คาเฉลี่ยแสดงระดับความพงึพอใจตอฝายวิชาการของผูตอบแบบสอบถามชวงชั้นที่  1 – 4  ที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
1   การพัฒนาหลกัสูตรเหมาะสมกบัระดับการเรียนรูของนกัเรียน

แตละระดบัชั้น 
4.93 .683 มากที่สุด 

2   หลักสูตรที่โรงเรียนจัดสอนมีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกจิ  สังคม  และชุมชน / ทองถิ่น 

4.93 .700 มากที่สุด 

3   ผูปกครองมสีวนรวมในการจัดหลกัสูตรโรงเรียน ทองถิ่น / 
ชุมชน 

4.54 .835 มากที่สุด 

4   การจัดกิจกรรมความรูเกี่ยวกบัเรื่องประชาคมอาเซียน 4.72 .820 มากที่สุด 
5   การจัดกิจกรรมดานวิชาการและดานพฒันาคุณภาพผูเรยีน

เหมาะสมตามความตองการของนักเรียน 
4.75 .772 มากที่สุด 

6   การจัดประสบการณหรือทกัษะการเรียนใหกบันักเรียนสําหรับ
นักเรียนที่ออนและเกง 

4.69 .867 มากที่สุด 

7   การจัดกิจกรรมการสงเสริมการอานใหนกัเรียนเปนผูรอบรู 4.73 .791 มากที่สุด 
8   การเปดโอกาสหรือเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพ

ตนเองและกลุม 
4.86 .830 มากที่สุด 

9   คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมดานวิชาการ เชน คายวิชาการของ
กลุมสาระฯ ตางๆ  ทัศนศึกษา คายลูกเสือ     

4.76 .774 มากที่สุด 

10 การจัดแหลงการเรียนรูหรอืศูนยการเรียนรูใหกบันักเรียน เชน 
ศูนยการเรียนรูพอหลวง 

4.87 .759 มากที่สุด 

11 การใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน 4.95 .824 มากที่สุด 
รวม 4.79 .519 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 5  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่  1 – 4    ที่มีตอการ

จัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 694 คน  คิดเปน
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.79  (SD = 0.51)  แยกเปนดานความพึงพอใจตอฝาย
วิชาการ  เรียงตามรายการจากมากที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ  การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน  มีคาเฉลี่ย 4.95  (SD = 0.82)   รองลงมาคือ 1   การพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมกับระดับการ
เรียนรูของนักเรียนแตละระดับชั้น   มีคาเฉลี่ย 4.93  (SD = 0.68)   และหลักสูตรที่โรงเรียนจัดสอนมีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และชุมชน / ทองถิ่น  มีคาเฉลี่ย  4.93  (SD = 0.70)   มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุดทุกขอ  สวนรายการที่มีความพึงพอใจจากนอยที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ ผูปกครองมีสวนรวม
ในการจัดหลักสูตรโรงเรียน ทองถิ่น / ชุมชน  มีคาเฉลี่ย  4.54  (SD = 0.83)   รองลงมาคือ การจัด
ประสบการณหรือทักษะการเรียนใหกับนักเรียนสําหรับนักเรียนที่ออนและเกง  มีคาเฉลี่ย  4.69  (SD = 0.86)   
และการจัดกิจกรรมความรูเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียน  มีคาเฉลี่ย 4.72  (SD = 0.82)  มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุดทุกขอ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6  คาเฉลี่ยแสดงระดับความพงึพอใจตอฝายกิจการนักเรียนของผูตอบแบบสอบถามชวงช้ันที่  1 – 4    
ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
12 การดูแลนักเรียนเรื่อง การรกัษาความสะอาด ระเบียบวินัย  

ของครูประจําชั้น 
4.87 .762 มากที่สุด 

13 การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวัน
สําคัญอื่นๆ  เชน พิธีมิซา   การทําบญุตักบาตร วันพอและวนั
แมแหงชาติ   

4.89 .712 มากที่สุด 

14 การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นภายในชุมชน เชน งานแหหลวงพอพุทธโสธร    

4.95 .782 มากที่สุด 

15 การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหกบันักเรียน  เชน  
การเลือกคณะกรรมการนักเรียน 

4.86 .726 มากที่สุด 

16 การจัดกิจกรรมใหนกัเรียนไดเรียนรูการใชทักษะชีวิตกับชุมชน 
เชน  การชวยเหลือผูอื่น  จิตอาสา   

4.67 .809 มากที่สุด 

17 มีการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนเกี่ยวกับ 
     ยาเสพติด 

4.70 .925 มากที่สุด 

18 มีการติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่มปีญหา 4.78 .885 มากที่สุด 
19 การรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครองในการแกปญหา

พฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุมเพื่อน 
4.54 .851 มากที่สุด 

20 การแสดงออกถึงความเปนสุภาพบรุุษ และสุภาพสตรีของ
นักเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เชน การแตงกาย 
การเคารพผูใหญ 

4.76 .815 มากที่สุด 

21 การเชิดชูนักเรียนหรือบุคลากรภายในโรงเรียนใหเปนตัวอยาง
คนดีในโรงเรียนและสังคม 

4.84 .800 มากที่สุด 

22 การใหนักเรียนมสีวนรวมในการวางแผนและจัดการเกี่ยวกับ
กิจกรรมตางๆ  เชน  การแขงขันกีฬาสี   

4.91 .788 มากที่สุด 

23 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  ชุมชน 
เชน  การแขงขันกีฬากับหนวยงานภายนอก  การเยี่ยมบาน
นักเรียน   

