
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

การจดัทาํรายงานประเมินตนเอง (SAR)   ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน  ประจาํปีการศึกษา  ����  ของ

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นการทบทวน และการตรวจสอบคุณภาพในการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนที�ไดด้าํเนินการจดัการศึกษาตลอดเวลา � ปีการศึกษา  โดยใชม้าตรฐานการศึกษา

ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) จาํนวน  ��  

มาตรฐาน มาตรฐานศึกษาระดบัการศึกษาพื�นฐานของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ) 

จาํนวน �� มาตรฐาน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

จาํนวน �� มาตรฐาน  ใชเ้ป็นกรอบในการจดัการศึกษา 

ในการจดัทาํรายงานประเมินตนเองในครั� งนี�   โรงเรียนไดแ้ต่งตั� งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในและคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที�ครอบคลุมทุกสายงานโดย

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าว เป็นทั�งผูป้ฏิบติัตามแผนงาน การรวบรวมข้อมูลและการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน  รวมถึงโรงเรียนไดม้ีงานพฒันาคุณภาพการศึกษา ซึ�งไดช่้วยในการดาํเนินงาน

คุณภาพการศึกษาโดยตรง   การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง   โดยรวบรวมขอ้มลูการปฏิบติังาน            ปี

การศึกษา ����  จากทุกหน่วยงานนาํมาประมวลผลวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน  โดยแบ่งรายงานการ

ประเมินตนเองออกเป็น � ส่วน คือ 

 ส่วนที�  �  สภาพทั�วไป ของสถานศึกษา 

 ส่วนที�  �  สภาพการทาํงานของสถานศึกษา 

 ส่วนที�  �  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษา 

 ส่วนที�  �  สรุปผลการดาํเนินงาน และแนวทางการพฒันา 

รายงานการประเมินตนเอง ระดบัการศึกษาขึ�นพื�นฐาน ปีการศึกษา ���� จะเป็นส่วนหนึ�งในการนาํ

ผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนจะรายงานผลการจดัทาํรายงาน

ประเมินตนเอง ใหห้น่วยงานตน้สงักดั และผูเ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบต่อไป 

 

 

 

 

      (ภราดาอาจิณ  เต่งตระกลู) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

 



สารบัญ 

 

ตอนที� �  ขอ้มลูพื�นฐาน           � 

ตอนที� �  แผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา       93 

ตอนที� �  ผลการพฒันาคุณภาพการศกึษา      114 

  -  มาตรฐานที�  �  ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพ   ��� 

  -  มาตรฐานที�  2  ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ 126 

  -  มาตรฐานที�  3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง   

                              รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง   135 

  -  มาตรฐานที�  4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  

                             คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล ��� 

  -  มาตรฐานที�  5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร  149 

  -  มาตรฐานที�  6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน  

                              สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ 

                              สุจริต       156 

  -  มาตรฐานที�  7  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                              และเกิดประสิทธิผล ผลการดาํเนินงานในแต่ละตวับ่งชี�  ��� 

  -  มาตรฐานที�  8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                             และเกิดประสิทธิผล     178 

  -  มาตรฐานที�  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  

                              ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                              และเกิดประสิทธิผล     198 

  -  มาตรฐานที�  10  สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้  

                                และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  203 

  -  มาตรฐานที�  11  สถานศึกษามกีารจดัการสภาพแวดลอ้มและการบริการ 

                                ที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา เต็มศกัยภาพ   213 

  -  มาตรฐานที� 12  สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                               ตามที�กาํหนดใน กฎกระทรวง    220 

  -  มาตรฐานที� 13  สถานศึกษามกีารสร้าง  ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษา 

                               เป็นแหล่งการเรียนรู้     230 
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  -  มาตรฐานที� 14   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์  

                  ปรัชญา และจุดเนน้     ��� 

    -  มาตรฐานที�  15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป 

                                                          การศึกษาเพื�อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบั 

                  สูงขึ�น      245 

 ตอนที� �  สรุปผลการพฒันาและการนาํผลไปใช ้     253 

ภาคผนวก 

  -  คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพภายใน 
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�. ข้อมูลทั�วไป 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ตั�งอยู่เลขที� ��� ถนนศุภกิจ  ตาํบลหนา้เมือง   อาํเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย ์����� สงักดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � โทรศพัท์ �-����-���� โทรสาร  �-����-���� Website : 

www.sl.ac.th เปิดสอนระดบัชั�นปฐมวยัปีที� � ถึงระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� � เนื�อที� 19 ไร่ � งาน �� ตารางวา   

 

2.  ข้อมูลเกี�ยวกับโรงเรียน  

2.1   ประวตันิักบุญหลุยส์  มารีย์  กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต 

 คณะภราดาเซนตค์าเบรียล  ไดก้าํเนิดและดาํเนินการสอนสืบเนื�องมา  โดย  นกับุญหลุยส์ มารีย ์ กรีญ

อง  เดอ  มงฟอร์ต  ไดส้ถาปนาขึ�นในปี ค.ศ. 1705 (พ.ศ. 2248)  มีจุดหมายแรกที�จะสอนใหเ้ยาวชนอ่านออก  

เขียนได ้ คิดเลขเป็น  และมีหลกัศาสนา  เป็นแนวทางให้ประพฤติตนเป็นคนดี นักบุญหลุยส์  มารีย ์ กรีญอง  

เดอ  มงฟอร์ต  เป็นนักบุญผูย้ิ�งใหญ่องค์หนึ� งของประเทศฝรั�งเศส  เกิดในครอบครัวคาทอลิก  เมื�อวนัที� 31 

มกราคม ค.ศ. 1673 (พ.ศ. 2216)  ที�เมืองมงฟอร์ตซูเมอร์ (Le Montort Sur-Meu) ณ  บา้นเลขที�  15  ถนนลู

เดอลาโซลเนรี  (Rue de La Saulnerie) บิดาชื�อ ยนีบบัติสต ์กรีญอง มารดาชื�อ ยนี  โรแบรต ์ กรีญอง  เป็นชาว

ฝรั�งเศส  เมื�อหลุยส์  กรีญอง เติบโตขึ�นไดใ้ชพ้ระนาม “มารีย”์  ของแม่พระเสริมชื�อเขา้ไปดว้ย  เพราะท่านมี

ความศรัทธาต่อแม่พระมาก  ต่อเมื�อไดรั้บศีลลา้งบาปที�เมืองมงฟอร์ตจึงใชน้ามเต็มว่า  “หลุยส์ มารีย ์ กรีญอง 

เดอ มงฟอร์ต”  (หลุยส์  มารีกรีญองแห่งเมือง มงฟอร์ต)   บิดาของท่านมีอาชีพทนายความมีฐานะยากจน  

ท่านมีพี�น้องรวม 18 คน  เป็นชาย 8 คน  หญิง 10 คน  พี�ชายของหลุยส์เสียชีวิตเมื�ออายุได ้ 5  เดือน  ดงันั�น

หลุยส์จึงกลายเป็นบุตรคนโตของครอบครัว 

 ในวยัเด็กท่านใชชี้วิตอยูใ่นหมู่บา้นบวั – มาร์แกร์  (Bois-Mar-Quer)  หลุยส์รักพ่อ แม่และนอ้ง ๆ ทุก

คนมาก   ท่านช่วยมารดาทาํงานสารพดั  ท่านเป็นนักเรียนที�เอาจริงเอาจงักบัการเรียน   และสอบไดเ้ป็นที�

หนึ� งของชั�นเสมอ เมื�อเรียนจบหลุยส์ไดเ้ขา้เรียนในบา้นเณรเพื�อเตรียมตวัเป็นพระสงฆ ์ หลงัจากที�ท่านได้

ศึกษาอยูใ่นสามเณราลยัอยู ่ 8  ปี  ก็ไดรั้บการบวชเป็นพระสงฆ ์เมื�อวนัที� 5 มิถุนายน ค.ศ. 1700 (พ.ศ. 2243)  

ที�โบสถแ์ซงตซ์ูลปีซ (St. Sulpice Seminary)   ในกรุงปารีส   เมื�ออายไุด ้ 27  ปี 

 พ่อหลุยส์ไดอุ้ทิศชีวิตของท่านดว้ยการเทศนาสั�งสอน  ให้คนที�ประพฤติตนไม่ดีไดก้ลบัใจเป็นคนดี  

ทั�งยงัช่วยเด็ก ๆ ที�ยากจน  ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน  การที�พ่อหลุยส์ทาํงานอย่างหนัก  โดยไม่คาํนึงถึง

สุขภาพของตนเอง  จึงทาํให้ท่านลม้ป่วยลงหลายครั� ง  จนในที�สุดท่านก็ไดเ้สียชีวิตลงเมื�อวนัที�  28   เมษายน   

ค.ศ. 1716   (พ.ศ. 2259)    อายขุองท่านในขณะนั�นเพียง  43  ปี  3  เดือนเท่านั�น 
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 ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล คอืใคร 

 คาํว่า “บราเดอร์”  หรือ  “ภราดา”  มาจากภาษาองักฤษว่า “Brother”  แปลว่า   พี�ชาย  หรือ  น้องชาย  

เราถือว่าผูที้�ถวายตวัเป็นผูรั้บใชพ้ระเป็นเจา้ในพระศาสนจกัรนั�น  ต่างก็เป็นพี�นอ้งกนัเปรียบเสมือนครอบครัว

เดียวกนัในทางศาสนา  หรือ “ภราดา” คือ นกับวชที�ไดป้ฏิญาณตนต่อหน้าอธิการเจา้คณะและพระศาสนจกัร

ที�เป็นตวัแทนของพระเป็นเจา้ จะถือความยากจน ความบริสุทธิ�  ความนบนอบ 

 สาํหรับภราดาในคณะเซนต์คาเบรียล  คือ  บุคคลที�ไดป้ฎิญาณตน  เพื�อดาํเนินชีวิตตามอย่างท่าน

นกับุญหลุยส์  มารีย ์ กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  ผูส้ถาปนาคณะฯ  ในการติดตามพระเยซูเจา้ รับใชเ้พื�อนมนุษย ์

รับใชพ้ระศาสนจกัร  รับใชพ้ระเจา้โดยการใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนของชาติ  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเด็กยากจน ๆ 

ที�ไม่มีใครเหลียวแล  เด็กกาํพร้า  ฯลฯ  ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลจะไม่บวชเป็นพระสงฆ ์ เพราะการเป็น

ภราดาเป็นกระแสเรียกที�สมบูรณ์แลว้นกับวชในคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

 นกับวชในคณะภราดาเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย มีเฉพาะนกับวชผูช้ายเท่านั�น  เรียกทั�วไปว่า  

“บราเดอร์”  (Brother)  บราเดอร์ทุกท่านมีศีลเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตที�สําคัญที�สุดอยู่   3  ประการ  

ดงัต่อไปนี�  คือ   

 1. ถือความยากจน (Poverty)  คือ ไม่เป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น  มีความประหยดัและมีความอดทนต่อ

ความเป็นอยู ่

 2. ถือศีลพรหมจรรย ์(Chastity)  คือ  รักษาความบริสุทธิ�   ไม่มีครอบครัว 

 3. มีความนบนอบ (Obedience) คือ  เชื�อฟังผู ้ใหญ่ซึ� งถือเสมือนเป็นผูแ้ทนของพระเป็นเจ้า                    

เป็นการมอบการถวายชีวิตต่อพระเป็นเจา้  ไม่ย่อทอ้ต่อภาระหน้าที�  ความรับผิดชอบที�ไดรั้บ

มอบหมาย  สละตวัเองทาํงานเพื�อมวลมนุษยแ์ละพระเป็นเจา้ 
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ความหมายของตรามูลนิธิฯ 

 ตราของภราดาคณะเซนตค์าเบรียล เป็นเครื�องแสดง เอกลกัษณ์ และความสามคัคีของบรรดาสมาชิก 

อสัสัมชญั  และมีความสาํคญัมากในฐานะเป็นที�รวม หัวใจหลายพนั หลายหมื�นไวใ้ห้อยู่ใตส้าํนึกแห่งการ 

ประพฤติ ปฎิบติั ร่วมกนัซึ�งความหมายของตรามีดงันี�  

 โล่ หรือ Coat Of Arms ที�อยู่ใจกลางของตรานี� เป็นเครื�องหมายแสดง เกียรติประวติัอนัยาวนาน และ

ย ั�งยนืของสถาบนัภราดาคณะเซนตค์าเบรียลภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ�งมีความหมายเชื�อมโยงกนัดงันี�  

 ส่วนที�หนึ� ง คือคาํ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นชื�อของมารดา ของพระเยซูคริสต์ 

Ave Maria ตรงกบัภาษาไทยว่าวนัทาแม่มารี  ช่อดอกซ่อนกลิ�นสีขาว เป็นเครื�องแสดงถึงความบริสุทธิ�  

 ส่วนที�สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบไดก้บันาวาชีวิต ที�จะตอ้งต่อสูค้ลื�นลมแสงแดดไป จนถึงฝั�งเป็นคติ

ใหไ้ดคิ้ดเสมอว่า ชีวิตคือการต่อสู ้

 ส่วนที�สาม มีดวงดาวอยูใ่นทอ้งฟ้าเหนือเรือลาํที�กาํลงัสู่คลื�นลม หมายถึง แสงแห่ง ความหวงั ไดแ้ก่ 

แสงธรรมแห่งศาสนากบัแสงแห่งปัญญา 

 ส่วนที�สี�   เป็นเครื�องหมาย D+S ย่อมาจากภาษาฝรั�งเศส  Dieu Seul ซึ�งมีความ หมายว่า จะทาํทุกสิ�ง

เพื�อเป็นสิริมงคลแก่พระเจา้ ส่วนเครื�องหมายกางเขนเป็นเครื�องหมายแสดงถึงความเสียสละแห่งความรัก 

 พวงดอกไม ้ที�ประดบัรองโล่นั�น เป็นมาลยัเกียรติยศที�จะเตือนใจทุกคนใหก้ระทาํ ความดีเพื�อ  เชิดชู

และจรรโลงไวซึ้� งเกียรติยศชื�อเสียงของสถาบันมิให้เสื�อมสูญสลายไป คาํว่า Labor Omnia Vincit (Labor 

Conquers all Things) ที�อยู่ใต้ชื�อเป็นคติพจน์ (Motto) ประจาํใจของสมาชิกในครอบครัวที�จะต้องมีความ

วิริยะอุตสาหะซึ�งจะนาํมาแห่งความสาํเร็จ 

 ตราโล่นี� จะอยู่ในจิตสาํนึกของทุกคน และช่วยเตือนใจใหค้าํนึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะ

ภราดาเซนต์คาเบรียล ภายในออ้มอกพระแม่มีศาสนาเป็นเสมือนชีวิตยดึถือ ความบริสุทธิ� และจริงใจต่อกนั

และกนั รู้จกัใชชี้วิตเพื�อต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรคอย่างมี ความหวงัใชคุ้ณธรรมและปัญญาเป็นเครื�องนาํ

ทางและรอบไปดว้ยความรัก มีความเสียสละอนัจะทาํใหเ้ราเป็นคนที�สมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั�ง

มวลไดด้ว้ยความอุตสาหะจนไดรั้บความสาํเร็จดว้ยเกียรติยศและการ ยกย่องสรรเสริญตลอดไป 

1.2  ประวตัโิรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  (โดยย่อ) 

 ในปี 2491 ภราดาฮิวเบิร์ต เจา้คณะภราดาเซนตค์าเบรียล ไดม้อบหมายใหภ้ราดายอห์น แมรี�  ร่วมกบั 

ภราดาภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจัดตั�งโรงเรียน เพื�อให้บริการด้านการศึกษา แก่เยาวชนในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ�งต่อมาโรงเรียนแห่งนี� เป็นที�รู้จกั ในนามของ โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา วนัที� 4 มิถุนายน 

2491 เป็นวนัแรกเริ�มของโรงเรียนแห่งนี� ในการทาํหนา้ที�สถาบนัการศึกษา ของทอ้งถิ�น ซึ�งมีภราดา ยอห์น แม

รี�  เป็นผูจ้ดัการและอธิการ โดยมี นายชลินทร์ ศรีพิจารณ์ เป็นครูใหญ่ ปฐมบทของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์นั�น 

ได้เริ� มต้น โดยคณะครู 6 คน กับ นักเรียน 72 คน เปิดสอนในระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  3 จนถึงชั�น 

มธัยมศึกษาปีที� 3  
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 นับตั�งแต่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดเ้ปิดดาํเนินการสอนให้แก่บุตรหลานของชาวจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา คณะภราดา และคณะครูตลอดจนเจา้หน้าที� ไดทุ่้มเทความตั�งใจที�จะพฒันาโรงเรียนแห่งนี� ให้มี

ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื�อตอบสนองต่อความต้องการของผูป้กครองและนักเรียน ที�ต้องการจะมี

สถาบนัการศึกษาที�มีคุณภาพ ทาํใหโ้รงเรียนแห่งนี�มีพฒันาการที�ต่อเนื�องอยูต่ลอดเวลา  

 เริ�มจากปี 2495 ภายหลงัจากที�ไดม้ีการก่อตั�งโรงเรียนไดไ้ม่นานนัก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา ไดร้ับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ�งเป็นการยืนยนัถึงมาตรฐานดา้น

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

ในดา้นภาพลกัษณ์ กล่าวคือ โรงเรียนไดม้ีการเปลี�ยนแปลงเครื�องแต่งกายจากเดิมที�ให้นักเรียนแต่งกาย

ดว้ยเสื�อสีขาว กางเกง สีกากี มาเป็นเสื�อสีขาว กางเกง สีนํ� าเงิน สวมถุงเทา้สั�นสีขาว รองเท้าสีดาํ ดงัเช่น

ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั  

 อยา่งไรก็ตามจากการที�โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองโดยการ

ส่งบุตร-หลาน เขา้มาเรียนเป็นจาํนวนมาก ทาํให้จาํนวนนกัเรียนไดเ้พิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว จนสถานที�ตั�งเดิมที�เคย

กวา้งขวางไม่อาจจะรองรับจาํนวนนกัเรียนที�เพิ�มขึ�นได ้ในปีการศึกษา 2498 จึงไดม้ีการยา้ยที�ตั�งโรงเรียน มา

ตั�ง ณ ที�ตั� งปัจจุบันซึ� งมีเนื�อที�  11 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา พร้อมกับการก่อสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ ชื�อ 

"อาคารเซนต์หลุยส์" จากนั�น  ในปีการศึกษา 2504 เป็นอีกปีการศึกษาที�โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

ไดม้ีการพฒันารูปแบบการสอนที�เด่นชดั โดยภราดา อนัโตนิโอ อธิการในขณะนั�น  ไดต้ดัสินใจขยายการเรียน

การสอนไปจนถึง ชั�น ม.7 แผนกวิทยาศาสตร์ หรือที�คนในยุคนั�นเรียกว่า ชั�นเตรียมอุดมศึกษา และเพื�อเป็น

การยกระดบัการศึกษาใหม้ีคุณภาพสูงสุด ในปีการศึกษา 2505 ภราดา อนัโตนิโอ ไดส้ร้างหอสมุดโดยแยก

ออกมาเป็นเอกเทศเพื�อให้บริการแก่นักเรียน  และในปีการศึกษา 2507 เป็นปีที�โรงเรียนไดเ้ปิดทาํการสอน

ตั�งแต่ชั�น ป1. ถึง ม.ศ. 5  

 ดว้ยจาํนวนนกัเรียนที�เพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว ปีการศึกษา 2512 ภราดาอะเลก็ซานเดอร์จึงไดด้าํเนินการ

สร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ เป็นตึกขนาด 3 ชั�น ยาว 28 เมตร  ชื�อ "อาคารมารีย"์ เพื�อรองรับการขยายตวั

ของโรงเรียน  

 ในปีการศึกษา 2518 เป็นปีที�โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดม้ีการสร้างอาคารเรียนเพิ�มเติม

สาํหรับนกัเรียนในระดบัอนุบาล และไดส้ร้าง "อาคารมงฟอร์ต" ขึ�น ในสมยัภราดาพยงุ ประจงกิจ ปีการศึกษา 

2522 เป็นอีกกา้วที�สาํคญัของโรงเรียน ในการพฒันาระบบการศึกษาเพื�อให้สามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของทอ้งถิ�นไดอ้ย่างแทจ้ริง ในปีการศึกษานี� โรงเรียนไดม้ีการขออนุญาตรับนักเรียนหญิงในชั�น

อนุบาลปีที� 1 และ 2  เพิ�มขึ�น รวมทั�งไดม้ีการพฒันาสภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียนใหม้ีความเหมาะสม  มากขึ�น  

 ในปีการศึกษา 2534 เป็นปีที�ภราดาอนุรักษ์ นิธิภทัราภรณ์ ไดเ้ขา้มารับหน้าที�อธิการ นับเป็นยุคที�

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดม้ีการพฒันาการในดา้นต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น การเร่งปรับปรุงอาคาร

สถานที� การก่อสร้าง "อาคารสัฐยามหาราชินี" "อาคารวนัทามารี" อาคารสาํหรับนักเรียนอนุบาล อาคาร"

เฉลิมพระเกียรติ" อาคารเรียน 6 ชั�น รวมถึงการพฒันาบุคลากรในทุก ๆ ดา้นเพื�อรองรับระบบการศึกษายุค
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ใหม่ซึ�งทาํใหเ้ซนต์หลุยส์ในยุคนั�น เป็นยุคที�หลายคนกล่าวว่า เป็นยคุแห่งการเร่งรัดพฒันา ซึ�งความพยายาม

ดงักล่าวได้ส่งผลแก่โรงเรียนในปัจจุบนั ในดา้นการเป็นสถาบนัการศึกษาชั�นนําของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการพฒันาดา้นระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานที�ให้มีความทนัสมยั

แลว้ ในดา้นพฒันาการดา้นสังคม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดมุ้่งส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อที�จะ

พฒันานักเรียนใหม้ีคุณภาพสูงสุด โดยในปีการศึกษา 2542 ไดรั้บรางวลั เหรียญเงินระดบัประเทศ จากการ

ประกวดวงโยธวาทิตนกัเรียนแห่งประเทศไทย ประเภทระดบัมธัยมตน้ ชิงถว้ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั� งที� 4 ประจาํปี 2542  

 ในปีการศึกษา 2543 ในปีการศึกษานี� โรงเรียนไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดบัอนุบาล 

ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา นับเป็นกา้วที�สาํคญัของโรงเรียนที�มุ่งสู่การดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาตาม 

พ.ร.บ. 2542 และตามแนวการจัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียล ในปีถดัมา คือ ปีการศึกษา 2544 มี

การอบรมพฒันาหลกัสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปครูและจดัการเรียนการสอน และภราดามีศกัดิ�  ว่องประชา

นุกลู ไดส้ร้าง "อาคารสิรินธร" เพื�อรองรับการเปิดมธัยมศึกษาตอนปลาย และในปีการศึกษา 2545 โรงเรียน

ไดเ้ปิดทาํการสอนในระดบั ม.ปลาย พร้อมทั�งไดเ้ช่าและซื�อที�ดินเพื�อขยายเนื�อที�เพิ�มเติมดา้นหลงัรวมเป็น 65

ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา  

 ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเ้ป็นสถานศึกษาที�ไดรั้บ

รางวลัพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2545 และโรงเรียนยงัไดรั้บประกาศเกียรติ

คุณ จากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย ์โปรด

เกลา้โปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นสถาบนัที�ใหค้วามร่วมมือจดัหาผู ้

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

ระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใช้ชื�อว่า  SWIS (School Web-based Information System) เป็น Web 

Application ที�ใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารขอ้มูลของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและสนองต่อการปฏิรูป

การศึกษา โรงเรียนไดมุ้่งส่งเสริมนกัเรียนที�มีความสามารถดา้นดนตรี ใหม้ีโอกาสไดแ้สดงออกโดยการจดัตั�ง

วงโยธวาฑิต และผลปรากฏว่าไดรั้บรางวลัเหรียญทอง จากการประกวดวงโยธวาฑิต นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และชิงถว้ยพระราชทานฯ ครั� งที� 23 ประจาํปี 2547 และรางวลัเหรียญเงิน จาก

การประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่า   แห่งประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทานฯ ครั� งที� 8 ประจาํปี 2547 

 ปีการศึกษา 2547 ภราดาชาํนาญ เหล่ารักผล รับหน้าที�อธิการโรงเรียน ไดเ้กิดการเปลี�ยนแปลงที�

สาํคญั และการพฒันาในทุก ๆ ดา้น เพื�อใหโ้รงเรียนกา้วสู่การเป็นผูน้าํดา้นการศึกษา และเทคโนโลย ีมีการ

ปรับโครงสร้างการบริหาร และการบริหารการจัดการที�เป็นระบบมากยิ�งขึ�น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมไปถึงการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และภาษาจีน ตลอดจนดา้นเทคโนโลยี 

โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานที� มีการคัดสรรบุคลากรที�เป็นชาวต่างชาติที�มีความรู้ความสามารถ

เปรียบเสมือนเจา้ของภาษา มาทาํการสอนใหก้บันักเรียน และมีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษใน

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ โดยครูต่างชาติร่วมกบัครูไทย การปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการ
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เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการปรับเปลี�ยน ขยายห้องปฏิบัติการ จัดหา

เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ทนัสมยั ติดตั�งโทรทศัน์วงจรปิดตามหอ้งเรียน และมีสื�อเทคโนโลยีที�ครบครัน เพื�อใช้

ประกอบการเรียนการสอน มีห้องมลัติมีเดียรวมถึงเครื�องทัศนูปกรณ์อื�น ๆ ที�ทันสมยั การส่งเสริมพฒันา

บุคลากรในดา้นเทคโนโลยี เพื�อให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีที�กา้วไกล ตลอดจนมีการพฒันาอาคารสถานที�

อย่างต่อเนื�อง มีการปรับสภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียนใหร่้มรื�น สวยงาม และมีสิ�งอาํนวยความสะดวกให้กบั

ผูป้กครอง และนกัเรียน ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนไดผ้า่นการคดัสรรผลงาน และไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน จาก

การจดัการเรียนรู้แบบธุดงคศึกษา ของสาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื�อสนับสนุนให้เกิดการขบัเคลื�อนงาน

ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง เสริมสร้างให้ผูเ้รียน ครู ตลอดจนผูเ้กี�ยวขอ้งไดใ้ชก้ระบวนการคิดและ

ทกัษะในการพฒันาผลงานที�มีคุณภาพ ผ่านการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลฯ ปีการศึกษา 2547 – 2549 และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และในปีการศึกษา 

����  ไดด้าํเนินการสร้างอาคาร “ศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี�” 

 ปีการศึกษา 2550  ภราดามณฑล  ประทุมราช ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ  ผูจ้ดัการ และผูแ้ทนผูรั้บ

ใบอนุญาต เน้นนโยบายประหยดั เพิ�มคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานเป็นทีม และเปิดโรงเรียนต่อชุมชน  

นอกจากนี� ยงัไดป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน  ไดด้าํเนินการ

อย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร   “ศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี�”    ซึ�งเป็นอาคาร

อเนกประสงค์  จาํนวน 4 ชั�น มีพื�นที�ใชส้อยรวม 6,062 ตารางเมตร  ประกอบดว้ยห้องประชุมขนาดใหญ่

ขนาด  900 -1,000  ที�นั�ง  สาํหรับรองรับการจดังานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการเล่นกีฬาในร่มได ้ หอ้ง

ประชุมยอ่ยขนาด  300  ที�นั�ง  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   หอ้งออกกาํลงักาย ลานจดันิทรรศการ  โรงอาหาร

ขนาดใหญ่ใหท้นัสมยัถูกสุขลกัษณะ  และหอ้งสมุดที�ทนัสมยั  จดัสร้างหอ้งเกียรติยศ  เพื�อเก็บรวบรวมผลงาน

ต่าง ๆ ของโรงเรียนไวเ้ป็นสดัส่วน ณ ชั�นสอง อาคารศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์น  แมรี�   จดัสร้างหลงัคาสระว่ายนํ� า 

เพื�อกนัแดด - ฝนให้กบัผูที้�มาใชบ้ริการ  จดัทาํคู่มือครู เพื�อใชใ้นการปฏิบติังาน  มุ่งเน้นเรื� องระเบียบและ

ความมีวินัย ความสะอาด  และลงนามในสัญญาซื�อขายที�ดินเช่าจากคุณลดัดา – บาํรุง  ศรีคชา  มาเป็น

กรรมสิทธิ� ของโรงเรียน  จาํนวน  17  ไร่   เป็นเงิน  17.5  ลา้นบาท   

 ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนไดจ้ดัใหม้ีพิธีเสกอาคาร “ศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมรี�”  โดยไดรั้บเกียรติ

จากพระคาร์ดินัล ไมเกิ�ล มีชยั  กิจบุญชู ประมุขอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ มาเป็นประธานในพิธี  เมื�อวนัที�  4  

มิถุนายน 2551 ซึ�งตรงกบัวนัฉลองครบรอบ  60  ปีแห่งการก่อตั�งโรงเรียน  อีกทั�งยงัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินเปิดอาคาร “สิรินธรและศูนยก์าร

เรียนรู้ยอห์น แมรี� ”  เมื�อวนัที�  4  สิงหาคม 2551   นําความปลื�มปิติยินดีมาสู่ชาวเซนต์หลุยส์เป็นอย่างยิ�ง  

นอกจากนี� ไดม้ีการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบโรงเรียนใหร่้มรื�น สะอาดและสวยงามยิ�งขึ�น  จดัทาสีอาคารทุก

อาคารใหดู้เด่นเป็นสง่า  จดัทาํและติดตั�งป้ายบอกทางไปยงัสถานที�ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนทั�งภาษาไทยและ

องักฤษ เพื�อให้ผูม้าติดต่อกบัทางโรงเรียนไดใ้ชบ้ริการสะดวกขึ�น    จดัทาํและติดตั�งป้ายสุภาษิต – คาํคม 
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ทั�งภาษาไทย และองักฤษ ตามอาคาร เพื�อเป็นแหล่งความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน   และในปีนี� โรงเรียนไดผ้า่น

การประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา   รอบ  2   ประเภทสามญัศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั

ศึกษา  ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) 

นับเป็นกา้วที�สาํคญัของโรงเรียนที�มุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 

2542  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545  และตามแนวการจดัการศึกษาเซนต์คาเบรียล พร้อมทั�งได้

ส่งโรงเรียนเขา้รับการประเมินเพื�อขอรับรางวลัพระราชทาน ประเภทการศึกษาปฐมวยั  ขนาดใหญ่ เพื�อเป็น

การพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเนื�องต่อไป 

ปีการศึกษา  ����  โรงเรียนไดจ้ดัพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื�องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา

โรงเรียน  โดย พระสังฆราชลอเรนซ์  เทียนชัย  สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจนัทบุรี  ได้ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธี    เมื�อวนัที�  �  มิถุนายน  ����   ซึ�งเป็นวนัครบรอบ �� ปีแห่งการก่อตั�งโรงเรียน  เพื�อเป็น

สิริมงคลแก่คณะภราดา คณะครู ผูป้กครอง และศิษยเ์ก่า  อีกทั� งโรงเรียนยงัได้รับรางวัลสถานศึกษา

พระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา  ขนาดใหญ่   ประจาํปีการศึกษา 2551  ซึ�งถือเป็นรางวลัเกียรติยศสูงสุด

ที�สถานศึกษาได้รับ เพราะเป็นรางวลัที�แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมของโรงเรียน  โดยภราดา

มณฑล  ประทุมราช  ผูอ้าํนวยการฯ ไดเ้ขา้เฝ้าฯรับรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื�อวนัที�  ��  กรกฎาคม 2552  ณ ศาลาดุสิดาลยั   สวนจิตรลดา  และจดังานฉลอง

รางวลัโรงเรียนพระราชทาน ในวนัที� 28 กรกฎาคม 2552  โดยมีพิธีแห่อญัเชิญเกียรติบตัรในช่วงเชา้ และงาน

เลี�ยงแสดงความยินดีในช่วงเยน็ ซึ�งรางวลัสถานศึกษาพระราชทานที�ไดรั้บ ส่งผลให้ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

ได้รับเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผูบ้ริหารที�พฒันาสถานศึกษาจนไดรั้บรางวลัพระราชทาน  จาก

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  นอกจากนี� ไดม้ีการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโรงเรียนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  เพื �อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยจดัสร้างสวนนกเซนต์หลุยส์  ซึ� งมีนก

หลากหลายชนิดใหน้กัเรียนศึกษาหาความรู้  จดัทาํป้ายแหล่งการเรียนรู้บริเวณริมแม่นํ� า  สร้างศาลาการเรียนรู้

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ สวนวรรณคดี   และจดัสวนหยอ่มรอบบริเวณโรงเรียนใหส้วยงาม  อีกทั�งได้

ติดตั�ง Active board  ซึ�งเป็นสื�อการสอนที�ทนัสมยัมาใชใ้นการจดั การเรียนการสอน  เพื�อใหค้รูและนกัเรียนเกิด

การเรียนรู้แบบใหม่ ๆ  เป็นการพฒันาอย่างต่อเนื�อง  พร้อมทั�งไดรั้บรางวลัสถานศึกษาพระราชทานประเภท

ประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2552   อนัเป็นสถานศึกษาที�ไดรั้บรางวลัพระราชทานติดต่อกนั  2  ปี 
ปีการศึกษา ����  โรงเรียนไดจ้ดัพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื�องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา

โรงเรียน  ในวนัที�   �  มิถุนายน  ����   ซึ� งเป็นวนัครบรอบ ��  ปี  แห่งการก่อตั�งโรงเรียน  โดย ฯพณฯ  

พระสังฆราช สิริพงษ ์ จรัสศรี  ประมุขแห่งสงัฆมณฑลจนัทบุรี  ไดใ้หเ้กียรติเป็นประธานในพิธี    เพื�อเป็น

สิริมงคลแก่คณะภราดา  คณะครู  ผูป้กครอง  และศิษยเ์ก่า    และในปีนี� โรงเรียนยงัไดรั้บรางวลัสถานศึกษา

พระราชทาน ระดบัประถมศึกษา  ขนาดใหญ่   ประจาํปีการศึกษา 2552  ซึ�งถือเป็นรางวลัเกียรติยศสูงสุดที�

สถานศึกษาทุกแห่งมุ่งมั�น  และปรารถนาที�จะได้รับ เพราะเป็นรางวลัที�แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐาน

โดยรวมของโรงเรียน  โดยผูอ้าํนวยการได้เข้าเฝ้าฯ เพื�อเข้ารับรางวลัพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี   เมื�อวนัที� ��  กรกฎาคม 2553  ณ ศาลาดุสิดาลยั   สวนจิตรลดา ซึ�งในปี

นี�ถือเป็นปีที� �  ที�โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกจากกระทวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที�ไดรั้บรางวลัพระทาน �  

ปีติดต่อกนั โดยมีพิธีแห่อญัเชิญเกียรติบตัร ในวนัที�  ��  กรกฎาคม ����   และจดังานเลี�ยงฉลองโรงเรียนรางวลั

พระราชทานระดบัก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจาํปีการศึกษา 2551 และระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่  

ประจาํปีการศึกษา ����  ขึ�น ในวนัที�  6  พฤศจิกายน 2553 เพื�อเชิดชูเกียรติของโรงเรียนและเป็นการเฉลิม

ฉลอง "ผลงานและความดี สมศกัดิ� ศรี รางวลัพระราชทาน"  นอกจากนี� ไดป้รับภูมิทศัน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน

ใหร่้มรื�น  สะอาดสวยงาม ปรับปรุงเพิ�มเติมแหล่งการเรียนรู้  จดัทาํ และติดตั�งป้ายสุภาษิต – คาํคม ทั�งภาษาไทย 

และองักฤษ  ตามอาคาร เพื�อเป็นแหล่งความรู้ใหแ้ก่นักเรียนทุกคน   และปรับเปลี�ยนหลกัสูตรขั�นพื�นฐาน  ปี

การศึกษา ����  เป็นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  ปีการศึกษา  ����    อีกทั�งไดติ้ดตั�งกระดาน

อจัฉริยะ  Activboard   ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาทุกหอ้งเรียน  เพื�อใชใ้นการจดั การเรียนการสอน   ปรับปรุง

ระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ�งขึ�น   และเริ� มการก่อสร้างบา้นพกัภราดาโรงเรียน

เซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา   พร้อมทั�งไดส่้งโรงเรียนเขา้รับการประเมินเพื�อขอรับรางวลัพระราชทาน ประเภท

มธัยมศึกษาขนาดใหญ่  เพื�อเป็นการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเนื�อง 

 ปีการศึกษา  ���4  โรงเรียนไดจ้ดัพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื�องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา

โรงเรียน  ในวนัศุกร์ที�  3  มิถุนายน  ���4   ซึ�งเป็นวนัครบรอบ  �3  ปี  แห่งการก่อตั�งโรงเรียน โดย ฯพณฯ  

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ�   สิริสุทธิ� ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา  ไดใ้หเ้กียรติเป็นประธานในพิธี    

เพื�อเป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา  คณะครู  ผูป้กครอง  และศิษยเ์ก่า  อีกทั�งยงัไดรั้บอนุมติัจากทางมลูนิธิฯให้

ทาํการสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ทดแทนอาคารเรียนเซนต์หลุยส์  ซึ�งเป็นอาคารที�ใชง้านมากว่า  50  ปี มี

รากฐานที�ไม่ค่อยมั�นคง  แข็งแรง อีกทั�งขาดความปลอดภยั และมีบุคลากรทั�งครูและนักเรียนใชง้านเกี�ยวกบั

การเรียนการสอนบนอาคารอยา่งต่อเนื�องและเป็นประจาํ   ซึ�งอาจจะเกิดอนัตรายไดท้ั�งในปัจจุบนัและอนาคต   

โดยอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารเรียน 6 ชั�น ออกแบบโดยบริษัทเออร์เบิ�นอาร์คิเต็คส์  จ ํากัด  ใช้

งบประมาณการก่อสร้างจาํนวน  140  ลา้นบาท  กาํหนดแลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน ปีการศึกษา  2555  

รวมเวลาก่อสร้างประมาณ 10 เดือน ประกอบดว้ย  ชั�นที� � เป็นพื�นที�โล่งและหอ้งประกอบการบางส่วน ชั�นที�  

� – 6 เป็นหอ้งเรียน ป. 4 – ม. 2 และหอ้งประกอบการบางส่วน  ตามลาํดบัซึ�งถือว่า เป็นอาคารเรียนที�ทนัสมยั

เหมาะแก่การจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนัเป็นอย่างยิ�ง  นอกจากนี� ไดป้รับภูมิทศัน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้

แหล่งการเรียนรู้  โดยไดจ้ดัทาํโครงการฐานความรู้..ตามรอยพ่อหลวง  84   ฐาน เฉลิมพระเกียรติ เพื�อเปิดโอกาส

ให้บุคลากรครู นักเรียน ท่านผูป้กครองและบุคคลทั�วไป ไดเ้รียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงและสามารถ

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้  พร้อมทั�งไดรั้บรางวลัสถานศึกษาพระราชทานประเภทมธัยมศึกษา  ขนาดใหญ่  

ปีการศึกษา 2554   อนัเป็นสถานศึกษาที�ไดรั้บรางวลัพระราชทานอยา่งต่อเนื�อง  3  ปี 

ปีการศึกษา  2555  ปัจจุบนัโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ตั�งอยู่ที� 128 ถนนศุภกิจ ตาํบลหน้าเมือง 

อาํเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื�นที�
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การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต  1  เปิดทาํการสอนตั�งแต่ชั�นการศึกษาปฐมวยัปีที�  1 ถึง ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  บนเนื�อ

ที�   19  ไร่ 3 งาน ��ตารางวา มีนักเรียนทั�งหมด 3,850 คน ระดับก่อนประถมศึกษา จาํนวน ��� คน ระดับ

ประถมศึกษา จาํนวน �,��� คน  ระดบัมธัยมศึกษา  จาํนวน �,��� คน  และคณะครูทั�งหมด 267 คนครูชาย 

จาํนวน �� คน ครูหญิง จาํนวน  ���  คน  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการทั�งหมด ��  อาคาร  จดัเป็น

หอ้งเรียน หอ้งสมุด ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้งวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม  หอ้งพยาบาลหอ้งพกัครู   โรง

อาหารอาคารพลศึกษา  สนามกีฬา และอื�น ๆ โรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทานระดับการศึกษาก่อน

ประถมศึกษา    ปีการศึกษา  2555   

             ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บประกาศเกียรติคุณชั�นที� 3 จากสภากาชาด

ไทย ในการเป็นสถาบนัที�ใหค้วามร่วมมือจดัหาผูบ้ริจาคโลหิต  เพื�อช่วยเหลือเพื�อนมนุษยอ์ยา่งสมํ�าเสมอ รวม

ติดต่อกันนานกว่า 9 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตสะสมที�ได้รับบริจาคเกินกว่า 3,200 หน่วย   ในวันที�  1 

กุมภาพนัธ ์2556  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี�  จอมเทียน จ.ชลบุรี  ไดรั้บรางวลัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน

สูงกว่าระดบัชาติทั�ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  6 จากผลคะแนนการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET เข้ารับรางวลั  ในวนัที�  30 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา  

ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1  โรงเรียนไดผ้่านเกณฑก์ารทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-

NET)  ระดบัเหรียญทองแดง  โดยสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะจดัพิธีมอบเกียรติบตัร

ขึ�น ในวนัพฤหัสบดีที� 26 ธนัวาคม 2556  ณ  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  โรงเรียนไดรั้บโล่

พร้อมดว้ยเกียรติบตัรรางวลั โรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจาํปีการศึกษา 2556   ในวนัพฤหัสที�  1  

สิงหาคม  2556  เวลา  14.00  น.    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดาํเนิน

ทรงเปิดอาคาร  “เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร”  ณ  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

 ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บรางวลั

ระดบัเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2556  ตาม

เกณฑ์ที�กาํหนด  คือ  ร้อยละ  50 - 59.99  ของระดับประถมศึกษาปีที�  6  รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปี

การศึกษา 2556  โดยรับมอบจากนายบัณฑิตย ์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บรางวลัยอดเยี�ยมจาการนาํเสนอผลงาน

นวตักรรมการพฒันาสถานศึกษาเพื�อการเข้าสู่ประชาอาเซียน  เรื� อง  การจัดการเรียรการสอนโดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นสื�อ  โดยการขบัเคลื�อนยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื�อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

ในพื�นที�สาํนักงานศึกษาธิการภาค  5  “กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้  และการประกวดนวตักรรมการพฒันา

สถานศึกษเพื�อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน”  จดัโดยสาํนังานศึกษาธิการภาค  5  ในวนัอาทิตยที์�  6  กนัยายน  

2558  ณ  สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี 
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โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ผา่นการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาที�มีคุณภาพ

สู่มาตรฐานสากล  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และไดผ้า่นรับรองใหเ้ป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั

ศึกษาที�มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ปีการศึกษา  2558  -  2560  ตามที�สาํนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริมและยกยอ่งโรงเรียนเอกชนที�พฒันาตนเองใหม้ีคุณภาพสู่

มาตรฐานสากลเป็นที�ยอมรับของนานาประเทศ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บรางวลัระดับเหรียญ

ทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  ตามเกณฑ์ที�

กาํหนด  คือ  ร้อยละ  50 - 59.99  ของระดบัประถมศึกษาปีที� 6  รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2557  

ณ  โรงแรมอะเดรียติค  พาเลส เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
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�. แผนที�โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร � อาคารเซราฟิน 

� อาคารสฐัยามหาราชินี � สระว่ายนํ� า 

� อาคารเฉลิมพระเกียรติ �� อาคารพยาบาล 

� อาคารสิรินธร �� อาคารดนตรีสากล 

� อาคารมงฟอร์ต �� อาคารเรียนอนุบาล � ชั�น 

� อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์นแมรี� �� อาคารสาํนกังานบริหาร 

� อาคารวนัทามารี �� บา้นพกัภราดา 

  �� สนามเด็กเล่น 

 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     13 

 

4. ข้อมูลบุคลากร 

    �.� ข้อมูลผู้บริหาร 

ที� ชื�อ - สกลุ 
วุฒิ

การศึกษา 
จากสถาบัน เริ�มทํางาน  ตําแหน่ง/หน้าที� 

1 ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล 
บริหาร

การศึกษา 
ประเทศฟิลิปปินส์ �� พ.ค. ���� ผูอ้าํนวยการ/ ผูจ้ดัการ 

2 ภราดาศิริชยั ผงัรักษ ์ วทบ. สถาบนัราชภฎันครปฐม 14  พค.58 

รองผูอ้าํนวยการ/

หวัหนา้ฝ่ายกิจการ

นกัเรียน  

3 ภราดาสยาม แกว้ประสิทธิ�  กศม. มหาวิทยาลยับูรพา � มิ.ย. ���� 
รองผูอ้าํนวยการ 

หวัหนา้ฝ่ายสาํนกัฯ 

� มิสวรรณา กรัสพรหม กศ.ม. 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 
� ก.ย. 2538 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ

ปฐมวยั 

5 มิสสาวิตรี แขกเทศ ศศ.ม. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สวนสุนนัทา 
1 เม.ย. 2540 

ผูช้่วยฝ่ายวิชาการ

ประถมตน้ 

6. มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ ์ กศ.ม. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง � ก.ค. ���� 
ผูช้่วยฝ่ายวิชาการ

ประถมตน้ 

7. มิสสุพตัรา แกว้แสนสุข วท.ม. มหาวิทยาลยับูรพา � ม.ค. ����  
ผูช้่วยฝ่ายวิชาการ

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

8. มิสพรเพญ็ ศาลานอ้ย คบ. วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา �� พ.ย.���� 
ผูช้่วยฝ่ายวิชาการ

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

9 มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ� ปัญญา กศ.ม. มหาวิทยาลยับูรพา 1 ก.ย. 2537 หวัหนา้แผนกกิจกรรม 

10 มิสปราณี มูลแจ ้ กศ.ม. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง � ก.ย. ���� หวัหนา้แผนกปกครอง 

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

หวัหนา้ฝ่ายบริหาร

ทั�วไป/หวัหนา้แผนก

อาคารสถานที� 

12 ม.สงคราม นิคมไพบูลย ์ คบ. วิทยาลยัครูสุราษฎร์ธานี 7  พค.37 
ผช. หน. ฝ่ายบริหาร

ทั�วไป 

�� มิสปิยาภรณ์ คาํเวียงจนัทร์ ศศ.ม. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สวนสุนนัทา 
1 ก.ย. 2537 หวัหนา้แผนกธุรการฯ 

14 มิสรสสุคนธ์                   กุลวิทย ์ คบ. วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา �� พ.ค. ���� ผช.หน.ฝ่ายธุรการฯ 

 

 

 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     14 

 

  �.� ข้อมูลนักเรียน (ณ  วนัที� � มนีาคม ����)  

 1)  จาํนวนนกัเรียนในโรงเรียนทั�งสิ�น �,374 คน จาํแนกตามระดบัชั�นที�เปิดสอน ดงันี�  

ระดับชั�นเรียน 
จาํนวน

ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี�ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ระดับปฐมวยั      

เตรียมอนุบาล � �� �� �� 24 

ชั�นอนุบาล  1 � ��� ��� ��� �� 

ชั�นอนุบาล  2 � �� �� ��� �� 

ชั�นอนุบาล  3 � ��� �� ��� �� 

รวม �� 348 315 663 �� 

ระดับประถมศึกษา      

ชั�นประถมศึกษาปีที�  1 5 ��� ��� ��� �� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 6 ��� ��� ��� �� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  3 6 ��� �� ��� �� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  4 5 ��� ��� ��� �� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  5 6 ��� ��� ��� �� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  6 6 ��� ��� ��� �� 

รวม 34 ��� ��� �,��� �� 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น      

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 � ��� �� ��� �� 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  2 � ��� �� ��� �� 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  3 � ��� ��� ��� �� 

รวม �� ��� ��� ��� �� 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย      

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4 � ��� ��� ��� �� 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  5 � ��� ��� ��� �� 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  6 � ��� ��� ��� �� 

รวม �� ��� ��� ��� �� 

รวมทั�งสิ�น �� �,��� �,��� �,��� �� 
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�)  จาํนวนผูเ้รียนที�มีลกัษณะพิเศษ 

รายการ 
จาํนวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

1.   ผูเ้รียนที�มีความบกพร่องเรียนร่วม - - � - � 

2.   ผูเ้รียนที�มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - 

3.  ผูเ้รียนปัญญาเลิศ - - - - - 

     3.1.  คณิตศาสตร์      

     3.2.  วิทยาศาสตร์      

     3.3.  ภาษาองักฤษ      

     3.4.  ศิลปะ      

3.5.  นาฏศิลป์/ดนตรี      

     3.6.  พลศึกษา      

  3.7.  อื�น ๆ (ระบุ)      

๔. 4. ผูเ้รียนที�ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - - - - 

  4.1.  ยากจน      

  4.2. ดอ้ยโอกาส        

  4.3.  อื�น ๆ (ระบุ)..................................      

5. ผูเ้รียนซํ�าชั�น - - - - - 

6.ผูเ้รียนที�ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ 5 

    ของเวลาเรียน (วนั) ตลอดปีการศึกษา 
- - - - - 

7. ผูเ้รียนลาออกกลางคนั - - - - - 

๙.     8. ผูเ้รียนที�อยูใ่นภาวะเสี�ยง   - - - - - 

๙.๑.     8.1. เอดส์      

.    �.2. ยาเสพติด      

.    �.3. ความรุนแรง      

.    �.4. พฤติกรรมกา้วร้าวตามคาํวินิจฉยัแพทย ์        
 

 �)  จาํนวนนักเรียนที�มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสาํนักงานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2,380  คน คิดเป็นร้อยละ �7.60   (สรุปขอ้มลู ณ วนัที�  ��/��/�8) 

 �)  จาํนวนนักเรียนที�มีนํ� าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั  �,352 คน คิดเป็นร้อยละ  83.88   (สรุป

ขอ้มลู ณ ��/��/�8) 
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   5)  จาํนวนนกัเรียนที�มีความบกพร่องเรียนร่วม  1 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 �)  จาํนวนนกัเรียนมภีาวะทุพโภชนาการ  101   คน   คิดเป็นร้อยละ  3.60   (สรุปขอ้มลู ณ วนัที� 10 

พฤศจิกายน ���8  ) 

 �)  จาํนวนนกัเรียนปัญญาเลิศ - คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 �)  จาํนวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 �)  จาํนวนนกัเรียนที�ออกกลางคนั (ปัจจุบนั) - คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 ��)  สถิติการขาดเรียน  95 คน / เดือน   คิดเป็นร้อยละ 2.82 

 ��)  จาํนวนนกัเรียนที�เรียนซํ�าชั�น   -    คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 ��)  จาํนวนนกัเรียนที�จบหลกัสูตร 

   อ.�  จาํนวน     192      คน    คิดเป็นร้อยละ ���.�0 

   ป.�  จาํนวน     �20     คน     คิดเป็นร้อยละ ���.�� 

   ม.�  จาํนวน 242    คน   คิดเป็นร้อยละ ���.��  

   ม.�  จาํนวน 258    คน   คิดเป็นร้อยละ ���.�� 

 ��)  อตัราส่วนครู : นกัเรียน =  1 : 15 

 ��)  จาํนวนนักเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 3,374 คน  

คิดเป็นร้อยละ ���.00 

 ��)  จาํนวนนักเรียนที�มีคุณลกัษณะเป็นลูกที�ดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง 3,374  คน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

 ��)  จาํนวนนกัเรียนที�มีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนที�ดีของโรงเรียน  3,374  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ��)  จาํนวนนักเรียนที�ทาํกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมทั�งในและนอกประเทศ �,374 คน คิด

เป็นร้อยละ ���.00  

 ��)  จาํนวนนักเรียนที�มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สมํ�าเสมอ 3,374   คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ��)  จาํนวนนักเรียนที�ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที�

กาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 3,374  คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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�.�  ข้อมูลครูและบุคลากร 

ข้อมูลบุคลากร 
จํานวน 

คน ร้อยละ 

1.  จาํนวนจาํแนกตามเพศ 

     - เพศชาย 

 - เพศหญิง 

รวม 

 

6� 

2�� 

27� 

 

100.00 

2.  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 - ปริญญาเอก 

    - ปริญญาโท 

 - ปริญญาตรี 

  - อนุปริญญา 

 - ตํ�ากว่าอนุปริญญา 

รวม 

 

1 

�� 

��� 

1 

2 

28� 

 

0.35 

1�.�� 

8�.�� 

0.35 

0.7� 

���.�� 

3.  จาํแนกตามอายงุาน 

 - ตํ�ากว่า 1 ปี 

 - 1 – 2 ปี 

 - 3 – 5 ปี 

     - 6 – 10 ปี 

     - 11 – 15 ปี 

     - 16 – 20 ปี 

 - 21 – 25 ปี 

 - 26 – 30 ปี 

     - 31 – 35 ปี 

     - 36 – 40 ปี 

รวม 

 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

3 

� 

� 

28� 

 

�.�� 

��.�� 

��.�� 

��.�� 

��.�� 

��.�� 

��.�� 

�.�� 

�.�� 

�.�� 

���.�� 

4.  จาํแนกตามประเภทบุคลากร 

     - ภราดา 

     - ครูไทย 

     - ครูชาวต่างชาติ 

     - ครูสนบัสนุน 

     - เจา้หนา้ที� 

รวม 

 

3 

��� 

3� 

�� 

�� 

2�� 

 

1.06 

��.�� 

��.�� 

��.�� 

�.�� 

���.�� 

�.  จาํนวนครูที�สอนวิชาตรงเอก ��� 6�.�2 

�.  จาํนวนครูที�สอนตรงความถนดั ��� ��.�� 
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5.  ข้อมูลอาคารสถานที� 

 - อาคารเรียนและอาคารประกอบการ  ทั�งหมด  �� หลงั  ไดแ้ก่ 

  อาคารเรียน  

1. อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

2. อาคารสิรินธร 

3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

4. อาคารสฐัยามหาราชินี 

5. อาคารวนัทามารีอา 

อาคารประกอบการ 

1. อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์นแมรี 

2. อาคารมงฟอร์ต 

3. อาคารเซราฟิน 

4. อาคารหอสมุดเก่า 

5. สระว่ายนํ� า 

6. อาคาราฟาแอล 

7. บา้นเซนตค์าเบรียล 

-  จาํนวนหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ  ทั�งหมด  ���  หอ้งเรียน  แบ่งเป็น 

- เตรียมอนุบาล  =  � หอ้ง 

- ชั�นปฐมวยั � – �  = �� หอ้ง 

- ชั�น ป.� – ป.�  = �� หอ้ง 

- ชั�น ม.� – ม.�  = ��  หอ้ง 

-หอ้งปฏิบติัการ  = �� หอ้ง 

ห้องที�จดัไว้ใช้ปฏบิัตกิจิกรรมเฉพาะ 

 ระดบัการศึกษาปฐมวยั  มีหอ้งปฏิบติัการดงันี�  

- หอ้ง Sound  Lab  ปฐมวยั  -  หอ้งปฏิบติัการทางภาษาปฐมวยั 

- หอ้งสื�อปฐมวยั   -  หอ้งคียบ์อร์ดปฐมวยั 

- หอ้งคอมพิวเตอร์ปฐมวยั  -  หอ้งสมุดปฐมวยั 

- หอ้งจริยธรรม   -  หอ้งศิลปะปฐมวยั 

- หอ้งบ่อบอล    -  หอ้งผลิตสื�อปฐมวยั 

- หอ้งอาหารนกัเรียนปฐมวยั  -  หอ้งพยาบาล 
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ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา  มีหอ้งปฎิบติัการดงันี�  

- หอ้งดนตรีไทย   -  หอ้งนาฏศิลป์ 

- หอ้งดนตรีสากล   -  หอ้งคียบ์อร์ด 

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ �  -  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ � 

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มธัยมตน้ -  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มธัยมปลาย 

- หอ้ง Sound  Lab     -  หอ้งสมุดแผนกประถมและแผนกมธัยม 

- หอ้งปฏิบติัการทางเคม ี  -  หอ้งปฏิบติัการทางฟิสิกส ์

- หอ้งปฏิบติัการทางชีววิทยา  -  หอ้ง  FITNESS 

- หอ้งลกูเสือ    -  หอ้งธนาคารโรงเรียน 

- หอ้งธนาคารขยะรีไซเคิล  -  หอ้งงานอภิบาล 

- หอ้งพยาบาล   -  หอ้งแนะแนว 

- หอ้งโสตฯ    -  หอ้งสารสนเทศ 

- หอ้งปฏิบติัการศิลปะ   -  หอ้งเบเกอรี�  

- หอ้งวงโยธวาทิต   -  หอ้งมุมสวสัดิการ 

 

6.  ข้อมูลงบประมาณและค่าใช้จ่าย 

 รายละเอียดการรับเงินอุดหนุน 

ชั�น จํานวนนักเรียน เงินอุดหนุน รวม 

ปฐมวยั ��� 9,386.50 5,121,117.90 

ประถมศึกษาปีที� � - � �,��� 9,556.50 12,225,152.58 

มธัยมศึกษาปีที� � - � ��� 13,017.50 9,088,384.54 

มธัยมศึกษาปีที� � - � ��� 13,347.50 11,117,355.15 

รวม �,���  37,552,010.17 

-  

การจัดสรรเงินอุดหนุน 

�.  งบพฒันาการเรียนการสอน ��% เป็นเงิน 22,531,206.10 

�.  งบบริหารทั�วไป ��% เป็นเงิน 15,020,804.07 

รวม 100% เป็นเงิน 37,552,010.17 
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�.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

�.�  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศึกษามลีกัษณะ   อยูใ่นชุมชนเมือง 

 บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน  (สถานที�สาํคญั)  ไดแ้ก่ โรงเรียนเซนตแ์อนโทนี โรงเรียน

ศรีวรการ  โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์  อยูใ่กลต้ลาดสดบ่อบวั   

 อาชีพหลกัของชุมชน   คือ  รับจา้ง  คา้ขาย   เนื�องจากอยูใ่นชุมชนเมือง  และอยูใ่กลต้ลาดสด 

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

งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร  แข่งเรือ  

       �.�  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบั   ปริญญาตรี  อาชีพหลกัของผู้ปกครอง 

(คิดเป็นร้อยละของผูป้กครองทั�งหมด) 

อาชีพ จํานวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

รับราชการ   ��� ��.�� 

คา้ขาย �,��� ��.�� 

เกษตรกร ��� �.�� 

รับจา้ง ��� ��.�� 

ไม่มีอาชีพ ��� �.�� 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ ��� �.�� 

อื�น ๆ  ��� �.�� 

รวม 3,374 100.00 

- ศาสนาที�ผู้ปกครองนบัถอื (คิดเป็นร้อยละของผูป้กครองทั�งหมด) 

ศาสนา จํานวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พุทธ �,��� ��.�� 

คริสต ์ �� �.�� 

อิสลาม �� �.�� 

รวม �,��� ���.�� 
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�.  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างหลกัสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ป.1 (EIP) ป.2 (MLP) ป.3 (MLP) 

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

  รายวิชาพื�นฐาน       รายวิชาพื�นฐาน       รายวิชาพื�นฐาน     

ท11101 ภาษาไทย 1 240 6 ท12102 ภาษาไทย  2 240 6 ท13103 ภาษาไทย  3 ��0 6 

ค11101 คณิตศาสตร์  1 200 5 ค12102 คณิตศาสตร์  2 200 5 ค13103 คณิตศาสตร์  3 200 5 

ว11101 วิทยาศาสตร์  1 80 2 ว12102 วิทยาศาสตร์  2 80 2 ว13103 วิทยาศาสตร์  3 80 2 

ส11101 
สังคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม   1  
40 1 ส12102 

สังคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม   2  
40 1 ส13103 

สังคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม  3 
�� 1 

ส11111 ประวตัิศาสตร์ 1 40 1 ส12112 ประวตัิศาสตร์ 2 40 1 ส13113 ประวตัิศาสตร์ 3 40 1 

พ11101 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 1 
80 2 พ12102 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 2 
80 2 พ13103 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 3 
80 2 

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

ง11101 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี1  
40 1 ง12102 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี 2  
40 1 ง13103 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี3  
40 1 

อ11101 
ภาษาองักฤษ  

พื�นฐาน 1 
80 2 อ12102 

ภาษาองักฤษ  

พื�นฐาน 2 
80 2 อ13103 

ภาษาองักฤษ

พื�นฐาน 3 
40 2 

  รายวิชาเพิ�มเตมิ      รายวิชาเพิ�มเตมิ      รายวิชาเพิ�มเตมิ    

ส11203 หนา้ที�พลเมือง 40 1 ส12203 หนา้ที�พลเมือง 40 1 ส13204 หนา้ที�พลเมือง 40 1 

ค11201 Math 1 80 2 ค12202 Math 2 80 2 ค13203 Math 3 �� 2 

ว11201 Science 1 80 2 ว12202 Science 2 80 2 ว13203 Science 3 �� 2 

ส����� 
 

Social 1 80 2 ส����� Social 2 80 2 ส����� Social 3 �� 2 

อ11201 English 1 80 2 อ12202 English 2 80 2 อ13203 English 3 �� 2 

ง11201 Computer1 80 2 ง12202 Computer2 80 2 ง13203 Computer3 �� 2 

พ����� 
Physical 

Educaiton 
20 0.5         

ศ����� Music 1 20 0.5         

จ ����� ภาษาจีน �� �         

  
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
     

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
     

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
   

  ลูกเสือ - เนตรนารี 40 1   ลูกเสือ - เนตรนารี 40 1   ลูกเสือ - เนตรนารี 40 1 

 แนะแนว 4�   แนะแนว 4�   แนะแนว 4�  

  ชมรม 40    ชมรม 40    ชมรม 40  

     ดนตรี � �� �  ดนตรี � �� � 

     ภาษาจีน �� �  ภาษาจีน �� � 

  รวมทั�งสิ�น ���� 36   รวมทั�งสิ�น ���� 36   รวมทั�งสิ�น ���� 36 
 

หมายเหตุ   เวลาเรียน 1 คาบ/สปัดาห์ คิดเวลา  45 นาที    1 ปีการศึกษา  (45 x 40) / 60  =  30 ชั�วโมงต่อปี 

 กิจกรรมแนะแนวจดัวนัละ �� นาที ปีการศกึษา  (15 x 5 x 40) / 60 =   50   ชั�วโมงต่อปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

ป.4 (EIP) ป.5 (MLP) ป.6 (MLP) 

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

 รายวิชาพื�นฐาน    รายวิชาพื�นฐาน    รายวิชาพื�นฐาน   

ท14104 ภาษาไทย  4 ��� 5 ท15105 ภาษาไทย  5 ��� 5 ท16106 ภาษาไทย  6 200 5 

ค14104 คณิตศาสตร์  4 160 4 ค15105 คณิตศาสตร์  5 160 4 ค16106 คณิตศาสตร์  6 160 4 

ว14104 วิทยาศาสตร์  4 ��� 3 ว15105 วิทยาศาสตร์  5 120 3 ว16106 วิทยาศาสตร์  6 120 3 

ส14104 สังคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม 4 

�� 1 ส15105 สังคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม 5 

40 1 ส16106 สังคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม 6 

40 1 

ส14114 ประวตัิศาสตร์ 4 �� 1 ส15115 ประวตัิศาสตร์ 5 40 1 ส16116 ประวตัิศาสตร์ 6 40 1 

พ14104 สุขศึกษาและ          

พลศึกษา 4 

80 2 พ15105 สุขศึกษาและ           

พลศึกษา 5 

80 2 พ16106 สุขศึกษาและ          

พลศึกษา 6 

80 2 

ศ14104 ศิลปะ 4 80 2 ศ15105 ศิลปะ 5 80 2 ศ16106 ศิลปะ 6 80 2 

ง14104 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี 4  

80 2 ง15105 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี 5 

80 2 ง16106 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี 6 

80 2 

อ14104 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 

4 

80 2 อ15105 ภาษาองักฤษ

พื�นฐาน 5 

80 2 อ16106 ภาษาองักฤษ

พื�นฐาน 6 

80 2 

 รายวิชาเพิ�มเตมิ    รายวิชาเพิ�มเตมิ    รายวิชาเพิ�มเตมิ   

ส14205 หนา้ที�พลเมือง 40 1 15206 หนา้ที�พลเมือง 40 1 16207 หนา้ที�พลเมือง 40 1 

ค14204 Math 4 �� 2 ค15205 Math 5 80 2 ค16206 Math 6 80 2 

ว14204 Science 4 �� 2 ว15205 Science 5 80 2 ว16206 Science 6 80 2 

ส����� Social 4 �� 2 ส����� Social 5 80 2 ส����� Social 6 80 2 

อ14204 English 4 �� 2 อ15205 English 5 80 2 อ16206 English 6 80 2 

ง14204 คอมพิวเตอร์ 4 �� 1 ง15205 คอมพิวเตอร์ 5 40 1 ง16206 คอมพิวเตอร์ 6 40 1 

พ����� Physical Education 20  0.5         

ศ����� Music 20 0.5         

จ����� ภาษาจีน �� �         

 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

   กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

   กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

  

 ลูกเสือ - เนตรนารี 40 1  ลูกเสือ - เนตรนารี 40 1  ลูกเสือ - เนตรนารี 40 1 

 แนะแนว 4�   แนะแนว 4�   แนะแนว 4�  

 ชมรม 40 1  ชมรม 40 1  ชมรม 40 1 

     ภาษาจีน 40 1  ภาษาจีน 40 1 

     คียบ์อร์ด 40 1  คียบ์อร์ด 40 1 

 รวมทั�งสิ�น ���� 36  รวมทั�งสิ�น 1480 36  รวมทั�งสิ�น 1480 36 
 

หมายเหตุ   เวลาเรียน 1 คาบ/สปัดาห์ คิดเวลา  45 นาที    1 ปีการศึกษา  (45 x 40) / 60  =  30 ชั�วโมงต่อปี 

 กิจกรรมแนะแนวจดัวนัละ �� นาที ปีการศกึษา  (15 x 5 x 40) / 60 =   50   ชั�วโมงต่อปี 
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ม.1 (EIP) 

ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� 2 

รหัส รายวิชา นน. คาบ รหัส รายวิชา นน. คาบ 

  รายวิชาพื�นฐาน      รายวิชาพื�นฐาน    

ท21101 ภาษาไทย  1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย  2 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร์  1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์  2 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์  1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์  2 1.5 3 

ส21101 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 1 

1.5 3 ส21102 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 2 

1.5 3 

ส21111 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 1 ส21112 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษาและ   พลศึกษา 1 1.0 2 พ21102 สุขศึกษาและ พลศึกษา 2 1.0 2 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 2 

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลย1ี   1.0 2 ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 1.0 2 

อ21101 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 1 1.5 3 อ21102 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 2 1.5 3 

 รายวิชาเพิ�มเติม    รายวิชาเพิ�มเติม   

ท21201 ภาษาไทยเสริม 1 0.5 1 ท21202 ภาษาไทยเสริม 2 0.5 1 

ค21201 Math 1 1.0 2 ค21202 Math 2 1.0 1 

ว21201 Science 1 1.0 2 ว21202 Science 2 1.0 1 

ส21201 Social  Studies1 1.0 2 ส21202 Social  Studies2  1.0 1 

อ21201 English 1 1.0 2 อ21202 English 2 1.0 2 

ง21201 Computer 1 0.5 1 ง21202 Computer 2 0.5 1 

ส����� หนา้ที�พลเมือง �.� � ส����2 หนา้ที�พลเมือง �.� � 

พ����� Physical Education 0.5 1 พ����2 Physical Education 0.5 1 

ศ����� Music 0.5 1 ศ����2 Music 0.5 1 

จ����� ภาษาจีน �.� � จ����2 ภาษาจีน �.� � 

 รวมสาระเพิ�มเติม    รวมสาระเพิ�มเติม   

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

 ลูกเสือ-เนตรนารี 0.5 1  ลูกเสือ-เนตรนารี 0.5 1 

 แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5  

 ชมรม 0.5 1  ชมรม 0.5 1 

 รวมทั�งสิ�น 19.5 38  รวมทั�งสิ�น 19.5 38 
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ม.1 (Gifted) 

ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� 2 

รหัส รายวิชา นน. คาบ รหัส รายวิชา นน. คาบ 

  รายวิชาพื�นฐาน      รายวิชาพื�นฐาน    

ท21101 ภาษาไทย  1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย  2 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร์  1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์  2 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์  1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์  2 1.5 3 

ส21101 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 1 

1.5 3 ส21102 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 2 

1.5 3 

ส21111 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 1 ส21112 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษาและ   พลศึกษา 1 1.0 2 พ21102 สุขศึกษาและ พลศึกษา 2 1.0 2 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 2 

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลย1ี   1.0 2 ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 1.0 2 

อ21101 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 1 1.5 3 อ21102 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 2 1.5 3 

 รายวิชาเพิ�มเติม    รายวิชาเพิ�มเติม   

ท21201 ภาษาไทยเสริม 1 0.5 1 ท21202 ภาษาไทยเสริม 2 0.5 1 

ค21201 Math 1 1.0 2 ค21202 Math 2 1.0 1 

ว21201 Science 1 1.0 2 ว21202 Science 2 1.0 1 

ส21201 Social  Studies1 1.0 2 ส21202 Social  Studies2  1.0 1 

อ21201 English 1 1.0 2 อ21202 English 2 1.0 2 

ง21201 Computer 1 0.5 1 ง21202 Computer 2 0.5 1 

ค21211 คณิตศาสตร์เสริม 1 �.� 2 ค21212 คณิตศาสตร์เสริม 2 1.0 2 

ว20201 ชีววิทยา 1 �.� 2 ว20202 ชีววิทยา 2 1.0 2 

ส����� หนา้ที�พลเมือง �.� � ส����2 หนา้ที�พลเมือง �.� � 

จ����� ภาษาจีน �.� � จ����2 ภาษาจีน �.� � 

 รวมสาระเพิ�มเติม    รวมสาระเพิ�มเติม   

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

 ลูกเสือ-เนตรนารี 0.5 1  ลูกเสือ-เนตรนารี 0.5 1 

 แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5  

 ชมรม 0.5 1  ชมรม 0.5 1 

 รวมทั�งสิ�น 20.5 40  รวมทั�งสิ�น 20.5 40 
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โครงสร้างหลกัสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ม.2 (MLP) 

ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� 2 

รหัส รายวิชา นน. คาบ รหัส รายวิชา นน. คาบ 

  รายวิชาพื�นฐาน      รายวิชาพื�นฐาน    

ท22103 ภาษาไทย  3 1.5 3 ท22104 ภาษาไทย  4 1.5 3 

ค22103 คณิตศาสตร์  3 1.5 3 ค22104 คณิตศาสตร์  4 1.5 3 

ว22103 วิทยาศาสตร์  3 1.5 3 ว22104 วิทยาศาสตร์  4 1.5 3 

ส22103 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 3 

1.5 3 ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 4 

1.5 3 

ส22103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 1 

พ22103 สุขศึกษาและ   พลศึกษา 3 1.0 2 พ22104 สุขศึกษาและ  พลศึกษา 4 1.0 2 

ศ22103 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22103 ศิลปะ 4 1.0 2 

ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3 1.0 2 ง22104 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4 1.0 2 

อ22103 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 3 1.5 3 อ22104 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 4 1.5 3 

 รายวิชาเพิ�มเติม    รายวิชาเพิ�มเติม   

ส����� หนา้ที�พลเมือง �.� � ส����� หนา้ที�พลเมือง �.� � 

ท22203 ภาษาไทยเสริม 3 0.5 1 ท22204 ภาษาไทยเสริม 4 0.5 1 

ค22203 Math 3 1.0 2 ค22204 Math 4 1.0 2 

ว22203 Science 3 1.0 2 ว22204 Science 4 1.0 2 

ส22203 Social  Studies 3 1.0 2 ส22204 Social  Studies 4 1.0 2 

อ22203 English 3 1.0 2 อ22204 English 4 1.0 2 

ง22203 Computer 3 0.5 1 ง22204 Computer 4 0.5 1 

 รวมสาระเพิ�มเติม    รวมสาระเพิ�มเติม   

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

 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 

 รวมทั�งสิ�น 18.� 3�  รวมทั�งสิ�น 18.� 3� 
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โครงสร้างหลกัสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ม.2 (Gifted) 

ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� 2 

รหัส รายวิชา นน. คาบ รหัส รายวิชา นน. คาบ 

  รายวิชาพื�นฐาน      รายวิชาพื�นฐาน    

ท22103 ภาษาไทย  3 1.5 3 ท22104 ภาษาไทย  4 1.5 3 

ค22103 คณิตศาสตร์  3 1.5 3 ค22104 คณิตศาสตร์  4 1.5 3 

ว22103 วิทยาศาสตร์  3 1.5 3 ว22104 วิทยาศาสตร์  4 1.5 3 

ส22103 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 3 

1.5 3 ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 4 

1.5 3 

ส22103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 1 

พ22103 สุขศึกษาและ   พลศึกษา 3 1.0 2 พ22104 สุขศึกษาและ  พลศึกษา 4 1.0 2 

ศ22103 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22103 ศิลปะ 4 1.0 � 

ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3 1.0 2 ง22104 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4 1.0 � 

อ22103 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 3 1.5 3 อ22104 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 4 1.5 3 

 รวมสาระพื�นฐาน    รวมสาระพื�นฐาน   

 รายวิชาเพิ�มเติม    รายวิชาเพิ�มเติม   

ท22203 ภาษาไทยเสริม 3 0.5 1 ท22204 ภาษาไทยเสริม 4 0.5 1 

ค22203 Math 3 1.0 2 ค22204 Math 4 0.5 1 

ว22203 Science 3 1.0 2 ว22204 Science 4 0.5 1 

ส22203 Social  Studies 3 1.0 2 ส22204 Social  Studies 4 0.5 1 

อ22203 English 3 1.0 2 อ22204 English 4 0.5 2 

ง22203 Computer 3 0.5 1 ง22204 Computer 4 0.5 1 

ค22213 คณิตศาสตร์เสริม 3 �.� 2 ค22214 คณิตศาสตร์เสริม 4 �.� 2 

ว20203 เคมี 1 �.� 2 ว20204 เคมี 2 �.� 2 

ส����� หนา้ที�พลเมือง 3 �.� � ส����� หนา้ที�พลเมือง 4 �.� � 

        

 รวมสาระเพิ�มเติม    รวมสาระเพิ�มเติม   

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

 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 

 รวมทั�งสิ�น �� ��  รวมทั�งสิ�น �� �� 
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โครงสร้างหลกัสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ม.3 (MLP) 

ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� 2 

รหัส รายวิชา นน. คาบ รหัส รายวิชา นน. คาบ 

  รายวิชาพื�นฐาน      รายวิชาพื�นฐาน    

ท22105 ภาษาไทย  3 1.5 3 ท22104 ภาษาไทย  6 1.5 3 

ค22105 คณิตศาสตร์  3 1.5 3 ค22104 คณิตศาสตร์  6 1.5 3 

ว22105 วิทยาศาสตร์  3 1.5 3 ว22104 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 

ส22105 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 3 

1.5 3 ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 6 

1.5 3 

ส22105 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวตัิศาสตร์ 6 0.5 1 

พ22105 สุขศึกษาและ   พลศึกษา 3 1.0 2 พ22104 สุขศึกษาและ  พลศึกษา 6 1.0 2 

ศ22105 ศิลปะ 3 1.0 � ศ22103 ศิลปะ 6 1.0 1 

ง22105 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 1.0 � ง22104 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6 1.0 1 

อ22105 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 3 1.5 3 อ22104 ภาษาองักฤษพื�นฐาน6 1.5 3 

 รายวิชาเพิ�มเติมบังคบั    รายวิชาเพิ�มเติมบังคบั   

ท23205 ภาษาไทยเสริม 5 0.5 1 ท22204 ภาษาไท�ยเสริม 6 0.5 1 

ค23205 Math 5 �.� � ค22204 Math 6 �.� � 

ว22203 Science 5 �.� � ว22204 Science 6 �.� � 

ส22203 Social  Studies 5 �.� � ส22204 Social  Studies 6 �.� � 

อ22203 English 5 �.� � อ22204 English6 �.� � 

ง22203 Computer 5 �.� � ง22204 Computer 6 �.� � 

ส����� หนา้ที�พลเมือง � �.� � ส����� หนา้ที�พลเมือง � �.� � 

 รวมสาระเพิ�มเติม    รวมสาระเพิ�มเติม   

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

 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 

 รวมทั�งสิ�น ��.� ��  รวมทั�งสิ�น ��.� 3� 
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โครงสร้างหลกัสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ม.3 (Gifted) 

ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� 2 

รหัส รายวิชา นน. คาบ รหัส รายวิชา นน. คาบ 

  รายวิชาพื�นฐาน      รายวิชาพื�นฐาน    

ท22105 ภาษาไทย  3 1.5 3 ท22104 ภาษาไทย  4 1.5 3 

ค22105 คณิตศาสตร์  3 1.5 3 ค22104 คณิตศาสตร์  4 1.5 3 

ว22105 วิทยาศาสตร์  3 1.5 3 ว22104 วิทยาศาสตร์  4 1.5 3 

ส22105 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 3 

1.5 3 ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 4 

1.5 3 

ส22105 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 1 

พ22105 สุขศึกษาและ   พลศึกษา 3 1.0 2 พ22104 สุขศึกษาและ  พลศึกษา 4 1.0 2 

ศ22105 ศิลปะ 3 1.0 � ศ22103 ศิลปะ 4 1.0 1 

ง22105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3 1.0 � ง22104 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4 1.0 1 

อ22105 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 3 1.5 3 อ22104 ภาษาองักฤษพื�นฐาน 4 1.5 3 

 รายวิชาเพิ�มเติมบังคบั    รายวิชาเพิ�มเติมบังคบั   

ท23205 ภาษาไทยเสริม 5 0.5 1 ท22204 ภาษาไท�ยเสริม 4 0.5 1 

ค23205 Math 5 �.� � ค22204 Math 4 �.� � 

ว22203 Science 5 �.� � ว22204 Science 4 �.� � 

ส22203 Social  Studies 5 �.� � ส22204 Social  Studies 4 �.� � 

อ22203 English 5 �.� � อ22204 English 4 �.� � 

ง22203 Computer 5 �.� � ง22204 Computer 4 �.� � 

ส����� หนา้ที�พลเมือง � �.� � ส����� หนา้ที�พลเมือง � �.� � 

ค����� คณิตเสริม � �.� � ค����� คณิตเสริม � �.� � 

ว����� ฟิสิกส์ � �.� � ส����� ฟิสิกส์ � �.� � 

 รวมสาระเพิ�มเติม    รวมสาระเพิ�มเติม   

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

 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 

 รวมทั�งสิ�น ��.� ��  รวมทั�งสิ�น ��.� �� 
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โครงสร้างหลกัสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 

ภาคเรียนที�  1 ภาคเรียนที�  2 

รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 

  พื�นฐาน       พื�นฐาน     

ท31101 ภาษาไทย 1  2 3 ท31102 ภาษาไทย  2 2 1.0 

ค31101 
คณิตศาสตร์  1 3 

1.5 ค31102 
คณิตศาสตร์  2  3 

1.5 
Math � Math 2 

ว31101 
วิทยาศาสตร์  1  1 

1.5 ว31102 
วิทยาศาสตร์  2  1 

1.5 
Science 2 Science 2 

ส31101 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 1 2 

1.5 ส31102 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 2 2 

1.5 
Social  Studies 2 Social 2 

ส31111 ประวตัิศาสตร์ 1 1 0.5 ส31112 ประวตัิศาสตร์ 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 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 2 1.0 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 3 1.5 

อ31101 
ภาษาองักฤษ 1   4 

2.5 อ31102 
ภาษาองักฤษ 2  4 

2.5 
English 1 1 English 1 

  เพิ�มเตมิ       เพิ�มเตมิ     

พ31201 พลานามยั 1 1 0.5 พ31202 พลานามยั 2 1 0.5 

ส31303 หนา้ที�พลเมือง 1 1 0.5 ส31303 หนา้ที�พลเมือง 2 1 0.5 

สา
ยว

ิทย์
 – 

คณ
ิต ค31211 ทกัษะคณิตศาสตร์  1 2 1.0 ค31212 ทกัษะคณิตศาสตร์  2 2 1.0 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 3 1.5 ว31202 ฟิสิกส์ 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
ยศิ

ลป์
 – 

ภา
ษา

 

 สายศิลป์ – ภาษา    สายศิลป์ – ภาษา   

ท31201 วรรณกรรม  1 1 0.5 ท31202 วรรณกรรม  2 1 0.5 

ว31211 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1 3 1.5 ว31212 วิทยาศาสตร์กายภาพ  2 3 1.5 

ศ31201 ออกแบบ 1 1 0.5 ศ31202 ออกแบบ 2 1 0.5 

อ31211 องักฤษพูด  1 2 1.0 อ31212 องักฤษพูด 2  2 1.0 

จ31201 ภาษาจีน  1 4 2.0 จ31202 ภาษาจีน 2  4 2.0 

อ31221 องักฤษทกัษะ 1 4 2.0 อ31221 องักฤษทกัษะ 1 4 2.0 

จ31211 ทกัษะภาษาจีน 1 2 1.0 จ31211 ทกัษะภาษาจีน 1 2 1.0 

สา
ยศิ

ลป์
 – 

คํา
นว

ณ
 

 สายศิลป์ – คํานวณ    สายศิลป์ – คํานวณ   

ค31211 ทกัษะคณิตศาสตร์  1  2 1.0 ค31212 ทกัษะคณิตศาสตร์  2 2 1.0 

ว31211 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1 3 1.5 ว31212 วิทยาศาสตร์กายภาพ  2 3 1.5 