4.78 .829 มากที่สุด 

รวม 4.80 .548 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 6  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่  1 – 4    ที่มีตอการ
จัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 694 คน  คิดเปน
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.80  (SD = 0.54)   แยกเปนดานความพึงพอใจตอฝาย
กิจการนักเรียน  เรียงตามรายการจากมากที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ  การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
รักษาวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นภายในชุมชน เชน งานแหหลวงพอพุทธโสธร มีคาเฉลี่ย 4.95  (SD = 0.78)  
รองลงมาคือ การใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ  เชน  การแขงขันกีฬา
สี  มีคาเฉลี่ย 4.91 (SD = 0.78)   และการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่นๆ  
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เชน พิธีมิสซา   การทําบุญตักบาตร วันพอและวันแมแหงชาติ    มีคาเฉลี่ย 4.89 (SD = 0.71)   มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุดทุกขอ  สวนรายการที่มีความพึงพอใจจากนอยที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ ผูปกครองการ
รวมมือระหวางโรงเรียนในการแกปญหาพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุมเพื่อน มีคาเฉลี่ย 4.54  (SD 
= 0.85)   รองลงมาคือ  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูการใชทักษะชีวิตกับชุมชน เชน  การชวยเหลือ
ผูอื่น จิตอาสา มีคาเฉลี่ย 4.67  (SD = 0.80)   และมีการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนเกี่ยวกับ          
ยาเสพติด  มีคาเฉลี่ย 4.70  (SD = 0.92)   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกขอ ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 7  คาเฉลี่ยแสดงระดับความพงึพอใจตอฝายบรหิารทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชวงชั้นที่  1 – 4    
ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
24 การจัดบริการและสถานที่ใหกบัหนวยงานภายนอกและชุมชน 4.79 .745 มากที่สุด 
25 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานกิจการนักเรียน 4.81 .780 มากที่สุด 
26 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานวิชาการ 4.71 .726 มากที่สุด 
27 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานประชาสัมพันธ 4.92 .754 มากที่สุด 
28 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานดานปกครอง 4.85 .768 มากที่สุด 
29 การใหบริการความอํานวยสะดวกของงานดานการเงิน 4.92 .835 มากที่สุด 
30 การจัดวางผงัการเดินรถและทีจ่อดรถสําหรับผูปกครอง 4.70 1.052 มากที่สุด 
31 การจัดมุมสวัสดิการใหกบันักเรียนและผูปกครองที่เขามาใช

บริการ 
4.71 .865 มากที่สุด 

32 การจัดจําหนายอาหารที่ใหคุณคาประโยชนตอรางกายใหกับ
นักเรียนและผูปกครองในราคาที่ยอมเยา   

4.57 .971 มากที่สุด 

33 การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและหองน้ํา
ของพนักงานทําความสะอาด 

4.77 .961 มากที่สุด 

34 การประสานความรวมมอืและสรางความสมัพันธกับชุมชน  
หรือระหวางโรงเรียนกับสมาพันธสมาคมและครู  ศิษยเกา  
สมาคมผูปกครองและครู / ศิษยเกา   

4.92 .775 มากที่สุด 

รวม 4.79 .602 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 7  พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่  1 – 4    ที่มีตอการ
จัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 694 คน  คิดเปน
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.79  (SD = 0.60)  แยกเปนดานความพึงพอใจตอฝาย
บริหารทั่วไป  เรียงตามรายการจากมากที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ  การใหบริการความอํานวยสะดวกของ
งานประชาสัมพันธ  มีคาเฉลี่ย 4.92 (SD = 0.75)  รองลงมาคือ การประสานความรวมมือและสราง
ความสัมพันธกับชุมชน  หรือระหวางโรงเรียนกับสมาพันธสมาคมและครู  ศิษยเกา  สมาคมผูปกครองและครู 
/ ศิษยเกา    มีคาเฉลี่ย 4.92  (SD = 0.77)  และการใหบริการความอํานวยสะดวกของงานดานการเงิน  มี
คาเฉลี่ย  4.92  (SD = 0.83)  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกขอ  สวนรายการที่มีความพึงพอใจจากนอย
ที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ การจัดจําหนายอาหารที่ใหคุณคาประโยชนตอรางกายใหกับนักเรียนและ
ผูปกครองในราคาที่ยอมเยา    มีคาเฉลี่ย  4.57  (SD = 0.97)  รองลงมาคือ  การจัดวางผังการเดินรถและที่
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จอดรถสําหรับผูปกครอง มีคาเฉลี่ย  4.70  (SD = 1.05)   และการจัดมุมสวัสดิการใหกับนักเรียนและ
ผูปกครองที่เขามาใชบริการ   มีคาเฉลี่ย 4.71  (SD = 0.86)   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกขอ ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 8  คาเฉลี่ยแสดงระดับความพงึพอใจตอสํานกัผูอํานวยการของผูตอบแบบสอบถามชวงชั้นที่  1 – 4    
ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
35 ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปนผูนําและแบบอยางดาน

คุณธรรม  จริยธรรม 
4.95 .798 มากที่สุด 

36 การจัดตั้งคณะกรรมการบรหิารงานฝายตางๆ มีความชัดเจน 
เหมาะสมกับคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ของผูบริหาร 

4.74 .720 มากที่สุด 

37 การจัดกิจกรรมทางศาสนา เชน ศาสนาพุทธ คริสต และ
อิสลาม ใหกับนกัเรียนและครูนํามาประยุกตใชในการเรียนและ
ทํางาน 