ศ31211 เขียนแบบ  1 5 2.5 ศ31212 เขียนแบบ  2 5 2.5 

ศ30221 ดนตรีปฏิบตัิ 1 1 0.5 ศ30222 ดนตรีปฏิบตัิ 2 1 0.5 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  LAB 1 0.5   LAB 1 0.5 

  ชมรม 1 0.5   ชมรม 1 0.5 

  แนะแนว 1 0.5         

  รวมทั�งสิ�น 40 19   รวมทั�งสิ�น 40 17.0 
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โครงสร้างหลกัสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ม.� 

ภาคเรียนที�  1 ภาคเรียนที�  2 

รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 

 พื �นฐาน    พื�นฐาน   

ท32103 ภาษาไทย  3 2 1.0 ท32104 ภาษาไทย  4 2 1.0 

ค32103 
คณิตศาสตร์  3 3 

1.5 ค32104 
คณิตศาสตร์  4 3 

1.5 
Math � Math � 

ว32103 
วิทยาศาสตร์  3 � 

1.5 ว32104 
วิทยาศาสตร์  4 � 

1.5 
Science 2 Science 2 

ส32103 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 3 2 

1.5 ส32104 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 4 2 

1.5 
Social  Studies 2 Social 2 

ส32113 ประวตัิศาสตร์ 3 1 0.5 ส32114 ประวตัิศาสตร์ 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 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 1 0.5     

อ32103 ภาษาองักฤษ 3 2 1.0     

 เพิ�มเตมิ    เพิ�มเตมิ   

พ32203 พลานามยั 3 1 0.5 พ32204 พลานามยั 4 1 0.5 

อ32201 
องักฤษเสริม 1 2 

1.5 อ32202 
องักฤษเสริม 2 4 

2.5 
English 1 English 1 

ส32204 หนา้ที�พลเมือง 1 0.5 ส32205 หนา้ที�พลเมือง 1 0.5 

วิท
ย์ 

– ค
ณ

ิต 

ง32201 เขียนโปรแกรม 1 2 1.0 ง32202 เขียนโปรแกรม 2 2 1.0 

ค32213 ทกัษะคณิตศาสตร์  3 2 1.0 ค32214 ทกัษะคณิตศาสตร์  4 2 1.0 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 3 1.5 ว32204 ฟิสิกส์ 4 3 1.5 

ว32223 เคม ี3 3 1.5 ว32224 เคม ี4 3 1.5 

ว32243 ชีววิทยา 3 3 1.5 ว32244 ชีววิทยา 4 3 1.5 

ศิล
ป์ ง33211 Graphic กราฟฟิก 1 2 1.0 ง33212 Graphic กราฟฟิก 2 2 1.0 

ว32213 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3   3 1.5 ว32214 วิทยาศาสตร์กายภาพ  4 3 1.5 

ศิล
ป์ 

– 
ภา

ษา
 ท32203 ทกัษะการเขียน 1 1 0.5 ท32204 ทกัษะการเขียน 2 1 0.5 

ศ32203 ออกแบบ  3  1 0.5 ศ32204 ออกแบบ  4 1 0.5 

อ32213 องักฤษพูด  3 2 1.0 อ32214 องักฤษพูด  4 2 1.0 

จ32203 ภาษาจีน  3 4 2.0 จ32204 ภาษาจีน  4 4 2.0 

ศิล
ป์-

คํา
นว

ณ
 ค32213 ทกัษะคณิตศาสตร์  3 2 1.0 ค32214 ทกัษะคณิตศาสตร์  4 2 1.0 

ศ32213 เขียนแบบ  3 5 2.5 ศ32214 เขียนแบบ  4 5 2.5 

ศ30223 ดนตรีปฏิบตั ิ3 1 0.5 ศ30224 ดนตรีปฏิบตั ิ4  1 0.5 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  LAB 1 0.5  LAB 1 0.5 

  ชมรม 1 0.5  ชมรม 1 0.5 

  รวมทั�งสิ�น 40 17.5  รวมทั�งสิ�น 40 17.5 
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โครงสร้างหลกัสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ม.6 

 ภาคเรียนที�  1 ภาคเรียนที�  2 

 รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 

  พื�นฐาน    พื�นฐาน   

 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 

  เพิ�มเตมิ    เพิ�มเตมิ   

 ค40205 คณิตศาสตร์เสริม 5 5 2.5 ค40206 คณิตศาสตร์เสริม 6 5 2.5 

 ส40201 สังคมศึกษาเสริม 1 4 2.0 ส40202 สังคมศึกษาเสริม 2 4 2.0 

 พ40205 พลานามยั 5 1 0.5 พ40206 พลานามยั 6 1 0.5 

 อ40203 องักฤษเสริม 3 5 2.5 อ40204 องักฤษเสริม 4 5 2.5 

วิท
ย์ 

– ค
ณ

ิต 

ค40215 ทกัษะคณิตศาสตร์  5 3 1.5 ค40216 ทกัษะคณิตศาสตร์  6 3 1.5 

ง40203 เขียนโปรแกรม 3 2 1.0 ง40204 เขียนโปรแกรม 4 2 1.0 

ว40205 ฟิสิกส์ 5 4 2.0 ว40206 ฟิสิกส์ 6 4 2.0 

ว40225 เคม ี5 4 2.0 ว40226 เคม ี6 4 2.0 

ว40245 ชีววิทยา 5 4 2.0 ว40246 ชีววิทยา 6 4 2.0 

ศิล
ป์ 

– 
ภา

ษา
 

ท40205 หลกัภาษา 1 2 1.0 ท40206 หลกัภาษา 2 2 1.0 

ว40215 วิทยาศาสตร์กายภาพ  5 3 1.5 ว40216 วิทยาศาสตร์กายภาพ  6 3 1.5 

ศ40205 ออกแบบ  5 2 1.0 ศ40206 ออกแบบ  6 2 1.0 

ศ30221 ดนตรีปฏิบตั ิ1 1 0.5 ศ30222 ดนตรีปฏิบตั ิ2 1 0.5 

ง40213 Graphic กราฟฟิก 3 2 1.0 ง40214 Graphic กราฟฟิก 4 2 1.0 

อ40215 องักฤษพูด  5 3 1.5 อ40216 องักฤษพูด  6 3 1.5 

อ33225 องักฤษทกัษะ 5 4 2 อ33226 องักฤษทกัษะ 5 4 2 

จ40205 ภาษาจีน  5 4 2.0 จ40206 ภาษาจีน  6 4 2.0 

จ33215 ทกัษะภาษาจีน 3 1.5 จ33216 ทกัษะภาษาจีน 3 1.5 

ศิล
ป์-

คํา
นว

ณ
 

ค40215 ทกัษะคณิตศาสตร์  5 3 1.5 ค40216 ทกัษะคณิตศาสตร์  6 3 1.5 

ว40215 วิทยาศาสตร์กายภาพ  5 3 1.5 ว40216 วิทยาศาสตร์กายภาพ  6 3 1.5 

ศ40215 เขียนแบบ  5 4 2.0 ศ40216 เขียนแบบ  6 4 2.0 

ศ30225 ดนตรีปฏิบตั ิ5 2 1.0 ศ30226 ดนตรีปฏิบตั ิ6 2 1.0 

ศ40231 ประติมากรรม 1 3 1.5 ศ40232 ประติมากรรม 2 3 1.5 

ง40213 Graphic กราฟฟิก 3 2 1.0 ง40214 Graphic กราฟฟิก 4 2 1.0 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  LAB 1 0.5  LAB 1 0.5 

  ชมรม 1 0.5  ชมรม 1 0.5 

  แนะแนว 1 0.5  แนะแนว 1 0.5 

  รวมทั�งสิ�น 40 18.5  รวมทั�งสิ�น 40 18.5 
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�.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ�น  

 �)  หอ้งสมุดมีขนาดกวา้ง �� x ยาว �� x สูง �.� ตารางเมตร จาํนวนหนงัสือในหอ้งสมุด 70,000 เล่ม

การสืบคน้หนังสือและการยืม-คืน ใชร้ะบบเฉลี�ย นักเรียน   � คนต่อหนงัสือ   ��   เล่ม จดัเก็บหนังสือตาม

หมวดหมู่ �� หมวดใหญ่ตามระบบทศนิยมของดิวอี� 

 จาํนวนนักเรียนที�ใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาที�รายงาน เฉลี�ย �,��� คน ต่อ วนัคิดเป็นร้อยละ��.�� 

ของนกัเรียนทั�งหมด 

�)  หอ้งปฏิบติัการ 

  �.�  ห้องสมุด  เพื�อใหน้ักเรียนสืบคน้องคค์วามรู้จากหนงัสือ ตาํรา ระบบ Internet และการ

เรียนรู้ผา่นกิจกรรมที�หอ้งสมุดจดัขึ�น 

  �.�  ห้องดนตรีไทยและดนตรีสากลนักเรียนสามารถเรียนรู้และคน้พบความตอ้งการและ

สร้างอารมณ์สุนทรียะ ให้แก่ตนเองผา่นอุปกรณ์ดนตรีที�โรงเรียนจดัไวใ้หบ้ริการ โดยมีครูผูรั้บผดิชอบคอย

ใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด 

  �.�  หอ้งศิลปศึกษาเป็นหอ้งเรียนสาํเร็จรูปที�นกัเรียนจะสามารถใชเ้ป็นสถานที�เรียนและฝึก

ปฏิบติังานศิลปะแขนงต่างๆ โดยมีครูผูรั้บผดิชอบคอยใหข้อ้เสนอแนะและใหค้าํปรึกษา 

  �.�  ธนาคารโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที�ส่งเสริมคุณธรรมดา้นการออมและความมีวินยัให้

เกิดแก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยผูเ้รียนทุกคนของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีสมุดบญัชีธนาคาร

เป็นของตนเอง และมีการฝากเงินสมํ�าเสมอทุกสปัดาห์ 

  �.�  สวนนกนักเรียนจะสามารถเรียนรู้พนัธุ์นกต่างๆที�มีในทอ้งถิ�นจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ใน

ภาคตะวนัออก รวมทั�งพนัธุน์กที�หายากในปัจจุบนั 

  �.�  แปลงเกษตรสาธิตและสวนผกัไฮโดรโปนิคส์นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง

ในการปลูกพืชผกัสวนครัว   การปลูกผกัไร้ดิน  การเพาะเลี�ยงเห็ดชนิดต่างๆและ การผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ  

เป็นตน้ 

  �.�  ห้องเรียนวิชาลกูเสือนักเรียนจะสามารถสืบคน้องค์ความรู้เกี�ยวกบัประวติัลกูเสือไทย

และประวติัลกูเสือโลก  ไดพ้บกบัเครื�องหมาย  ตาํรา  อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆในวิชาลกูเสือ  

  �.�  ห้องเรียนกระดาษรีไซเคิลนักเรียนจะไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการทาํ

กระดาษรีไซเคิลทุกกระบวนการ  มีองคค์วามรู้เกี�ยวกบักระดาษรีไซเคิล และการแสดงชิ�นงานที�เกิดขึ�นจาก 

ฝีมือของนกัเรียน   

  �.�  ห้องปฏิบติัการ ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา จดัสร้างขึ�นเพื�อรองรับการเรียนของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษา ที�เนน้การทดลอง และปฏิบติัจริง นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาทุกคน จะไดใ้ชห้อ้งปฏิบติัการ

ต่างๆ ตามรายวิชาที�ตนเองเรียน ส่วนในระดบัประถมศึกษา สามารถจองห้องปฏิบติัการล่วงหน้าได ้เพื�อ

ไม่ใหซ้ํ�าซอ้น และสามารถทาํการทดลองไดเ้ช่นเดียวกบันกัเรียนมธัยมศึกษา แต่ในปีการศึกษา ���� นกัเรียน
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ระดบัประถมศึกษา จะมีห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ อีก � ห้อง เพื�อรองรับการพฒันาทางการศึกษา ตาม

หลกัสูตร วยั และการเปลี�ยนแปลงในอนาคต 

  �.��  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา มี � ห้องเรียน มธัยมศึกษา มี � 

หอ้งเรียน ซึ�งผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ ทุกระดบัชั�น ตามโครงสร้างหลกัสูตร  

  �.��  หอ้งปฏิบติัการทางภาษา เป็นห้องที�ใชจ้ดัการเรียนการสอน โดยมีชาวต่างชาติเจา้ของ

ภาษาเป็นผูดู้แล และจดักิจกรรมการสอนให้แก่นักเรียนทุกระดบัชั�น เพื�อพฒันาดา้นทกัษะการใชภ้าษาเพื�อ

การสื�อสาร 

 �)  เครื�องคอมพิวเตอร์และสื�อเทคโนโลย ี

  �.  สื�อคอมพิวเตอร์ มีจาํนวนทั�งหมด 518 เครื�อง 

   ใชใ้นสาํนกังาน 

    เครื�องคอมพิวเตอร์สาํนกังาน จาํนวน  136  เครื�อง 

  -Apple  imac จาํนวน  10   เครื�อง 

  -PC  Lenovo จาํนวน  126 เครื�อง 

 เครื�อง  Notebook จาํนวน    11 เครื�อง 

   ใชเ้พื�อการเรียนการสอน 

    เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  357 เครื�อง 

  -Apple  imac จาํนวน  101  เครื�อง 

  -PC  Lenove จาํนวน  256 เครื�อง 

   ใชใ้นการใหบ้ริการครู 

    เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน    14 เครื�อง 

     -PC  Lenovo หอ้งสมุด  จาํนวน  11 เครื�อง 

     -PC  Lenovo หอ้งอนุบาล  จาํนวน 3 เครื�อง 

   ใชใ้นการใหบ้ริการนกัเรียน 

    เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน   11 เครื�อง 

     -PC  Lenovo สาํหรับครู    1 เครื�อง 

     -PC  Lenovo สาํหรับนกัเรียน    10 เครื�อง 

  �.  สื�อเทคโนโลย ี

        โทรทศัน์สี ทั�งหมด  51  เครื�อง 

    ขนาด �� นิ�ว  จาํนวน    2 เครื�อง 

    ขนาด �� นิ�ว  จาํนวน  46 เครื�อง 

    ขนาด �� นิ�ว  จาํนวน   � เครื�อง  

   เครื�องเล่น VDO / VCD / DVD จาํนวน   6 เครื�อง 
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   เครื�องเล่น VDO / VCD  / DVE จาํนวน    6 เครื�อง 

   Projector   จาํนวน  110 เครื�อง 

   Visualizes   จาํนวน     � เครื�อง 

   ไมโครโฟน   จาํนวน  27 ตวั 

   เครื�องขยายเสียง   จาํนวน  �� เครื�อง 

   มิกซเ์ซอร์   จาํนวน    7 เครื�อง 

   ไมคชุ์ดประชุม   จาํนวน  �� ตวั 

   กระดานอจัฉริยะ ทั�งหมด  94 จอ 

    ระดบัปฐมวยั  จาํนวน  26 จอ 

    ระดบัประถม  จาํนวน  34 จอ 

    ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน  �� จอ 

 �)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิตกิารใช้จาํนวนครั�ง/ปี 

ชื�อแหล่งเรียนรู้ 

�.  �� ฐานความรู้ตามรอยพ่อหลวง 

�.  SWIS สารสนเทศแห่งการเรียนรู้   

�.  หอ้งสมุด 

�.  หอ้งดนตรีไทยและดนตรีสากล 

�.  หอ้งศิลปศึกษา 

�.  ธนาคารโรงเรียน 

�.  สวนนก 

�.  แปลงเกษตรสาธิตและสวนผกัไฮโดรโปนิคส ์

�.  หอ้งเรียนวิชาลกูเสือ 

��.  หอ้งเรียนกระดาษรีไซเคิล 

��.  หอ้งปฏิบติัการ ฟิสิกส์  เคมี  ชีววทิยา 

��.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

��.  หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 

1,260 

��,��� 

��,��� 

1,260 

1,260 

39,330 

1,260 

1,260 

1,260 

1,260 

1,260 

1,260 

1,260 
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 �)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิตกิารใช้ 

จาํนวนครั�ง/ปี ชื�อแหล่งเรียนรู้ 

�.  สวนเสือศรีราชา 

�.  สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว   

�.  วิทยาศาสตร์  คลอง � 

�.  พิพิธภณัฑธ์รณีวิทยาคลองหลวงปทุมธานี 

�.  ทอ้งฟ้าจาํลอง 

�.  เขาเขียวนะคะ 

�.  พิพิธภณัฑก์องทพัอากาศ 

�.  ไปโครงการส่วนพระองคส์นามชยัเขต 

�.  ตึกลกูเต๋า วิทยาศาสตร์ 

��.  นครปฐม 

��.  สวนนงนุช 

��.  อยธุยา 

��.  วดัพระแกว้ พระที�นั�งอนตัสมาคม วิมานเมฆ 

��.  สวนนงนุช 

15. พิพิธภณัฑหุ่์นขี�ผึ�งพระปฐมเจดีย ์

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

1 

1 

1 

1 

 

 �)  ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ผูท้รงคุณวฒิุ ที�สถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู นกัเรียน 

ในปีการศึกษาที�รายงาน 

   �.�  นางสาวสุพตัรา  แกว้แสนสุข ใหค้วามรู้เรื�อง การทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

   �.�  บริษทั ไทยกราส จาํกดั  ใหค้วามรู้เรื�องการเป่าแกว้ 

   �.�  คุม้วิมานดิน ใหค้วามรู้เรื�อง เครื�องปั� นดินเผา 

   �.�  สวนปาลม์ฟาร์มนก ใหค้วามรู้เรื�องประเภทของนก 

   �.�  นางณัฐนนัท ์ โลกาพิพฒัน์ ใหค้วามรู้เรื�องการทาํบายสีใบตอง 

   �.�  ศนูยศ์ึกษาการพฒันาเขาหินซอ้น จ.ฉะเชิงเทรา ใหค้วามรู้เรื�องเกษตรทฤษฎีใหม่ 

   6.7  นางวนัเพญ็  ปูผา้  ใหค้วามรู้เรื�องการจกัสาน 
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��.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที�ผ่านมา 

 ��.�  ผลงานดเีด่น 

ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

สถานศึกษา �. โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บ

รางวลัยอดเยี�ยมจากการนําเสนอผลงาน

นวตักรรมการพฒันาสถานศึกษาเพื�อการ

เข้าสู่ประชาอาเซียน  เรื� อง  การจัดการ

เรียรการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อ  

โด ยก าร ขับ เค ลื�อ นยุทธ ศา สต ร์ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ  เพื�อการเข้า สู่

ประชาคมอาเซียน  ในพื�นที�สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค  5  “กิจกรรมแลกเปลี�ยน

เรียนรู้  และการประกวดนวตักรรมการ

พฒันาสถานศึกษเพื�อการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน” 

สาํนกังานศกึษาธิการภาค  5 

 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ผ่าน

การประเมินโรงเรียนเอกชนประเภท

สามญัศึกษาที�มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และได้

ผ่าน รับร องให้ เ ป็ นโรงเ รี ยนเอกช น

ป ร ะ เ ภ ท ส า มัญ ศึ ก ษ า ที� มี คุ ณ ภ า พ

มาตรฐานสากล  ปีการศึกษา  2558  -  

2560   

สาํนกังานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บ

รางวลัระดับเหรียญทองแดงจากผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั� น

พื�นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  ตาม

เ ก ณ ฑ์ ที� ก ํา ห น ด   คื อ   ร้ อ ย ล ะ   50 - 

59.99  ของระดบัประถมศึกษาปีที� 6  รวม 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2557   

สาํนกังานคณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

ผู้บริหาร � ภราดาสยาม  แกว้ประสิทธิ�  

รางวลัผูบ้ริหารดีเด่น  ของชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ประจาํปีการศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 � มิสอาภรณ์  วิริยะรัมภ ์

รางวลัผูบ้ริหารดีเด่น  ของชมรม

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ประจาํปีการศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

ครู � มิสพวงทอง  กุลละวณิชย ์

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 � มิสมลฤดี  รอดเงิน 

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 � มิสรุ่งฤดี   องัศิริ 

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 � มิสสุพรรษา  ชยัสงคราม 

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 � มิสอรวรรณ  ธณะวฒัน ์

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 � มิสยพุาพนัธ ์ โคตรพฒัน ์

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 � มาสเตอร์ประจกัษ ์ ศรีภกัดี 

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 �� มาสเตอร์ไพรินทร์  กล่อมสกุล 

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 �� มิสลาํเพย  พวงมาลยั 

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 �� มาสเตอร์ไพศร  คูหาพฒันกุล 

รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศกึษา

เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจาํปี

การศึกษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 �� มิสณัฐวีณ์  สารพนัธุ ์

รางวลัครูสอนนานอายงุาน ��-�� ปี ของ

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ประจาํปีการศกึษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 �� มิสอาภิญญา  อรุณพงษ ์

รางวลัครูสอนนานอายงุาน ��-�� ปี ของ

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ประจาํปีการศกึษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 �� มิสพรเพญ็  ศาลานอ้ย 

รางวลัครูสอนนานอายงุาน ��-�� ปี ของ

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ประจาํปีการศกึษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 �� มาสเตอร์ประสบสุข  ปราชญากุล 

รางวลัครูสอนนานอายงุาน ��-�� ปี ของ

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ประจาํปีการศกึษา ���� 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 �� มิสสุนิภา  สวสัดิวงษ ์

รางวลั “หนึ�งแสนครูดี” ประจาํปี

การศึกษา ���� 

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �� มิสกญัญาวีร์  ทาทิตย ์

รางวลั “หนึ�งแสนครูดี” ประจาํปี

การศึกษา ���� 

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �� มาสเตอร์อรุณชยั  ทรัพยเ์ฟื� องฟ ู

รางวลั “หนึ�งแสนครูดี” ประจาํปี

การศึกษา ���� 

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �0 มิสดาริกา  กลิ�นอบเชย        

รางวลัครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ปฐมวยัดีเด่น  

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �1 มิสอมรรักษ ์ เจริญศรี       

รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �2 มาสเตอร์สุเมธ  พุทธเมฆ 

รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �3 มิสสุภาพร  เกตุสุวรรณ     

รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 �4 มาสเตอร์ศรายทุธ  บวัศรี     

รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา และ

วฒันธรรมดีเด่น     

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �5 มิสพรเพญ็  ศาลานอ้ย 

รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �6 มิสหทยัชนก  ศรีชนะวฒัน ์

รางวลัครูผูส้อนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �7 มาสเตอร์ไพศร  คูหาพฒันกุล 

รางวลัครูผูส้อนกลุ่มสาระศิลปะดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื�นที�การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 �8 มิสโสภา  ธีร์จิรัญญ ์  

รางวลัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศกึษา  

เพื�อรับเครื�องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุ

สดุดี” ประจาํปี ���� 

สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 

 29 มิสพรพิมล  อติชาติธานินทร์ 

รางวลั “ครูแสนดี” ประจาํปี ���� โดย

มลูนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์  ร่วมกบัสมาคม

ของแผน่ดิน 

โดยมลูนิธิ ดร.สุข พคุยาภรณ์ 

ร่วมกบัสมาคมคนของแผน่ดิน 

 �0 มิสชนิตา  วรรณพาหุล 

รางวลั “ครูแสนดี” ประจาํปี ���� โดย

มลูนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์  ร่วมกบัสมาคม

ของแผน่ดิน 

โดยมลูนิธิ ดร.สุข พคุยาภรณ์ 

ร่วมกบัสมาคมคนของแผน่ดิน 

 �1 มิสพรพิมล  อติชาติธานินทร์    

รางวลัครูคาํสอนแบบอยา่งประจาํ

โรงเรียน  ในเขตอคัรสงัฆมณฑล

กรุงเทพมหานคร    

อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 �2 มิสขวญัหทยั  โตสุขเจริญ         

รางวลัชมเชยครูดีเด่นระดบัการศกึษา

ปฐมวยั  สมาพนัธส์มาคมผูป้กครองและ

ครูโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรี

ยลแห่งประเทศไทย        

สมาพนัธส์มาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนต ์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย               

 �3 มิสลาํเพย  พวงมาลยั      

รางวลัชมเชยครูดีเด่นช่วงชั�นที� �  

สมาพนัธส์มาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรี

ยลแห่งประเทศไทย        

สมาพนัธส์มาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนต ์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย               

 �4 มิสสุพตัรา  แกว้แสนสุข 

รางวลัชมเชยครูนิเทศดีเด่น  สมาพนัธ์

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนใน

เครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทย        

สมาพนัธส์มาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนต ์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย               

 �5 มิสวรรณา  กรัสพรหม      

รางวลัชมเชยผูบ้ริหารดีเด่น สมาพนัธ์

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนใน

เครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทย               

สมาพนัธส์มาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนต ์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย               

 36 มาสเตอร์นที  ศรีสมยั 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �7 มิสกญัจนนัน์  แกว้คง 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 �8 มิสขวญัหทยั  โตสุขเจริญ 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 39 มิสจนัทนา  ศิริโสภาพงษ ์

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �0 มิสจารุวรรณ  สจัจะวฒันวิมล  

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �1 มิสชนิตา  วรรณพาหุล 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �2 มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ  

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �3 มิสเปรมฤดี  ศรีสุนารถ 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �4 มิสพวงทอง  กุลละวณิชย ์

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 �5 มิสมลฤดี  รอดเงิน 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �6 มิสจุฑาทิพย ์ วรศกัดิ� เสนีย ์  

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 47 มิสชุทิมา  มุ่ยฮะสูญ 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �8 มิสพนิตตา  จิตตอ์ารียเ์ทพ  

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 49 มิสเพญ็ฤดี  เพช็รประไพ 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �0 มิสพชัร์ธิภรณ์  ชื�อผาสุข 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �� มิสมาลินี  เขียวชอุ่มงาม 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 �� มิสรุ่งฤดี  องัศิริ  

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �� มิสสนิทรัตน์  แสงทอง 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �� มิสสุดา  ดงหลง  

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �� มิสอรพินท ์ พลูถาวร 

ไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจาํปี ����  เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ขั�น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 �� มาสเตอร์สุเมธ   พุทธเมฆ 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรเหรียญเงิน  จาก

การประกวดผลงานการผลิตสื�อ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน  ร่วมกบั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ
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ผลงานนักเรียนด้านกจิกรรม 

ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

� ด.ช ปัณณฑตั  เก่งพานิช 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� ��  

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

2 ด.ญ พิชชาพร  นอ้ยใจบุญ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

� ด.ญ อรัชฌา  ธนลภสัปรีดา 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

� ด.ญ ญาโณทยั  ควรสุวรรณ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

� ด.ญ อินทิรา  พึ�งดี 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

� ด.ญ พลอยฝน  อินทรโฆษิค 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

� ด.ญ วิรัชพชัร  ปัญญาเครือ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

� ด.ช ปวริศร์  เทพเสนา 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

� ด.ช ธนทรรศ  โพธิมาศ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

�� ด.ช กษิดิศ  สุขวฒัน ์

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

�� ด.ช เกริกกานต ์ ไทนแก่น 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

�� ด.ช พีระพชัร  จาํเพียร 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

13 ด.ญ นภสันนัท ์ สร้อยทอง   

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

�� ด.ญ จิดาภา  รัตนประภา 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

�� ด.ญ ณัฐวดี  โชคภรณ์ประเสริฐ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

�� ด.ช โชติวฒัน ์ ข่ายม่าน 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

�� ด.ช พลากร  กนัหนองผอื  

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

18 ด.ช อาทิตย ์ นนัทิทรรภ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

19 ด.ญ ปรียาภรณ์  วิริยะรัมภ ์

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

�� ด.ช ธนพฒัน ์ ควรสุวรรณ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

21 ด.ช ธนากรณ์  ภกัดีปัญญาพร 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

�� ด.ญ ภาณุมาศ  เสาวพาน 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

23 ด.ช.ภาพยนตร์  หลกัซุม 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

24 ด.ญ กฤตติยา  เจริญพร 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

25 ด.ช ชินวตัร  ศิริโส 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

26 นาย ทินกฤต  บุญศิริ  

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

27 ด.ช พชร  เศวตวิริยะ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

28 ด.ช ทศวรรษ  นนัทนาเนตรุ่ง 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

29 ด.ช ธนฉตัร  พิพรพงษ ์

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

30 ด.ช.ไกรวิชญ ์ จรัญโรจนกุล         

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

31 นาย ฐิติณัฎฐ ์ พึ�งเฮง 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

32 ด.ช พชร  จั�นเพชร 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

33 ด.ช ณัฐพล  สนามชยั 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

34 น.ส มาริษา  สายเพชร 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

35 น.ส ปุณยนุช  คชสาร 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

36 นาย ภูมิรพี  จาปะเกษตร์ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

37 นาย วรรณฉตัร  กนัธุ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

38 นาย อติกนัต ์ ตน้เฉี�ยง 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

39 น.ส มธุรดา  หิรัญรุ่ง 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

40 น.ส พิมพล์ภสั  ทองเกตุแกว้ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

41 นาย ณัฐวฒัน์  ธีระวฒัน ์

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

42 น.ส สิริวิมล  ลมัพาภิวฒัน ์

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

43 นาย สุขสนัต ์ พ่อศรียา 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

44 นาย กลวชัร  รัตนกุญชร 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

45 นาย วสุพล  ประเชิญ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

46 นาย ปิติภฒัน ์ อุปมยั 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

47 นาย ธนภทัร  ติธรรม 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

48 นาย ธุววิช  ตนัวินิตกุล 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

49 นาย สิทธิชยั  ชาํนาญ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

50 นาย อนุพนัธ ์ โสมนสั 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

51 นาย วิริยะ  วิรัชกุล 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

52 นาย ธญัชนิต  นรินทรกุล ณ อยธุยา     

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

53 นาย รดิศ  โตวงศ ์

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

54 นาย ณฐกร  ภูสอดสี 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

55 นาย ปภาวิชญ ์ แกว้กฤษฎางค ์

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 

เหรียญทอง,   

โล่รางวลั,ใบ

ประกาศนีย  

บตัร 

56 นาย ธญัวุฒิ  กาญจนเดชะ 

เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กรมพลศึกษา 
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 ผลงานนักเรียนด้านวชิาการ 

ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

รองชนะเลิศ 1 นายสุพพตั  เตียวประเสิรฐ  

คดัลายมือ ระดบัมธัยม งานวนัวิชาการ 

โรงเรียนอสัสมัชญั สมุทรปราการ 

รองชนะเลิศ 2 

 

ด.ญ.สิริวิมล  ทศันกุล   

คดัลายมือ ระดบัประถม งานวนัวิชาการ 

โรงเรียนอสัสมัชญั สมุทรปราการ 

รองชนะเลิศ 3  น.ส.วิชิดา  แปงสาย  

น.ส.พลอยไพลิน  คงทน 

น.ส.สิรินยา  กนัสิทธิ�  

แข่งขนัตอบปัญหาหนงัสือพระราช

นิพนธ ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

ศนูยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 

ชนะเลิศ 4 ด.ญ.ณัฐพทัร์  วณิชยศ์กัดิ� พงศ ์

การแข่งขนัสะกดคาํระดบัชั�น ป.�-ป.� 

วนัวิชาการ โรงเรียนอสัสมัชญั

ระยอง 

รองชนะเลิศ 5 ด.ช. สุรเกียรติ  อิฐสุวรรณ    

ด.ช. ราม  คาํแหง    

ด.ช. อคัรวฒัน์  อนิวรรตพงษ ์  

ด.ช. ธนวตัร  บุญดี 

การแข่งขนัหมากลอ้ม Standard Rating 

&Friendship Game ���� 

บริษทั ซี พี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

  คะแนน   

ผา่นเกณฑ ์

6 ด.ช.ชยัภทัร  เสริญสุขสมัฤทธิ�  

ด.ช.ศิรลกัษณ์  ทีฆะ 

นายรวีโรจน์  เลาหลิดานนท ์

นายณัฐชนน  โอภาสตระกลู 

 การแข่งขนัคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ครั� งที� �� ชิงทุนการศึกษาพระราชวิจิตร

ปฏิภาณ 

โรงเรียนวดัสุทธิวราราม 

กรุงเทพฯ 

เหรียญทอง 7 ด.ช.ปฐมพร  สุวฒันากิลกิจ 

การแข่งขนัชิงแชมป์คณิตศาสตร์ AMC 

ครั� งที� � 

โรงเรียนวดัปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ�  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญ

ทองแดง 

8 ด.ญ.พรปวณ์ี  สายณัห์ศิริ 

ด.ญ.มิ�งกมล  ปิตาระเต   

ด.ญ.เกศกนก  ชยัศิริ 

ด.ญ.พตัรพิมล  ศกัดิ� สวสัดิกุล 

ด.ญ.ญาโณทยั  ควรสุวรรณ   

ด.ญ.ธนาภา  จิ�งต่ามน 

ด.ญ.ศิริประภา   บนัลือ 

ด.ช.ผา่นฟ้า  เลาหสินนุรักษ ์

ด.ช.ธนบดี  บริบูรณ์ทรัพย ์

ด.ช.ธนภทัร  มโนอิ�ม 

ด.ญ.เปมิกา  บุญม ี

ด.ญ.สิรวิชญ ์ เศรษฐโศภณ 

ด.ช.กษิดิศ  สุนทรโชติ 

ด.ช.อิทธิพล  ลิ�มสวสัดิ�  

ด.ช.พงศกร  เตียงหงษากุล 

การแข่งขนัชิงแชมป์คณิตศาสตร์ AMC 

ครั� งที� 4 

โรงเรียนวดัปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ�  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ชนะเลิศ 9 ด.ช.ฐิติพนัธ ์ เกื�อเจริญศรี   

ด.ช.ศกัยศ์รณ์  สุวฒันากุลกิจ 

ด.ช.สุรเกียริต  อิฐสุวรรณ     

ด.ช.ราม  คาํแหง   

การแข่งขนัหมากลอ้ม งาน "วนัวิชาการ

สมัพนัธ ์อสัสมัชญั ��� ปี" 

โรงเรียนอสัสมัชญั แขวงบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

รองชนะเลิศ 10 นส.สิรินทร์ทิพย ์ ปิยะเสถียร   

ด.ช.ธนวตัร  บุญดี 

การแข่งขนัหมากลอ้ม 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญเงิน 11 นายภสัสกร  เสริญสุขสมัฤทธิ�  

ASMO ���� 

ASMO THAI 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญ

ทองแดง 

12 นายธนภทัร  สงวนทรัพย ์

นายรวีโรจน์  เลาหลิดานนท ์

ASMO ���� 

ASMO THAI 

ชนะเลิศ 13 ด.ช.ศิรลกัษณ์  ทีฆะ   

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

รองชนะเลิศ 14 ด.ช.ภูริทตั โชติทอง  

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

รองชนะเลิศ 15 ด.ช.พศุตม ์ อวพรชยั 

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภทเดี�ยว 

ประถม 

การแข่งขนัหมากลอ้ม BPK GO 

CHAMPIONSHIP ����  

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม      

เขตราษฎร์บูรณะ กทม.  

รองชนะเลิศ 16 ด.ช.พลวศิน  พจนพิมล 

ด.ช.นิธิวตั  ปาละกะวงศ ์

ด.ช.ธีรภพ  จิตตะวกิุล 

ด.ช.กษิดิศ  สุนทรโชติ 

ด.ช.ศุภวิชญ ์ แรงผมสมัฤทธิ�    

ด.ช.รัชพล ภกัดีอุธรณ์ 

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภททีมประถม 

การแข่งขนัหมากลอ้ม BPK GO 

CHAMPIONSHIP ����  

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม     

เขตราษฎร์บูรณะ กทม.  

ชนะเลิศ 17 ด.ช.ธีรรัฐ  เลิศพุทธรักษ ์  

ด.ช.พชัรพล  พุทธรสเจริญ 

ด.ช.ธราธร  เขียวขาํ 

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภททีม มธัยม 

การแข่งขนัหมากลอ้ม BPK GO 

CHAMPIONSHIP ����  

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม      

เขตราษฎร์บูรณะ กทม.  

รองชนะเลิศ 18 ด.ช.พสัสกร  ศรีบุญเจริญ    

ด.ช.ติณณ์  ยงัสมบูรณ์    

ด.ช.สรวิศ  กดุทา 

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภททีม มธัยม 

การแข่งขนัหมากลอ้ม BPK GO 

CHAMPIONSHIP ����  

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม       

เขตราษฎร์บูรณะ กทม.  

ชนะเลิศ 19 ด.ช.พศุตม ์ อวพรชยั 

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภท Low Kyu 

ระดบัประถม 

การแข่งขนัหมากลอ้ม Donmuang 

Go Championship ���� โรงเรียน

วดัดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)  
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

รองชนะเลิศ 20 เด็กชายณัฐกิตต ์ อริยฐานมานนท ์

เด็กชายคณิตกรณ์  มลูชยัสุข 

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภท Low Kyu 

ระดบัประถม 

การแข่งขนัหมากลอ้ม Donmuang 

Go Championship ���� โรงเรียน

วดัดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)  

รองชนะเลิศ 21 เด็กชายณัฐดนยั  ตนัเฮง 

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภท Low Kyu 

ระดบัมธัยม 

การแข่งขนัหมากลอ้ม Donmuang 

Go Championship ���� โรงเรียน

วดัดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)  

รองชนะเลิศ 22 เด็กชายธนวตัร  บุญดี 

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภท High 

Kyu ระดบัมธัยม 

การแข่งขนัหมากลอ้ม Donmuang 

Go Championship ���� โรงเรียน

วดัดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)  

รองชนะเลิศ 23 เด็กชายธีรรัฐ  เลิศพุทธรักษ ์

เด็กชายพชัรพล  พุทธรสเจริญ 

เด็กชายธราธร  เขียวขาํ   

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภท 

Friendship ระดบัมธัยม (ทีม) 

การแข่งขนัหมากลอ้ม Donmuang 

Go Championship ���� โรงเรียน

วดัดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)  

รองชนะเลิศ 24 เด็กชายศกัยศ์รณ์ สุวฒันากุลกิจ 

การแข่งขนัหมากลอ้ม ประเภท Low Kyu 

ระดบัประถมตน้ 

การแข่งขนัหมากลอ้มเยาวชนชิง

ชนะเลิสแห่งประเทศไทย ครั� งที� 

�� จดัโดย CP ALL 

ชนะเลิศ 25 นางสาวหทยัภทัร  สุภทัราธร 

การแข่งขนัครอสเวิร์ดเกม รุ่น ม.ปลาย 

มลูนิธิเซนตค์าเบรียล อินทิวิชั�น ณ 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

เขา้แข่งขนั

รอบ

เจียระไน

เพชร 

26 เด็กหญิงนฤภร  เจริญบูลยว์วิฒัน ์

เด็กชายธนภทัร  มโนอิ�ม 

การแข่งขนัคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ครั� งที� �� 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน และมลูนิธิ

ร่มฉตัร 

รองชนะเลิศ 27 นส.รัชดาภา  สิ�มสุขศิริ 

นส.ชลิตาพร  รังสีพรหม   

ตอบปัญหาประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

ชมเชย 28 ด.ช. ชยัภทัร  เสริญสุขสมัฤทธิ�  

ด.ช. ศิรลกัษณ์  ทีฆะ 

ด.ญ. นนัทิตา  โฉมศิริ    

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดบั

มธัยมตน้ งานบูรพาวิชาการ ����       

มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 

 

ชมเชย 29 นายรวีโรจน์  เลาหลิดานนท ์

นายธนภทัร  สงวนทรัพย ์  

นางสาวธิดารัตน์  มหาสิทธิวฒัน ์

นายภานุเดช  สุคนธสุโชติ 

นายณัฐชนน  โอภาสตระกลู 

นายธนพล  ยทุธนาวา 

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดบั

มธัยมปลาย งานบูรพาวิชาการ ����     

มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 

 

รองชนะเลิศ 30 ด.ช.ชยัภทัร  เสริญสุขสมัฤทธิ�  

ด.ช.ศิรลกัษณ์  ทีฆะ 

การแข่งขนัตอบปัญหาระดบั ม.ตน้ งาน

สปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาค

ตะวนัออก ครั� งที� �� 

มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 

ชมเชย 31 ด.ช.ชยัภทัร  เสริญสุขสมัฤทธิ�  

ด.ช.ศิรลกัษณ์  ทีฆะ 

ด.ญ.พิชามญชุ ์ พิเชษฐพงศธ์ร 

การแข่งขนัวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ครั� งที� 12 

โรงเรียนสุรศกัดิ� มนตรี ดินแดง 

กรุงเทพฯ 

เหรียญทอง 32 ด.ญ.เปมิกา  บุญม ี

การแข่งขนัพดูทางวิทยาศาสตร์ 

ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษา

สระแกว้  อ.เมือง  จ.สระแกว้ 

เหรียญเงิน 33 ด.ช.อคัรวฒัน์  อนิวรรตพงษ ์

ด.ช.ผา่นฟ้า  เลาหสินนุรักษ ์

การแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษา

สระแกว้  อ.เมือง  จ.สระแกว้ 

เหรียญ

ทองแดง 

34 ด.ญ.ณัฐพทัร์  วณิชยศ์กัดิ� พงศ ์

การแข่งขนัวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 

ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษา

สระแกว้  อ.เมือง  จ.สระแกว้ 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญเงิน 

 

 

 

35 ด.ช.กฤตวิทย ์ นอ้ยเจริญ 

ด.ช.วรภพ  โรจนจึ์งประเสริฐ 

ด.ช.ภูวเนศวร์  คุม้ทรัพย ์

การแข่งขนัประกวดโครงงาน 

ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษา

สระแกว้  อ.เมือง  จ.สระแกว้ 

เหรียญ

ทองแดง 

36 นายศกัดิ� สรณ์  สุวรรณโฆษิต   

นางสาวชุณหกนก  เพช็รสดใส 

นางสาวกนิษฐเมธ  ศิริกลู   

การแข่งขนัประกวดโครงงาน 

ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษา

สระแกว้  อ.เมือง  จ.สระแกว้ 

ผา่นเกณฑ ์ 37 นายธนภทัร  สงวนทรัพย ์

การแข่งขนัฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาเพชรยอด

มงกุฎ ครั� งที� � 

โรงเรียนสุรศกัดิ� มนตรี ดินแดง 

กรุงเทพฯ 

ชนะเลิศ 3� ด.ญ.ปาณิศรา  ชาํนาญศิลป์   

ด.ญ.นฤภร  อินทร์เจริญ   

ด.ช.อคัรวฒัน์  อนิวรรตพงษ ์

ด.ช.ผา่นฟ้า  เลาหสินนุรักษ ์

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานวนัวิชาการ 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญทอง �� ด.ญ.ณภทัรจิรา  นิพฒัน ์

ด.ญ.ณัฐกฤตา  เจริญสุข   

ด.ช.รัตนธรรม ์ ธรรมชูเชาวรัตน ์

ด.ญ.สุทธพิมพพ์ร  สุวฒันากุลกิจ 

ด.ช.นิติวตั  ปาละกะวงศ ์

ด.ญ.จินตวรรณ  เวทยศ์ุรกฤต 

ด.ช.ธีรัช  ความมานะ 

ASMO 2558 (วิทยาศาสตร์)  Level 1 

ASMO THAI 

 

เหรียญทอง 40 ด.ญ.ธนาภา  จิ�งต่ามน 

ด.ญ.พตัรพิมล   ศกัดิ� สวสัดิ� กุล 

ด.ช.พงศกร  เตียงหงษากุล 

ด.ช.ณัทร  เจริญบูลยว์ิวฒัน ์

ด.ญ.นฤภร  เจริญบูลยว์ิวฒัน ์

ASOM ���� (วิทยาศาสตร์)  Level � 

ASMO THAI 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญเงิน 41 ด.ช.ธนบดี  บริบูรณ์ทรัพย ์

ด.ช.ชยัภทัร   เสริญสุขสมัฤทธิ�  

ASOM ���� (วิทยาศาสตร์)  Level  และ 

� 

ASMO THAI 

 

เหรียญ

ทองแดง 

42 ด.ช.ศุภวิชญ ์ แรงผลสมัฤทธิ�  

ด.ช.ชวลัยว์ิทย ์ ปัญญาดี 

ด.ช.ผา่นฟ้า  เลาหสินนุรักษ ์

ด.ช.คณิตกรณ์  มลูชยัสุข 

ASOM ���� (วิทยาศาสตร์)  Level � 

ASMO THAI 

 

รองชนะเลิศ 43 ด.ญ.ปาณิศรา   ชาํนาญศิลป์ 

ด.ญ.กญัญณัฐ  ทองสุข 

ด.ช.ผา่นฟ้า  เลาหสินนุรักษ ์

ด.ช.อคัรวฒัน์  อนิวรรตพงษ ์

การแข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งาน

วนัวิชาการ 

โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 

 

รองชนะเลิศ 44 ด.ช.ศิรลกัษณ์  ทีฆะ 

ด.ช.ชยัภทัร  เสริญสุขสมัฤทธิ�   

การแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ม.ตน้ งานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ภาคตะวนัออก ครั� งที� �� 

กระทรวงวิทยาศาตร์และ

เทคโนโลย ีสมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.

บูรพา 

ผา่นเกณฑ ์ 45 นายธนภทัร  มโนอิ�ม 

ไดรั้บรางวลัผา่นเกณฑก์ารแข่งขนัเคมี

เพชรยอดมงกุฎ ครั� งที� 4 ม.4-6 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน และมลูนิธิ

ร่มฉตัร  

ชมเชย 46 ด.ญ.พิชามญชุ ์ พิเชฐพงศธ์ร 

ด.ช.ศิรลกัษณ์  ทีฆะ 

ด.ช.ชยัภทัร เสริญสุขสมัฤทธิ�  

การแข่งขนัวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ครั� งที� �� ม.�-� 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน และมลูนิธิ

ร่มฉตัร  

เหรียญทอง 47 ด.ญ.สวรรยา  ฮอ้กุ่ย 

ประกวดขบัร้องเพลงไทยลกูทุ่ง 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

รองชนะเลิศ 48 ด.ญ.ภวษิยพ์ร  โพธิ� โต 

ด.ช.ธิติพนัธ ์ ทวิวฒัน ์

ด.ญ.กชกร  โชคสุชสมสกุล 

วาดภาพเทิดพระเกียรติ �� พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

โรงเรียนอสัสมัชญั อุบลราชธานี 

เหรียญเงิน 49 ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจาํปี ���� ประเภท Individual Cycle 

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี ณ ลานกิจกรรมชั�น � 

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 

กรุงเทพฯ 

เหรียญ

ทองแดง 

50 ด.ญ.พณณกรณย ์ ดารานอ้ย 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจาํปี ���� ประเภท Individual Cycle 

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี ณ ลานกิจกรรมชั�น � 

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 

กรุงเทพฯ 

เหรียญ

ทองแดง 

51 ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจาํปี ���� ประเภท Individual �-�-� 

และประเภท Individual �-�-� 

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี ณ ลานกิจกรรมชั�น � 

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 

กรุงเทพฯ 

เหรียญ

ทองแดง 

5� ด.ช.อิสระ  แกว้เมืองเพชร 

ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั 

ด.ญ.สุนิษา  พรมจนัทร์   

ด.ช.พลพนา  พุ่มพวง   

ด.ช.อนิวฒัน์  ชื�นอารมณ์ 

ด.ช.ภูวเดช  ตระกลูเวียง 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจาํปี ���� ประเภท  Team Timed �-

�-� Relay 

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี ณ ลานกิจกรรมชั�น � 

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 

กรุงเทพฯ 
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เหรียญทอง 53 ด.ช.อิสระ  แกว้เมืองเพชร 

ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชป์เอเชีย ���� 

ประเภท Individual �-�-� 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ เอเชีย    

ปี ���� ณ ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญ

ทองแดง 

5� ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั   

ด.ญ.สุนิษา  พรมจนัทร์ 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชป์เอเชีย ���� 

ประเภท Head-To-Head �-�-� Relay 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ เอเชีย    

ปี ���� ณ ประเทศมาเลเซีย 

 

เหรียญ

ทองแดง 

5� ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั 

ด.ญ.พณณกรณย ์ ดารานอ้ย 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชป์เอเชีย ���� 

ประเภท Individual Cycle 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ เอเชีย    

ปี ���� ณ ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญทอง 5� ด.ญ.กญัญณัฐ  ชา้งแยม้ 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน ���� ประเภท Individual �-�-� 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

เหรียญเงิน 5� ด.ญ.ภทัรปภา  เสามั�น 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน 2558 ประเภท Individual 3-3-3 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญทอง 5� ด.ญ.ภทัรปภา  เสามั�น 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน 2558 ประเภท Individual 3-3-3 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญ

ทองแดง 

�� ด.ญ.รมยธี์รา  จนัทร์ประพาฬ 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน ���� ประเภท Individual Cycle 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญทอง 6� ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั   

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน ���� ประเภท Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญเงิน 6� ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน ���� ประเภท Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 
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เหรียญเงิน 6� ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน ���� ประเภท Individual Cycle 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญ

ทองแดง 

6� ด.ญ.ฐิติรัตน์  วิจิตรสมบติั 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน ���� ประเภท Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญ

ทองแดง 

6� ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั 

ด.ญ.ฐิติรัตน์  วิจิตรสมบติั 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน ���� ประเภท Double Cycle 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญเงิน 6� ด.ญ.พณณกรณย ์ ดารานอ้ย 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน ���� ประเภท Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญ

ทองแดง 

6� ด.ญ.พณณกรณย ์ ดารานอ้ย 

การแข่งขนัสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง

โรงเรียน ���� ประเภท Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญทอง 6� ด.ญ.กญัญณัฐ  ชา้งแยม้  

การแข่งขนัสแต็ค Assumption Sport 

Stacking Competition ����  ประเภท 

Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญ

ทองแดง 

6� ด.ญ.ยศุินานนัท ์ คาํศรีสุข 

ด.ช.พิธานนัท ์  ถนอมนาค 

ด.ญ.รมยธี์รา  จนัทร์ประพาฬ 

การแข่งขนัสแต็ค Assumption Sport 

Stacking Competition ����  ประเภท 

Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

 

เหรียญทอง �� ด.ญ.ภทัรปภา  เสามั�น 

การแข่งขนัสแต็ค Assumption Sport 

Stacking Competition ����  ประเภท 

Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญทอง 7� ด.ช.อิสระ  แกว้เมืองเพชร 

การแข่งขนัสแต็ค Assumption Sport 

Stacking Competition ����  ประเภท 

Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

เหรียญเงิน 7� ด.ญ.พณณกรณย ์ ดารานอ้ย   

ด.ญ.ฐิติรัตน์  วิจิตรสมบติั  

ด.ญ.ยศุินานนัท ์ คาํศรีสุข 

การแข่งขนัสแต็ค Assumption Sport 

Stacking Competition ����  ประเภท 

Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

เหรียญ

ทองแดง 

7� ด.ญ.กญัญณัฐ  ชา้งแยม้ 

ด.ช.อชิระ  รัฐประเสริฐ 

ด.ช.พิธานนัท ์ ถนอมนาค 

ด.ญ.รมยธี์รา  จนัทร์ประพาฬ 

การแข่งขนัสแต็ค Assumption Sport 

Stacking Competition ����  ประเภท 

Individual �-�-� 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

เหรียญเงิน 7� ด.ญ.พณณกรณย ์ ดารานอ้ย 

ด.ญ.ฐิติรัตน์  วิจิตรสมบติั 

ด.ญ.ภทัรปภา  เสามั�น 

การแข่งขนัสแต็ค Assumption Sport 

Stacking Competition 2015  ประเภท 

Individual Cycle 

โรงเรียนอสัสมัชญั ธนบุรี 

เหรียญ

ทองแดง 

7� ด.ญ.กญัญณัฐ  ชา้งแยม้ 

ด.ญ.ยศุินานนัท ์ คาํศรีสุข 

ด.ช.พิธานนัท ์ ถนอมนาค 

ด.ช.อิสระ  แกว้เมืองเพชร 

การแข่งขนัสแต็ค Assumption Sport 

Stacking Competition ����  ประเภท 

Individual Cycle 

โรงเรียนอสัสมัชญั ธนบุรี 
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ประเภท ลาํดบัที� ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ชื�อหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

เหรียญเงิน 75 ด.ญ.จุฑาบดี  วิชยั   

การแข่งขนัสแต็ค Seacon Kids Carnival 

Days ประเภท Individual Cycle 

ศนูยก์ารคา้ซีคอนสแควร์            

ศรีนครินทร์ 

เหรียญเงิน 7� เด็กหญิงภทัรปภา  เสามั�น 

การแข่งขนัสแต็คWASS STACK FAST 

���� รุ่นประถม � หญิง 

ศนูยก์ารคา้ซีคอนบางแค กทม.  

ทองแดง 7� เด็กหญิงกญัญณ์ัฐ  ชา้งแยม้ 

การแข่งขนัสแต็คWASS STACK FAST 

���� รุ่นประถม � หญิง 

ศนูยก์ารคา้ซีคอนบางแค กทม.  

เหรียญทอง 7� เด็กหญิงภคัธีมา  ศรีเจริญ 

การแข่งขนัสแต็คWASS STACK FAST 

2016รุ่นประถม 4 หญิง 

ศนูยก์ารคา้ซีคอนบางแค กทม.  

เหรียญเงิน �� เด็กหญิงจุฑาบดี  วิชยั 

การแข่งขนัสแต็คWASS STACK FAST 

2016รุ่นประถม 4 หญิง 

ศนูยก์ารคา้ซีคอนบางแค กทม. 

 

ทองแดง 8� เด็กหญิงรุจณิชา  สีทาํมา 

การแข่งขนัสแต็คWASS STACK FAST 

����รุ่นประถม � หญิง 

ศนูยก์ารคา้ซีคอนบางแค กทม.  

เหรียญเงิน 8� เด็กหญิงพณณกรณย ์ ดารานอ้ย  

การแข่งขนัสแต็คWASS STACK FAST 

2016 รุ่นประถม 5 หญิง 

ศนูยก์ารคา้ซีคอนบางแค กทม.  

รองชนะเลิศ 8� ด.ช.อคัรวฒัน์  อนิวรรตพงษ ์

นส.อริสา  ทองงาม 

การแข่งขนัทกัษะภาษาจีน งานวนั

วิชาการ โรงเรียนอสัสมัชญั ธนบุรี 

โรงเรียนอสัสมัชญั ธนบุรี 
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 ��.�  งาน/โครงการ/กจิกรรม ที�ประสบผลสําเร็จ 

ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

1 โครงการค่ายเพื�อน

นกับุญ 

มงฟอร์ต 

เพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจ  เกี�ยวกบั

ประวติั และวิถีชีวิตจิต

นกับุญมงฟอร์ตและนาํ

คุณธรรมไปปฏิบติัใน

ชีวิตประจาํวนั 

กิจกรรมค่าย "เพื�อนนกับุญ 

มงฟอร์ต ครั� งที� 13" โดย

นกัเรียนจะไดศ้กึษาวิถีชีวิต

ที�เรียบง่ายตามชนบทและ

สะทอ้นคิดถึงวิถีชีวิตจิต

ของท่านนกับุญมงฟอร์ต

สมัผสัการใชชี้วิตตาม

หมู่บา้นต่าง ๆจงัหวดั

อุบลราชธานี 

98.60 

2 โครงการพฒันาบุคลากร เพื�อพฒันาและส่งเสริมให้

บุคลากรมกีารพฒันาดา้น

การเรียนการสอน  และใน

ดา้นต่างๆ  เพิ�มมากขึ�น 

พฒันาดา้นภาษาองักฤษ

ใหก้บับุคลากรพฒันาการ

ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียน

การสอน 

98.00 

3 งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

เพื�อใหโ้รงเรียนมีฐานขอ้มลู

ระบบสารสนเทศที�ครบถว้น

และเป็นปัจจุบนั โดยใช้

ระบบ SWIS และสามารถ

นาํขอ้มลูสารสนเทศไปใช้

ในการบริหารจดัการและ

การจดัการเรียนการสอนได ้

โรงเรียนมกีารจดัทาํ

ฐานขอ้มลูระบบ SWIS 

โดยการนาํขอ้มลูต่าง ๆ 

ของโรงเรียนมาประมวล

เป็นขอ้มลูสารสนเทศของ

โรงเรียน เพื�อนาํมาใชใ้น

การบริหารจดัการและ

การจดัการเรียนการสอน 

98.00 

4 งานสื�อการสอน 1.เพื�อใหม้ีการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ที�

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.เพื�อนาํนวตักรรมสื�อไป

ใชใ้นการพฒันาการเรียน

การสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 

จดักิจกรรมส่งเสริมใหค้รู

ไดผ้ลิตสื�อ  และมีการ

ประกวด  และนาํไปใชใ้น

การเรียนการสอนทุก

ระดบัชั�น 

75.50 
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ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

5. งานนิเทศการสอน 1.เพื�อใหค้รูผูส้อนไดรั้บการ

นิเทศอยา่งนอ้ยปีละ  2  ครั� ง  

ตามเกณฑ ์  

2.  เพื�อใหค้รูผูส้อนมีการ

พฒันาการดา้นการจดัการ

เรียนการสอนไดอ้ยา่งมี

คุณภาพมากยิ�งขึ�น 

มีการนิเทศการสอน

ครูผูส้อนภาคเรียนละ  1  

ครั� ง  และเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ

เขา้มานิเทศการสอนเพื�อ

พฒันาดา้นการเรียนการ

สอน 

 

6 กิจกรรม  Academic  

Day 

1. เพื�อใหน้กัเรียนไดม้กีาร
พฒันาทั�งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญา 
2. เพื�อใหน้กัเรียนเห็ความ
สาํคญัของวนัสาํคญัต่าง  ๆ
3.  เพื�อใหน้กัเรียนไดแ้สดง
ความสามารถดา้นวิชาการ
ตามศกัยภาพ 

จดัแสดงผลงานดา้น

วิชาการและมกีารจดั

กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ

วิชาการทุกระดบัชั�น  โดย

เชิญโรงเรียนต่าง ๆ  เขา้

ร่วมแข่งขนั 

97.00 

7 กิจกรรมประกวด

โครงงาน 

1.เพื�อใหน้กัเรียนไดม้กีาร

พฒันาทางร่างกายอารมณ์  

สงัคม  สติปัญญา  และ

จิตใจ    

2.เพื�อส่งเสริมนกัเรียนให้

ทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

3.เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียน

ไดแ้สดงความคิด

สร้างสรรค ์ และกลา้

แสดงออก 

จดักิจกรรมแข่งขนั

ประกวดโครงงานทุก

ระดบัชั�น  โดยประกวด

รอบคดัเลือกภายใน

หอ้งเรียน  และประกวด

ชิงชนะเลิศวนัวิชาการ  

โดยเชิญคณะกรรมการ

ภายนอกมาเป็น

คณะกรรมการตดัสิน 

98.16 
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ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

8 กิจกรรม  English  Day 1.เพื�อใหน้กัเรียนไดม้กีาร
พฒันาทั�งดา้นร่างกาย 
อารมณ์  สงัคม  และ
สติปัญญา 
2. เพื�อใหน้กัเรียนเห็น
ความสาํคญัของวนัสาํคญั
ต่าง ๆ 
3. เพื�อใหน้กัเรียนไดแ้สดง
ความสามารถดา้นวิชาการ
ตามศกัยภาพ 

จดักิจกรรมวนัสาํคญั ๆ  

ต่าง ๆ  โดยใหน้กัเรียนมา

เรียนรู้บูรณาการโดย

ธุดงคศึกษา  และมีการ

เก็บคะแนนในรายวิชาที�

มอบหมาย 

98.20 

9. กิจกรรมสืบสาน

วฒันธรรมไทย 

1.เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียน
ไดท้าํความดีใน
ชีวิตประจาํวนัอยา่งต่อเนื�อง
และสมํ�าเสมอ 
2. เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม
ไทย 
3.เพื�อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
ในวนัสาํคญัทางศาสนาและ
วนัสาํคญัต่าง  ๆ

จดักิจกรรมดา้น

วฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ  

โดยนกัเรียนมีส่วนร่วมใน

การทาํกิจกรรม  และวนั

สาํคญัทางศาสนา  และวนั

สาํคญัต่าง ๆ 

98.29 

10 กิจกรรมหุ่นดีหุ่นสวย 1.  เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีความรู้ในเรื�องการดูแล
ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ ์           
2. เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียน
ไดน้าํกิจกรรมต่าง  ๆ มาใช้
ในการลดภาวะโภชนาการ
เกินเกณฑ ์                                           

จดักิจกรรมใหน้กัเรียนที�มี

ภาวะนํ� าหนกัไม่เป็นไป

ตามเกณฑม์คีวามรู้ดา้น

โภชนาการและดูแลภาวะ

โภชนาการ และจดั

กิจกรรมดา้นกีฬาส่งเสริม

ใหก้บันกัเรียนที�มีภาวะ

เกินเกณฑ ์
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ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

11 กิจกรรมเขา้ค่ายลกูเสือ-

เนตรนารี 

1.เพื�อใหล้กูเสือ – เนตรนารี  

ฝึกปฏิบติัทาํกิจกรรม

ร่วมกนั 

2. เพื�อเป็นการฝึกใหม้ีความ

เอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่ และการรู้จกั

แบ่งปันซึ�งกนัและกนั 

3. เพื�อพฒันาในดา้นร่างกาย  

จิตใจ  อารมณ์ สงัคม จิตใจ

และสติปัญญา  และการอยู่

ร่วมกนั 

จดักิจกรรมลกูเสือเนตร

นารีทุกสปัดาห์  และจดั

กิจกรรมเขา้ค่ายนกัเรียน

ระดบัชั�น ป.1-ม. 3   

93.14 

12 กิจกรรมแหล่งการ

เรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น    

เพื�อใหน้กัเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์จากการเรียนรู้

จากแหล่งขอ้มลูและ

สถานที�จริง 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมให้

นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้

ประสบการณ์ตรงจากทั�ง

แหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนและภายนอก อีก

ทั�งไดน้าํภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นมาใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน 

96.75 

13 งานธนาคารโรงเรียน เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนและ

บุคลากรมกีารออมทรัพย์

อยา่งต่อเนื�อง 

โรงเรียนไดม้กีาร

ประชาสมัพนัธใ์ห้

บุคลากรและนกัเรียนทุก

คนมีการฝากเงินกบั

ธนาคารโรงเรียน เพื�อเป็น

การส่งเสริมใหน้กัเรียน

และบุคลากรทุกคนมกีาร

ออมทรัพย ์

97.50 

 
 
 
 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     69 

 

ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

14 กิจกรรม Intensive 

Course 

เพื�อใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนสูงขึ�น 

โรงเรียนไดม้กีารจดัติว

ใหก้บันกัเรียนระดบัชั�น 

ม.� และ ม.� เพื�อเป็นการ

เพิ�มผลสมัฤทธิ� ทางการ

เรียนใหก้บันกัเรียน 

 

15 โครงการพฒันาทกัษะ

วิชาการ 

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนใฝ่รู้ 

และสนใจคน้ควา้ในเรื�องที�

ตนเองสนใจ 

โรงเรียนไดส่้งเสริมให้

นกัเรียนมคีวามรู้

ความสามารถดา้นวิชาการ

เพิ�มมากขึ�น โดยโรงเรียน

จดัใหม้ีการจดักิจกรรม

ต่าง ๆ ขึ�น เช่น ค่าย

วิชาการของแต่ละกลุ่ม

สาระ 

 

16 กิจกรรมเพชร  SLC เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

การพฒันาทกัษะทางดา้น

วิชาการที�หลากหลายและ

ไดรั้บการพฒันาอยา่ง

ต่อเนื�อง 

โรงเรียนไดม้กีารพฒันา

ใหน้กัเรียนมีทกัษะ

ทางดา้นวิชาการที�

หลากหลาย โดยส่งเสริม

ใหต้ามความถนดัของแต่

ละบุคคล โดยโรงเรียนได้

ส่งนกัเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ

ดา้นวิชาการทั�งภายใน

และหน่วยงานภายนอก 

จนไดรั้บรางวลั   ต่าง ๆ 

มากมาย 

94.60 
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ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

17 กิจกรรมวางทุกงานอ่าน

ทุกคน 

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

นิสยัรักการอ่าน   และรัก

การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่ง

ต่อเนื�อง นกัเรียนคิด

วิเคราะห์  สงัเคราะห์  สรุป

ความคิด  และเขียนสื�อ

ความเป็นระบบ   

โรงเรียนไดม้กีารจดั

กิจกรรมเพื�อส่งเสริมให้

นกัเรียนมนิีสยัรักการอ่าน   

และรักการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง โดยการจดั

กิจกรรมรักการอ่าน ซึ�ง

นกัเรียนทุกคนจะมีสมุด

บนัทึกการอ่าน พร้อมกบั

บนัทึกความรู้ที�ไดรั้บจาก

การอ่าน  

98.70 

18 งานบริหารฝ่ายกิจการ

นกัเรียน 

สถานศึกษามกีารส่งเสริม
ดา้นสุขภาพอนามยั  ความ
สะอาด  การปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ    
ภายในโรงเรียนตลอดจน
ผูเ้รียนมีความปลอดภยัจาก
อนัตรายและมลภาวะต่าง ๆ
ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  
ป้องกนัตนเองจากอุบติัภยั  

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม

เพื�อใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการ

ป้องกนัอุบติัภยัต่าง ๆ ที�

อาจจะเกิดขึ�น เช่น 

กิจกรรมซอ้มหนีไฟ เป็น

ตน้ โดยนกัเรียนทุกคนจะ

ไดเ้รียนรู้วิธีป้องกนั

ตนเอง 

99.82 

19 งานระดบัชั�น ผูเ้รียนมีทกัษะในการ

ทาํงาน  รักในการทาํงาน  

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น

ได ้ และมีเจตคติที�ดีต่อการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นบน

พื�นฐานของความเสียสละ

เพื�อประโยชน์ของส่วนรวม 

มีการประสานงานดา้น

ต่างๆ  ของแผนกปกครอง

ใหค้รูและนกัเรียน

รับทราบเพื�อนาํไปปฏิบติั

ในทิศทางเดียวกนั  และ

ฝึกใหน้กัเรียนมรีะเบียบ

วินยั 

99.30 
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ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

20 โครงการบรรพชา

สามเณรเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ

สืบทอดพระพุทธศาสนา  

ประเพณีวฒันธรรมที�ดีงาม

ของไทยและภูมิปัญญาไทย 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม

โครงการบรรพชา

สามเณรเฉลิมพระเกียรติ 

เนื�องในมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 84 

พรรษา จาํนวน 95 รูป  

99.50 

21 งานส่งเสริมคุณธรรม – 

จริยธรรม 

เพื�อใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม  

จริยธรรม  ค่านิยมที�พึง

ประสงค ์ และปฏิบติัตน

ตามหลกัธรรมเบื�องตน้ของ        

ศาสนาที�ตนนบัถือ 

โรงเรียนไดจ้ดัใหน้กัเรียน

ทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

พบพระชาํระใจเนื�องใน

โอกาสต่าง ๆ เช่น วนัพ่อ 

วนัแม ่

98.20 

22 กิจกรรมเยี�ยมบา้น

นกัเรียน 

(งานสมัพนัธชุ์มชน) 

เพื�อส่งเสริมความสมัพนัธ์

อนัดีระหว่างครู  ผูป้กครอง  

นกัเรียน  ตลอดจนมกีารจดั

และพฒันาระบบ 

ในการดูแลติดตามนกัเรียน

อยา่งทั�วถึง 

โรงเรียนไดม้กีารจดั

กิจกรรมเยี�ยมบา้น

นกัเรียน ภาคเรียนละ � 

ครั� ง 

99.11 

23 โครงการโรงเรียนแสน

ดี 

เพื�อใหน้กัเรียนและครูได้

แบ่งปันความและกิจกรรม

กบันกัรเยนโรงเรียนใน

ชุมชนที�อยูใ่กลโ้รงเรียน 

คณะครูและนกัเรียน

ชมรมภาษาต่างประเทศ 

ชมรมบาสเกตบอล ชมรม

ฟุตบอล  ไปจดักิจกรรม

สอนนอ้ง ๆ โรงเรียนวดั

ประตูนํ� าท่าไข่  วดัเทพ

นิมิตร  และโรงเรียน

สมาคมสงเคราะห์วิทยา 

98.71 
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ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

24 โครงการโรงเรียนสีขาว เพื�อใหบุ้คลากรและ

นกัเรียนสามารถปฏิบติัตน

ใหห่้างไกลและปลอดภยั

จากสารเสพติด 

โรงเรียนไดม้กีารจดั

กิจกรรมเกี�ยวกบัการ

ต่อตา้นยาเสพติดในทุก

ระดบัชั�น เช่น กิจกรรมวนั

งดสูบบุหรี�โลก กิจกรรม

ดนตรีตา้นยาเสพติด การ

ใหค้วามรู้ดา้นยาเสพติด

กบัชุมชนวรรณยิ�ง เป็น

ตน้ ซึ�งนกัเรียนทุกคนมี

ส่วนร่วมการจดักิจกรรม

ตามวยัของนกัเรียน 

97.50 

25 โครงการโรงเรียนสีขาว เพื�อใหน้กัเรียนรู้คุณค่าของ

ตนอเอง  และหลีกเลี�ยงต่อ

สิ�งเสพติด 

จดัซื�อชุดตรวจสารเสพติด

,ตรวจสารเสพติดภาค

เรียนละครั� ง,กิจกรรมวนั

งดสูบบุหรี�โลก,วนั

ต่อตา้นสารเสพติด,วนั

เอดส์โลกรายงานผลต่อ

เขตพื�นที�ฯ 

97.50 

26 โครงการโรงเรียนแสน

ดี 

เพื�อใหค้รูและนกัเรียนมีการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบั

โรงเรียนในชุมชน 

คณะครูและนกัเรียน

ชมรมภาษาต่างประเทศ 

ชมรมบาสเกตบอล ชมรม

ฟุตบอล  ไปจดักิจกรรม

สอนนอ้ง ๆ โรงเรียนวดั

ประตูนํ� าท่าไข่  วดัเทพ

นิมิตร  และโรงเรียน

สมาคมสงเคราะห์วิทยา 

98.71 
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ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

27 งานสาธารณูปโภค เพื�อส่งเสริมใหบุ้คลากร

และนกัเรียนมวีินยั และมี

ความรับผดิชอบในการใช้

พลงังานอยา่งมีคุณค่า 

โรงเรียนไดจ้ดัใหม้ีการจดั

กิจกรรมเพื�อส่งเสริมดา้น

การประหยดัพลงังานโดย

นกัเรียนและบุคลากรมี

ส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรม 

98.45 

28 งานอาคารสถานที� มีสภาพแวดลอ้ม มีพื�นที�สี

เขียวสิ�งอาํนวยความสะดวก 

อาคารเรียน หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด 

พอเพียงและอยูใ่นสภาพใช้

การไดดี้ 

โรงเรียนไดจ้ดัใหภ้ายใน

โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม

ที�ดี มีสิ�งอาํนวยความ

สะดวกที�ครบครัน เพื�อ

เอื�อต่อการบริหารจดัการ

และการจดัการเรียนการ

สอน 

98.34 

29 งานสุขอนามยั เพื�อส่งเสริมใหบุ้คลากร

และนกัเรียนมีสุขภาพ

อนามยัที�ดี และมีความ

ปลอดภยั 

โรงเรียนจดัใหบ้ริการจุด

นํ� าดื�มใหก้บันกัเรียน 

พร้อมทั�งมีการดูแล

คุณภาพนํ� าดื�มใหไ้ด้

มาตรฐาน 

98.37 

30 โครงการโรงอาหาร

มาตรฐาน 

เพื�อเป็นการสร้างโรงเรียน

ใหม้ีมาตรฐาน ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานจาก

สาธารณสุข 

โรงเรียนไดม้กีารดูแล

มาตรฐานโรงอาหารของ

โรงเรียนใหไ้ดรั้บการ

รับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุข 

รางวลัโรงอาหาร

มาตรฐานการสุขาภิบาล

อาหาร ระดบั “ดีมาก” 
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ที� 
ชื�อ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธิีดําเนินการ 

ตวับ่งชี�

ความสําเร็จ 

(จาํนวน/ร้อยละ) 

3� โครงการควบคุม

ไขเ้ลือดออก 

เพื�อใหน้กัเรียน  ครู  และ
พนกังานมคีวามรู้  ความ
เขา้ใจในการกาํจดัลกูนํ� า
ยงุลาย 

 

โรงเรียนไดม้ีมาตรฐานใน

การควบคุมไขเ้ลือดออก

โดยมีการฉีดพน่หมอก

ควนัเพื�อกาํจดัยงุลาย 

พร้อมไดร่้วมกบั

สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดัใหค้วามรู้กบั

พนกังาน และนกัเรียน

เรื�องไขเ้ลือดออกและการ

กาํจดัยงุลาย ซึ�งโรงเรียน 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจาก

การประกวดโรงเรียน

ปลอดลกูนํ� ายงุลายในเขต

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 

3� โครงการเด็กไทยทาํได ้ เพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้  
ความเขา้ใจ  และทกัษะใน
การทาํกิจกรรมเรื�อง  
อาหารสะอาดปลอดภยั   
สุขาน่าใช ้ และเด็กไทยฟัน
ดี 

 

โรงเรียนจดักิจกรรมให้

ความรู้เกี�ยวกบัการดูแล

สุขภาพของนกัเรียน ส่ง

นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม

กบัทางจงัหวดั 

 

32 โครงการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

ร่างกายเจริญเติบโต  

แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์

และมีภาวะโภชนาการที�ดี 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม

ส่งเสริมดา้นสุขภาพ

ใหก้บันกัเรียนอยา่ง

สมํ�าเสมอ โรงเรียนไดรั้บ

รางวลัโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดบัทองต่อเนื�อง

สมยัที� 3 
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��.  ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

��.�  ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบแรก 
 

 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื�อวนัที� 

� – � ธนัวาคม ����   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีการประเมิน � ดา้น คือ ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครู และดา้น

ผูเ้รียน ซึ�งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดงัแสดงในตารางต่อไปนี�  
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

ด้านผู้บริหาร    

มาตรฐานที� �� สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการบริหารงาน 

            อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศกึษา 
   

มาตรฐานที� �� สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัชุมชน 

            ในการพฒันาการศกึษา 
   

มาตรฐานที� �� สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ 

                        ที�ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
   

มาตรฐานที� �� ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ    

มาตรฐานที� �� สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิ�น  

                        มีสื�อการเรียนการสอนที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 
   

ด้านครู    

มาตรฐานที� �� ครูมคีวามสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ

                         และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
   

มาตรฐานที� �� ครูมวีุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานที�รับผดิชอบ 

                        และมีครูเพียงพอ  
   

ด้านผู้เรียนระดบัก่อนประถมศึกษา    

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์    

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมคีวามรู้และทกัษะเบื�องตน้    

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 

          มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
   

มาตรฐานที�  �  ผูเ้รียนรักการเรียนรู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้    
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มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

มาตรฐานที� �  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงาน 

          ร่วมกบัผูอ้ื�นได ้
   

มาตรฐานที� �� ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสยัที�ดี    

มาตรฐานที� �� ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี  

            และการเคลื�อนไหว 
   

ระดับประถมศึกษา-มธัยมศึกษา    

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์    

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์  

มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมี

วิสยัทศัน์ 

   

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมคีวามรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร    

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 

          และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
   

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงาน 

                      ร่วมกบัผูอ้ื�นได ้และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 
   

มาตรฐานที� �� ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที�ดี    

มาตรฐานที� �� ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา    
 

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  ปรากฏว่า  การดาํเนินการจดัการศึกษาของโรงเรียนมี

คุณภาพระดับดี  จาํนวน  ��  มาตรฐาน  และมีคุณภาพระดับพอใช้  จาํนวน  �  มาตรฐาน  ระดับก่อน

ประถมศึกษา  มีคุณภาพระดบัดีจาํนวน  �  มาตรฐาน  (ไม่มีระดบัปรับปรุง) 
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��.�  ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที�สอง 

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  รองสองเมื�อวนัที�  

�-�  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ����   

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  �  ดา้น  คือ  ดา้นผูเ้รียน  ดา้นครู  

และดา้นผูบ้ริหาร  ซึ�งสรุปผลการประเมินโดยภายรวมตามมาตรฐานดงัแสดงในตารางต่อไปนี�  

 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน  :  ประถมและมธัยมศึกษา 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานรอบ  �  พ.ศ.���� - ���� 
 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน :  

ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี�ย 

ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 

                       ค่านิยมที�พึงประสงค์ 

�.�� ด ี � ด ี �.�� ด ี

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ 

                        สุขภาพจิตที�ดี 

�.�� ด ี � ด ี �.�� ด ี

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะ 

                      นิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

�.�� ด ี � ด ี �.�� ด ี

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด 

                       วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี 

                       วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์ 

                       คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ 

�.�� ด ี � ด ี �.�� ด ี

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็น 

                       ตามหลกัสูตร 

�.�� ด ี � ด ี 3.�� ด ี

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา 

                       ความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้  

                       และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

�.�� ด ี � ด ี �.�� ด ี
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การศึกษาขั�นพื�นฐาน :  

ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี�ย 

ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการ 

                       ทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น 

                      ไดแ้ละมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 

�.�� ด ี � ด ี �.�� ด ี

ด้านครู       

มาตรฐานที� � ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ 

                       ตรงกบังานที�รับผิดชอบและมีครู 

                       เพียงพอ 

�.�� ด ี � ด ี �.�� ด ี

มาตรฐานที� � ครูมีความสามารถในการจดัการ 

                       เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                       และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

�.�� ด ี � ด ี �.�� ด ี

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที� �� ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีวาม

สามารถในการบริหารจดัการ 

�.�� ดีมาก � ด ี �.�� ดีมาก 

มาตรฐานที� �� สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/ 

                        โครงสร้างและการบริหารงานอยา่ง 

                        เป็นระบบ  ครบวงจร ใหบ้รรล ุ

                        เป้าหมายการศึกษา 

�.�� ดีมาก � ด ี �.�� ด ี

มาตรฐานที� �� สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและ 

                         การเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน 

                         เป็นสาํคญั 

�.�� ดีมาก � ด ี �.�� ด ี

มาตรฐานที� �� สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสม 

                        กบัผูเ้รียนและทอ้งถิ�นมีสื�อการเรียน 

                        การสอนที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 

�.�� ดีมาก � ด ี �.�� ด ี

มาตรฐานที� �� สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์ 

                        และความร่วมมือกบัชุมชนในการ 

                        พฒันาการศึกษา 

�.�� ดีมาก � ด ี �.�� ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน

การศึกษา   
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จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปรากฏว่า  การดาํเนินการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ประถมและมธัยมศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพระดบัดี  จาํนวน  ��  มาตรฐาน  และมีคุณภาพระดบัดีมาก  

จาํนวน  �  มาตรฐาน  ในภาพรวมผา่นการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะเพื�อพฒันาสถานศึกษา  จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที�สอง 

 1.  ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัควรไดรั้บการส่งเสริมใหม้ีความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการโดยครูจดักิจกรรม

การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ/เล่าเรื�องตามจินตนาการในระดบัหอ้งเรียน  และชั�นเรียน  เพื�อใหผู้เ้รียน

ไดคิ้ด  และสร้างสรรคชิ์�นงานโดยอิสระ  นอกจากนี�   ควรจดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านโดยจดัมุม

หนงัสือในหอ้งเรียนมีหนงัสือที�เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  จดัเวลาที�แน่นอนให้ผูเ้รียนไดอ้่านหนงัสือที�ตน

สนใจรวมทั�งให้ผูเ้รียนเล่าเรื�องนิทานที�ตนสนใจ  และจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีทกัษะการสื�อสารโดยการให้

ผูเ้รียนแสดงบทบาทสมมุติ เล่านิทาน เล่าเรื� องที�ผูเ้รียนประสบในแต่ละวนั ในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ใน

หอ้งเรียน 

 �.  ผูเ้รียนระดับประถมศึกษา-มธัยมศึกษา  ควรไดรั้บการพฒันาดา้นระเบียบวินัยในการเขา้แถว

เคารพธงชาติ  ความสนใจในกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที�ครูมองหมายรวมทั�งการมีสัมมาคารวะ

ต่อผูใ้หญ่โดยครูสร้างความตระหนักให้ผูเ้รียนเห็นความสาํคญัของการมีวินัย  และรับผิดชอบ  และการมี

สมัมาคารวะในการจดักิจกรรมในหอ้งเรียน  และการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเยนรู้  การมอบหมายให้

เพื�อนเตือนเพื�อน  พี�เตือนนอ้ง  และครูทุกคนดูแลแกไ้ขพฒันาผูเ้รียน 

 3.  ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหม้ีทกัษะการคิดสงัเคราะห์และคิดนอกกรอบ  โดยครูจดักิจกรรมให้

ผูเ้รียนคิดสร้างชิ�นงานใหม่ ๆ  ดว้ยตนเอง เช่น การแต่งเรื�องสั�น  การทาํโครงการ  การทาํหนงัสือเล่มเลก็  การ

แต่งบทละคร  การใหส้รุปความรู้ที�เรียน  โดยครูใหผู้เ้รียนปฏิบติัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทาํอยา่งต่อเนื�อง

สมํ�าเสมอ  ตลอดปีการศึกษา 

 �.  ครูระดบัปฐมวยัควรจดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านโดยจดัมุมหนงัสือในห้องเรียน  จดั

เวลาที�แน่นอนให้ผูเ้รียนได้อ่านหนังสือตามที�ตนสนใจรวมทั�งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด  ฝึกทาํ  ฝึก

แกปั้ญหา  โดยจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในหอ้งเรียนโดยการสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติ 