4.87 .777 มากที่สุด 

38 มีการเผยแพรรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียนใหทราบ 

4.72 .772 มากที่สุด 

39 สนับสนุนและจัดหาครูตางประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนหลักสูตรภาษาตางประเทศ  

4.78 .874 มากที่สุด 

รวม 4.81 .602 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 8  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่  1 – 4    ที่มีตอ
การจัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 694  คน  คิด
เปนภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.81  (SD = 0.60)  แยกเปนดานความพึงพอใจตอ
สํานักผูอํานวยการ  เรียงตามรายการจากมากไปนอยจํานวน 3 รายการ  คือ  ผูบริหารเปนแบบอยางในการ
เปนผูนําและแบบอยางดานคุณธรรม  จริยธรรม  มีคาเฉลี่ย 4.95  (SD = 0.79)  รองลงมาคือ  การจัดกิจกรรม
ทางศาสนา เชน ศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม ใหกับนักเรียนและครูนํามาประยุกตใชในการเรียนและทํางาน   
มีคาเฉลี่ย 4.87  (SD = 0.77)  และสนับสนุนและจัดหาครูตางประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาตางประเทศ  มีคาเฉลี่ย 4.78  (SD = 0.87)  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกขอ ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 9  คาเฉลี่ยแสดงระดับความพงึพอใจตอฝายธุรการ – การเงินของผูตอบแบบสอบถามชวงช้ันที่  1 – 
4   ที่มีตอการจัดการศกึษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2556 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
40 ขอมูล ขาวสารที่จัดประชาสัมพันธเผยแพรแกนักเรียนและ

ผูปกครองที่มีความรวดเร็ว ถูกตอง และชัดเจน 
4.90 .785 มากที่สุด 

41 การเปนสื่อกลางประชาสมัพันธใหกบัหนวยงานภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

4.82 .730 มากที่สุด 

42 การจัดทําปายประชาสัมพันธสถิติการมาเรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

4.94 .789 มากที่สุด 

43 การประสานงานติดตอกบัหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
นักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.86 .763 มากที่สุด 

44 การใหบริการความอํานวยสะดวกดานการออกเอกสารการ
เรียนหรือขอมูลของนักเรียนในการศึกษาตอ 

4.76 .816 มากที่สุด 

45 เจาหนาที่มมีนุษยสมัพันธที่ดี  ใหบรกิารและอํานวยความ
สะดวกกับผูทีม่าติดตอดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส 

4.72 .930 มากที่สุด 

46 คาเลาเรียนของนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเกบ็ปจจบุันมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพทางการศึกษาที่นักเรียนไดรับ 

4.68 .945 มากที่สุด 

รวม 4.81 .606 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 9  พบวา ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่  1 – 4    ที่มีตอ
การจัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2556  จํานวน 694  คน  คิด
เปนภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.81  (SD = 0.60)   แยกเปนดานความพึงพอใจตอ
ฝายธุรการ – การเงิน  เรียงตามรายการจากมากที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ  การจัดทําปายประชาสัมพันธ
สถิติการมาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  มีคาเฉลี่ย  4.94  (SD = 0.78)  รองลงมาคือ ขอมูล ขาวสารที่จัด
ประชาสัมพันธเผยแพรแกนักเรียนและผูปกครองที่มีความรวดเร็ว ถูกตอง และชัดเจน   มีคาเฉลี่ย  4.90  (SD 
= 0.78)   และการประสานงานติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  มีคาเฉลี่ย  4.86  (SD = 0.76)   มีระดับความพึงพอใจที่สุด  สวนรายการที่มีความพึงพอใจจากนอย
ที่สุดจํานวน 3 รายการ คือ คาเลาเรียนของนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเก็บปจจุบันมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ทางการศึกษาที่นักเรียนไดรับ  มีคาเฉลี่ย 4.68 (SD = 0.94)  รองลงมาคือ  เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี  
ใหบริการและอํานวยความสะดวกกับผูที่มาติดตอดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส   มีคาเฉลี่ย 4.72  (SD = 0.93)  
และการใหบริการความอํานวยสะดวกดานการออกเอกสารการเรียนหรือขอมูลของนักเรียนในการศึกษาตอ  มี
คาเฉลี่ย 4.76  (SD = 0.81)  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10  คาเฉลี่ยและคารอยละแสดงระดับความพงึพอใจตอโครงสรางงานของผูตอบแบบสอบถามชวง
ชั้นที่  1 - 4  ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2556 

โครงสรางงาน คาเฉลี่ย รอยละ ความพึงพอใจ 
ฝายวิชาการ 4.79 95.87 มากที่สุด 

ฝายกิจกรรมนักเรียน 4.80 95.92 มากที่สุด 
ฝายบริหารทั่วไป 4.79 95.76 มากที่สุด 
สํานักผูอํานวยการ 4.81 96.24 มากที่สุด 

ฝายธุรการ – การเงิน 4.81 96.23 มากที่สุด 
รวม 4.80 96.00 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 10  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่  1 – 4    ที่มีตอ

การจัดการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 694 คน  คิด
เปนภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  96.00    แยกเปนดานความพึงพอใจตอ
โครงสรางงาน  เรียงตามรายการจากมากไปนอย  คือ  สํานักผูอํานวยการ  คิดเปนรอยละ 96.24   รองลงมา
คือ ฝายธุรการ – การเงิน   คิดเปนรอยละ 96.23   ฝายกิจกรรมนักเรียน  คิดเปนรอยละ  95.92   ฝาย
วิชาการ  คิดเปนรอยละ  95.87   และฝายบริหารทั่วไป  คิดเปนรอยละ  95.76  ตามลําดับ   
 