 �.  ครูระดบัประถมศึกษา-มธัยมศึกษา  ควรปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนมีทกัษะในการ

ควบคุมผูเ้รียนโดยการถามให้ผูเ้รียนตอบ ปรับวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัเนื�อหา ใชสื้�อการเรียน

การสอนที�หลากหลาย รวมทั�งติดตามผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนตามที�ครูมอบหมาย ควรไดรั้บการกระตุน้

จากผูบ้ริหารใหท้าํการวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียนแต่ละคนรวมทั�งศึกษาขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียนแต่ละคนเพื�อ

ครูเขา้ใจผูเ้รียนและวางแผนแกไ้ขพฒันาไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน รวมทั�งการสนบัสนุนใหท้าํการวิจยั

เพื�อพฒันาการเรียนการสอนทุกคน 
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 �.  สถานศึกษาควรส่งเสริมใหม้ีจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนโดยนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นมาใชใ้นการจดัประสบการณ์    รวมทั�งควรจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเพื�อใหผู้เ้รียน

ไดเ้รียนรู้บทบาทของผูน้าํและผูต้ามที�ดีในการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั 

 �.  สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูจดัเก็บขอ้มลูผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งมีระบบ  มีขอ้มูลทุกดา้น  ขอ้มูล

เป็นปัจจุบนั  ทาํให้ครูสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียน  เพื�อให้ครูรู้จักผูเ้รียนเป็นรายบุคคลทาํให้สามารถ

แกไ้ขและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม  รวมทั�งจดัระบบการส่งต่อขอ้มลูแต่ละระดบัชั�นอย่างชดัเจนและ

ส่งเสริมใหม้ีการนาํผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนมาปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื�อง

สมํ�าเสมอ 

 �.  สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้สม ํ�าเสมออย่างน้อย  �  เดือน/ครั� ง  

และนาํผลการประชุมไปพฒันาสถานศึกษา 

 

นวตักรรมและสิ�งดีเด่น  รวมทั�งการปฏบิัตทิี�เป็นเลศิของสถานศึกษา 

สถานศึกษามกีารปฏิบติัเป็นเลิศคือ 

 -  การจดัทาํธนาคารโรงเรียนเพื�อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการออม  โดยผูเ้รียนเป็นผูด้าํเนินการ    รับ

ฝากและถอนเงิน 

 -  โครงการบัญชีสานฝันตามเบื�องพระยุคลบาท  เพื�อฝึกให้ผูเ้รียนวางแผนในการใช้เงินอย่าง

เหมาะสมและเห็นคุณค่าของเงิน 

 

ทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  มีจุดเด่นคือผูบ้ริหารมีความมุ่งมั�นและอุทิศตนในการทาํงานมี

ความคิดริเริ�มและมีวิสยัทศัน์ในการพฒันาสถานศึกษา  สถานศึกษามีความพร้อมทางดา้นอาคารสถานที�  มี

สื�ออุปกรณ์การเรียนการสอนที�ทนัสมยัเพียงพอ  มีการจดักิจกรรมที�หลากหลายที�ส่งเสริมความสามารถของ

ผูเ้รียนทั�งทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชา

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  มีโอกาสคือเป็นสถานศึกษาในเครือมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง       ประเทศ

ไทย  ไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการบริหารจดัการและดา้นวิชาการ  ศิษยเ์ก่าคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ชุมชน  ดงันั�นทิศทางในอนาคตมีดงันี�  

 �.  เป็นสถานศึกษาที�มีการจดัการเรียนการสอนที�เน้นวิชาการมุ่งผลิตผูเ้รียนให้มีความสามารถ

ทางการเรียนมีความรู้พื�นฐานที�ดีในการศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาที�ระดบัที�สูงขึ�น  โดยจดัการเรียนการ

สอนในทุกกลุ่มสาระการเยนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ  มีการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื�อง        
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มีการใชสื้�อการเรียนที�ทนัสมยั  ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของสงัคม  จดัการเรียนการสอนโดยมีศนูยก์ารเรียนรู้

เพื�อใหค้รู  ผูเ้รียน  บุคลากรต่าง ๆ  ในสถานศึกษาสามารถเขา้ไปศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 �.  เป็นศูนยก์ลางการส่งเสริมความสามารถดา้นศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป์ที�สามารถให้ความรู้

กบัผูเ้รียน  ชุมชน  เนื�องจากสถานศึกษามีความพร้อมทั�งทางด้านบุคลากรและสถานที�  นอกจากนี� ยงัเป็น

สถานศึกษาที�ฝึกผูเ้รียนใหค้น้หาทกัษะความสามารถของตนเองดา้นศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป์  เพื�อให้

ผูเ้รียนพฒันาความสามารถของตนไดเ้ต็มศกัยภาพ 

 

11.3  ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที�สาม 

 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม  เมื�อวนัที�  26 – 28  

พฤศจิกายน  2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตรารางสรุปผลไดด้งันี�  

การศึกษาขั�นพื�นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั 

ลาํดบัที� ตวับ่งชี�ที� ชื�อตวับ่งชี� ระดับคุณภาพ 

1 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ดีมาก 

2 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ดีมาก 

3 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ดีมาก 

4 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ดีมาก 

5 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั�นต่อไป ดีมาก 

6 6 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ดีมาก 

7 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสยัทศัน์  

พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั�งสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน

รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้ง

กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

10 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�เนน้เดก็

เป็นสาํคญั 

ดี 

11 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันา

สถานศึกษา 

ดี 

12 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกจาํแนกตามกลุ่มตวับ่งชี� 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวยั 
นํ�าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวนั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั�นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที� 

                   เนน้เด็กเป็นสาํคญั 

35.00 31.00 ดี 

ตวับ่งชี� ที� 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ 

                  พฒันาสถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตวับ่งชี� ที� 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพ        

                   ภายใน 

5.00 4.89 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี�อตัลกัษณ์    

ตวับ่งชี� ที� 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /  

                  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการ 

                  จดัตั�งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผล 

                    สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตวับ่งชี� ที� 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริม 

                    บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบั       

                     มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความ 

                     เป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิรูปการศกึษา 

2.50 

 

 

2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.89 ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 @  ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี�   ตั�งแต่  80  คะแนนขึ�นไป      ใช่    ไม่ใช่ 

 @  มีตวับ่งชี� ที�ไดรั้บดีขึ�นไปอยา่งนอ้ย  10  ตวับ่งชี�จาก  12  ตวับ่งชี�     ใช่    ไม่ใช่ 

 @  ไม่มีตวับ่งชี�ใดที�มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศกึษาขั�นพื�นฐาน  :  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาํแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน  :  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

ชื�อตวับ่งชี� 
นํ�าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที� 1 มาตรฐานที�ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 2 เด็กมีพฒันาการดว้ยอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตงับ่งชี� ที� 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั�นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี�อตัลกัษณ์    

ตวับ่งชี� ที� 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /   

                  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการ 

                  จดัตั�งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผล 

                    สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตวับ่งชี� ที� 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริม 

                    บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 
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ชื�อตวับ่งชี� 
นํ�าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที� 2 มาตรฐานที�ว่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ 

                   พฒันาสถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

กลุ่มตวับ่งชี�มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี� ที� 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบั 

                    มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความ 

                    เป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป 

                    การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที� 3 มาตรฐานที�ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที� 

                       เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

   

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที� 

                   เนน้เด็กเป็นสาํคญั 

35.00 31.00 ดี 

มาตรฐานที� 4 มาตรฐานที�ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพ 

                   ภายใน 

5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั�งหมด 100.00 92.89 ดีมาก 
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ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน  :  ประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา 

ตวับ่งชี� ที�มีคุณภาพระดบัดีขึ�นไป  ไดแ้ก่ 

ลาํดบัที� ตวับ่งชี�ที� ชื�อตวับ่งชี� ระดับคุณภาพ 

1 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี ดีมาก 

2 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์ ดีมาก 

3 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง ดีมาก 

4 4 ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็น ดีมาก 

5 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั 

ดีมาก 

6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา

สถานศึกษา 

ดีมาก 

7 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและตน้สงักดั 

ดีมาก 

8 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ

และวตัถุประสงคข์องการจดัตั�งสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 10 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

11 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  ที�สอดคลอ้ง

กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

12 5 ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียน ด ี
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ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม  จาํแนกกลุ่มตวับ่งชี� 

ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน  :  ประถมศึกษา   และ  มธัยมศึกษา 

 

 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มธัยมศึกษา 

นํ�าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี 10.00 9.77 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์ 10.00 9.90 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 10.00 9.87 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 4 ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็น 10.00 9.53 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 5 ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 12.21 ดี 

ตวับ่งชี� ที� 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียน 

                   เป็นสาํคญั 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 

                    สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย 

                   สถานศึกษาและตน้สงักดั 

5.00 4.98 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี�อตัลกัษณ์    

ตวับ่งชี� ที� 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน   

                  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั�ง 

                   สถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้น 

                     เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี�มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี� ที� 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาท 

                     ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบั 

                    มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็น 

                    เลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.16 ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 @  ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี�  ตั�งแต่  80  คะแนนขึ�นไป       ใช่    ไม่ใช่ 

 @  มีตวับ่งชี� ที�ไดร้ะดบัดีขึ�นไปอยา่งนอ้ย  10  ตวับ่งชี�  จาก  12  ตวับ่งชี�   ไป      ใช่    ไม่ใช่ 

 @  ไม่มีตวับ่งชี�ใดที�มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ไป     ใช่   ไม่ใช่ 

 สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกจาํแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 

ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน  :  ประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มธัยมศึกษา 

นํ�าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที� 1 มาตรฐานที�ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี 10.00 9.77 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที�พึง 

                  ประสงค ์

10.00 9.90 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 10.00 9.87 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 4 ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็น 10.00 9.53 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 5 ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 12.21 ดี 

กลุ่มตวับ่งชี�อตัลกัษณ์      

ตวับ่งชี� ที� 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุปรัชญา  ปณิธาน /   

                  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการ 

                  จดัตั�งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผล 

                    สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี�มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี� ที� 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริม 

                    บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มธัยมศึกษา 

นํ�าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที� 2 มาตรฐานที�ว่าด้วยการบริหารการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ 

                   พฒันาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี�มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี� ที� 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบั 

                    มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความ 

                    เป็นเลิศที�สอดคลอ้งกงัแนวทางการปฏิรูป 

                    การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที� 3 มาตรฐานที�ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที� 

                       เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

   

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการนอนที�เนน้ 

                  ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานที� 4 มาตรฐานที�ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

กลุ่มตวับ่งชี�พื�นฐาน    

ตวับ่งชี� ที� 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย 

                  สถานศึกษาและตน้สงักดั 

5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั�งหมด 100.00 90.16 ดีมาก 

 

จุดเด่น   

�)  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี  มีสุขภาพแข็งแรง  มีนํ� าหนกั  ส่วนสูง  และสมรรถภาพ 

ทางกายตามเกณฑที์�กาํหนด  แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถกูตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน  สามารถปรับตวัเขา้

กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี  สามารถปฏิบติัตนใหพ้น้จากสิ�งเสพติด  สิ�งมอบเมาและอบายมุขต่าง ๆ  

รู้จกัวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภยัจากความรุนแรงที�อาจจะเกิดขึ�นโดยไม่รู้ตวั  มีความมั�นคงทางอารมณ์

กลา้แสดงออกอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมกบัวยั  ปฏิบติัตนต่อผูอ้ื�นดว้ยความสุภาพอ่อนโยน  มีความสุขกบัการ

เรียน  และมีพฒันาการดา้นสุนทรียภาพเต็มตามศกัยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค์  

เป็นลกูที�ดีของพ่อแม่  หรือผูป้กครอง  เป็นนกัเรียนที�ดีของโรงเรียน  และมีการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  มี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามเกณฑที์�หลกัสูตรกาํหนด  มีนํ� าใจช่วยเหลือพ่อแม่  ช่วยเหลือโรงเรียน  และ
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ช่วยเหลือสงัคม  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  รู้จกัคน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใชเ้ทคโนโลยี

สานสนเทศ  สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผูอ้ื�นทั�งในและนอกสถานศึกษา  รวมทั�งมี

ความสามารถดา้นการคิด  และมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคมไดเ้ป็นอย่างดี  ผลการพฒันาให้

บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั�งสถานศึกษาคือ  “จริยธรรมเด่น  เนน้จิต

ตารมณ์”  เป็นผลให้ผูเ้รียนมีความสุภาพเรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ มีนํ� าใจชอบช่วยเหลือผูอ้ื�น ผลการพฒันา

ตามจุดเน้นและจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาคือ  “ศิษยเ์ซนต์หลุยส์  สวสัดีนอบ

นอ้ม”  รู้จกัทกัทายดว้ยการไหว ้ และกล่าวทกัทายดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ  และผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษ

เพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  คือ “โครงการการจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อ”  ให้

ผูเ้รียนได้เรียนวิชา  Math,  Science,  Social,  English,  Computer  และ  Moral  เป็นภาษาองักฤษ  ผลการ

ดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จเป็น  อยา่งดี 

 �)  ผูบ้ริหารมีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพรวมทั�งผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อรักษามาตรฐานที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา  ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการพฒันาที�ดีขึ�น  ครูมีความมุ่งมั�นในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  และสถานศึกษามีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 

              3)  สถานศึกษาดาํเนินการพฒันาครูทั�งดา้นการอบรมการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ การนิเทศการ

สอน  และการควบคุมคุณภาพขอ้สอบให้มีประสิทธิผล  และส่งเสริมให้ครูทุกคนจดักระบวนการจดัการ

เรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

             4)  ประสิทธิผลของระบบประกนัคุณภาพภายในดีมาก  สามารถจดัไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั

เกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพภายใน  มีพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักดั  

และมีพฒันาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที�ครอบคลุมการดาํเนินงานตาม

กฎกระทรวงฯ  ชดัเจน 

 

จุดที�ควรพฒันา 

�)  ผลการสอบ  O-NET  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา   

ศาสนา  และวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 2)  การจดับรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การเลือกใชสื้�อเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัเรื�อง

ที�จะสอน และการวิจยัเพื�อพฒันาการใชสื้�อใหม้ีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

ขอ้เสนอแนะเพื�อพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลกัเกณฑ์  และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  พ.ศ.  2553 
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1.  ดา้นผลการจดัการศึกษา 

1)  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดีอยู่แลว้  แต่ควรควบคุมนํ� าหนัก  ส่วนสูง  และ

สมรรถภาพทางกายใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ รู้จกัดูแลตนเองใหป้ลอดภยัจากปัญหาทางเพศ  ยาเสพติด  รวมทั�ง

พฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา  โดยควรดาํเนินงานอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื�อง 

2)  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที�พึงประสงคดี์อยูแ่ลว้  แต่สถานศึกษาควรส่งเสริม

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที�กาํหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษาให้ครบถว้นและครูควรสอดแทรก

คุณลกัษณะการเป็นนกัเรียนที�ดีของโรงเรียน  โดยควรดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 

3)  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องดีอยูแ่ลว้  แต่ควรส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้

ทั�งภายในและภายนอก  ส่งเสริมการเรียนรู้การทาํโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยควร

ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 

4)  ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็นดีอยูแ่ลว้  แต่ควรฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงดว้ยการ

ปฏิบัติกิจกรรมจริง  ฝึกการทาํงานเป็นทีมและฝึกทกัษะกระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  โดยควร

ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 

5)  ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาผลการสอบ  O-NET  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ให้สูงขึ�น  โดยครูเน้น

ใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง  จดักิจกรรมสอนซ่อมเสริมดว้ยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  เพื�อกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจใฝ่รู้ใน  

3  กลุ่มนี�มากขึ�น  และส่งเสริร่วมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  ไดแ้ก่  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  โครงการ  Intensive  Course  กิจกรรมจดัติวให้กบันักเรียน

เตรียมสอบ  O-NET  โครงการเพชร  SLC  กิจกรรมเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะดา้นวิชาการทั�งหน่วยงาน

ภายในและภายนอก  กิจกรรมประกวดโครงงาน  โครงการพฒันาทกัษะวิชาการ  กิจกรรมค่ายวิชาการ  

โครงการค่ายเพื�อนกับุญมงฟอร์ต  เป็นตน้ 

�)  สถานศึกษาพัฒนาผูเ้รียนให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ

วตัถุประสงค์ของการจดัตั�งสถานศึกษาดี  อยู่แลว้  แต่ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการดาํเนินชีวิตตามแบบท่าน

นกับุญหลุยส์  มารีย ์ กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  ซึ�งแสดงออกถึงความรัก  ความรับผิดชอบ  ความทุ่มเท  ความ

เสียสละ  ความวิริยะ  ความนอบน้อม  การอุทิศตน  และการเป็นแบบอยา่งที�ดี  โดยควรดาํเนินงานอยา่งเป็น

ระบบและต่อเนื�อง 

�)  สถานศึกษามีผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที�ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษา  ดีมากอยูแ่ลว้   แต่ควรจดักิจกรรมส่งเสริมจุดเนน้  จุดเด่นของสถานศึกษาใหห้ลากหลาย  

เพื�อให้ไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและองค์กรภายนอกสถานศึกษาให้มากยิ�งขึ�น  โดยควรดาํเนินงานอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื�อง 
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8)  สถานศึกษามีผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยู่

แลว้  แต่ควรจดักิจกรรมส่งเสริมโครงการพิเศษของสถานศึกษาให้หลากหลายมากขึ� น  เพื�อเตรียมเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน  โดยควรดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบต่อเนื�อง 

 

�.  ด้านการบริหารจดัการศึกษา 

1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษาดีอยู่แลว้แต่

ควรพฒันา  สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาใหม้ีความสะอาด  สวยงาม  ถกูสุขลกัษณะ  และมีความปลอดภยั  

เอื�อต่อการจดัการเรียนรู้  และมีแหล่งเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้ศึกษาเพิ�มมากขึ�น  โดยควรดาํเนินงานอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื�อง 

2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อรักษามาตรฐานที�สอดคลอ้งกบัแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยูแ่ลว้ แต่ควรวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของ สมศ. นาํผลการวิเคราะห์มากาํหนด

เป็นนโยบายในการพฒันาสถานศึกษาตามขอ้เสนอแนะใหค้รบถว้น  และดาํเนินการปฏิบติั  เพื�อส่งเสริมกล

ยุทธ์  (ข้อ  13 )  เรื� องกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  และตามหลกัธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษาโดยการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 

�.  ด้านการจดัการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

ครูทุกคนควรพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู  เรื� องการจดับรรยากาศที�เอื�อต่อการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน  เช่น  มีมุมสื�อ  มุมหนังสือสําหรับศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน  มุมผลงานที�แสดง

ความก้าวหน้าทางการเรียนของผูเ้รียน  การเลือกใช้สื�อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเรื� องที�จะสอน  ให้

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเนื�อหา  ขนาดของจอภาพ  ความชดัเจนของสื�อ  แสงสว่างภายใน

หอ้ง  และจาํนวนผูเ้รียน  และควรมีการวิจยัเพื�อพฒันาการ  ใชสื้�อใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผูเ้รียน โดยควรดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 

3.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในที�เป็นระบบอยูแ่ลว้  แต่ควรจดัอบรมใหค้วามรู้

เรื� องมาตรฐานการศึกษา  และวิธีกาประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ให้แก่ครูและบุคลากรใน

การวางแผนพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เขม้แข็ง  และเป็นต้นแบบให้แก่

สถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาเอกชน  และสถานศึกษาอื�น ๆ  ที�สนใจมาเยี�ยมชม  โดยควรดาํเนินงานอยา่ง

เป็นระบบและต่อเนื�อง 

กาํหนดระยะเวลาในการพฒันาทุกด้านภายใน  2  ปี   

 นวตักรรมหรือตวัอยา่งการปฏิบติัทีดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
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1.  SWIS  สารสนเทศแห่งการเรียนรู้ 

ปัจจุบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นสิ�งสําคญัต่อการจดัการศึกษาเป็นอย่างมากดงันั�น   

การจดัทาํ  “SWIS  สารสนเทศแห่งการเรียนรู้”  เป็นการนาํแนวคิดในการนาํระบบ  SWIS  ( School  Web- 

based  Information  System)  ซึ�งเป็นระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศที�ทางสถานศึกษาไดพ้ฒันาขึ�นเพื�อใชใ้นการ

บริหารจดัการของสถานศึกษา  มาผนวกรวมเข้ากบักระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาบนระบบ

ออนไลน์เพื�อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

ทางการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีความรู้ทั�งในดา้นสารสนเทศทั�วไปของสถานศึกษา  และ

ความรู้ทั�วไปจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ  โดยอาศยัเทคโนโลยทีี�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด 

2.  84  ฐานความรู้ตามรอยพ่อหลวง 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  เห็นควรให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์ 

จึงไดจ้ดัโครงการฐานความรู้ตามรอยพ่อหลวง  จาํนวน  84  ฐานขึ�น  และจะจดัทาํเพิ�มที�ละฐานให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้  ซึ�งสอดรับกบัการปฏิรูปการศึกษาที�ให้ความสาํคญัเรื� องการจดัสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้  

โดยสถานศึกษาไดร่้วมกนัวางแผนกาํหนดรายชื�อ  กาํหนดสถานที�  และจดัทาํฐานการเรียนรู้จาํนวน  84  ฐาน

ร่วมกบัผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  เพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบบูรณาการ  โดยทาํกิจกรรมธุดงคศึกษา  ตั�งแต่

ระดบัชั�นปฐมวยัถึงมธัยมศึกษาปีที�  6  ภาคเรียนละ  1  ครั� ง  โดยกาํหนดเป็นปฏิทินใหท้ราบ 
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ตอนที� � 

       แผนปฏิบัติการประจําปี 

ของสถานศึกษา 
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�.  การบริหารจดัการศึกษา  

  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น � ฝ่าย ได้แก่ สํานัก

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ – การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายบริหารทั�วไป และฝ่ายปฐมวยั  

  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา บริหารจดัการศึกษาแบบการมีส่วนร่วม โดยผูบ้ริหาร ครู

พนักงาน นักเรียน สมาคมผูป้กครองและครูฯ  สมาคมศิษยเ์ก่า และชุมชน  ไดม้ีส่วนร่วมในการวางแผน 

พฒันาโรงเรียน ดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาโรงเรียนต่าง ๆ เพื�อใหน้กัเรียนไดม้ีโอกาสไดรั้บการพฒันา

ดา้นต่าง ๆ อยา่งเต็มศกัยภาพ 

  จากผลการดาํเนินงานทาํให้โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ที�ระบุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าหมาย และตวัชี� วดัความสําเร็จและนโยบายในการจัดการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจาํปีรองรับที�

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพมีการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง  และมีการรายงานผลการดาํเนินงานต่าง ๆ ใหผู้ป้กครอง 

ชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องรับทราบอย่างแพร่หลายดว้ยรูปแบบที�หลากหลาย น่าสนใจและตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย เพื�อเป็นขอ้มลูในการร่วมกนัวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
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�.  ข้อมูลพื�นฐานของโรงเรียน 

 �.�  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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 �.2  วสัิยทัศน์ ปรัชญา  เป้าหมาย วตัถุประสงค์ นโยบาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

�.�.�  วสัิยทัศน์โรงเรียน  

  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการบริหารจดัการการศึกษาตามมาตรฐานสากลตาม

หลกัธรรมาภิบาล บุคลากรและผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทั�งครบทั�งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

และจิตวิญญาณ มุ่งเนน้สู่ความเป็นคนดี คนเก่ง และใชชี้วิตในสงัคมอยา่งมีความสุข 

�.�.�  ปรัชญาของโรงเรียน 

1.  จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จกัสจัธรรมความจริง และการเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่งอนัเป็นบ่อ

เกิดของชีวิต 

   2.  มนุษยทุ์กคนตอ้งทาํงาน ความวิริยะอุตสาหะเป็นหนทางไปสู่ความสาํเร็จ ดงัคติพจน์ของ

โรงเรียนที�ว่า “Labor Omnia Vincit” 

�.�.�  เป้าหมายของโรงเรียน 

�.  พฒันาเด็กนกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลทั�งครบ คือ พฒันาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคมและ

จิตใจ ดว้ยบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก 

�.  ปลกูฝังความรักต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์อนัเป็นวิถีชีวิตของคนไทย 

ภายใตร้ะบบประชาธิปไตย และร่วมอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและประเพณีที�ดีงามของชาติ 

�.  เนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการและทกัษะชีวิต การเจนจดั (ความคล่องแคล่วหรือชาํนาญ) 

ทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื�อใหน้ักเรียนเป็นคนมีทกัษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็นตรรกะ มี

ระเบียบวินัยต่อตนเอง เป็นคนมีทรรศนะกวา้ง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อพฒันา

คุณภาพของชีวิตมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

�.  เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิและเสรีภาพตามหลกั

มนุษยชนและการผนึกกาํลงัการทาํความดีตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนาที�ตนนบัถือ ร่วมกนัพฒันาชุมชนที�

ตนอาศยัอยู่โดยการศึกษาและเขา้ใจวฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมของตนเองของชุมชนและชาติเพื�อ

เป็นแนวทางส่งเสริมสนัติภาพและความเขา้ใจอนัดีระหว่างมวลมนุษย ์

  2.2.4  วตัถุประสงค์ของโรงเรียน 

 �.  จัดการศึกษาขั�นพื�นฐานในรูปแบบในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ประเภทสามญัศึกษา ระดบัก่อนประถมศึกษา ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการจดัการศึกษาในรูปแบบ 

ประเภทและระดบัการศึกษาต่าง ๆ ตามที�โรงเรียนเอกชนสามารถจดัการศึกษาไดต้ามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

�.  เพื�อใหบ้ริการการการจดัการศึกษาเกี�ยวกบักิจการโรงเรียน หรือเกี�ยวกบัการจดัการศึกษา

ไปสู่ความมุ่งหมายและหลกัการที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ สาํหรับนกัเรียน ผูป้กครอง ครู 

บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน 
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�.  เพื�อใหบ้ริการดา้นวิชาการและดา้นอื�นแก่นักเรียน ผูป้กครอง ครู บุคลากรของโรงเรียน

และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

�.  เพื�อจดัการศึกษาอบรมแก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ผูย้ากไร้และผูม้ีความสามารถพิเศษตาม

เจตนารมณ์ของนกับุญหลุยส์มารีย ์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผูก่้อตั�งและสถาปนาคณะฯ 

�.  ให้บริการที�พกัอาศยัแก่นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินกิจการของโรงเรียน 

  2.2.5  นโยบายของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

�.  มุ่งปรับปรุงระบบการบริหารและการจดัการของโรงเรียนให้เหมาะสม ทนัสมยั และมี

มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบันโยบายของมลูนิธิฯ และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

2.  มุ่งพฒันาครูฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่ายสนับสนุน ใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม มี

ความรู้ความสามารถ และมีความชาํนาญแบบมืออาชีพ รวมทั�งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั

การศึกษาฯ 

3.  มุ่งเสริมสร้างขวญั กาํลงัใจ และสวสัดิการแก่บุคลากรใหม้ีความมั�นใจในการทาํงาน มี

ความมั�นคงในการประกอบอาชีพ 

4.  เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัที�สุด ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรู้ ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ดว้ยตนเองรวมทั�งสามารถ

ปฏิบติัตนใหม้ีคุณค่าต่อสงัคม 

5.  มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองค์กร

ภายนอกที�เกี�ยวขอ้งในระบบเครือข่าย ซึ�งจะก่อใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนภูมิปัญญา การช่วยเหลือเกื�อกลูกนั การ

ประสานงานที�ดี และความภาคภูมิใจร่วมกนั 

6.  มุ่งเสริมสร้างความสมัพนัธอ์นัดี ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้

มาใชบ้ริการในดา้นอาคารสถานที� ดา้นบุคลากรทางการศึกษา และเขา้มาศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมไดต้ามความ

เหมาะสม 

7.  มุ่งส่งเสริมการจดัตั�งกองทุนถาวร   (Endowment Fund)   ซึ�งเป็นตน้กาํเนิดแห่งความ

มั�นคงของสถาบนัอนัเป็นการพฒันาที�ย ั�งยนืในทุก ๆ ดา้น 

8.  มุ่งปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที� รวมทั�งเทคโนโลยีและนวตักรรมที�มีอยู่แลว้ให้

สามารถใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากที�สุด ก่อนที�จะตดัสินใจวางแผนและดาํเนินการก่อสร้างใหม่ 

9.  มุ่งพฒันาระบบงานวิจยัภายในโรงเรียนให้ถกูหลกัวิชา สามารถนาํผลมาใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการบริหารจดัการ และการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

10.  มุ่งพฒันาคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ทั�งในดา้นปัจจยั กระบวนการ

ผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียน จนสามารถประกนัคุณภาพฯ และไดรั้บการรับรองคุณภาพฯ จากสาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 �.�.�  อตัลกัษณ์ของโรงเรียนจริยธรรมเด่น  เนน้จิตตารมณ์ 

  จริยธรรม  หมายถึง  คุณลกัษณะที�แสดงออกถึงคุณธรรมความดี    ยดึมั�นในศาสนา   

                                                                 และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาที�ตนนบัถือ 

       จติตารมณ์  หมายถึง การดาํเนินชีวติ ตามแบบท่านนกับุญหลุยส์ มารียก์รีญอง เดอ 

                                 มงฟอร์ต ซึ�งแสดงออกถึงความรัก  ความรับผดิชอบ  ความทุ่มเท      

                                 ความเสียสละ ความวิริยะ   ความนอบนอ้ม  การอุทิศตน  และ 

                                 การเป็นแบบอยา่งที�ดี     

 �.�.�  เอกลกัษณ์ของโรงเรียน ศิษยเ์ซนตห์ลุยส์  สวสัดี  นอบนอ้ม   
 

�.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 �.�  การปฏิบัตแิละการนิเทศตดิตามการปฏิบัตติามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

       เพื�อให้การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

เป็นไปอยา่งมีบูรณาการ สมัพนัธ์เป็นกระบวนการเชื�อมโยงและให้ทุกหน่วยงานในโรงเรียนเขา้มามี  ส่วน

ร่วมอย่างจริงจังในการนําวตัถุประสงค์ นโยบาย ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากาํหนดเป็น

แผนปฏิบติัการ โดยมีแผนงาน และโครงการรองรับ เพื�อการดาํเนินการในขั�นปฏิบติัตามเป้าหมาย เกณฑ์

ตวัชี� วดัความสาํเร็จ และมาตรการ  ดาํเนินงานในช่วงเวลาที�กาํหนด มีทรัพยากรที�ตอ้งใช ้และผูรั้บผดิชอบที�

ชดัเจน นาํไปดาํเนินการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งใหเ้ขา้มาร่วมคิด 

ร่วมทาํ ร่วมติดตามตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ที�กาํหนด  รวมทั�งการ

ปรับปรุง แกไ้ข หรือกาํหนดยุทธศาสตร์ใหม่  หากพบว่ามาตรการที�กาํหนดยงัไม่บรรลุเจตนารมณ์ของ

ยทุธศาสตร์อยา่งมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ   

     โรงเรียนไดก้าํหนดแนวทางการนาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบติัไวด้งันี�  

      �. จดัเตรียมและพฒันากลไกการนาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบติั เริ�มจากการ

กาํหนดมาตรการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในสาระของยทุธศาสตร์ พร้อมทั�งกาํหนดกลไกประสานงาน  

ดา้นต่าง ๆ ของยทุธศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการการมีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกระดบั 

  �. จดัทาํกรอบและแนวปฏิบติัของยุทธศาสตร์ โดยระดมสรรพกาํลงัภายในโรงเรียน ในการ

แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัทุกขั�นตอน ในรูปแบบที�มีการเรียนรู้ และบูรณาการความคิดร่วมกัน สร้าง

กรอบแนวคิดและหลกัการในการทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี ให้มีความ

สอดคลอ้งกนั 

  �. ปรับปรุงกลไก และบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนให้สามารถสนับสนุนการ

ดาํเนินงาน รวมทั�งปรับระบบการจดัสรรงบประมาณใหส้นองจุดเนน้ของยทุธศาสตร์ 
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  �. ส่งเสริมการจดัทาํยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ ให้สอดคลอ้งกับแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา � ปีของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ยทุธศาสตร์มลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

สอดคลอ้งกบับริบท และความตอ้งการของชุมชน 

  �. พฒันาระบบ และกลไกการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยทุธศาสตร์ เริ�มตั�งแต่

การส่งเสริมการจดัทาํฐานขอ้มลูทุกระดบัที�จาํเป็นตอ้งใชใ้หเ้กิดการเชื�อมโยงเครือข่ายขอ้มลู ระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ เพื�อสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูร่วมกนัได ้พร้อมทั�งพฒันาตวัชี�วดั

ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์  ทั�งในส่วนที�เป็นปัจจยัตวัป้อนกระบวนการ และผลผลิตทั�ง

ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลิตผล ตลอดจนจดัระบบการกาํกบั ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั เชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่าย สามารถนาํผลจากการกาํกบั ติดตามมาเป็น

แนวทางในการปรับปรุง หรือปรับเปลี�ยนวิธีการดาํเนินการอยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหาที�เกิดขึ�นในกระบวนการ

นาํยทุธศาสตร์ไปปฏิบติั 

  �. การประเมินผลยุทธศาสตร์ ประเมินขั�นเตรียมความพร้อม ได้แก่ ประเมินความรู้ ความ

เขา้ใจ  สาระของยุทธศาสตร์  ความพร้อมของโรงเรียน  และกลไกตามโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์ 

ระบบและกลไกการประสานงาน เป็นต้น ประเมินกระบวนการปฏิบัติ ไดแ้ก่  กระบวนการจดัทาํกรอบ

แนวทางพฒันายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ  กระบวนการนาํยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในทุกขั�นตอน 

ประเมินผลผลิต  ผลลพัธ์  และผลประโยชน์ที� เกิดกบันักเรียน  ครู  และโรงเรียน  ว่าเป็นไปตามปรัชญา 

เป้าหมาย วิสยัทศัน์และเจตนารมณ์ของผูก่้อตั�งโรงเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
 

 �.�  แนวทางการสรุป รายงานผลการใช้แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     แนวทางการสรุป รายงานผลการใชแ้ผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

ยึดพนัธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนเป็นที�ตั�ง เมื�อไดด้าํเนินการให้มีการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา ตรวจทานความถกูตอ้งของผลสัมฤทธิ� ที�เกิดขึ�นว่าไดผ้ลลพัธ์ตรงตามความเป็นจริงที�เกิดขึ�นและ

ตามเป้าหมาย สรุปผลความสําเร็จเมื �อเทียบกบัเป้าหมายและตวัชี� วดัความสําเร็จที�ตั�งไวใ้นแต่ละปี

การศึกษา พร้อมจดัทาํเป็นรูปเล่มสมบูรณ์เพื�อรายงานผูเ้กี�ยวขอ้งรับทราบ สาํหรับใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการ

ปรับปรุงและพฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

     ทั� งนี�  ถึงแม้ว่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้มีความมุ่งมั�นในพัฒนาระบบงานการ

ใหบ้ริการและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�องเพื�อกา้วสู่ความเป็นเลิศ แต่ยงัมีช่องว่างแห่งการพฒันาที�โรงเรียน

จะตอ้งคาํนึงถึง ดงันั�นโรงเรียนจะไม่หยดุย ั�งในการพฒันาเพื�อไปสู่การพฒันาการศึกษาอยา่งย ั�งยนื 
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�.  การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 

พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

1. ส่งเสริมและพฒันา

ผูเ้รียนใหม้ีคุณธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบ

วินยั คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคแ์ละมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมระบอบ

การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย อนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข 

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� มี

คุณธรรม จริยธรรม มี

ระเบียบวินยั คุณลกัษณะ

อนัพึงประสงคแ์ละมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมระบอบ

การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย อนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�, 8BSG, 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.� ปลูกฝังใหผู้เ้รียนเป็น

ผูม้ีคุณธรรมจริยธรรม 

ระเบียบวินยั คุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ 

1.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

ส่วนร่วมในระบอบการ

ปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข 

 

 

 

 

 

 

- งานอภิบาล(�.�) 

- งานระเบียบวินยั (�.�) 

- งานระดบัชั�น (�.�,�.�) 

- งานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม (�.�) 

- งานสวสัดิภาพนกัเรียน(�.�) 

- งานสภานกัเรียน (�.�) 

- งานกลุ่มสาระฯ (�.�,�.�) 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

(�.�,�.�) 

- งานหลกัสูตรการสอน

(ปฐมวยั) (�.�,�.�) 

- โครงการค่ายเพื�อนนกับุญมง

ฟอร์ต (�.�)  

- โครงการแกนนาํการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย (�.�) 

- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 

(�.�,�.�) 

- โครงการระเบียบวินยั     

สวสัดิภาพและความปลอดภยั 

(ปฐมวยั) (�.�,�.�) 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม (ปฐมวยั) (�.�,�.�) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

�. ส่งเสริมและพัฒนา

ผูเ้รียนให้เป็นพลเมือง

ดี เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 

ประเพณีไทย ทอ้งถิ�น 

และสิ�งแวดลอ้ม 

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� เป็น

พลเมืองดี มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม

ประเพณีไทยทอ้งถิ�น และ

สิ�งแวดลอ้ม 

1, 2 �. สร้างจิตสาํนึกในการ

เป็นพลเมืองดี และมีส่วน

ร่วมในการ อนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมประเพณี

ไทย ทอ้งถิ�น และ

สิ�งแวดลอ้ม 

 

- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 

- งานดนตรีและการแสดง 

- งานสัมพนัธ์ชุมชน 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- งานหลกัสูตรการสอน

(ปฐมวยั) 

- โครงการสืบสานวฒันธรรม

ไทย 

- โครงการแหล่งการเรียนรู้ฯ 

- โครงการบรรพชาสามเณร

เฉลิมพระเกียรติ 

- โครงการธนาคารขยะ 

รีไซเคิล 

- โครงการจดักิจกรรมวนัสาํคญั 

- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 

- โครงการระเบียบวินยัฯ

(ปฐมวยั) 

- โครงการวนัสาํคญั (ปฐมวยั)  

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 

(ปฐมวยั) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

�. มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน

ประยุกต์ใชห้ลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั 

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� 

ประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

1, 3 �. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนนาํ

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

- งานกลุ่มสาระฯ 

- งานหลกัสูตรการเรียนการสอน 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานหลกัสูตรการสอน

(ปฐมวยั) 

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน

(ปฐมวยั) 

- โครงการธนาคารโรงเรียน  

- โครงการค่ายอาสาพฒันา

ชนบท 

- โครงการวนัสาํคญั (ปฐมวยั) 

- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 

�. พฒันาใหผู้เ้รียนมี

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์สังเคราะห์ 

อยา่งเป็นระบบครบถว้น 

และมีความคิด

สร้างสรรค ์สามารถ

แกปั้ญหาโดยสันติวิธี 

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� มี

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่าง

เป็นระบบครบถว้น มี

ความคิดสร้างสรรค ์และ

สามารถแกปั้ญหาโดยสันติ

วิธี 

4 �. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

ความสนใจ ใฝ่รู้ มี

ความคิดรวบยอด คิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ อยา่ง

เป็นระบบ มีความคิด

สร้างสรรค ์และสามารถ

แกปั้ญหาโดยสันติวิธี 

- งานกลุ่มสาระฯ  

- งานหลกัสูตรการเรียนการ

สอน 

- งานวดัและประเมินผล 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน 

- งานหลกัสูตรการสอน 

(ปฐมวยั) 

- งานวดัและประเมินผล

(ปฐมวยั)  

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 

(ปฐมวยั) 

    - โครงการพฒันาทกัษะวิชาการ 

- โครงการ Academic Day  

- โครงการวนัวิชาการระดบั

การศึกษาปฐมวยั 

- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

�. พฒันาผูเ้รียนใหม้ี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

เฉลี�ยใน � กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ไม่นอ้ยกว่า 

�.�� 

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� ของ

ผูเ้รียนทั�งหมดมีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนเฉลี�ยใน � 

กลุ่มสาระฯไม่นอ้ยกว่า 

�.�� 

5 �. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 

- งานกลุ่มสาระฯ (�.�,�.�) 

- งานวดัและประเมินผล 

(�.�,�.�) 

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน

(�.�,�.�) 

- งานวดัและประเมินผล 

(ปฐมวยั) (�.�) 

- งานหลกัสูตรการสอน

(ปฐมวยั)(�.�) 

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน

(ปฐมวยั) 

- งานส่งเสริมสุขภาพและ

พลานามยั(ปฐมวยั) 

- โครงการสอนเสริม (�.�,�.�) 

- โครงการ Intensive course 

(�.�,�.�)  

- โครงการเพชร SL (�.�,�.�) 

- โครงการวนัสาํคญั(ปฐมวยั) 

�. ส่งเสริมและเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนรักการ

เรียนรู้ และมี

ความสามารถในการ

เรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง

ตลอดชีวิต 

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� รักการ

เรียนรู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง

ตลอดชีวิต 

6 �.� ส่งเสริมรักการเรียนรู้

และพฒันาทกัษะการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน 

�.� ส่งเสริมการเรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทั�งใน

และนอกหอ้งเรียน 

- งานหลกัสูตรการเรียนการ

สอน (�.�) 

- งานกลุ่มสาระฯ (�.�,�.�) 

- งานสื�อการสอน (�.�) 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

(�.�,�.�) 

- งานหอ้งสมุด (�.�) 

- งานแนะแนว (�.�) 

- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 

(�.�,�.�) 

- งานหลกัสูตรการสอน 

(ปฐมวยั) (�.�,�.�) 

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน

(ปฐมวยั) (�.�,�.�) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - งานวดัและประเมินผล

(ปฐมวยั) (�.�,�.�) 

- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน (�.�,�.�) 

- โครงการจดัซื�อหนงัสือเขา้

หอ้งสมุด (�.�) 

- โครงการทศันศึกษาระดบัชั�น 

ป.�-ม.� (�.�) 

- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 

(�.�) 

�. ส่งเสริมและพฒันา

ใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวิต มี

ทกัษะกระบวนการ

ทาํงานเป็นทีม สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได้

อยา่งมีความสุข 

�. ผูเ้รียนร้อยละ ��มีทกัษะ

ชีวิต มีทกัษะกระบวนการ

ทาํงานเป็นทีม สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่ง

มีความสุข 

3 �. ส่งเสริมกระบวนการ

ทาํงานเป็นทีม และทกัษะ

ชีวิต 

- งานอภิบาล 

- งานกลุ่มสาระฯ 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

- งานสภานกัเรียน 

- งานวดัและประเมินผล

(ปฐมวยั) 

- งานหลกัสูตรการสอน

(ปฐมวยั) 

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 

(ปฐมวยั)  

- งานส่งเสริมสุขภาพและ

พลานามยั(ปฐมวยั) 

- โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

- โครงการค่ายเพื�อนนกับุญ   

มงฟอร์ต 

- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 

- โครงการวนัสาํคญั(ปฐมวยั) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

�. ส่งเสริมและเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บ

การพฒันาและส่งเสริม

ใหม้ีสุนทรียภาพ มี

ผลงานดา้นศิลปะ 

ดนตรี กีฬา นนัทนาการ 

และเทคโนโลย ี

 

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� ไดรั้บ

การพฒันาและส่งเสริมใหม้ี

สุนทรียภาพ มีผลงานดา้น

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

นนัทนาการ และ

เทคโนโลย ี

8 �. ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ี

สุนทรียภาพ มีผลงานดา้น

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

นนัทนาการและ

เทคโนโลย ี

- งานกลุ่มสาระฯ 

- งานดนตรีและการแสดง 

- งานกีฬา  

- งานหลกัสูตรการสอน

(ปฐมวยั) 

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 

(ปฐมวยั) 

- งานส่งเสริมสุขภาพและ

พลานามยั(ปฐมวยั) 

- โครงการแข่งขนักรีฑาสี 
- โครงการแข่งขนักีฬา SLC 

GAMES 

- โครงการกรีฑานกัเรียน

โรงเรียนในเครือ ฯ 

- โครงการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียนเอกชน 

�. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

สุขนิสัย สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที�ดี 

�. ผูเ้รียนร้อยละ �� มีสุข

นิสัย สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตที�ดี 

7 �. ส่งเสริมสุขนิสัย 

สุขภาพ อนามยัและ

สุขภาพจิตที�ดี 

 

- งานกลุ่มสาระฯ (�.�,�.�) 

- งานแนะแนว (�.�) 

- งานกีฬา (9.1,9.2) 

- งานสภานกัเรียน(�.�,�.�) 

- งานสุขอนามยั (�.�,�.�) 

- งานส่งเสริมสุขภาพและ

พลานามยั (ปฐมวยั) (�.�,�.�) 

 - งานหลกัสูตรและการสอน

(ปฐมวยั)(�.�,�.�)  

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน

(ปฐมวยั)(�.�,�.�) 

- งานวดัและประเมินผล

(�.�,�.�) 

- โครงการหุ่นดีหุ่นสวย 

(�.�,�.�) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    

- โครงการเดก็ไทยทาํได ้

(�.�,�.�) 

- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั)

(�.�,�.�) 

- โครงการวนัสาํคญั(ปฐมวยั)

(�.�,�.�) 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม(�.�,�.�) 

��. พฒันาบุคลากรให้

ไดรั้บการพฒันาตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

��. บุคลากรร้อยละ ��

ไดรั้บการพฒันาตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

9, 10, 11 ��. ส่งเสริมการศึกษาและ

พฒันาความรู้ของ

บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานวิชาชีพ 

- งานบุคลากร(��.� – ��.�) 

- งานวิจยัและพฒันา (��.�) 

- งานบริหารฝ่ายวิชาการ 

 (10.1-10.5) 

- งานกลุ่มสาระฯ (10.2,10.5) 

- งานหลกัสูตรการเรียนการ

สอน (10.2,10.5) 

- งานวดัและประเมินผล 

(10.2,10.5) 

- งานหอ้งสมุด (10.2,10.5) 

- งานสื�อการสอน (��.�,10.5)  

- งานแนะแนว (10.2,10.5) 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

(10.2,10.5)  

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน

(��.�-��.�) 

- งานบริหารแผนกปกครอง 

(��.�-��.�) 

- งานบริหารแผนกกิจกรรม

(��.�-��.�) 

- งานบริหารฝ่ายการศึกษา

ปฐมวยั(��.�-��.�) 
 
 
 
 
 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     107 

 

พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

��. ส่งเสริมให้

บุคลากรไดรั้บการ

พฒันาทางดา้นจิต

วิญญาณ มีขวญั

กาํลงัใจ มีความสุขใน

การทาํงาน 

��. บุคลากรร้อยละ ��

ไดรั้บการพัฒนาทางดา้น

จิตวิญญาณ มีขวัญกาํลังใจ 

มีความสุขในการทาํงาน 

9, 11 ��.� ส่งเสริมใหบุ้คลากร

มีคุณธรรมจริยธรรม 

ปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนา

ที�ตนนบัถือตาม            

จิตตารมณ์นกับุญหลุยส์ 

 

��.� ส่งเสริมใหบุ้คลากร

มีขวญักาํลงัใจและมี

ความสุขในการทาํงาน 

- งานอภิบาล (��.�) 

- งานบุคลากร(11.1,11.2) 

- งานบริหารฝ่ายวิชาการ 

(11.1,11.2) 

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน 

(��.�,��.�) 

- งานบริหารแผนกปกครอง 

(��.�,��.�) 

- งานบริหารแผนกกิจกรรม 

(��.�,��.�) 

- งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน 

(11.2) 

- งานบริหารฝ่ายปฐมวยั

(��.�,��.�) 

- โครงการฟื� นฟูจิตใจบุคลากร

คาทอลิก (��.�) 

- โครงการวนัสาํคญั(ปฐมวยั) 

(��.�,��.�) 

��. ส่งเสริม และเปิด

โอกาสให้บุคลากร

ประยุกต์ใชห้ลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั 

��. บุคลากรร้อยละ �� 

สามารถประยุกต์ใชห้ลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดาํเนินชีวิต 

ประจาํวนั 

9, 11 ��. ส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหบุ้คลากร

ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน  

- งานบริหารแผนกปกครอง  

- งานบริหารแผนกกิจกรรม 

- งานบริหารฝ่ายวิชาการ  

 

��. พฒันาโรงเรียนใหม้ี

การบริหารจดัการตาม

มาตรฐานสากลและ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

��. โรงเรียนมีการบริหาร

จดัการตามมาตรฐานสากล

และตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 

12, 13 ��.� บริหารจดัการที�เป็น

ระบบตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 

 

 

- งานบริหารสาํนกัผูอ้าํนวยการ

(��.�) 

- งานนโยบายและแผน (��.�) 

- งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน 

(��.�) 

- งานบริหารแผนกธุรการ 

(��.�-��.�) 

- งานสารบรรณ (��.�) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

   ��.� พฒันาระบบ ICT 

 

 

��.� พฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายใน - ภายนอก 

 

- งานทะเบียนสถิติ (��.�-��.�) 

- งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ (��.�) 

- งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน 

(��.�) 

- งานการเงินและบญัชี (��.�-

��.�) 

- งานตรวจสอบการเงิน(��.�-

��.�) 

- งานจดัซื�อ (��.�-��.�) 

- งานพสัดุครุภณัฑ ์(��.�-��.�)  

- งานประกนัคุณภาพ(��.�) 

- งานบริหารฝ่ายวิชาการ (��.1-

13.3) 

- งานกลุ่มสาระฯ (13.1) 

- งานหลกัสูตรการเรียนการ

สอน (13.1) 

- งานวดัและประเมินผล (��.�) 

- งานหอ้งสมุด (13.1) 

- งานสื�อการสอน (13.1) 

- งานแนะแนว (13.1) 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

(13.1) 

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน 

(��.�-��.�) 

- งานบริหารแผนกปกครอง 

(��.�-��.3) 

- งานบริหารกิจกรรม (��.�-

��.3) 

- งานระดบัชั�น (��.�-13.3) 

- งานระเบียบวินยั (13.1-13.3) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - งานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม(��.�-13.3) 

- งานสวสัดิภาพนกัเรียน(��.�-

13.3) 

- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก

(��.�-13.3) 

- งานสภานกัเรียน(��.�-13.3) 

- งานดนตรีและการแสดง 

(��.�-13.3) 

- งานสัมพนัธ์ชุมชน(��.�-13.3) 

- งานกีฬา (��.�-13.3) 

- งานบริหารฝ่ายทั�วไป(��.�) 

- งานบริหารแผนกอาคาร

สถานที� (��.�) 

- งานบริหารแผนกบริการ 

(��.�) 

- งานโภชนาการ (��.�)  

- งานสุขอนามยั (��.�) 

- งานมุมสวสัดิการ(��.�) 

- งานเบเกอรี�  (��.�) 

- งานบริหารฝ่ายปฐมวยั 

(��.�,��.�) 

- งานหลกัสูตรการสอน

(ปฐมวยั) (��.�) 

- งานวดัและประเมินผล

(ปฐมวยั) (��.�) 

- งานสื�อการเรียนรู้(ปฐมวยั) 

(��.�) 

- งานส่งเสริมสุขภาพและ

พลานามยั(ปฐมวยั) (��.�)  

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน

(ปฐมวยั)(��.�) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - โครงการโรงอาหารมาตรฐาน 

(��.�) 

- โครงการควบคุมไขเ้ลือดออก 

(��.�) 

- โครงการเดก็ไทยทาํได ้(��.�) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ (��.�) 

��. มุ่งเนน้ใหโ้รงเรียน

มีการจดัการเรียนการ

สอนโดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นสื�อใน

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สุขศึกษา

และพลศึกษา  ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี และ

ภาษาต่างประเทศ 

��. โรงเรียนมีการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นสื�อใน

รายวิชา คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม และ

ภาษาต่างประเทศ 

14 ��. พฒันาหลกัสูตรและ

จดัการเรียนการสอนโดย

ใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อ 

-  งานหลกัสูตรการเรียนการ

สอน (��.�,14.2) 

- งานกลุ่มสาระฯ (��.�,14.2) 

- งานวดัและประเมินผล

(14.1,14.2) 

- งานศูนยภ์าษาต่างประเทศ 

(��.�) - งานบริหารฝ่ายกิจการ

นกัเรียน (��.�,��.�) 

- งานหลกัสูตรและการสอน

(ปฐมวยั) (��.�,��.�) 

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน

(ปฐมวยั) (��.�, ��.�) 

��. ส่งเสริมใหโ้รงเรียน

มีการพฒันาหลกัสูตร

และใชก้ระบวนการ

เรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

��. โรงเรียนมีการพฒันา

หลกัสูตรและใช้

กระบวนการเรียนรู้ที�เนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

14 ��. พฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา 

- งานหลกัสูตรการเรียนการสอน 

- งานกลุ่มสาระฯ  

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน  

 - งานสื�อการเรียนรู้(ปฐมวยั) 

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน

(ปฐมวยั) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

��. ส่งเสริมใหโ้รงเรียน

มีกิจกรรมและพฒันา

ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

��. โรงเรียนมีการส่งเสริม

กิจกรรมและพฒันาผูเ้รียน

อยา่งหลากหลาย 

15 ��. ส่งเสริมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนอยา่ง

หลากหลาย 

- งานกลุ่มสาระฯ 

- งานหอ้งสมุด 

- งานแนะแนว 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน 

- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก  

- งานดนตรีและการแสดง- งาน

กีฬา 

- งานสภานกัเรียน 

- งานสัมพนัธ์ชุมชน 

- งานวิจยัและพฒันา 

- งานสุขอนามยั 

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 

(ปฐมวยั) 

- โครงการเดก็ไทยทาํได ้

- โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 

- โครงการวนัวิชาการปฐมวยั 

- โครงการค่ายวิชาการ 

(ปฐมวยั) 

��. พฒันาโรงเรียนใหม้ี

อาคาร สถานที� 

สิ�งแวดลอ้ม บรรยากาศ 

และเทคโนโลยทีี�เอื�อต่อ

การจดักระบวนการ

เรียนรู้ 

��. โรงเรียนมีอาคาร สถานที� 

สิ�งแวดลอ้ม บรรยากาศ และ

เทคโนโลยีที�เอื�อต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

16 ��.� ปรับปรุงและพฒันา

อาคารสถานที�ใหม้ีความ

เหมาะสม เพียงพอและ

เอื�อต่อการจดัการเรียนรู้ 

��.� พฒันาเทคโนโลยทีี�

เอื�อต่อการจดั

กระบวนการเรียนรู้ 

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน 

(��.�) 

- งานระเบียบวินยั (��.�, ��.�) 

- งานระดบัชั�น (��.�,��.�) 

- งานสวสัดิภาพนกัเรียน 

(��.�,��.�) 

- งานบริหารฝ่ายวิชาการ 17.1-

17.3) 

- งานสาธารณูปโภค (��.�)  
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - งานสวสัดิภาพนกัเรียน (��.�) 

- งานสื�อการเรียนรู้ (ปฐมวยั) 

(��.�,��.�) 

- งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ (17.3) 

- โครงการ SL Brain Bank 

(��.�) 

- โครงการพฒันาการสอนโดย

ใชห้อ้งปฏิบตัิการ (��.1-17.�) 

- โครงการพฒันา

หอ้งปฏิบตัิการดนตรี (17.1-

��.�) 

- โครงการพฒันาศกัยภาพ

นกัเรียนดา้นหุ่นยนต ์(��.�) 

- โครงการประหยดัพลงังาน 

(��.�) 

 - โครงการสุขาภิบาล

สิ�งแวดลอ้ม (��.�) 

- โครงการนํ�าดื�มปลอดภยัได้

มาตรฐาน(��.�) 

- โครงการสุดยอดส้วม (��.�) 

��. ส่งเสริมและเปิด

โอกาสใหม้ีการสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบับุคคล 

องคก์ร ชุมชน 

หน่วยงานทั�งภาครัฐ

และเอกชนในการมี

ส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาและพฒันา

โรงเรียน 

��. มีการสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบับุคคล องคก์ร 

ชุมชน หน่วยงานทั�งภาครัฐ

และเอกชนในการมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาและ

พฒันาโรงเรียน 

17, 18 ��. ส่งเสริมการสร้าง

ความสัมพนัธ์และการมี

ส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาระหวา่ง

โรงเรียนกบัชุมชน 

- งานบริหารฝ่ายกจิการนกัเรียน

(��.�,��.�) 

- งานสัมพนัธ์ชุมชน 

(��.�,��.�) 

- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 

(��.�,��.�) 

- งานระดบัชั�น (��.�,��.�) 

- งานบริหารฝ่ายวิชาการ 

(18.1,18.2) 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

(18.1,18.2) 
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พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  

(Goals) 

มาตรฐาน  

สพฐ. 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - งานกลุ่มสาระฯ (18.1,18.2) 

- งานแนะแนว(18.1,18.2) 

- งานประชาสัมพนัธ์ 

(18.1,18.2) 

- งานหลกัสูตรและการสอน

(ปฐมวยั) (��.�) 

- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน

(ปฐมวยั)(��.�,��.�) 

- โครงการ ราตรีเซนตห์ลุยส์

สัมพนัธ์(��.�) 

 - โครงการ SL HOME 

COMING DAY (��.�, ��.�) 

- โครงการวนัสาํคญั(ปฐมวยั) 

(��.�,��.�) 

- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 

(��.�, ��.�) 
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ตอนที� � 

ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานด้านการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

  มาตรฐานที� �  ผู้เรียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพ 

  ผลการดําเนินการในแต่ละตวับ่งชี� 

  ตวับ่งชี�ที� �.�  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ�าเสมอ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

         โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีหลกัสูตรสถานศึกษา 

และหลกัสูตรฉบบัครูผูส้อน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื�อให้ผูเ้รียนมีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพ รู้จกัเลือกรับประทานอาหารที�มีคุณค่า

และการออกกาํลงักายอย่างสมํ�าเสมอ โรงเรียนไดจ้ัดอาหาร

กลางวนัที�มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบทั�ง � หมู่ มีการจาํหน่าย

อาหารที�ถูกสุขอนามยั ไม่จ ําหน่ายนํ� าอดัลม มีครูรับผิดชอบ

ดูแลสุขอนามัยให้แก่ผู ้เ รียน งานพยาบาล ฝ่ายบริการได้

ด ํา เ นินการตรวจสุขภาพให้แก่นัก เ รียนทุกคน ประจํา ปี

การศึกษาละ � ครั� ง โดยเจ้าหนา้ที�จากโรงพยาบาลพุทธโสธร,   

สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัฉะเชิงเทรา  โรงเรียนไดจ้ดัให้มี

กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตรประเภทชมรมกีฬาในทุก

ระดับชั�น มีการจัดแข่งขันกีฬาในช่วงพักกลางวันตลอดปี

การศึกษา, จดัแข่งขนักรีฑาสี, แข่งขนักีฬา SLC GAME, มีการ

ดูแลสุขภาพนักเรียนโดยจัดโครงการหุ่นดีหุ่นสวย เพื�อดูแล

นักเรียนที�มีปัญหาด้านสุขภาพ, มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้

เล่นกีฬาในช่วงเวลาเยน็ เช่นกีฬาบาสเกตบอล, กีฬาว่ายนํ�า และ

กีฬาฟุตบอล เป็นต้น  รวมถึงฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มีงาน

ระดับชั�นและงานระเบียบวินัย ซึ� งครูผู ้สอนทุกท่านจะคอย

สอดส่องดูแลเรื� อง ความเรียบร้อย การแต่งกาย การตรวจ

ระเบียบ ดูแลดา้นสุขภาพใหก้บันกัเรียนทุกวนั 

  �. จากหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรฉบบัครูผูส้อนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีฝ่ายวิชาการ งานสุขอนามยั โครงการหุ่นดีหุ่นสวย 
สรุปภาพรวม ผู้ เรียน ได้เรียนรู้เกี�ยวกับการโภชนาการอาหารที�
มีคุณค่า รู้จักการเลือกรับประทานอาหารที�มีประโยชน์ 
  �. จากสรุปการจัดกีฬาสี ผลการประเมินกรีฑาสี, งานกีฬา 
โครงการแข่งขนักรีฑาสี, โครงการแข่งขนั SLC GAME ผูเ้รียน 
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาทั�งหมดทาํให้นกัเรียนไดอ้อกกาํลงักาย 
จากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมชมรมเสริมหลกัสูตร และ
งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียนอีกทั�งการส่งเสริมในการเล่นกีฬา
ให้กบันักเรียน จากหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรฉบบั
ครูผูส้อนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ  พลศึกษา ผูเ้รียน ไดเ้รียนรู้
การออกกาํลงักายในชั�วโมงพละศึกษาอยา่งสมํ�าเสมอ  
  �.  จากหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรฉบบัครูผูส้อน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ งานสุขอนามยั 
ฝ่ายบริการ งานระดับชั�นและงานระเบียบวินัย  ผู ้เ รียนได้
เรียนรู้เกี�ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและปฏิบัติกิจวัตร
ประจาํวนัไดเ้องอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั โดยในรายวิชา
สุขศึกษา นกัเรียนไดเ้รียนรู้เรื�องการดูแลตนเอง และการปฏิบตัิ
ตน งานระเบียบวินัยและงานระดบัชั�นจะทาํการดูแลเรื�องการ
แต่งกาย สุขลักษณะเบื�องต้นทุกวันในช่วงเชา้หลงัเคารพธง
ชาติ จึงทาํใหน้ักเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลและปรับปรุงอย่าง
ถูกวิธีและเหมาะสม สรุปภาพรวม ผูเ้รียน มีสุขนิสัยที�ดี และ
ปฏิบตัิตามกิจวตัรประจาํวนัของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

ผู้เรียนร้อยละ  95.30  มสุีขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ 
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ตวับ่งชี�ที� �.2  มีนํ�าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานพยาบาล งาน

สุขอนามัย ฝ่ายบริการ ได้ด ําเนิน การตรวจสุขภาพให้แก่

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษาละ � ครั� ง โดยเจ้าหน้าที�จาก

โรงพยา บาล พุทธ โส ธร กระ ทรว งส าธา รณสุ ขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีการตรวจร่างกาย ทดสอบเกี�ยวกบัการมองเห็น 

การไดย้นิ และมีการตรวจร่างกาย  และไดด้าํเนินการชั�งนํ�าหนกั 

วดัส่วนสูง และประมวลผลการเจริญเติบโต ปีการศึกษาละ � 

ครั� ง (ภาคเรียนละ � ครั� ง) ผูเ้รียนทุกคนมีบนัทึกผลการตรวจ

สุขภาพและผลการเจริญเติบโตในสมุดสุขภาพประจําตัว

นกัเรียน งานกีฬายงัมีการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนทุก

คน ปีการศึกษาละ � ครั� ง (ภาคเรียนละ � ครั� ง) และมีการ

สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ          

  �.  จากสถิติการเจริญเติบโต งานสุขอนามยั ผูเ้รียน    

ร้อยละ 87.60  มีนํ�าหนกั ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

  �.  นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย 

ทดสอบเกี�ยวกบัการมองเห็น การไดย้นิ และมีการรายงานผล

การตรวจร่างกาย 

  �.   จากการสรุปผลของงานกีฬา ผู ้เ รียนร้อยละ 98.30  มี
ร่างกายแข็งแรงตามเกณฑม์าตรฐาน สมรรถภาพทางกายของ
กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผู้เรียนร้อยละ   87.60   มนีํ�าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ตวับ่งชี�ที� �.�  ป้องกันตนเองจากสิ�งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสียง  

                 ต่อความ รุนแรง โรคภยั อุบัตเิหตุ และปัญหาทาเพศ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ฉะเชิงเทรา ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้

จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้

เกี�ยวกับชนิดของยาเสพติด โทษ และพิษภัย ของยาเสพติด 

รวมถึงการป้องกนัตนเอง และครอบครัวใหพ้น้จากยาเสพติด มี

การแข่งขนัตอบปัญหา ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดจัด

บอร์ด ประกวดแต่งคาํขวญัต่อตา้นยาเสพติด การแสดงบนเวที 

การเดินรณรงค์เรื�องยาเสพติดให้โทษในโรงเรียนและชุมชน

บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียน  การบรรยายพิเศษ เรื�อง ภยัมืดของยา

เสพติด จาก สภอ.เมือง ฉะเชิงเทรา โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษา และหลกัสูตรฉบบัครูผูส้อนกลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา และความร่วมมือจากครู DARE สภอ.เมือง 

  �. จากการรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อตา้นยาเสพ
ติดของฝ่ายกิจการนกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนมีความตระหนกัเรื�อง
ของโทษ พิษภยัของยาเสพติด จากหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรฉบบัครูผูส้อนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่าย
วิชาการ นกัเรียนทุกคนไดรั้บการเรียนรู้เรื�องเกี�ยวกบัยาเสพติด  
  �. จากการจัดกิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดนกัเรียนระดบัชั�น
มธัยมศึกษาปีที� � ได้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน
โรงเรียนและในชุมชนบริเวณใกล้เคียง นักเรียนชักชวน ให้
ผูป้กครอง บุคคลอื�นๆ ที�รู้จกัใหล้ด ละ เลิกยาเสพติด   
  จากการตรวจสารเสพติดนักเรียนระดบัมธัยม�-� นั�นผลการ
ตรวจพบว่านักเรียนทุกคนไม่เกี�ยวข้องกับยาเสพติด จาก
หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรฉบบัครูผูส้อนกลุ่มสาระ 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ฉะเชิงเทรา จดัใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ถึง ความหมาย ชนิดของยา

เสพติด  

          สาเหตุของการติดยาเสพติด การป้องกันและวิ ธีการ

หลีกเลี�ยงการใชส้ารเสพติด การป้องกนัและการหลีกเลี�ยงการ

ใช้สารเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 

โรคภัย อุบัติเหตุ และเรียนรู้เกี�ยวกับปัญหาเพศศึกษาตั� งแต่

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� �-� ซึ� งหลกัสูตรมีความแตกต่างกนั

ตามระดับชั�นของนักเรียน ในระดับมัธยมปีที� �-� ได้มีการ

ตรวจสารเสพติด ปีการศึกษาละ � ครั� ง (ภาคเรียนละ � ครั� ง)  

งานสวัสดิภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม ป้องกัน

อุบตัิภยัภายในโรงเรียนโดยมีการบรรยาย การสาธิตการเกิด

เหตุไฟไหม้ เหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆ พร้อมทั� งฝึกปฏิบัติการ

อพยพผูป่้วย และนกัเรียนในขณะเกิดเหตุ  การอพยพนักเรียน

ลงจากอาคารสูงโดยใชร้ถกระเชา้ การฝึกนกัเรียนใหรู้้จกัการใช้

ถังดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินต่างๆ จาก งานป้องกันอุบัติภัย 

เทศบาลเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสํานกังานดบัเพลิงจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ นักเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้
เกี�ยวกบัยาเสพติดในรายวิชาสุขศึกษา 
  �.  จากหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรฉบบัครูผูส้อนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ นักเรียนไดเ้รียนรู้
เกี�ยวกบัความรุนแรง การหลีกเลี�ยงความรุนแรง โรคภยัและ
การป้องกนัอุบตัิเหตุ จากสถิติการใชห้้องพยาบาล ทาํให้ทราบ
ว่ามีจาํนวนนักเรียนเกิดอุบตัิเหตุนอ้ยลง นกัเรียนรู้จกัหลีกเลี�ยง
ภาวะที�มีความเสี�ยงต่อความรุนแรงต่างๆ รวมทั�งโรคภยัและ
อุบตัิเหตุ 
  �.  จากหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรฉบบัครูผูส้อนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ วิชาสุขศึกษาไดม้ีการ
จดัการเรียนรู้เรื�องเพศศึกษาและการหลีกเลี�ยงปัญหาทางเพศ 
ใหก้บันกัเรียน และจากเอกสารคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ฝ่ายกิจการนกัเรียนไม่พบการรายงานเรื�องปัญหาทางเพศของ
นกัเรียน สรุปไดว้่านกัเรียนรู้จักเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องเพศศึกษา
และหลีกเลี�ยงปัญหาทางเพศ 

 

ผู้เรียนร้อยละ  98.53  ป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพตดิให้โทษและหลกีเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสียงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อบุัตเิหตุ และปัญหาทาเพศ 

 

ตวับ่งชี�ที� �.�  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานแนะแนว ฝ่าย

วิชาการ มีการประเมินพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) 

และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผูน้ ําโดยเข้าค่าย

ภาวะผูน้าํนกัเรียนชั�นมธัยม �-� และนกัเรียนประถม� เขา้ร่วม 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนได้จัดค่ายผู ้นํา โดยนํานายหมู่ลูกเสือ

ระดับประถม �-�  เข้าค่ายนายหมู่ เพื�อฝึกความเป็นผู ้นํา  

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที�หลากหลายที�ช่วยส่งเสริมให้

นกัเรียนไดม้ีความมั�นใจ และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  

  �.  จากการสรุปการประเมินพฤติกรรมนกัเรียนจากงานแนะ

แนว ฝ่ายวิชาการ นักเรียนส่วนใหญ่มีความเป็นตวัของตวัเอง 

มีความมั�นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม จากการสรุป

พฒันาบุคลิกภาพดา้นความเป็นผูน้าํ นกัเรียนทุกระดบัชั�นไดม้ี

การเขา้ค่ายภาวะผู ้นาํจากกิจกรรมต่างๆ  ทาํให้มีการพัฒนา

บุคลิกความเป็นผูน้าํ โดยดูไดจ้ากคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักให้เกียรติ�

ผูอ้ื�น 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

และรู้จกัใหเ้กียรติผูอ้ื�น เช่น แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนกัเรียน

ไดจ้ดักิจกรรมเลือกตั�งประธานคณะกรรมการนกัเรียน มีการจัด

กิจกรรมที�หลากหลาย เช่น ชมรมดนตรีและการแสดง, ชมรม

ดนตรีไทย และดนตรีสากล เพื�อเป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียนมี

ความกลา้แสดงออกและมีความมั�นใจ อีกทั�งยงัมีการส่งเสริม

นกัเรียนทุกคนเรื�องการแสดงออก โดยจัดให้มีงานราตรีเซนต์

หลุยส์สัมพนัธ์, งานหรรษามหาสงกรานต์ทั�งภายในโรงเรียน

และร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  มีการประกวดร้องเพลง  จดัเวที

ศกัยภาพให้กบันกัเรียนในช่วงเวลาพกัเที�ยงในทุกระดบัชั�น มี

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื�อพัฒนาให้ผูเ้รียนมีความมั�นใจ  

แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียนไดจ้ัดกิจกรรมค่ายอาสา

พฒันาชนบทเพื�อให้นักเรียนมีการรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื�น 

โครงการเยี�ยมผูด้อ้ยโอกาส ไดจ้ัดกิจกรรมใหก้บันกัเรียนดอ้ย

โอกาสในจังหวดัฉะเชิงเทรา เพื�อเป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียน

รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ ดูแลใส่ใจและจัดกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์ให้กบันักเรียนในทอ้งถิ�นอีกทั�งยงัเป็นการส่งเสริม

ใหน้กัเรียนรู้จกัรับผิดชอบสังคมที�ตนเองอยู ่

  �.  จากพฤติกรรมนักเรียน และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที�

ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการนั� นพบว่า นักเรียนรู้จัก

แสดงความชื�นชมผูอ้ื�นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ มีความมั�นใจ

ในตนเอง และมีความกลา้แสดงออกอย่างต่อเนื�องจากการเขา้

ร่วมกิจกรรมที�หลากหลาย 

 

ผู้เรียน ร้อยละ  97.88  ที�เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามมั�นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 

ตวับ่งชี�ที� �.�  มีมนุษย์สัมพนัธ์ที�ดีและให้เกียรตผู้ิอื�น 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

         โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื�อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดีต่อเพื�อน ครู และผูอ้ื�น 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกับเพื�อนตามวัย เช่น 

กิจกรรมวนัสําคญัต่างๆ  กิจกรรมทศันศึกษา  ค่ายอาสาพฒันา

ชนบท กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โครงการ

สานฝันสู่น้องวัยเรียน  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมเลือกตั� ง

ประธานนักเรียน ฯลฯ ผูเ้รียนทุกระดบัชั�นไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

โดยฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนกัเรียนมีการประเมินผล 

  �.  การประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักเรียนส่วนใหญ่ ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพนัธ์ที�ดีกับครู 

เพื�อนและบุคคลทั�วไป  

  �.  นกัเรียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที�ทางโรงเรียนจัด

ขึ�น มีการเข้าร่วมกิจกรรมกบัเพื�อนตามวัยของตนเอง อย่าง

เหมาะสม 

  �.  จากการจัดกิจกรรมต่างๆ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม     

ยิ�มแยม้ พูดคุย ทกัทายกบัเพื�อน ครู และผูอ้ื�น มีความสามคัคี 

แลกเปลี�ยนความคิดเห็น ร่วมมือกนัทาํงาน 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

พฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ผ่านทางการประเมินดา้น

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 

 

 

ผู้เรียน ร้อยละ  98.26  ที�มมีนุษย์สัมพนัธ์ที�ดีและให้เกยีรตผิู้อื�น 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  

                       นันทนาการ ตาม จนิตนาการ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ัดกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน ชมรม ดนตรี การแสดง กีฬา ศิลปะ ใหก้บันกัเรียน และ

ส่งเสริมให้นกัเรียนไดส้ร้างสรรคศ์ิลปะตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้

นกัเรียนมีความรักและความสนใจงานศิลปะการวาดภาพ โดย

ผ่านกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณี วนัสาํคญัต่างๆ ของไทย  

งานราตรีเซนตห์ลุยส์สัมพนัธ์ งานกีฬา กิจกรรมแข่งขนัโบวล์ิ�ง 

กรีฑาสี กีฬา SLC  GAME  ค่ายอาสาพฒันา งานดนตรีและการ

แสดง เพื�อใหน้กัเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง  

            โรงเรียนยงัมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมดนตรีเพื�อปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความสนใจและ

รักกิจกรรมดนตรี ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริม

หลักสูตร กิจกรรมวงดุริยางค์ ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรี

สากล และในการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระดนตรี/นาฏศิลป์ 

ไดก้าํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เครื�องดนตรีอย่างน้อย � ประเภท

ในแต่ละชั�นปี (ระดบัประถม �-� เรียนคียบ์อร์ด  ระดบั ป.�-� 

เรียนดนตรีไทย ระดับ ม.�-� เรียนขลุ่ย  ระดับ ม.�-� เรียน

ดนตรีสากล) มีการเขา้ร่วม 

  �.  นกัเรียนส่วนใหญ่รักและสนใจในงานศิลปะ การวาดภาพ 

โดยเขา้ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพในกิจกรรมต่างๆ เช่น 

วนัต่อตา้นยาเสพติด วนันกับุญหลุยส์ การประกวดวาดภาพวนั

แม่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ซึ� งนักเรียนได้ท ําการวาดภาพ

ตกแต่งสถานที�ต่างๆ ดว้ยตนเอง การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญั

ต่างๆ ทางศาสนา ประเพณี และวนัสาํคญัของไทย 

  �.  จากหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรฉบบัครูผูส้อนกลุ่ม

สาระศิลปะ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนวาดภาพอย่างถูกต้อง

ลักษณะของของการวาด มีการส่งเสริมความสามารถเป็น

รายบุคคล อีกทั� งยงัมีการคัดเลือกภาพนําไปใส่แฟ้มสะสม

ผลงานของตนเอง มีการสะสมชิ�นงาน/ผลงาน ตามที�ครู

มอบหมายจากสาระศิลปะ  มีการแข่งขนัวาดภาพในกิจกรรม

ต่างๆ  อยา่งหลากหลาย ทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน 

  �.  นักเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านสาระการเรียนรู้ของรายวิชาดนตรี

ไทย และนาฏศิลป์ จากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่ม

สาระดนตรี/นาฏศิลป์ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ รู้จัก เครื� อง

ดนตรี และสามารถเล่นดนตรีได ้นักเรียนยงัสามารถที�จะเขา้

ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ เช่น กิจกรรมวงโยธวาทิต 

กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล ซึ� งมีการจัดตั�งวงดนตรีต่างๆ 

ของโรงเรียนขึ� น และย ังสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วม

แข่งขนัวงดนตรีสากลทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน  การ

ส่งเสริมดา้นร้องเพลง โรงเรียนไดม้ีการส่งเสริมใหน้กัเรียนได้

เรียนรู้การร้องเพลงที�ถูกตอ้งผ่านรายวิชาดนตรีที�ไดเ้รียน 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

 ในหลกัสูตร ส่งผลใหน้ักเรียนหลาย ๆ คนไดเ้ขา้ประกวดร้อง

เพลง  

          โรงเรียนยงัส่งเสริมด้านการแสดงออกทางดา้นดนตรี 

นาฏศิลป์ โดยนักเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมการแสดงในกิจกรรม

ราตรีเซนต์หลุยส์ สัมพนัธ์ และกิจกรรมการแสดงในโอกาส

ต่างๆ ของโรงเ รียนมากมายทําให้นัก เ รียนมีความกล้า

แสดงออก 

  �.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี, 

กรีฑาสี และกีฬา SLC GAME จากการจัดกิจกรรมกีฬาให้กบั

นกัเรียนพบว่านกัเรียนทุกคนใหค้วามสนใจกิจกรรมกีฬา 

  �.   นักเ รียนทุกคนได้เ รียนกีฬาประเภทต่างๆ จากการ

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้พลศึกษา  และเขา้ร่วมกิจกรรมการ

แข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ ส่งผลใหจ้ากการแข่งขนักีฬาภายใน

โรงเรียน ไดส่้งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัภายนอกจนทาํใหไ้ดรั้บ

รางวลัต่างๆ มากมาย เช่น กีฬาบาสเกตบอล เทนนิส กอล์ฟ 

ว่ายนํ� า เป็นต้น ซึ� งจากการส่งเสริมดา้นกีฬาทาํให้นักเรียนมี

นํ�าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ 

 

ผูเ้รียน ร้อยละ 98.20   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกจิกรรมด้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กฬีานันทนาการ ตาม 

                                   จนิตนาการ 
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ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� �.� มสุีขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก  

                      กาํลงักาย สมํ�าเสมอ 

95.30 0.47 
    

 

ตวับ่งชี�ที� �.� มนีํ�าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพ 

                      ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

87.60 0.44 
    

 

ตวับ่งชี�ที� �.� สามารถป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพตดิ 

                      ให้โทษและหลกีเลี�ยงสภาวะที�เสี�ยงต่อ 

                      ความรุนแรง โรค ภัย อุบัตเิหตุและ 

                      ปัญหาทางเพศ 

98.53 0.98 

    

 

ตวับ่งชี�ที� �.� เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามมั�นใจ กล้า 

                      แสดงออกอย่างเหมาะสม 

�7.88 0.98 
    

 

ตวับ่งชี�ที� �.� มมีนุษยสัมพนัธ์ที�ดี ให้เกยีรตผิู้อื�น 98.26 0.98      

ตวับ่งชี�ที� �.� สร้างผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรมด้าน 

                      ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กฬีา/ 

                      นันทนาการ และสร้างผลงานตาม 

                      จนิตนาการ 

98.20 

 

0.98 

    

 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 1  รวมคะแนน 95.96 4.80      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม       

 

วธีิการพฒันา 

การพฒันาผูเ้รียนเพื�อใหผู้เ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและการออกกาํลงักายอยา่งสมํ�าเสมอนั�น 

ผูบ้ริหาร ครู และผูที้�เกี�ยวขอ้งในการจดัการศึกษา ตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนโดยไดม้ีการ

กาํหนดวิธีการพฒันาไวใ้นพนัธกิจเป้าหมายของแผนพฒันาสถานศึกษา พ.ศ. ���� – ���� และแผนปฏิบติั

การประจาํปี พ.ศ. ���8 รวมไปถึงการจดักิจกรรมต่างๆ เพื�อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ

และการออกกาํลงัสม ํ�าเสมอ 

ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ โรงเรียนจดัให้มี

กิจกรรม การอบรมผูเ้รียนหลงัเคารพธงชาติ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมดูแลเขตพื�นที�ทาํความสะอาด  เพื�อเป็น

การปลกูฝังเรื�องการดูแลสุขภาพ อนามยั  การปฏิบติัตนตามสุขบญัญติั �� ประการ ใหผู้เ้รียนมีความตระหนกั

และดูแลสุขภาพของตนเองอยา่งถกูวิธีมีการกาํกบัติดตามและใหค้าํแนะนาํจากครูประจาํชั�น และมีการบนัทึก
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ไวเ้ป็นหลกัฐานที�ชดัเจน  งานสุขอนามยัจดัใหแ้พทยแ์ละพยาบาลรวมถึงเจา้หนา้ที�สาธารณสุข เขา้มาตรวจ

สุขภาพใหก้บัผูเ้รียนภาคเรียนละ � ครั� ง ปีละ � ครั� ง เพื�อตรวจสุขภาพใหก้บัผูเ้รียน และจดัอบรมใหค้าํแนะนาํ

กบัผูเ้รียนเรื�องการดูแลสุขภาพ งานระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนไดจ้ัดอบรมให้กบัผูเ้รียนหญิงในระดบัชั�น

ประถมศึกษาปีที�  �-� เรื� องการดูแลสุขภาพวยัสาว มาให้ความรู้กบัผูเ้รียนในภาคเรียนที� � งานสุขอนามยั