  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผูปกครองนกเรียนชวงช้ันที่ 1-4 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 96.00  
  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่ 1 – 4 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 694 คน เมื่อพิจารณาขอมูลทั่วไป สวนมาก
เปนเพศหญิง  เปนผูปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6   สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย    
  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่ 1 – 4 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่มีตอฝายวิชาการ พบวา  มีความพึงพอใจภาพ
รวมอยูระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.79  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมกับระดับการ
เรียนรูของนักเรียนแตละระดับชั้น และการพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมกับระดับการเรียนรูของนักเรียนแตละ
ระดับชั้น 
  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่ 1 – 4 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่มีตอฝายกิจการนักเรียน พบวา  มีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.80  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การ
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นภายในชุมชน เชน งานแหหลวงพอพุทธโส
ธร  รองลงมา คือ การใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ เชน การแขงขัน
กีฬาสี และการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่นๆ  เชน พิธีมิซา   การทําบุญ
ตักบาตร วันพอและวันแมแหงชาติ  
  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่ 1 – 4 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556  ที่มีตอฝายบริหารทั่วไป  พบวา มีความพึงพอใจ
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ภาพรวมอยูระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.79   เมื่อพิจารณาแยกเปนรายการที่มีความพึงพอใจมาก คือ การ
ใหบริการความอํานวยสะดวกของงานประชาสัมพันธ   รองลงมาคือ การประสานความรวมมือและสราง
ความสัมพันธกับชุมชนหรือระหวางโรงเรียนกับสมาพันธสมาคมและครู  ศิษยเกา  สมาคมผูปกครองและครู / 
ศิษยเกา  และการใหบริการความอํานวยสะดวกของงานดานการเงิน   
  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่ 1 – 4 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่มีตอสํานักผูอํานวยการ พบวา  มีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.81  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปนผูนําและแบบอยางดานคุณธรรม  จริยธรรม  รองลงมา การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา เชน ศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม ใหกับนักเรียนและครูนํามาประยุกตใชในการเรียนและทํางาน 
และจัดหาครูตางประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่ 1 – 4 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่มีตอฝายธุรการ – การเงิน พบวา  มีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.81  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายการที่มีความพึงพอใจมาก คือ การ
จัดทําปายประชาสัมพันธสถิติการมาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น   รองลงมา คือ ขอมูล ขาวสารที่จัด
ประชาสัมพันธเผยแพรแกนักเรียนและผูปกครองที่มีความรวดเร็ว ถูกตอง และชัดเจน และการประสานงาน
ติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
  ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองชวงชั้นที่ 1 – 4 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่มีความพึงพอใจตอโครงสรางงานในภาพรวมอยู
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.00  เมื่อแยกตามรายการจากมากไปนอย คือ สํานักผูอํานวยการ  คิดเปน
รอยละ 96.24   รองลงมาคือ ฝายธุรการ – การเงิน   คิดเปนรอยละ 96.23   ฝายกิจกรรมนักเรียน  คิดเปน
รอยละ  95.92   ฝายวิชาการ  คิดเปนรอยละ  95.87   และฝายบริหารทั่วไป  คิดเปนรอยละ  95.76    
 
อภิปรายผล  
 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาฝายวิชาการ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จุดเดน คือ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน  
การเปดโอกาสหรือเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพตนเองและกลุม และการจัดแหลงการเรียนรูหรือ
ศูนยการเรียนรูใหกับนักเรียน เชน ศูนยการเรียนรูพอหลวง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุดารัตน  แซซี่  
(2542 : 51-53)  ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครองสวนใหญคาดหวังในเรื่องการจัดประสบการณการเรียนการ
สอน  มุงพัฒนาเด็กใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  เพื่อใหเด็กมีความ
พรอมเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สวนขอควรปรับปรุงฝายวิชาการ คือ  การจัดประสบการณหรือทักษะการ
เรียนใหกับนักเรียนสําหรับนักเรียนที่ออนและเกง  การจัดกิจกรรมความรูเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียน   
 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาฝายกิจการนักเรียน จุดเดน คือ   การมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่นๆ  เชน พิธีมิซา   การทําบุญตักบาตร วันพอและวันแม
แหงชาติ  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหกับนักเรียน  เชน  การเลือกคณะกรรมการนักเรียน  
รวมทั้งการดูแลนักเรียนเรื่อง การรักษาความสะอาด ระเบียบวินัยของครูประจําช้ัน  นับเปนขอดีที่มีการจัด
นักเรียนไดมีโอกาสหรือเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกในดานกิจกรรมพรอมทั้งบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนดานวิชาการ  สอดคลองกับผลการวิจัยของอภิชาต  แพทยพงษ  (2545)  ศึกษาความพึงพอใจของ
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ผูปกครองตอการจัดการศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  พบวา  
ดานบุคลากรครูประจําช้ันมีความเอาใจใสดูแลนักเรียนและครูอุทิศตนเพื่อการอบรมดานมารยาทและความ
ประพฤติของนักเรียน  สําหรับขอควรปรับปรุงฝายกิจการนักเรียน  คือ การสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง  ชุมชน เชน  การแขงขันกีฬากับหนวยงานภายนอก  การเยี่ยมบานนักเรียน  การ
แสดงออกถึงความเปนสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีของนักเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา    และการ
รวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครองในการแกปญหาพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุมเพื่อน   
สอดคลองผลการวิจัยของ แวนคาวาลา  (มามี  โชติมา.  2546 : 62; อางอิงจาก Vankawala. 1999 : 103-
106)  ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนและครอบครัวเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงโปรแกรม
การอบรมครูในดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูปกครอง จากการศึกษาพบวา อุปสรรคที่
ขัดขวางการมีสวนรวมของผูปกครองและโรงเรียน คือ พื้นฐานทางการศึกษาของผูปกครอง ซึ่งครูจะตองใชกล
ยุทธในการทํางานรวมกับครอบครัวเพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวางครอบครัวและโรงเรียน 
 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาฝายบริหารทั่วไป  จุดเดน คือ การประสานความ
รวมมือและสรางความสัมพันธกับชุมชน  หรือระหวางโรงเรียนกับสมาพันธสมาคมและครู  ศิษยเกา สมาคม
ผูปกครองและครู / ศิษยเกา รวมกันจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก เชน งานเซนตหลุยสสัมพันธ การจัด
แขงโบวลิ่ง เปนประจําทุกปการศึกษา การจัดกิจกรรมแตละครั้งทางโรงเรียนไดบริการความอํานวยสะดวก
ดานการเงิน มีการใหบริการดวยความรวดเร็ว และเปดบริการวันเสารสําหรับผูปกครองที่ไมสะดวกในการ
ชําระคาเลาเรียน  สอดคลองผลการวิจัยของปรารถนา เวสโกสินธิ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบวา ในภาพรวม
ผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองดานบริการนักเรียน 
ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ผูปกครองที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน จํานวน
นักเรียนในการปกครอง ระดับชั้นนักเรียนที่อยูในความปกครอง และการเดินทางไปโรงเรียนแตกตางกัน มี
ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีในภาพรวม              
ไมแตกตางกัน   
 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาสํานักผูอํานวยการ จุดเดน คือ  การจัดกิจกรรม
ทางดานศาสนาอื่นๆ เชน ศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม การสนับสนุนและจัดหาครูตางประเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาตางประเทศตามความตองการของผูปกครองและนักเรียน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อภิชาต  แพทยพงษ  (2545)  ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  พบวา  ดานหลักสูตร  
การเรียนการสอน และสื่อการสอน  ผูปกครองมีความพึงพอใจในหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน และ
วิธีสอนของครูชาวตางประเทศที่กระตุนใหผูเรียนกลาพูด  กลาแสดงออกเปนภาษาอังกฤษ   
 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาฝายธุรการ - การเงิน จุดเดน คือ  มีการจัดทํา
ปายประชาสัมพันธสถิติการมาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  การแจงขอมูล ขาวสารที่จัดประชาสัมพันธ
เผยแพรแกนักเรียนและผูปกครองที่มีความรวดเร็ว ถูกตอง และชัดเจนในรูปแบบวารสารเซนตหลุยส และ
เว็บไซตของโรงเรียน  รวมทั้งเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียน  
สอดคลองผลการวิจัยของ  ขนิษฐา  เปรมพงษ  (2550 : 67-69)  พบวา  ผูปกครองไดรับความรูเกี่ยวกับ
นโยบายการเรียนการสอนของโรงเรียนมากที่สุด การรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน 
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พบวา ผูปกครองไดรับทราบขอมูลขาวสารจากทางจดหมาย ดานการมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณ
แกนักเรียน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
จากการสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับความพึงพอใจของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  ไดทําการรวบรวมขอเสนอแนะของฝายตางๆ 5 ฝาย คือ ฝาย
วิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริหารทั่วไป สํานักผูอํานวยการ และฝายธุรการ – การเงิน  ไดดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะความพึงพอใจฝายวิชาการ 
 ดานหลักสูตร 
 ควรเนนหลักสูตรพัฒนาการเรียนและความพรอมใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนมากกวาผล
คาดหวังความเปนเลิศทางการศึกษาของสถาบัน เนนภาษาอังกฤษนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง  หลักสูตร
การสอนเนนเนื้อหาชัดเจน เนนการตั้งคําถามแบบปลายเปดมากกวาปลายปด จัดการเรียนรูหลากหลาย การ
วิเคราะห การยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมากขึ้น หลักสูตรวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนดอยกวาการสอบ O-
NET   ควรลดเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเวลา 15.45 น.   จัดใหมีหลักสูตรทางดานภาษาให
นักเรียนไดมีพัฒนาการภาษาดีข้ึน กรณีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 สายศิลป–ภาษา ควรเรียนภาษาจีนหรือ
ภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  เพิ่มเติมการเรียนรูเขาสูประชาคมอาเซียนใหกับนักเรียน  สงเสริม
นิสัยรักการอานใหกับนักเรียน เชน กําหนดใหนักเรียนอานหนังสือหนาน้ี แลวใหผูปกครองลงลายมือช่ือกํากับ  
จัดโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนักเรียน 
 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ควรสรางหองปฏิบัติการ (Work shop) ในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม  รู
วิธีการ การแบงงานกันทํา การปฏิบัติงานดวยตนเอง และการประกอบผลงานขั้นสุดทาย ทําใหนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในงานที่ทํา  จัดกิจกรรมการพูดสนทนาภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศควรมีการสุมวัดผล
ทุกวัน  จัดกิจกรรมคลายเครียดใหกับนักเรียนเพราะแนะนําแตเรื่องเรียนพิเศษ เนนการเรียนใหมากขึ้นและลด
กิจกรรมบางอยางที่ไมจําเปน  จัดแบงหองเรียนเปนกลุมนักเรียนเรียนเกง ปานกลาง และออน  ครูใหการบาน
มากเกินไป และเนนลายมือการเขียนของนักเรียนและทํางานใหเปนระเบียบ จัดเวทีแสดงศักยภาพของ
นักเรียนทุกสัปดาห  จัดใหมีทัศนศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดศึกษานอกหองเรียน การคิดคะแนนผิดพลาด
บอยครั้ง  การมอบหมายงานใหนักเรียนทําบางครั้งเกินความสามารถของนักเรียนจนกลายเปนงานของ
ผูปกครอง  ขอสอบในเวลาเรียนพิเศษควรมีความยุติธรรม   
 ดานการบริการ 
 การประชาสัมพันธงานวิชาการนอยมาก ควรมีปายนิเทศประชาสัมพันธทางวิชาการ เนนการ
แขงขันภายนอกมากขึ้น  การขอเอกสารหรือสงเอกสารชาทํางานผิดพลาดบอยแตก็นําไปแกไขภายหลัง  จัด
วันสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนแบบวันเวนวัน เอกสารตารางสอบควรสงลวงหนาประมาณ 2 – 3 
สัปดาห เอกสารประกอบการสอนควรตรวจใหรอบคอบถูกตอง ควรจัดทําเปนแฟมงานหรือรูปเลมของภาค
การเรียนการศึกษานั้นๆ  การทดสอบในชั้นเรียนหรือคะแนนเก็บควรจัดทําเปนใบงานเอกสารใหนักเรียน ไม
เนนการถามตอบแคตัวเลือก และนํากลับไปทบทวนได การรายงานผลการเรียนควรเนนรูปแบบเดิมที่มีคะแนน
ชี้แจงใหทราบไมตองเปดเขาระบบเว็บไซตของโรงเรียนและควรเปนขอมูลปจจุบัน โรงเรียนควรจัดแนะแนว
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การศึกษาตอและเสริมความรูแนวทางศึกษาตอ  การรับสมุดรายงานผลการเรียนควรจัดเปนวันธรรมดา   การ
แจงเรื่องโควตาการศึกษาตอของนักเรียนลวงหนาผูปกครองจะไดเตรียมตัวลวงหนา 
 ดานบุคลากรครู 
 จัดใหมีครูที่มีความชํานาญทางดานจิตวิทยาเพื่อแนะนําชี้แนะนักเรียนโดยเฉพาะการชวยเหลือ
นักเรียนและการสื่อสารกับผูปกครอง ครูใหขอเสนอแนะชวยเหลือนักเรียนดี  ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายบางคนยังมีทักษะการสอนไมมากพอ ตองการใหนักเรียนมีวิชาความรูทางวิชาการเทียบเทากับโรงเรียน
ในกรุงเทพฯ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและนักเรียนจะไดมีความภาคภูมิใจ  ครูผูสอนบางวิชาไมเขาใจเนื้อหา 
เชน ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ครูเฉลยแตคําตอบ แตไมอธิบายคําตอบวามาไดอยางไร  ควร
พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนแบบมืออาชีพ มีจิตสํานึกความเปนครู ครูควรเปนผูใหและตัวอยางที่ดี  เนน
ระเบียบวินัยกับนักเรียนมากขึ้น และรักษากฎของโรงเรียนอยางเครงครัดใหกับนักเรียน เชน นักเรียนนําของ
เลนมาโรงเรียน  ครูตางประเทศสอนในชั่วโมงเรียนเสร็จไมมีครูไทยแปลทําใหนักเรียนไมเขาใจเนื้อหา  ครู
กวดขันเรื่องการทองศัพทของนักเรียน  การติดตอสื่อสารระหวางผูปกครองกับครูประจําช้ันหรือครูประจําวิชา
โดยการเขียนลงในสมุดบันทึกการบานเปนสิ่งที่ดีทําใหเกิดความรวมมือระหวางผูปกครองกับโรงเรียน   
 