ร่วมกับสาธารณสุขจังหวดัฉะเชิงเทราจัดอบรมให้กับผูเ้รียนแกนนําทุกระดับชั�นเรื� องอันตรายจาก

ไข้เลือดออก และนําผูเ้รียนไปช่วยกันให้ความรู้และขยายผลกับผูเ้รียนในโรงเรียนและชุมชนวรรณยิ�ง  

โรงพยาบาลโสธราเวชฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบ เอ ใหก้บัผูเ้รียนทุกระดบัชั�น งานกีฬาจดักิจกรรมกีฬา

หอ้งให้กบัผูเ้รียนทุกระดบัชั�นตลอดปีการศึกษา จดักิจกรรมกรีฑาสีให้กบัผูเ้รียนทุกระดบัชั�นโดยจดัขึ�นใน

ภาคเรียนที� � ปีละ � ครั� งคณะครู 

 ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีนํ� าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน โรงเรียน 

ไดใ้ชเ้กณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขเป็นเกณฑใ์นการ กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ดา้น

การเจริญเติบโตตามวยั และใชเ้กณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา หรือสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการกาํกบั ตรวจสอบ ติดตามพฒันาการดา้นร่างกายโดยจดัให้มี

การชั�งนํ� าหนัก และวดัส่วนสูง ผูเ้รียนทุกระดบัชั�นปีการศึกษาละ � ครั� ง ทาํการบนัทึกผลการชั�งนํ� าหนกั วดั

ส่วนสูงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยการทาํสถิติเปรียบเทียบนํ� าหนกั ส่วนสูงของผูเ้รียน และนาํเสนอในรูปแบบกราฟ

ครูประจาํชั�นรายงานผลให้ผูป้กครองรับทราบ โดยผ่านสมุดรายงานสุขภาพของผูเ้รียน ภาคเรียนละ � ครั� ง 

เพื�อสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างพฒันาการดา้นร่างกายแก่ผูเ้รียน มีการนาํโปรแกรมการวิเคราะห์ผล

การเจริญเติบโต และทดสอบสมรรถภาพทางกาย � ดา้น มาเป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์ผล การเจริญเติบโต 

ส่วนสูง และนํ� าหนกัตามเกณฑอ์าย ุโดยใชผ้ลตารางเปรียบเทียบขอ้มลู ของกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข 

���� รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลความสมบูรณ์ทางดา้นร่างกาย เช่น ความคล่องแคล่วว่องไว ความยดืหยุ่น 

ความเร็ว กาํลงัของกลา้มเนื�อ และความทนทานของกลา้มเนื�อ เป็นตน้ ซึ�งใชเ้กณฑว์ดัมาตรฐานการทดสอบ

ความสมบูรณ์ทางกาย (ICSPFT) ในระดบัอาย ุและเพศ ของผูเ้รียน ซึ�งใชเ้ป็นเกณฑว์ดัมาตรฐานการทดสอบ

ความสมบูรณ์ทางกายของกรมพลศึกษา หรือสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน

การกาํกบั ตรวจสอบ ติดตามพฒันาการดา้นร่างกายฝึกและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผูเ้รียน ดว้ย

การวิ�งระยะสั�น วิ�งเก็บของ ทดสอบความอ่อนตวั การยืนกระโดดไกล การลุกนั�ง เพื�อเป็นการทดสอบ

สมรรถภาพทางร่างกายใหแ้ก่ผูเ้รียนและนาํมาสู่การพฒันาปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

 โรงเรียนไดร้วบรวมขอ้มูลผูเ้รียนที�มีนํ� าหนกั และส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพื�อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาดา้นร่างกายใหแ้ก่ผูเ้รียน  จดักิจกรรมใหแ้ก่ผูเ้รียนที�มีนํ� าหนกั และส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

โดยโรงเรียนไดจ้ดัทาํโครงการหุ่นดีหุ่นสวยพร้อมทั�งแจง้ขอ้มลูใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบถึงผลของผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล  ดูแลเกี�ยวกบัการรับประทานอาหารที�มีประโยชน์ และส่งเสริมดา้นการออกกาํลงักาย  โรงเรียนได้

เขา้ร่วมประกวดโครงงานนวตักรรมสุขภาพดีเด่นโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา  ในการพฒันา

ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษและหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 
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อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศทางโรงเรียนไดจ้ดัให้มีการรอบรมให้ความรู้กบัผูเ้รียนทุกระดบัชั�น มีการสุ่ม

ตรวจความเป็นระเบียบของผูเ้รียนระดบั เพื�อเป็นการติดตามพฤติกรรมของผูเ้รียนทั�งภาพรวมของแต่ละ

ระดบัชั�น  และเป็นรายบุคคล  ตลอดจนมีการติดต่อประสานงานใหผู้ป้กครองรับทราบพฤติกรรมผูเ้รียน โดย

มีโครงการเยี�ยมบา้นผูเ้รียนและวนัพบผูป้กครอง ปีการศึกษาละ  �  ครั� ง มี โดยการตรวจปัสสาวะผูเ้รียนระดบั

มธัยมศึกษาปีที� � - � ทุกคน ปีการศึกษาละ � ครั� ง เชิญเจา้หนา้ที�สาธารณสุข จากโรงพยาบาล   บางนํ� าเปรี� ยว  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ซึ�งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาทาํการตรวจสารเสพติด   ผลการดาํเนินงานพบว่าผูเ้รียน 

ปลอดจากสารเสพติด  และสื�อลามกอนาจาร 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บความร่วมมือจากสถานีตาํรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา   จดัส่ง

ตาํรวจจราจรมาดูแลสวสัดิภาพความปลอดภยัของผูเ้รียน ร่วมกบัคุณครูหวัหนา้ระดบัชั�น  ในช่วงเวลา  ��.��-

��.�� น.   ในวนัจันทร์-วนัศุกร์  บริเวณหน้าโรงเรียนและชุมชน   เพื�อเป็นการสอดส่อง และติดตาม

พฤติกรรมของผูเ้รียน  ตลอดจน   ดูแลความปลอดภยัของผูเ้รียนเมื�อออกนอกบริเวณโรงเรียน   มีการจดัการ

อบรมใหค้วามรู้กบัผูเ้รียน  โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กบัผูเ้รียน  เรื� องการปฏิบติัตนให้

เป็นผูห่้างไกลจากยาเสพติด  ปัญหาทางเพศ  และอบายมุขต่าง ๆ จากวิทยากรที�มีความเชี�ยวชาญในดา้นต่าง ๆ 

จดัโครงการป้องกนัอุบติัภยัภายในโรงเรียน ซึ�งเป็นการบรรยายใหค้วามรู้เกี�ยวกบัภยัประเภทต่างๆ  รวมถึง

การปฐมพยาบาลผูป่้วยเมื�อเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการฝึกซอ้มการหนีภยั 

โรงเรียนไดส่้งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์กิจกรรมต่อตา้นอบายมุข สิ�งมอมเมา ความ

รุนแรงและปัญหาทางเพศ ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เช่นร่วมอบรมโครงการพฒันาเครือข่ายเสริมสร้าง

ภูมิคุม้กนัสุขภาพจิตและยาเสพติดในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดใน

ชุมชนวรรณยิ�ง เชิญวิทยากรจากสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทราไดม้าอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บัผูเ้รียนระดบั

มธัยมศึกษา เรื�องปัญหา และการต่อตา้นยาเสพติด  

 โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนใหเ้ห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัเพศ วยั

ตามบทบาทหน้าที�ของผูเ้รียนและเป็นตวัอย่างที�ดีแก่ผูอ้ื�น โดยไดจ้ดัโครงการกิจกรรมวนัสาํคญั โครงการ

หรรษามหาสงกรานต ์ งานดนตรีและการแสดง งานราตรีเซนตห์ลุยส์สมัพนัธ ์ ทุกระดบัชั�น โดยการที�ผูเ้รียน

เป็นผูม้ีความมั�นใจและกลา้แสดงออกในกิจกรรมหลาย ๆ ด้าน โครงการแกนนําการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกั และเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั�นใจ และกลา้แสดงออกถึง

ภาวะผูน้าํ และการบริหารงานในหน่วยงาน โครงการเยี�ยมผูด้อ้ยโอกาส แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนยงัเห็นคุณค่า

ของเพื�อนมนุษย ์และมีการเอื�อเฟื� อ  

 ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดีและให้เกียรติผูอ้ื�น โรงเรียนไดจ้ัดให้มีโครงการและ

กิจกรรมมีการวางแผนอบรมผูเ้รียนหนา้เสาธงเป็นประจาํทุกวนั   เพื�อเป็นการสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและ

คุณลกัษณะที�พึงประสงคใ์หเ้กิดขึ�นในตวัผูเ้รียน   มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   โดยใชเ้ทคนิควิธีการ

แบบเพื�อนช่วยเพื�อน  กระบวนการกลุ่ม หรือกิจกรรมการเขา้กลุ่ม   โดยทุกคนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็น  

และช่วยกนัแกไ้ขปัญหา  ตลอดจนมีการช่วยเหลือผูเ้รียนที�เรียนอ่อน   หรือมีการแลกเปลี�ยนความรู้ซึ�งกนั



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     124 

 

และกัน  จัดให้มีโครงการสานสายสัมพนัธ์บ้าน   และโรงเรียน  เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมการสร้างมนุษย์

สมัพนัธเ์พื�อสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างครู   ผูป้กครอง  และผูเ้รียน  กิจกรรมการเยี�ยมผูด้อ้ยโอกาส กิจกรรม

ค่ายอาสาพฒันาชนบท เพื�อใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกั และช่วยเหลือผูที้�ดอ้ยโอกาส โดยใหผู้เ้รียนไดไ้ปสมัผสักบั

ชีวิตจริง กิจกรรมสานฝันสู่นอ้งวยัเรียน เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ  ใหก้บัผูเ้รียนโรงเรียน

ต่างๆ ในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียน   เพื�อเป็นการใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการจดักิจกรรม การสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ มีมนุษยส์มัพนัธที์�ดี กบัผูเ้รียน ครู โรงเรียนต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 โรงเรียนไดม้ีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการ และส่งเสริมให้

ผูเ้รียนให้มีผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการประกวดผลงานทางวิชาการ เพื�อให้ผูเ้รียนสร้าง

ผลงานที�เกิดจากความคิดของตนเองและนาํความรู้มาใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างภาคภูมิใน เช่น งานดนตรี

และการแสดง โครงการ �� ปีราตรีเซนต์หลุยส์สัมพนัธ์  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมชมรม ดนตรีไทย 

ดนตรีสากล นาฏศิลป์ การแสดงวงโยธวาทิต  
 

ผลการพฒันา 

ผลการพฒันาผูเ้รียนตามมาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื�องใช้

ส่วนตัวสะอาด ปฏิบติัตนตามสุขบัญญติั �� ประการ ครบถว้น เขา้ร่วมกิจกรรมการออกกาํลงักาย เป็น

แบบอยา่งที�ดีมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงคเ์กี�ยวกบัดูแลรักษาสุขภาพกบัหน่วยงานภายนอก ผูเ้รียนมี

นํ� าหนัก ส่วนสูง พฒันาการทางร่างกาย สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้  ผูเ้รียนรู้เท่าทนัและ

สามารถปฏิบติัตนใหพ้น้จากสิ�งเสพติด สิ�งมอมเมา และอบายมุขต่าง ๆ รู้จกัวิธีดูแลรักษาตนเองใหป้ลอดภยั

จากความรุนแรงที�อาจจะเกิดขึ�นโดยไม่รู้ตวัจากโรคและอุบติัภยั อุบติัเหตุ การทะเลาวิวาท และปัญหาทางเพศ 

ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเองมีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถพฒันาและปรับปรุงตนเองไดส้มํ�าเสมอ มี

ความมั�นคงทางอารมณ์ กลา้แสดงออกอย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกบัเพศ วยั ตามบทบาทหน้าที�  สามารถให้

คาํปรึกษาแก่ผูอ้ื�นไดแ้ละเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ผูอ้ื�น  ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธที์�ดีกบัผูอ้ื�น 

สื�อสารระหว่างบุคคล ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกบัผูอ้ื�น  สร้างความสงบสุข  

จดัการกบัความขดัแยง้ได ้ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ปฏิบติัตนต่อผูอ้ื�นดว้ยความสุภาพอ่อนโยน  

อ่อนน้อม  ไม่แสดงพฤติกรรมที�ส่งผลเสียต่อตนเองและผูอ้ื�น  ปรับตวัไดดี้  ยืดหยุ่นต่อสิ�งที�เปลี�ยนแปลง 

คาํนึงถึงสิทธิหน้าที�ของตนเองและผูอ้ื�น  ผูเ้รียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 

และนนัทนาการ เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมีความสุข  สร้างสรรค์ผลงานไดต้ามจินตนาการของตน  และ

สามารถใชป้ระโยชน์จากศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและหรือนนัทนาการ ในชีวิตประจาํได ้

ผลการดาํเนินงานมาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งพึงพอใจใน

ผลการดาํเนินงานการดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน ผลการประเมินมีระดบัคุณภาพเฉลี�ยร้อยละ  

95.96  คุณภาพระดบั ดีเยยีม 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 

การส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในดา้นการมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพโรงเรียนควรจดักิจกรรมให้

ครอบคลุมกบัพฒันาการของผูเ้รียนในทุกระดบัชั�น  และมีการจดักิจกรรมสอดแทรกในวนัสาํคญัต่าง ๆ  ของ

โรงเรียน 
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มาตรฐานที�  2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพงึประสงค์ 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  มีคุณลักษณะที�พงึประสงค์ตามหลักสูตร 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิง เทราได้ด ํา เ นินการจัด

กิจกรรมที�ส่งเสริมคุณลักษณะที�พึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลาง  พ.ศ.2551ซึ� งระไว ้ 8  ประการ  และเพิ�ม  1  ประการ

ของโรงเรียน  คือ  ความนอบน้อมโดยมีการประเมินจาก

ครูผู ้สอนทุกรายวิชา  ส่งเสริมผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ

จุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยไดจ้ัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อเสริมสร้างให้

ผูเ้รียนมีความตระหนัก และเห็นความสําคญัของผู ้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์ ซึ� งทางโรงเรียนได้จัด

กิจกรรมดงันี�  เช่น งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(กิจกรรมพบ

พระชาํระใจ กิจกรรมโฮมรูม)โครงการจัดกิจกรรมวนัสําคัญ 

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 

  �.  ด้านความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ผู ้เรียนเข้าแถวเป็น

ระดบัชั�น เคารพธงชาติ สวดมนต์และทาํกิจกรรมในตอนเชา้

ก่อนเขา้เรียน และก่อนกลบับา้น แต่นักเรียนไม่เปล่งเสียงใน

การเพลงชาติ  สวดมนต ์ คิดเป็นร้อยละ  98.12 

  �.  ดา้นความซื�อสัตยสุ์จริต ผูเ้รียนเก็บทรัพยสิ์นที�มีค่า เช่น 

เงิน โทรศพัท ์กระเป๋า ฯลฯ จะนาํไปแจง้ที�หอ้งประชาสัมพนัธ์ 

หรือแจ้งครูงานปกครอง เพื�อคืนเจ้าของต่อไป  และครูจะ

บนัทึกความดีให้นักเรียนดว้ย  ส่วนนักเรียนที�มาสายจะไป

เขียนใบอนุญาตเขา้หอ้งเรียนที�หอ้งฝ่ายกิจการนกัเรียน แลว้นาํ

สําเนาไปแจ้งครูประจาํวิชาเพื�อเขา้ห้องเรียน  คิดเป็นร้อยละ  

96.50 

  �.  การมีวินัย ผูเ้รียนส่วนใหญ่ปฏิบตัิตาม ระเบียบของทาง

โรงเรียน เช่น การเขา้แถวเคารพธงชาติ  กิจกรรมในตอนเชา้ 

สวดมนต์ แต่งกายตามระเบียบของทางโรงเรียน การเข้า

หอ้งเรียนตามเวลา คิดเป็นร้อยละ 95.60 

  �.  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ใชห้อ้งสมุด การทาํงานที�

ครูมอบหมายใหส้ําเร็จ การเขา้ใชห้อ้งคอมพิวเตอร์เพื�อสืบคน้

ขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ  มีการบนัทึกการอ่านทุกระดบัชั�น   คิดเป็น

ร้อยละ  94.25 

  �.  การอยู่อย่างพอเพียง ผูเ้รียนไดรั้บการการส่งเสริมรณรงค์

กิจกรรมการออม  การฝากเงินกบัธนาคารโรงเรียนการใชเ้งิน

อยา่งจาํกดั  คิดเป็นร้อยละ  96.25 

  �.   มุ่ งมั�นในการทํางาน ผู ้เ รียนส่วนใหญ่ทํางานที�ค รู

มอบหมาย เช่น  การบา้น  ทาํรายงาน บนัทึกการอ่าน โครงงาน 

เสร็จทนัตามกาํหนดเวลา  คิดเป็นร้อยละ  94.90 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

   �.  รักความเป็นไทย ผูเ้รียนแสดงออกดว้ยการไหวเ้มื�อพบครู 

หรือผูป้กครองมาส่งที�โรงเรียน  นอกจากนั�นผูเ้รียนยงัไดรั้บ

การส่งเสริมให้ใส่ชุดผา้ไทยตามเทศกาลต่าง ๆ นอกจากนั� น

ผูเ้รียนยงัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัสงกรานต์  วนัพ่อวนัแม่ ร่วม

ทาํบุญตกับาตรและกราบพ่อแม่ผูม้ีพระคุณตามธรรมเนียมของ

ไทยอีกดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  95.89 

  �.  จิตสาธารณะ โรงเรียนไดก้าํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งมี จิตอาสา 

ผ่านโครงการค่ายอาสาพัฒนา  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

นกัศึกษาวิชาทหาร  ผูเ้รียนทุกคนจะเขา้ร่วมกิจกรรมทาํความ

สะอาด รอบชุมชน  ช่วยเหลือหน่วยงานอื�น ๆ ที�ขอความ

ร่วมมือ อาทิ  การช่วยเหลือดา้นการจราจร  กิจกรรมแห่เทียน

พรรษา  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลกัสูตร ร้อยละ 100 

  9.  มีความนอบนอ้มผูเ้รียนแสดงออกดว้ยการไหวเ้มื�อพบครู 

หรือผูป้กครองมาส่งที�โรงเรียนร้อยละ   94.30  

สรุปผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช  2551 ซึ� งระบุไว ้ 8  ประการ 

โรงเรียนไดเ้พิ�ม  1  ประการ  ดงันี�  

1) รักชาติ  ศาสน ์ กษตัริย ์

2) ซื�อสัตย ์ สุจริต 

3) มีวินยั 

4) ใฝ่เรียนรู้ 

5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6) มุ่งมั�นในการทาํงาน 

7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 

9) ความนอบนอ้ม 

  สรุปคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบัโรงเรียนคิดเป็น 

ร้อยละ  98.10 

 

ผู้เรียนร้อยละ  98.10   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  2.1 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  เอื�ออาทรผู้อื�นและกตญั�ูกตเวที 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความเอื�อ

อาทรผูอ้ื�นและกตญั�ูกตเวที  เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่แก่ผูด้อ้ยโอกาส  

ให้ความช่วยเหลือผู ้อื�นหรือมี ส่วนร่วมที�แสดงถึงความ

รับผิดชอบ  โดยมีกิจกรรมดงัต่อไปนี�  โครงการกิจกรรมวัน

สาํคญั  โครงการเพื�อนนกับุญมงฟอร์ต   

 

          จากการศึกษาเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี ����  

แผนงาน โครงการ กิจกรรม  งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการ

นักเรียน  งานอภิบาลสํานักผู ้อาํนวยการ  พบว่า ผูเ้รียนส่วน

ใหญ่ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ กิจกรรม

เยี�ยมผูด้อ้ยโอกาส,เยี�ยมบา้นนักเรียน,พิธีการพิธีกร,บรรพชา

สามเณร,คุณภาพชั�นเรียน,ตรวจปัสสาวะ,ค่ายอาสาพัฒนา

กิจกรรมภายใน ภายนอก ,งานสัมพนัธ์ชุมชน,กีฬา,การแสดง

,วงโยธวาธิตผูเ้รียนส่วนใหญ่ไดแ้สดงความเอื�ออาทรผูอ้ื�นและ

กตญั�ูกตเวที  ช่วยเหลือกิจการงานผูอ้ื�นและส่วนรวมผลการ

ดาํเนินงานผูเ้รียนมีความเอื�ออาทร มีนํ�าใจต่อผูอ้ื�น รู้จกัแบ่งปัน

เสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม บาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

แสดงความกตัญ�ูต่อบิดา มารดาและผู ้มีพระคุณ เอาใจใส่

ช่วยเหลือกิจการงาน ตอบแทนผู ้มีพระคุณ ประพฤติตนเป็น

นักเ รียนที�ดี  ยึดมั�นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ผูเ้รียนรับ

ฟังความคิดเห็นผูอ้ื�น  มุ่งมั�นในการเรียน  ดูแลรักษาสิ�งของทั�ง

ส่วนร่วมและส่วนตวั 

 

ผู้เรียนร้อยละ   99.82    มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  2.2 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  ยอมรับความคดิและวฒันธรรมที�แตกต่าง 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนส่งเสริมผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่าง

สุภาพ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื�นดว้ยความเขา้ใจ ยอมรับใน

ความแตกต่างทางวฒันธรรม เช่น กฎกติกาแห่งกิริยามารยาท 

การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน การประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา แนวความคิด ความเชื�อ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 

อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที�ถูกต้อง มีการสื�อสารอย่าง

สร้างสรรค ์ แนะนาํโน้มน้าวผูอ้ื�นใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี  โดย

ดาํเนินกิจกรรมดงัต่อไปนี�  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โครงการจดักิจกรรมวนัสาํคญั   

          จากการศึกษาเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี ����  

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานอภิบาลสํานักผู ้อ ํานวยการ  สังเกตสภาพจริง  การใช้

ชีวิตประจําวันของผู ้เรียนที�นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และ

อิสลาม การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  การทาํงานร่วมกัน

ของผูเ้รียน  การช่วยเหลืองานครูเมื�อมีกิจกรรม สัมภาษณ์  ครู

ฝ่ายวิชาการ  ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ครูผู ้สอนระดบัประถม

และมัธยม นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา พบว่า   

ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น จัดกิจกรรมถนนเด็กเดินร่วมกบั

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมค่าพฒันาผูน้าํนักเรียน

โรงเรียนในเครือฯจัดแข่งขันฟุตบอลเชื�อมสัมพนัธ์ในระดับ

มธัยมปลาย  จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนของโรงเรียนเซนต์

หลุยส์ จัดกิจกรรมเวทีศกัยภาพช่วงพกักลางวนั  จัดกิจกรรม

อ่านสันติภาพและสงบนิ�งร่วมจิตอธิฐาน � นาที  เนื�องในวนั

วนัสันติภาพสากล ����  ผู้ เรียนส่วนใหญ่ยอมรับความคิด

และวัฒนธรรมที�แตกต่างกัน สามารถใช้ชีวิตประจําวัน อยู่

ร่วมกันในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  และผู้ เรียนแสดงความ

คิดเห็นของตนเองอย่างสุภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ อื�น   ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทาง

วฒันธรรม  แสดงมารยาทที�เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่

รวมกนั   ปรับตวัและร่วมกิจกรรมกบัผู้อื�นอย่างเหมาะสม 

 

ผู้เรียนร้อยละ  98.47     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  2.3 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพฒันา สิ�งแวดล้อม 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ผูเ้รียนเข้าใจ รู้และตระหนักถึงคุณค่าของสิ� งแวดลอ้ม 

ร่วมอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ� งแวดล้อม  และ

บาํรุงรักษาสาธารณสมบตัิดว้ยความเต็มใจ  ซึ� งทางโรงเรียนได้

จดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการแหล่งการเรียนร้และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  เป็นตน้ 

          จากเอกสาร แผนปฏิบัติการประจาํปี ����  แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน งาน

อภิบาลสาํนกัผูอ้าํนวยการ  สังเกตสภาพจริง   การเปิด – ปิดนํ�า  

การเปิด- ปิดไฟในหอ้งเรียน การทาํเวรประจาํวนั  เวรประหยดั   

สัมภาษณ์ ครูฝ่ายวิชาการ ครูฝ่ายกิจการนกัเรียน คณะกรรมการ

นักเรียน นักเรียนและพนักงาน  พบว่ า   ผู ้เ รียนมีการใช้

ทรัพยากรนํ�าอยา่งประหยดั เปิด – ปิดนํ� าทุกครั� งที�มีการใช ้ ปิด

ไฟเมื�อเลิกใชห้รือออกจากหอ้งเรียนทุกครั� ง  ผูเ้รียนมีการแบ่ง

หน้าที�ทาํความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเรียน

และบริเวณโรงเรียน มีกิจกรรม ทาํความสะอาดใหญ่ปีละ � 

ครั� ง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมรําลึกสืบ นาคะ

เสถียร ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์

และพัฒนาสิ�งแวดล้อมผู้ เ รียนเข้าใจถึงความสําคัญของ

สิ�งแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีความตระหนักรู้คุณค่าของ

สิ�งแวดล้อมร่วมอนุรักษ์และพฒันาสิ�งแวดล้อมปิดไฟทุกครั �งที�

ออกจากห้องเรียน  การให้ความร่วมมือด้านการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา  การรักษาสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียนและบริเวณรอบนอกให้เกิดความสะอาดอยู่เสมอ  

และการนําสิ�งที�เหลอืใช้นํามาประยุกต์ใช้ใหม่ 

 

ผู้เรียนร้อยละ  98.09   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  2.4 
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ตวับ่งชี�ที�  2.5  พฒันาค่านิยมตามแนววถิีจติของนักบุญหลุยส์  มารีย์กรีญอง  เดอมงฟอร์ต  และ 

                         การมีส่วนร่วมในการกระทําเพื�อการเปลี�ยนแปลงในสังคม  (BSG.)  (MEC.P.11) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาค่านิยมตามแนววิถี

ของนักบุญหลุยส์  มารียก์รีญอง  เดอมงฟอร์ต  และการมีส่วน

ร่วมในการกระทาํเพื�อการเปลี�ยนแปลงในสังคม  มีการจัด

กิจกรรมทั� งภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยมีกิจกรรม

ดงัต่อไปนี�   โครงการค่ายเพื�อนนักบุญมงฟอร์ต,  งานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

          จากเอกสาร แผนปฏิบัติการประจาํปี ����  แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม งานอภิบาลสาํนักผูอ้าํนวยการ  ฝ่ายกิจการ

นกัเรียน  สังเกตสภาพจริง  การทาํงานร่วมกนัของผูเ้รียน  การ

แต่งกาย  การมาเรียน  การช่วยเหลืองานครูเมื�อมีกิจกรรม  

สัมภาษณ์  ครูฝ่ายวิชาการ  ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ครูผูส้อน

ระดบัประถมและมธัยม นกัเรียนระดบัประถมและมธัยมศึกษา  

กรรมการสภานักเรียนระดับประถมและมัธยม ผู ้ปกครอง 

พนกังาน พบว่า  จากแผนงานของอภิบาลไดส่้งเสริมใหผู้เ้รียน

เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายเพื�อนนักบุญมงฟอร์ต ไปสัมผสัวิถีชีวิต

ของชาวบา้นในชนบท ตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์มารี 

ก รี ญอ ง  เ ด อ มงฟ อ ร์ ต   เ พื� อ ใ ห้ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้  ผ่ า น

ประสบการณ์ตรง มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวตัิและ

ผลงานของนักบุญหลุยส์ ผูเ้รียนสามารถศึกษาแนวทาง จิตตา

รมณ์ที�ท่านมีจิตอาสา เอื�อเฟื� อต่อคนยากไร้ สามารถนาํค่านิยม

ของท่านสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั ผู้ เรียนสว่น

ใหญ่พัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ 

กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และการมีส่วนร่วมในการกระทําเพื�อ

การเปลี�ยนแปลงในสงัคมผู้ เรียนประพฤติตนตามค่านิยมตาม

แนววิถีนักบุญหลยุส์  มารีย์กรีญอง  เดอมงฟอร์ต  มีมิติทาง

สงัคม  มีความยุติธรรม  มีสนัติภาพ  และเสรีภาพ  และมีมิติ

ของบคุคล  สามารถทํางานร่วมกบัผู้อื�นได้ 

 

ผู้เรียนร้อยละ   98.60        มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  2.5 
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ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� �.� มคุีณลกัษณะที�พงึประสงค์ตามหลกัสูตร  98.10 1.96      

ตวับ่งชี�ที� �.� เอื�ออาทรผู้อื�น และกตญั�ูต่อผู้มพีระคุณ 99.82 1      

ตวับ่งชี�ที� �.� ยอมรับความคดิและวฒันธรรมที�ต่างกนั 98.47 0.98      

ตวับ่งชี�ที� �.� ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพฒันา 

                     สิ�งแวดล้อม 
98.09 0.98     

 

ตวับ่งชี�ที� 2.5 พฒันาค่านิยมตามวถิีจติของนกับุญ 

                      หลุยส์  มารีย์  กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ตและ 

                      การมส่ีวนร่วมในการกระทําเพื�อการ          

                      เปลี�ยนแปลงในสังคม  (FSG) (MEC.P.11) 

98.60 - 

    

 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 2  รวมคะแนน 98.62 4.93      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม       

 

วธีิการพฒันา 

การพฒันาผูเ้รียนเพื�อให้มีคุณธรรม จริยธรรม ผูบ้ริหาร ครูและผูที้� เกี�ยวขอ้งในการจดัการศึกษา 

ตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียน โดยไดก้าํหนดวิธีการพฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรมไวใ้น พนัธกิจ

เป้าหมายของแผนพฒันาสถานศึกษา พ.ศ.2553 – 2558  และแผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ.���8 รวมไปถึงการ

จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื�อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค์ตามที�โรงเรียนได้

กาํหนดไว ้ 

ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช ���� 

ซึ�งระบุไว ้ �  ประการ  และเพิ�ม  1  ประการ  คือความนอบนอ้ม ส่งเสริมผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่น

ที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อ

เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึง

ประสงค์   ซึ�งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังนี�  เช่น กิจกรรมพบพระชาํระใจ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม

ธนาคารความดี งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการจดักิจกรรมวนัสาํคญั โครงการบรรพชาสามเณร

เฉลิมพระเกียรติ โครงการ � รั� วลอ้มโรงเรียนป้องกนัยาเสพติด  เป็นตน้ นอกจากนั�นทางโรงเรียนยงัได้

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เช่น งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร  กิจกรรม

วนัต่อตา้นลดความรุนแรงกบัเด็กและสตรีในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัโดยสาํนักงานอยัการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และลดอุบัติภัยบนทอ้งถนน จัดโดยสํานักงานตาํรวจภูธรจังหวดัฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมวนัพ่อกิจกรรมสืบสานวฒันธรรมไทย เป็นตน้ 

ผูเ้รียนแสดงออกถึงความมีนํ� าใจ  เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่แก่ผูด้อ้ยโอกาส ให้ความช่วยเหลือผูอ้ื�นมีความ

กตญั�ูกตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ  ประพฤติตนที�ถกูตอ้งเหมาะสม  สุภาพ นอบนอ้ม โอบออ้มอารี ช่วยเหลือผูอ้ื�น  

รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น  มุ่งมั�นในการเรียน  ดูแลรักษาสถานที�  สิ�งของทั�งส่วนรวมและส่วนตวั ยดึมั�นใน

วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยมีการจดักิจกรรม

ดงันี�  เช่น กิจกรรมวนัไหวค้รู กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ โครงการพบพระชาํระใจ 

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานระเบียบวินยั   

เป็นตน้ 

ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น  และเข้าใจ

สภาพแวดลอ้มของวฒันธรรม  เช่น  มารยาท  การแต่งกาย  ภาษาพดู ภาษาเขียน ศาสนา ความคิด เป็นตน้ ซึ�ง

ทางโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ � รั� วโรงเรียนป้องกนัยาเสพติด โครงการระบบการดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีไทยลอยกระทง โครงการหรรษามหาสงกรานต์ งาน

สภาผูเ้รียน งานกีฬา งานกิจกรรมภายใน ภายนอก เป็นตน้ 

ผูเ้รียนเขา้ใจ รู้และตระหนักถึงคุณค่าของสิ�งแวดลอ้ม ร่วมอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 

ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  และบาํรุงรักษาสาธารณสมบติัดว้ยความ

เต็มใจ  ซึ�งทางโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ General Cleaning Day โครงการประเมินคุณภาพ

ชั�นเรียน เป็นตน้ 
 

ผลการพฒันา 

 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มาโรงเรียนทนัเวลา  มีความกตญั�ูกตเวทีเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว    ชุมชนและ

สงัคม   มีนํ� าใจรู้จกัการบริจาคสิ�งของเพื�อส่วนรวมโดยแบ่งปันทรัพยสิ์นและสิ�งของเพื�อผูอ้ื�น ผูเ้รียนมีการปฏิบติั

ตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเขา้แถว เคารพธงชาติ   มีความนอบนอ้ม  รู้จกั          กฎระเบียบวินัย

พื�นฐานของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด   สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนและรับผดิชอบงานที�ครูมอบหมาย  การเดิน

ผา่นครูและผูใ้หญ่อยา่งสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ  และการใชอุ้ปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า 

ผูเ้รียน มีความรับผดิชอบ ปฏิบติัตามหลกัธรรมเบื�องตน้ของศาสนาที�ตนนบัถือ  ซื�อสัตยสุ์จริต กตญั�ูกตเวที 

เมตตากรุณา เอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่ประหยดัทรัพยากร ภูมิใจในความเป็นไทย     แต่งกายสะอาด  เรียบร้อยถกูตอ้ง

ตามระเบียบของโรงเรียน  มาเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ 

ผลการดาํเนินงานมาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์ ทุกฝ่ายที�

เกี�ยวขอ้งพึงพอใจในผลการดาํเนินงานการดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน ผลการประเมินมี

ระดบัคุณภาพเฉลี�ยร้อยละ   98.62 คุณภาพระดบั ดีเยี�ยม 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยเนน้ความเป็นอตั

ลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  ควรปลกูฝังให้นกัเรียนมีการไหวที้�ถูกตอ้ง   และมีการจดัการประกวด

แข่งขนัภายใน  และภายนอก  เพื�อใหน้กัเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของนกัเรียน 
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มาตรฐานที�  �  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ 

                        พฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

                        สื�อต่างๆ รอบตวั 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดก้าํหนดแนวทางการ

พฒันาผูเ้รียนผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องโดยกาํหนดไวใ้น

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 – 2558 และแผน

ปฏิ บัติ ง าน ป ระ จํา ปี ก าร ศึ กษ า  2554 แ ล ะห ลักสู ตรข อ ง

สถานศึกษา   รวมไปถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน  ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื�อต่างๆ  รอบตัว  มี

ทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั�งคาํถาม  เพื�อคน้ควา้

หาความรู้เพิ�มเติม  เรียนรู้ร่วมกนั เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน โรงเรียนไดก้ารจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียน

มีการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน

สามารถคน้ควา้ข้อมูลความรู้ทั�งที�เป็นเอกสารและสื�อไดจ้าก

หอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที�โรงเรียนไดจ้ัดไวอ้ย่าง

หลากหลาย เช่น หอ้งสมุด หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  อุทยาน

การศึกษาเซนต์หลุยส์   ศาลาแหล่งการเรียนรู้  �  กลุ่มสาระฯ  

ศาลาทรงไทย  สวนพฤกษศาสตร์  สวนนกและฐานความรู้ ที

สามารถพัฒนาผู ้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  สังเคราะห์ 

วิเคราะห์ จุดเด่น จุดดอ้ย ของตนเองได ้มีการมอบเกียรติบตัร

รางวลัยอดนักอ่านใหก้บันักเรียน จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น  ธุดงคศึกษา  การจัดนิทรรศการ  วนัสําคญั

ต่างๆ กิจกรรมรักการอ่าน   กิจกรรมการแข่งขนัเกมทศกณัฐ์

หนงัสือ  กิจกรรมการแข่งขนัสุภาษิตน่ารู้   กิจกรรมการแข่งขนั

ตอบคาํถามสารานุกรมไทย  กิจกรรมลับสมองลองลุ ้นโชค   

กิจกรรมหอ้งสมุดเคลื�อนที�  โครงการสัปดาห์หอ้งสมุด 

  �.  จากเอกสารสรุปกิจกรรมสมุดบนัทึกการอ่าน  สถิติการยมื

คืนหนงัสือจากหอ้งสมุด   ผูเ้รียนร้อยละ  ���  อ่านหนงัสือ

นอกจากหลกัสูตร อยา่งนอ้ยเดือนละ  �  เล่ม 

  �.  จากการสรุปโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  ผูเ้รียน

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื�อเพิ�มพูนความรู้ใหก้บัตนเอง   

  �.  จากการสรุปโครงการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น  ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็และจดบนัทึกขอ้มูลและ

เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจาํเดือน จัด

กิจกรรมทุกเดือนที�หอ้งสมุด เดือนละ 1 ครั� ง  และมีการแข่งขนั

เปิดสารานุกรมไทย ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ถึงมธัยมศึกษา

ปีที� � จดักิจกรรมสร้างเสริมนิสัยการอ่าน และกิจกรรมวางทุก

งานอ่านทุกคน ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� �-�   

  จากการสัมภาษณ์นกัเรียนพบว่า  ระดบัชั�น ป.4 -ป.6 ระดบัชั�น

ละ 1 หอ้งเรียน  พบว่านกัเรียนสนใจที�จะเขา้ใชห้อ้งสมุด และ

อ่านหนงัสือที�หอ้งสมุดจดัมุมรักการอ่านใหห้ลงัหอ้ง  

 

 

ผู้เรียนร้อยละ     98.54       มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  3.1 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน และตั�งคาํถามเพื�อค้นคว้าหาความรู 

                       เพิ�มเตมิ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนได้ส่งเสริมกระบวนการคิดวิ เคราะห์ของ

นักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเ รียน รู้แบบโครงงาน  

(Project  approach)  ให้นักเรียนทุกระดับชั�น จัดกิจกรรมการ

ประกวดโครงงาน  การจดักิจกรรมวนัสุนทรภู่   การจดักิจกรรม

วนัภาษาไทย  ไดม้ีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการแข่งขนัการ

แต่งคาํประพนัธ์    การแต่งโคลง  กลอน  การอ่านร้อยแกว้ร้อย

กรอง   การเขียนเรียงความ  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเซนต์

หลุยส์  ฉะเชิงเทรา    เป็นผูท้ี�รักการอ่าน  และใชเ้วลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน์ครูผู ้สอนทุกกลุ่มสาระการเ รียน รู้  ใช้วิ ธีการ

ประเมินผลที�เนน้จากสภาพจริง โดยนักเรียนไดเ้ขียนรายงาน 

การสรุปผล  การรายงานผล  ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม  การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล 

  �.  จากการศึกษาเอกสารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

ผูเ้รียนสามารถอา่นและจบัประเดน็ใจความหลกัจาก

หนงัสือพิมพ ์ บทความ  หรือสิ�งพิมพต์่าง ๆ   

  �.  จากการศึกษาเอกสารโครงการ วนัสาํคญัต่างๆ และใช้

ทกัษะดา้นการอ่านมาพฒันาศกัยภาพของตนในดา้นการใช้

ภาษา  

  �.  จากการศึกษาเอกสารโครงการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น  และกิจกรรมธุดงคศึกษา แสดงความคิดเห็น และ

เปลี�ยนความรู้กบัผูอ้ื�นได ้

  �.  จากการศึกษาเอกสารโครงการ Academic  Day ผู ้เรียน

สามารถเขียนและพูดถ่ายทอดความรู้  ความรู้ สึกนึกคิด  

เรื�องราว  ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ตั�งคาํถามเพื�อคน้ควา้หา

ความรู้เพิ�มเติมได ้

 

ผู้เรียนร้อยละ    100       มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  3.2 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความคดิเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีการรู้

เรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้แบบกลุ่มกับ

เพื�อนเพื�อเรียนรู้ร่วมกนั  มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น องค์

ความรู้และวิธีการเรียนรู้ระหว่างกัน แบ่งหน้าที�และความ

รับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกนัไดอ้ย่างเหมาะสมหลากหลาย 

เพื�อเป็นการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมของผูเ้รียน อยา่งมีระบบ 

ขั�นตอน วางแผนการทาํงาน ดาํเนินงานตามขั�นตอนที�กาํหนด 

มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไ้ข การทาํงานเป็นระยะ 

ๆ เพื�อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ที�ตั�งไว ้ เช่น กิจกรรมพฒันา

ผู ้เ รียนธนาคารรีไซเคิลกิจกรรมธุดงคศึกษา � กลุ่มสาระ 

กิจกรรมโครงงาน � กลุ่มสาระ เป็นตน้ 

  �.  จากการศึกษาเอกสารโครงการกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ  