ขอเสนอแนะความพึงพอใจฝายกิจกรรมนักเรียน 

 ครูดูแลนักเรียนดีมีการตรวจระเบียบวินัย  กิจกรรมที่จัดเปนรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด  มี
การสงเสริมใหนักเรียนแสดงออกตามศักยภาพ เนนกิจกรรมพัฒนาดานจิตใจ มนุษยธรรม จริยธรรม มีน้ําใจ
ชวยเหลือตนเองและผูอื่น รูจักการประหยัด กีฬาที่มีประโยชน  งดกิจกรรม เชน โบวลิ่ง  นักเรียนบางคนกิริยา
กาวราว พูดจาไมไพเราะ ไมเคารพผูปกครองที่เขามาติดตอโรงเรียน  ไมคอยประชาสัมพันธสิ่งของที่นักเรียน
ทําหายหรือลืม เวลาฝากของไมคอยบริการ การรักษากฎระเบียบบางครั้งไมเขมงวดกับเนนดานที่ไมมี
ประโยชน เชน ควรเนนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน การใชคําพูดที่สุภาพ มีมารยาททางสังคม การ
ติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่ไมสนใจเรียนหรือหนีเรียน ครูประจําชั้นของนักเรียนควรทําสิ่งโนมนาวใจใหกับ
นักเรียนกลับมาตั้งใจเรียน ไมควรใชคําพูดหรือวาจาตอกย้ํานักเรียนใหนักเรียนรูสึกมีจุดดอยของตนเอง  การ
จัดกิจกรรมหลากหลายเปนผลดีทําใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู  การจัดกิจกรรมเนนผลที่ไดกับนักเรียน  
กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญตางๆ เปนกิจกรรมที่ด ี โรงเรียนควรจัดใหครูพบผูปกครองใหมากขึ้นจะได
ทราบพฤติกรรมนักเรียนเวลาอยูโรงเรียน  การแตงกายของนักเรียนควรใหอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน และ
สภาพแวดลอมทางสังคมด ี
 
ขอเสนอแนะความพึงพอใจฝายบริหารทั่วไป 
 การบริหารงานดี รวดเร็วมากขึ้นกวาที่ผานมา  สภาพแวดลอมรักษาความสะอาดดี รมรื่น เปน
เสนหของโรงเรียนควรรักษาไว  สระน้ําควรพัฒนาคุณภาพน้ํา มีตะไครน้ําบริเวณขอบสระ  การบริการเรื่อง
การจอดรถ สถานที่จอดรถคับแคบ  ควรสอดสองดูแลครูและเจาหนาที่ในเรื่องการปฏิบัติหนาที่ใหมากขึ้น  
การโบกรถผูปกครองขอใหครูและร.ป.ภ. ตกลงทิศทางการเดินรถ ไมตองมีขอยกเวนใหรถบังคับเลี้ยวตามใจ 
จะทําใหเสนทางเดินรถสะดวกขึ้น  การจัดรถตูรับสงนักเรียนควรดูแลเรื่องความสะอาดกอนมารับนักเรียนตอน
เชา ไมควรรับนักเรียนมากเกินไป เครื่องปรับอากาศในรถไมคอยเย็น ควรจัดทําหลังคาใหกับนักเรียนบริเวณที่
จอดรถในกรณีฝนตก  การบริหารจัดการของโรงเรียนยังเปนเชิงรับรอขอมูลแลวจึงดําเนินการบางครั้งการ
ทํางานสามารถทําคูขนานไดกับการเรียนการสอน เชน เรื่องสวัสดิการในสวนของนักเรียนตองชัดเจน เชน รถตู
บางคันเกา  อาหารควรปรับปรุงใหมีความหลากหลายทุกวัน และเลือกอาหารที่มีประโยชนสําหรับนักเรียน
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และมีอาหารสําหรับเด็กหลายราน มีเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น เชน น้ําผลไม  ไมควรมีชาโออิชิ ปรับปรุงความสะอาด
ของหองน้ําโดยเฉพาะบนอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   กระถางตนไมบริเวณริมทางเดินขา
ออกของโรงเรียนควรยกออก ใหนักเรียนเดินได และระหวางรอรถตูจะไดสะดวกข้ึน  ควรเพิ่มลําโพงบริเวณโรง
อาหาร เพื่อประโยชนในการสื่อสารประชาสัมพันธเรื่องราวตางๆ ไดชัดเจน ถูกตอง  การปดอาคารเรียน
ทั้งหมดของโรงเรียนทําใหการเรียนพิเศษตอนเย็นของหอง Gifted ไมสะดวก  ควรจัดทําโดมหลังคาระหวางตึก
สิรินธรกับตึกมงฟอรต  
 
ขอเสนอแนะความพึงพอใจสํานักผูอํานวยการ 
 ผูบริหารเปนกันเอง บริหารงานดี  ประหยัด  สงเสริมการเรียนดี  อบรมนักเรียนดี  ยิ้มแยมแจมใส  
พูดตรงไปตรงมา  ทักทายนักเรียนดี  รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน   เนนวิชาการควบคูกับคุณธรรม  เนน
การสรางขวัญและกําลังใจครู  จัดใหมีครูชาวตางประเทศใหมากขึ้นและเนนการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ควรมีวัน
ผูอํานวยการพบนักเรียนสัปดาหละครั้ง เพื่อความสัมพันธที่ดีและเขาใจ สื่อสารตรงกัน  การทํากิจกรรมรวมกัน  
มีการใหนักเรียนพูดภาษาอังกฤษดวยคําทักทาย  ผูปกครองสนใจใหนักเรียนพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา
อาเซียน  บทบาทของผูอํานวยการมีผลตอการคิดตัดสินใจของนักเรียนในการวางตัวเปนผูนําดานการใหขอมูล 
การศึกษา ความชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลดีกับนักเรียน  มีกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
ครูกับนักเรียน ควรมีการสงเสริมกิจกรรมอื่นๆ เชน กีฬา   การพัฒนาครูภายในเรื่องการสอนจะไดไมตองให
นักเรียนเรียนพิเศษเพิ่มเติม  เนนคุณธรรมดานจิตใจใหมากขึ้น นักเรียนจะไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน การ
ทํางาน การอยูรวมในสังคม และครอบครัวเปนอยางดี  การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาและแกไข
เรื่องมลภาวะภายในโรงเรียนเนื่องจากจราจร และการปองกันอุบัติเหตุจากการขับรถเกินกําหนดความเร็ว
ภายในโรงเรียน ความคาดหวังของผูปกครองตอการสงครูไปอบรมตางประเทศ  
 
ขอเสนอแนะความพึงพอใจฝายธุรการ – การเงิน 
 เจาหนาที่บริการไดรวดเร็ว และควรเอาใจใสผูปกครองมากขึ้น  มีการเปดบริการวันเสาร เนื่องจาก
ความไมสะดวกของผูปกครอง   คาใชจายการศึกษา เชน คาหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนมีรายจายสูง
มากไมเหมาะสม เนื่องจากรัฐไดใหงบประมาณสนับสนุนสวนหนึ่งแลว การใหขอมูลขาวสารนอยมาก  ควรมี
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับมารยาทในการพูด การใหบริการตางๆ กับผูมารับบริการ ควรมีปายเปด-ปดเวลา 
เนื่องจากผูปกครองมานั่งรอไมรูเวลาบริการ การแจงขาวสารโทรศัพททาง SMS  ผูปกครองไมไดรับขอความ
ทุกคน    
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป  
 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองเปนการจัดทําการศึกษาอยางตอเนื่องทุกป
การศึกษา  บางรายการขอคําถามไดรับการปรับปรุงและพัฒนาบางขอ  เมื่อมีการนํามาสังเคราะหขอมูลตาม
โครงสรางฝายตางๆ ควรเนนขอคําถามทางฝายวิชาการใหมากขึ้นและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และควรมี
การทบทวนหรือสังเคราะหขอมูลทางดานการจัดทําหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน คุณภาพครูผูสอน  
การเตรียมตัวความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  ทางดานวิชาการใหมากขึ้น     
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5.3 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 

 
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 

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 ง แ บ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  อั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.1 91 98.19     
1.2 91 97.26   

2. ผูเรียนรอยละ 95 เปนพลเมืองดี มีสวน
รวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม 

2 91 96.74     

3. ผู เรี ยนรอยละ 80 ประยุกตใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

3 78 96.72     

4. ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ
ครบถ วน มีความคิ ดสร างสรรค  และ
สามารถแกปญหาโดยสันติวิธี 

4 78 97.39     

5. ผูเรียนรอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 8 กลุม
สาระการเรียนรูไมนอยกวา 2.70 

5 78 78.26     

6. ผูเรียนรอยละ 95 รักการเรียนรู และมี
ความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

6.1 91 96.82     
6.2 91 97.38   

7. ผูเรียนรอยละ 95 มีทักษะชีวิต มีทักษะ
กระบวนการทํางานเปนทีม สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

7 91 97.32     

8. ผูเรียนรอยละ 95 ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีสุนทรียภาพ มีผลงานดาน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬา นันทนาการ และ
เทคโนโลยี 

8 91 95.82     

9. ผูเรียนรอยละ 95 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

9 93 97.00     

10. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

10 97 98.22     
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เปาหมายโรงเรียน 
ยุทธศาสตร 

ขอที่ 

ความสําเร็จ 
สรุปผลความสําเร็จ

ตามยุทธศาสตร 
สรุปผลความสําเร็จ

ตามเปาหมาย 
คาเฉลี่ย
ตัวชี้วัด 

ผล
ดําเนินการ บรรลุ ไมบรรลุ บรรลุ ไมบรรลุ 

11.บุคลากรไดร ับการพัฒนาทางดานจิต
วิญญาณ มีขวัญกําลังใจ มีความสุขใน
การทํางาน 

11.1 94 97.03     
11.2 94 97.39     

12. บ ุค ล า ก ร ร อ ย ล ะ  8 0  ส า ม า ร ถ
ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต ประจําวัน  

12 78 95.80     

13. โรง เรี ยนมีการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากลและตามหลักธรรมาภิบาล 

13.1 92 96.34     
13.2 92 95.73   
13.3 92 97.22   

14. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื ่อในรายวิชา
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
และภาษาตางประเทศ 

14 76 97.67     

15. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและใช
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

15 95 97.31     

16. โรงเรียนมีการสงเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย 

16 94 96.63     

17. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม 
บรรยากาศ และเทคโนโลยีที่เอื้อตอการจัด
กระบวนการเรียนรู 

17.1 95 98.02     
17.2 95 95.11   

18. มี การสร างความสัมพันธร ะหวาง
โรงเรียนกับบุคคล องคกร ชุมชน หนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

18 96 97.09     

 
  จากตารางพบวา ปการศึกษา 2556 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตรทั้งหมด 24 
ยุทธศาสตร สงผลใหเปาหมายของโรงเรียนบรรลุทั้งหมด 18 เปาหมาย
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	ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้จัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 62  ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน โดย ฯพณฯ  พระสังฆราช สิริพงษ์  จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า และในปีนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่สถานศึกษาทุกแห่งมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะได้รับ โดยผู้อำนวยการได้เข้าเฝ้าเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ ศาลาดุสิดาลัย          สวนจิตรลดา โดยมีพิธีแห่  อัญเชิญเกียรติบัตร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และจัดงานเลี้ยงฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551 และระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติของโรงเรียนและเป็นการเฉลิมฉลอง "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน" นอกจากนี้ได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาดสวยงาม ปรับปรุงเพิ่มเติมแหล่งการเรียนรู้ จัดทำ และติดตั้งป้ายสุภาษิต –      คำคม ทั้งภาษาไทย และอังกฤษเพิ่มเติมตามอาคาร เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนและปรับเปลี่ยนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2544  เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551       อีกทั้งได้ติดตั้งกระดานอัจฉริยะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนเรียนการสอน   ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเริ่มการก่อสร้างบ้านพักภราดาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งได้ส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ และได้รับรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
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