ผูเ้รียน เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ และใชท้กัษะดา้น

การอ่านมาพฒันาศกัยภาพของตนในดา้นการใชภ้าษารวมทั�งมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ และรับผิดชอบต่อหนา้ที�ภายในกลุ่ม  

  �.  จากการศึกษาเอกสารโครงการ Academic  Day สามารถ

เขียนและพูดถ่ายทอดความรู้  ความรู้สึกนึกคิด  เรื�องราว  

ตลอดจนประสบการร์ต่างๆ ตั�งคาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้

เพิ�มเติมได ้  และเห็นถึงความสาํเร็จของการทาํงานเป็นทีม 

จ า ก ก า ร สั มภ า ษ ณ์  พ บ ว่ า จ า ก ก า ร สั มภ า ษ ณ์ ค รู ผู ้ส อ น

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาํนวน    คนพบว่า จากการ

สังเกตสภาพจริงมีการเรียนเป็นกลุ่มในหอ้งเรียนค่อนขา้งนอ้ย  
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 
          ส่วนใหญ่คุณครูเป็นผูน้าํกิจกรรมสาธิตหรือบรรยาย จึงไดสุ่้ม

ถามนกัเรียนไดค้วามว่า คุณครูไม่ค่อยเปิดโอกาสใหน้กัเรียน

จบักลุ่มจบัคู่แลกเปลี�ยน ความเห็น เสวนาในชั�นเรียนซึ�งตรง

กบัสิ�งที�พบในการศึกษาเอกสารแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

ผู้เรียนร้อยละ   92.17     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  3.3 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  

สามารถใช้เทคโนโลยีสื�อสารในการสืบค้น  และนําเสนอ

ขอ้มูล ผลงานต่าง ๆ เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพโดยโรงเรียนไดจ้ดัใหม้ีห้องปฏิบตัิการต่าง ๆ เพื�อ

รองรับการจัดการเ รียนการสอนอย่างครบถ้วน  มีศูนย์

ใหบ้ริการดา้นอินเทอร์เน็ตเพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใชบ้ริการสืบคน้

ขอ้มูล ซึ� งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กบันักเรียน เช่น 

กิจกรรมประกวดโครงงาน โครงการ Academic Day เป็นต้น

เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  �.  จากสถิติการใชง้านเวบ็ไซต ์ ผูเ้รียนร้อยละ  ���  สามารถ

ใชเ้ทคโนโลยีที�ทนัสมยัในการคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม จาก

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน 

  �.  จากการศึกษาเอกสารการคน้คว้าสารสนเทศ   ผู ้เรียน     

ร้อยละ ��� ใชข้อ้มูลสารสนเทศไปพฒันาต่อยอดความรู้เดิม

ใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

   จากการศึกษาเอกสารพบว่า  รายงานประเมินตนเองปี

การศึกษา  2558  รายงานระบบสารสนเทศสถานศึกษาปี

การศึกษา   2558  แผนปฏิบัติงานห้องสมุด  ส รุปผลการ

ดาํเนินงานหอ้งสมุด  สรุปผลการดาํเนินงาน แผนปฏิบตัิงาน

หอ้งสมุด  กิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน 

  จากการสัมภาษณ์พบว่า ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในกลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีจ ํานวนครู  9    คน พบว่า

โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรที�กาํหนด 

  จากการสัมภาษณ์นักเรียนพบว่า   นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์ที�

บา้นในการสืบคน้ขอ้มูล เพราะไม่ค่อยมีโอกาสทาํที�โรงเรียน 

นักเรียนสนใจเขา้ website ของโรงเรียนเพื�อติดตามข่าวสาร 

และใช ้Google ที�บา้นเพื�อหาขอ้มูลทาํการบา้น (พบว่าคุณครู

แนะนําตวัอย่างนาํเสนอเพื�อศึกษาคน้ควา้ให้นักเรียนอ้างอิง

แหล่งที�มาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการอา้งอิง)   พบว่า

นกัเรียนมีการนาํเสนอผลงานเป็นรายบุคคลและเป็นงานกลุ่ม 

 

ผู้เรียนร้อยละ   97.58    มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  3.4 
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ตวับ่งชี�ที�  3.5  ใฝ่รู้  แสวงหาความเชื�อ  ค่านิยม  วถิีชีวติ และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจาํวนั 

            (BSG) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิง เทรา   ได้จัดกิจกรรม

โครงการที�ส่งเสริมให้ผู ้เรียนใฝ่รู้  แสวงหาความเชื�อค่านิยม  

วิถีชีวิตของคนในท้องถิ�นและนําไปประยุกต์ใช้ในการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนั (BSG) 

          -มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบธุดงคศึกษาทุกระดับชั� น  โดยการจัด

กิจกรรมธุดงคศึกษาตามวนัสาํคญัต่าง ๆ และมีการเชิญวิทยากร

มาใหค้วามรู้ในเรื�องของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

          จากการศึกษาเอกสารและผลงานพบว่ามีผลงานและเขา้

ร่วมกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ เกี�ยวกับค่านิยม/ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น/ภูมิปัญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ

ชุมชน องค์กรต่างๆ โรงเรียนมีการบูรณาหลกัสูตรและจัด

กิจกรรมที�หลากหลาย เพื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ค่านิยม/ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น/ภูมิปัญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จาก

การสัมภาษณ์ พบว่า   นกัเรียน ดูเหมือนผูป้กครองพยายามให้

นกัเรียนใฝ่รู้จากการเรียนพิเศษ เพื�อเพิ�มเกรดมากกว่าการเพิ�ม

ประสบการณ์จากการเรียนรู้ชีวิตประจาํวนั 

 

ผู้เรียนร้อยละ      91.61       มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  3.5 

 

ตวับ่งชี�ที�  3.6  มีวจิารณญาณในการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมอย่างฉันท์มิตร (BSG) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิง เทรา   ได้จัดกิจกรรม

โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีวิจารณญาณอยา่งฉันทม์ิตร (BSG) 

          - มีกา รจัดกิจ กร รมก าร เ รีย นก ารส อน ในร าย วิชา

ภาษาต่างประเทศและภาษาจีน  โดยผู ้เรียนได้เรียนรู้ภาษา

วฒันธรรมจากครูผูส้อนที�เป็นชาวต่างประเทศและไดม้ีการจัด

กิจกรรมตามวนัสาํคญัสากลและของไทย 

          -  มีการจดักิจกรรมการศึกษานอกสถานที�เพื�อใหผู้เ้รียนมี

ความเขา้ในความแตกต่างของวฒันธรรมแต่ละประเทศและได้

แลกเปลี�ยนเรียนรู้วฒันธรรมอยา่งสร้างสรรค ์

  �.  จากการศึกษาเอกสารโครงการค่ายเพื�อนนกับุญ 

มงฟอร์ต  ผูเ้รียน  ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมของทอ้งถิ�น

นั�น ๆ  

  �.  จากการศึกษาเอกสารโครงการกิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ  

ผู ้เรียน  เข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ และได้เรียนรู้

วัฒนธรรมจากการทํากิจกรรมร่วมกัน  เช่น  ว ันตรุษจีน  

กิจกรรม  English  Day  เป็นตน้  

  จ า ก ก า ร สั ง เ ก ตส ภ า พ จ ริ ง พ บ ว่ า  โ ร ง เ รี ย น มีก า ร จั ด

สภาพแวดล้อมและกิจกรรมเพื�อให้ผู ้เรียนได้สัมผัสความ

หลากหลายทางวฒันธรรม มีชาวต่างชาติหลากหลาย 

 

ผู้เรียนร้อยละ  99.24        มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  3.6 
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ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� �.� มนีิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหา 

                      ความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื�อ 

                      ต่างๆ รอบตวั 

98.54 1.97 

    

 

ตวับ่งชี�ที� �.� มทีักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั�ง 

                      คาํถามเพื�อค้นคว้าหาความรู้เพิ�มเตมิ 

100 1.00 
    

 

ตวับ่งชี�ที� �.� เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความ 

                     คดิเห็น เพื�อการ เรียนรู้ระหว่างกนั 

92.17 0.92 
    

 

ตวับ่งชี�ที� �.� ใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนําเสนอ 

                      ผลงาน 

97.58 0.98 
    

 

ตวับ่งชี�ที� �.5 ใฝ่รู้  แสวงหาความเชื�อ  ค่านิยม  วถิชีีวติ 

                      และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจาํวนั   

                      (FSG)(BSG.มาตรฐาน  6.4 หน้า 10 ) 

91.61 - 

    

 

ตวับ่งชี�ที� �.6 มวีจิารณญาณในการแลกเปลี�ยน 

                     วฒันธรรมอย่างฉันท์มติร  (FSG)   

                     (BSG.   มาตรฐาน  6.5  หน้า 10 ) 

99.24 - 

    

 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 3  รวมคะแนน 97.07 4.85      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม       

 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาผูเ้รียนผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�องโดยกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 – 2558 และแผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2558 และหลกัสูตรของสถานศึกษา   

รวมไปถึงนโยบายการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื�อต่างๆ  

รอบตวั  มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั�งคาํถาม  เพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม  เรียนรู้ร่วมกนั

เป็นกลุ่ม  แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหว่างกนั และสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน โรงเรียนไดก้ารจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง นักเรียนสามารถคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ทั�งที�เป็นเอกสารและสื�อไดจ้ากหอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้
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ต่าง ๆ ที�โรงเรียนไดจ้ดัไวอ้ย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  อุทยานการศึกษา

เซนต์หลุยส์   ศาลาแหล่งการเรียนรู้  �  กลุ่มสาระฯ  ศาลาทรงไทย  สวนพฤกษศาสตร์  สวนนก ที�สามารถ

พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความคิดสร้างสรรค ์ สงัเคราะห์ วิเคราะห์ จุดเด่น จุดดอ้ย ของตนเองได ้มีการมอบเกียรติ

บตัรรางวลัยอดนกัอ่านให้กบันกัเรียน จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ธุดงคศึกษา  การจดั

นิทรรศการ  วนัสาํคญัต่างๆ กิจกรรมรักการอ่าน   กิจกรรมการแข่งขนัเกมทศกณัฐ์หนังสือ  กิจกรรมการ

แข่งขันสุภาษิตน่ารู้   กิจกรรมการแข่งขันตอบคาํถามสารานุกรมไทย  กิจกรรมลบัสมองลองลุน้โชค   

กิจกรรมหอ้งสมุดเคลื�อนที�  โครงการสปัดาห์หอ้งสมุด    กิจกรรมธุดงคศึกษา � กลุ่มสาระ กิจกรรมโครงงาน 

� กลุ่มสาระ เป็นตน้ 

 โรงเรียนไดส่้งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน  (Project  approach)  ใหน้กัเรียนทุกระดบัชั�น จดักิจกรรมการประกวดโครงงาน  การจดักิจกรรมวนั

สุนทรภู่   การจดักิจกรรมวนัภาษาไทย  ไดม้ีการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการแข่งขนัการแต่งคาํประพนัธ ์   การ

แต่งโคลง  กลอน  การอ่านร้อยแกว้ร้อยกรอง   การเขียนเรียงความ  ส่งผลใหน้กัเรียนโรงเรียน     เซนตห์ลุยส์  

ฉะเชิงเทรา    เป็นผูที้�รักการอ่าน  และใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใชว้ิธีการ

ประเมินผลที�เน้นจากสภาพจริง โดยนักเรียนไดเ้ขียนรายงาน การสรุปผล  การรายงานผล  ตลอดจนสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม  การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีการรู้เรียนรู้ คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้

แบบกลุ่มกบัเพื�อนเพื�อเรียนรู้ร่วมกนั  มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น องค์ความรู้และวิธีการเรียนรู้ระหว่างกนั 

แบ่งหน้าที�และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกนัไดอ้ย่างเหมาะสมหลากหลาย เพื�อเป็นการส่งเสริมการ

ทาํงานเป็นทีมของผูเ้รียน อยา่งมีระบบ ขั�นตอน วางแผนการทาํงาน ดาํเนินงานตามขั�นตอนที�กาํหนด มีการ

ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไ้ข การทาํงานเป็นระยะ ๆ เพื�อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ที�ตั� งไว ้ เช่น 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนธนาคารรีไซเคิลกิจกรรมธุดงคศึกษา � กลุ่มสาระ กิจกรรมโครงงาน � กลุ่มสาระ     

เป็นตน้ 

 โรงเรียนไดส่้งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถใชเ้ทคโนโลยีสื�อสารในการสืบค้น  

และนาํเสนอขอ้มลู ผลงานต่าง ๆ เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยโรงเรียนไดจ้ดั

ให้มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื�อรองรับการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน  มีศูนยใ์ห้บริการด้าน

อินเทอร์เน็ตเพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใชบ้ริการสืบคน้ขอ้มูล ซึ�งโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ ให้กบันกัเรียน เช่น 

กิจกรรมประกวดโครงงาน โครงการ Academic Day เป็นตน้เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ไดส่้งเสริมผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลาย ส่งผลให้

ผูเ้รียนทาํงานอย่างมีขั�นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทาํงาน ดาํเนินงานตาม

ขั�นตอนที�กาํหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข การทาํงานเป็นระยะ ๆไม่ก่อให้เกิดปัญหา 

อุปสรรคในการทาํงาน จนงานบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�กาํหนดอย่างมีคุณภาพและ

ปรับปรุงพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง เมื�อผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะที�ดีดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ โรงเรียนไดผ้ลกัดนัและ

ส่งเสริมการแข่งขนัทั�งภายในและภายนอก ส่งผลให้ผูเ้รียน และโรงเรียนไดรั้บรางวลัต่างๆ อย่างต่อเนื�อง

มากมาย  

ผลการดาํเนินงานมาตรฐานที� � ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และ

พฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งพึงพอใจในผลการดาํเนินงานการดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน/

เป้าหมายตามแผน ผลการประเมินมีระดบัคุณภาพเฉลี�ยร้อยละ     97.07      คุณภาพระดบัดีเยี�ยม 

   

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ควรส่งเสริมกิจกรรมที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกกระบวนการทาํงาน  โครงการ  และกระบวนการคิด

อยา่งเป็นระบบ  และการออกแบบกิจกรรมที�ส่งเสริมใหน้กัเรียนมกีารคน้ควา้ขอ้มลูในเทคโนโลย ี และมกีาร

นาํเสนอผลงานนกัเรียนโดยใชเ้ทคโนโลย ี
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มาตรฐานที�  �  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  

                         ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 

ตวับ่งชี�ที�  4.1  สรุปความคดิจากเรื�องที�อ่าน  ฟัง  และดู  และสื�อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 

                        ความคดิของตนเอง 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ฝ่ายวิชาการได้กาํหนดให้ครูผู ้สอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที�ทาํให้ผูเ้รียนไดม้ีความสามารถ

ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โดยมีการทดสอบและเก็บ

คะแนนจากแบบทดสอบทั�งในระหว่างเรียนและการสอบปลาย

ภาคเรียน นอกจากนี� ย ังมีการสอบซึ� งประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียนสื�อความ ซึ� งจะมีการรายงานผลการสอบ

ของแต่ละรายวิชาไวอ้ยา่งชดัเจน 

          งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัด

ให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยจัดใหม้ีสมุดบนัทึก

การอ่าน เพื�อใหน้ักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดม้ีการเขียนสรุป

ความและวิเคราะห์เรื�องที�อ่าน นอกจากนี� งานห้องสมุดยงัจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้อง

อ่าน" ปีที�  11 ในระดับชั�นประถมศึกษาปีที� 1 – 6 กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน "การออกแบบปกหนังสือในดวงใจของฉัน" 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 - 3การแข่งขนัประกวดภาพถ่ายใน

หัวข้อ  การอ่ าน สานปัญญา พัฒนาสมอง  ในระดับชั� น

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

งานหอ้งสมุด ประเมินการอ่าน/บนัทึกการอ่าน  

  - งานวดัและประเมินผล  สรุปจากการอ่าน 

  -  คิดวิ เคราะห์ เขียนสื� อความ, สรุปจากสมรรถนะด้าน

ความสามารถในการสื�อสาร 

  - กิจกรรม Morning Program 

  จากกิจกรรมขา้งตน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชค้วามความสามารถ

ในการสรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู   การสื�อสารเพื�อ

เสนอความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู โดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริม อาทิ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของงานห้องสมุด และกิจกรรม

บนัทึกการอ่าน ของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ที�สนับสนุนให้

นกัเรียนทุกคน อ่านหนงัสือ บนัทึกขอ้สรุปจากการอ่านลงใน

สมุดบันทึกการอ่าน  โดยครูประจําชั�นและครูภาษาไทน

ประจําระดับ ช่วยติดตามดูแลซึ� งได้ทั�งทกัษะการ อ่าน และ

เขียน, การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื�อความ และ

ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื�อสาร ของ

งานวดัและประเมินผล รวมถึงกิจกรรม Morning Program ของ

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ ไดจ้ัดให้มีการท่องศพัทภ์าษาองักฤษ 

โตต้อบสื�อสาร ส่งเสริมทกัษะในการฟัง พูด  อ่าน เขียน และ

การโตต้อบแสดงความคิดเห็น ในช่วงเชา้ หลงัเคารพธงชาติ 

จากกิจกรรมต่างๆที�จัดขึ� น มุ่งเน้น และส่งเสิมให้ผู ้เรียน มี

ความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู 

และสื�อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้

ผูเ้รียนมีความในการสามารถในการสรุปความคิดจากเรื�องที�

อ่านฟัง  และดูโดยแยกแยะขอ้เท็จจริง  รายละเอียด  จัดกลุ่ม

ขอ้มูล  จัดกลุ่มความคิด  เชื�อมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่  

และสื�อสารเพื�อเสนอความคิดจากเรื�องที�อ่าน  ฟัง  ดู  โดยการ

พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 

ผู้เรียนร้อยละ  93.59  มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  4.1 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  นําเสนอวธีิคดิ วธีิแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          งานวัดและประเมินผลได้จัดทําแบบสรุปผลการประเมิน

ดา้นการอ่าน แบบสรุปผลการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์ 

แบบสรุปผลการประเมินด้านการเขียน แบบสรุปผลการ

ประเมินดา้นการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื�อความ แบบ

ประเมินคุณลักษณะของนักเรียน แบบสรุปผลการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม

ชมรมของผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา 

          งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  กาํหนดให้

ครูผูส้อนวางแผนการเรียนรู้เพื�อให้มีการประเมินนักเรียนทั� ง

ทางด้านความรู้และ กิจกรรมซึ� งส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีการใช้

สาํนวน ภาษาของตนเองในการสื�อความ การเขียน Mind Map 

การทาํงานกลุ่ม การทาํรายงาน และการนาํเสนอผลงานหนา้ชั�น

เรียน เป็นตน้ ซึ� งทุกกิจกรรมจะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการ

แกปั้ญหา มีวิธีการนาํเสนอผลงานให้น่าสนใจ และวางแผน

งานอยา่งเป็นระบบ 

-สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

-กิจกรรมประกวดโครงงาน 

-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์ 

-กิจกรรมงานวนัภาษาไทย 

          จากกิจกรรมขา้งตน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชค้วามสามารถ

ของตนเอง ในการนาํเสนองาม รูปแบบวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาใช้

ภาษาหรือวิธีการอื�นสําหรับการนําเสนองานต่อสาธารณะ  

อาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ� งเป็นศาสตร์ที�ใช้

ทักษะกระบวนการ ครบทุกมิติและเกิดองค์ความรู้อย่าง

สมบู รณ์   นอ กจา กนี�  ย ังมีโค รงก าร และ กิจก รรมอื�น ที�

หลากหลาย เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ

คณิตศาสตร์ กิจกรรมงานวันภาษาไทย ซึ� งเป็นกิจกรรมที�

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหา

ดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ผูเ้รียนมีความสามรถในการ

นาํเสนอวิธีคิด  วิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ  โดยใชภ้าษาพูดหรือเขียน  

หรือดว้ยวิธีการอื�นตามความคิดของตนเอง  โดยการเขียนผงั

ความคิด  การเขียนรายงาน  และการเขียนเรียงความ 

 

ผู้เรียนร้อยละ  �3.16   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  4.2 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  กําหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ฝ่ายวิชาการมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงโดย

การใช้แฟ้มสะสมผลงานเป็นการพฒันาความกา้วหน้า และ

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการ

ทาํงาน เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างนักเรียน ครู 

ผู ้ปกครอง ส ร้างองค์ความรู้และเกิดความภาคภูมิใจใน

ความสําเร็จของตนเองโดยการให้นักเรียนจัดทาํ แฟ้มผลงาน

ของตนเอง โดยใช้ทกัษะในการวิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ 

    ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � – ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

� ในโครงการ Academic day ซึ� งนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและ

ฝึกการทาํงานอยา่งเป็นระบบและเหมาะสมตามวยัของนกัเรียน 

กิจกรรมโครงงาน หลกัฐานจากการประกวดโครงงานใน

หอ้งเรียน และวนัวิชาการ 

- กิจกรรม   Intensive  Course 

- กิจกรรมกา้วทนั Quota - Admission 

- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ป.�-ม.� และกิจกรรมฝึกนกัศึกษาวิชา

ทหาร  

          จากกิจกรรมขา้งตน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถใน

การกาํหนดเป้าหมาย คาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเน

คําตอบ และ ก ําหนดทางเลือกตัดสินใจแก้ปัญหา อาทิ   

โครงงานวิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะกระบวนการครบ

ทุกมิติ, กิจกรรม   Intensive  Course ดาํเนินการสรรหาติวเตอร์

คุณภาพ ติวเสริม ประมวลความรู้ใหแ้ก่นกัเรียน ป.�, ม.� และ 

ม.� เพื�อให้นักเรียน คิด ตัดสินใจ ที�จะศึกษาต่อในระดับที�

สูงขึ� น เกิดทางเลือกตามความถนัดและตามศักยภาพของ

ตนเอง, กิจกรรมกา้วทนั Quota – Admission สําหรับนกัเรียน 

ม.� เพื�อแนะแนวการศึกษาและอาชีพต่างๆ ผู ้เ รียนเกิด

ความสามารถในการกาํหนดเป้าหมาย การตดัสินใจเลือกเรียน

สาขาที�เหมาะกบัตนเอง,  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ป.�-ม.� และ

กิจกรรมฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ฝึกฝนทกัษะที�ติดตวัผูเ้รียนไป

ใชใ้นอนาคต อาทิ การทาํงานเดี�ยว และเป็นทีม ฝึกการเป็น

ผูน้าํผูต้ามที�ดี การตดัสินใจแกปั้ญหา และประเมินสถานการ

ล่วงหนา้ จากกิจกรรมค่าย จากตวัอยา้งกิจกรรมขา้งตน้ ส่งผล

ให้ผูเ้รียนโรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กาํหนดเป้าหมาย 

คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบไดอ้ย่างดี

เยี�ยมผู ้เรียนสามารถกาํหนดเป้าหมายคาดการณ์ที�จะทาํให้

สาํเร็จ  โดยการรวบรวมขอ้มูล  จดัระบบขอ้มูล  และวิเคราะห์

ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัปัญหา  คาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเน

คาํตอบเพื�อกาํหนดเป้าหมายและกาํหนดทางเลือกตัดสินใจ

แก้ปัญหาโดยใชข้้อมูลสารสนเทศที�น่าเชื�อถือมาสนับสนุน

หรือโตแ้ยง้ 
 

ผู้เรียนร้อยละ  90.92    มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  4.3 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  มีความคดิริเริ�มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ฝ่ายวิชาการ จัดให้มีโครงการเพชร SLC เพื�อส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโดยส่งนักเรียนเขา้ร่วม

แข่งขนัทกัษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลงานและ

ได้รับรางวัลทั� งระดับประเทศ เขตพื�นที�และระดับจังหวัด

นอกจากนี� ยงัจัดกิจกรรมวนัวิชาการ  กิจกรรมวนัสําคญัต่างๆ 

เป็นการเ ปิดโอกาสให้นัก เรียนได้แสดงผลงานความคิด

สร้างสรรค์ ในโอกาสต่างๆ มีการแสดงผลงานดา้นวิชาการ 

ศิลปะ ดนตรี กีฬา  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยอียา่งต่อเนื�อง  

กิจกรรมโครงงาน หลักฐานจากการประกวดโครงงานใน

หอ้งเรียน และวนัวิชาการ 

- กิจกรรม ดนตรีและการแสดง 

- กิจกรรม กีฬาสี 

-กิจกรรมชมรม  

          จากกิจกรรมขา้งตน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถ

ในการคิดริเ ริ� ม ในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ กิจกรรม

โครงงาน หลักฐานจากการประกวดโครงงานในห้องเรียน 

และวนัวิชาการ, กิจกรรมรวมพลคนรักษ์ศิลป์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ ซึ� งรวมทุกศาสตร์ที�เป็นศิลปะทั� ง ดนตรีไทย  

ดนตรีสากล  การแสดง นาฏศิลป์ การเต้นประกอบจังหวะ,  

กิจกรรมกีฬาสี ของกิจการนักเรียน และกิจกรรมชมรม ของ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จากกิจกรรมดงัตวัอยา่งขา้งตน้ ส่งเสริม

ให้ผู ้เรียนมีความคิดริเริ� ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ ผูเ้รียนมีความคิดริเริ� มและสร้างสรรค์ผลงานดว้ย

ความภาคภูมิใจ  รวบรวม  ผสมผสานและแตกความคิดจาก

เดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ที�ไม่ซํ� าของเดิม  เชื�อมโยง  หรือ

ผสมผสานประสบ การณ์เก่ า เข้ากับ ประสบการณ์ใหม่   

สร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานดว้ยตนเอง  มีผลงานแปลกใหม่

และมีการนํา เสนอหรือเผยแพร่ผลงานทั� งในและนอก

สถานศึกษาดว้ยความภาคภูมิใจ 

 

ผู้เรียนร้อยละ  97.24    มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  4.4 
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ตวับ่งชี�ที�  4.5  รู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื�อและสาร รวมทั�งเทคโนโลยีและ  

                        เครือข่ายทาง สังคม  (FSG) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ฝ่ายวิชาการจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ ซึ� ง

ประกอบดว้ยกิจกรรมค่ายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น

ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ ายคณิตศาสตร์ ค่ายสั งคมศึกษาและ

ภาษาไทย กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ SLC  Singapore Survival 

2013 กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นการสื�อสารโดยใชภ้าษาองักฤษ

(Interview Test)เป็นการพฒันาทกัษะกระบวนการและการบูร

ณาการความรู้ในทุกสาขาวิชาต่าง ซึ� งสามารถนาํมาประยกุตใ์ช้

ให้เกิดประโยชน์ไดใ้นชีวิตจริงโดยผ่านการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียน จากแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลาย

ในสังคม  โดยผ่านประสบการณ์โดยตรง ที�ทุกกลุ่มสาระ

สร้างสรรคก์ิจกรรมจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก 

          ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์  คดักรอง  และใชเ้หตุผลที�

ถูกต้องในการบริโภค  และประยุกต์ใช้  ข้อมูลข่าวสาร  

เครือข่ายทางสังคม  และเทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ผู้เรียนร้อยละ   97.70   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  4.5 

 

ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตัวบ่งชี�ที� �.� สรุปความคดิจากเรื�องที�อ่าน ฟังและดู และสื�อสาร  

                      โดยการพูดหรือเขียนตามความคดิของตนเอง 

93.59 1.87 
    

 

ตัวบ่งชี�ที� �.� นําเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ 

                      ของตน 

��.�� 0.93 
    

 

ตัวบ่งชี�ที� �.� กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดย 

                     มีเหตุผลประกอบ 

��.�� 0.90 
    

 

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีความคดิริเริ�ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย                              

                      ความภาคภูมิใจ 

97.24 0.97 
    

 

ตัวบ่งชี�ที� �.5 รู้ทัน  ฉลาดเลือกและสามารถประยกุต์ใช้สื�อและ 

                      สารรวมทั�งเทคโนโลยแีละเครือข่าย ของสังคม   

                      (FSG)  (MEC. P.13) 

97.70 - 

    

 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 4  รวมคะแนน 93.57 4.67      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม       
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วธีิการพฒันา 

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรามีความตระหนักและมุ่งหวงัที�จะพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในดา้น

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี

วิสยัทศัน์โดยผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายไดร่้วมกนักาํหนดแนวทางการพฒันาในแผนพฒันาคุณภาพโรงเรียน 

พ.ศ.���� – ���� แผนปฏิบติังานประจาํปีการศึกษา ���6 หลกัสูตรสถานศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนของครู กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทั�งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

 การพฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดรวบ

ยอดและมีการคิดแบบองค์รวม ทางโรงเรียนไดส่้งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนโดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ให้ผูเ้รียนทุกระดบัชั�น  โดยผูเ้รียนร่วมกนัจดัทาํโครงงานพร้อมทั�งการ

นาํเสนอปีการศึกษาละ 1 ครั� งเพื�อฝึกให้รู้จักคิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาจากนั�นยงัได้จัดกิจกรรมการ

ประกวดโครงงาน  โดยผูเ้รียนทุกระดบัชั�นแบ่งกลุ่มจดัทาํโครงงาน  แลว้ทาํการคดัเลือกโครงงานที�ชนะเลิศ

ของหอ้ง เป็นตวัแทนในการแข่งขนัการประกวดโครงงานในแต่ละระดบัซึ�งทางโรงเรียนจดัใหม้ีการประกวด

โครงงานดังกล่าวทุกปีกิจกรรมวันวิชาการส่งเสริมให้ผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้จากผลงานทางดา้นวิชาการของผูเ้รียนที�นาํมาแสดงผลงาน   นอกจากนี� ในการเรียนการ

สอนจะมีกิจกรรมฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรคใ์นการ

ทาํงานไดแ้ก่ การวิเคราะห์ข่าวการทดลองในห้องปฏิบติัการวิชาวิทยาศาสตร์  จดัให้มีกิจกรรมรักการอ่าน 

และบนัทึกการอ่านซึ�งส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดวิเคราะห์ใหแ้ก่ผูเ้รียนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  

การจดักิจกรรมวนัสุนทรภู่   การจดักิจกรรมวนัภาษาไทย  ไดม้ีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการแข่งขนัการแต่งคาํ

ประพนัธ ์การแต่งโคลง กลอน การอ่าน   ร้อยแกว้ร้อยกรอง   การเขียนเรียงความซึ�งส่งผลใหผู้เ้รียน เป็นผูม้ี

นิสยัรักการอ่าน  และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์  กิจกรรมสปัดาห์หอ้งสมุด   กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมเขา้ค่ายลกูเสือ-เนตรนารี 
 

ผลการพฒันา  

 จากผลจากการดาํเนินงานจัดการเรียนการสอนที�เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การวดัผลและ

ประเมินผลทุกรายวิชา  การตดัสินผลการเรียนและประเมินผลดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื�อความ

ทุกอยา่งอยา่งมีเหตุผลส่งผลให ้   ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนมีวิจารณญาณ ในการคิดวิเคราะห์และสื�อความไดอ้ยา่งมี

เหตุผล   สามารถเลือกและใชข้อ้มูลในการตดัสินใจแกปั้ญหา ระบุผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณ์ผลที�อาจ

เกิดขึ�น  เสนอแนวทางแกปั้ญหาและอธิบายไดอ้ยา่งเป็นขั�นเป็นตอนผลของการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์

ของโครงการและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผูเ้กี�ยวทุกฝ่ายขอ้งพึงพอใจในผลการดาํเนินงาน    ทาํใหก้ารดาํเนินงาน

บรรลุมาตรฐาน และเป้าหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดบัคุณภาพเฉลี�ยร้อยละ  93.57  คุณภาพระดบัดีเยี�ยม 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 

โรงเรียนควรจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค์ การแกปั้ญหา ให้แก่ผูเ้รียน                 

ทุกระดบัชั�นใหม้ากขึ�น เช่น การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  และส่งเสริมใหม้ีการไปแข่งขนัภายนอก 
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มาตรฐานที�  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที�จําเป็นตามหลักสูตร 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์     
วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

โรงเรียนมีเป้าหมายที�จะพฒันาระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนของผูเ้รียนให้ไดต้ามเกณฑ์ และผลการทดสอบรวบ

ยอดระดบัชาติเฉลี�ยตามเกณฑ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 

กลุ่มสาระ โดยจดัทาํโครงการ Intensive Course  โครงการ

เพชร SLC โครงการพฒันาทกัษะวิชาการ โครงการสอน

เสริมโครงการ Academic Dayในการพัฒนาทักษะของ

ผูเ้รียน  ในด้านการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตร

เป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียนมีการพัฒนาผู ้เ รียน โดยการ

ประเมินคุณลกัษณะผ่านการประเมินตามคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค์ โดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวเขา้กับ

สังคม ตามที�กาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น

พื�นฐาน พุทธศักราช 255�ปีการศึกษาละ 2 ครั� งด้านการ

กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ  แก้ปัญหาโดยมี

เหตุผลประกอบ โดยจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรม

ชมรม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการ 

Special Day งานกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน กิจกรรมธุดงค

ศึกษา กิจกรรมประกวดโครงงาน โครงการสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ 

โครงการเพชร SLC เพื�อแข่งขนัภายนอกและทักษะ ดา้น

การมีความคิดริ เ ริ� มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ    การพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียน เป็นไปตามเกณฑโ์รงเรียนไดจ้ัดใหม้ีการประเมินการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื�อความ ของผูเ้รียนในระดับชั�น   

ป.� - ม.�  ปีการศึกษา ���� ตามที�กาํหนดในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา ขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 255�  

          

    ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเฉลี�ยทั�ง  8  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑท์ี�สถานศึกษากาํหนดใน

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

*หมายเหตุ : มีนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

จาํนวน � คน พกัการเรียน และอีก � คนยงัไม่ผ่านผลการ

เรียน(จบไม่พร้อมรุ่น) 

ระดับชั�น จํานวน 
เกรดเฉลี�ย 

2.70 ขึ�นไป 
ร้อยละ 

    
ป.1 ��� 212 94.22 

ป.2 ��� 200 86.96 

ป.3 ��� 158 83.16 

ป.4 ��� 178 89.00 

ป.5 ��� 205 89.91 

ป.6 ��� 181 82.27 

ม.1 ��� 134 69.79 

ม.2 ��� 130 59.91 

ม.3 ��� 165 68.18 

ม.4 ��� ��� ��.�� 

ม.5 ��� ��� ��.�� 

ม.6 �58 ��� ��.�� 

รวม ���� 2024 75.46 

 

ผู้เรียนร้อยละ   ��.��   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  5.1 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

โรงเรียนดาํเนินการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

แต่ละกลุ่มสาระของผูเ้รียนให้เป็นไปตามเกณฑ์    

โรงเรียนมีเป้าหมายที�จะพฒันาระดับผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนของผูเ้รียนให้ได้ตามเกณฑ์ และผล

การทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉลี�ยตามเกณฑ์ ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ โดยจัดทาํการ

ประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตาม

เกณฑโ์รงเรียนมีการพฒันาผูเ้รียน โดยการประเมิน

คุณลกัษณะผ่านการประเมินตามคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค ์ และมีการประเมินสมรรถนะนกัเรียน 

 

 

 

ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร 

สมรรถนะ 
จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

ที�ผ่าน 

1.ความสามารถในการ

สื�อสาร 

���� ���� 

2.ความสามารถในการคิด ���� ���� 

�.ความสามารถในการ

แกปั้ญหา 

���� ���� 

�.ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต 

���� ���� 

�.ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี

���� ���� 

              รวมคดิเป็นร้อยละ  100 100 

 

หมายเหตุ : นกัเรียนจาํนวน � คน อยูร่ะหวา่งพกัการ

เรียน 

 

 

ผู้เรียนร้อยละ     100     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  5.2 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผลการประเมินการอ่าน  คดิวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

โรงเรียนดาํเนินการพฒันาและประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์โดยมีเป้า 

หมายที� จะพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่าน คิด

วิเคราะห์ขอ้มลูและเขียนสรุปไดอ้ยา่งถกูตอ้งอยา่งมี

หลกัการ เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของ

ผูเ้รียนใหไ้ดต้ามเกณฑ ์และผลการทดสอบรวบยอด

ระดบัชาติเฉลี�ยตามเกณฑ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

8 กลุ่มสาระ โดยจัดทําการประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์ เขียนจากการประเมินของครูผูส้อนทั�ง  

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับ 

ชั�น 

จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี�ยม ดี ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

ป.� ��� ��� �� - - 

ป.� ��� ��� �� - - 

ป.� ��� ��� �� - - 

ป.� ��� �01 �� - - 

ป.� ��� ��� �� - - 
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วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

� กลุ่มสาระในทุกรายวิชาและนาํมาเฉลี�ยโดยนักเรียน

ทีมีผลการประเมินในระดับดีเยี�ยมทุกรายวิชา จะได้

ระดบัการประเมินเฉลี�ยอยู่ในระดบัดีเยี�ยม   ซึ�งผลการ

ประเมินพบว่านักเรียนมีผลการประเมินในระดบัดีมาก 

โดยมีค่าเฉลี�ยร้อยละ ��.��  ระดับดีค่าเฉลี�ยร้อยละ 

��.��  ระดับผ่านเกณฑ์ ค่าเฉลี�ยร้อยละ �.�� โดยมี

ค่าเฉลี�ยในระดบัดีขึ�นไป ��.�� 
 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับ 

ชั�น 

จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี�ยม ดี ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

ป.� ��� ��� ��� - - 

ม.� ��� �� ��� - - 

ม.� ��� �� ��� - - 

ม.� ��� ��� �� - - 

ม.� ��� �� ��� - - 

ม.� ��� �� ��� - - 

ม.� �58 �� ��� 14 - 

ร้อยละ 100 49.87 49.61 0.51 - 
 

 

ผู้เรียนร้อยละ     99.48     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  5.3 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผลการทดสอบระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ์ 
วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

โรงเรียนมีเป้าหมายที�จะพฒันาระดับผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนของผูเ้รียนให้ได้ตามเกณฑ์ และผล

การทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉลี�ยตามเกณฑ์ ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้   8 กลุ่มสาระ โดยจัดทํา

โครงการ Intensive Course  โครงการเพชร SLC 

โครงการพฒันาทกัษะวิชาการ โครงการสอนเสริม  

โครงการ Academic Day  โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวิชาการ โครงการสปัดาห์วิทยาศาสตร์  

ดา้นการมีความคิดริเริ�มและสร้างสรรค์ผลงานดว้ย

ความภาคภูมิใจ     

ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับชั�น 

จํานวน 

นักเรียน

ทั�งหมด 

จํานวน

นักเรียนที�

จบปีการ 

ศึกษา���� 

ร้อยละ

นักเรียนที�

จบการการ 

ศึกษา���� 

ป.6 220 ��� ��� 

ม.3 242 ��� ��� 

ม.6 260 ��� ��.�� 

รวม ��� ��� 99.74 

 *นกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � พกัการเรียน � คน 

   เนื�องจากไปร่วมโครงการแลกเปลี�ยนต่างประเทศ  

   และจาํนวนนกัเรียนอีก � คนจบไม่พร้อมรุ่น 

 

ผู้เรียนร้อยละ   ��.��     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  5.4 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

ชั�นประถมศึกษาปีที� � O-NET 

สรุปผล O - Net ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที� 6 

กลุ่มสาระฯ 

  

จาํนวน 

ผู้เข้าสอบ 

ค่าเฉลี�ย 

โรงเรียน 

ค่าเฉลี�ย 

ประเทศ 

ส่วนเบยีงเบน 

ประเทศ 

 % ของจาํนวนนักเรียนที�ได้  

T-Score มากกว่า 40 

ภาษาไทย 220 52.43 49.33 13.55 81.82 

คณติศาสตร์ 220 54.57 43.47 20.11 93.18 

วทิยาศาสตร์ 220 46.41 42.59 13.18 89.55 

สังคมศึกษาฯ 220 52.10 49.18 13.66 89.09 

ภาษาองักฤษ 220 57.30 40.31 18.76 99.09 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 O-NET 

สรุปผล O - Net ปีการศึกษา 2558 ระดับมธัยมศึกษาปีที� 3 

กลุ่มสาระฯ 
จาํนวน 

ผู้เข้าสอบ 

ค่าเฉลี�ย 

โรงเรียน 

ค่าเฉลยี 

ประเทศ 

ส่วนเบยีงเบน 

ประเทศ 

 % ของจาํนวนนักเรียนที�ได้  

T-Score มากกว่า 40 

ภาษาไทย ��� ��.�� ��.�� �.�� ��.�� 

คณติศาสตร์ ��� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� 

วทิยาศาสตร์ ��� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� 

สังคมศึกษาฯ ��� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� 

ภาษาองักฤษ ��� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 6 O-NET 

สรุปผล O - Net ปีการศึกษา 2558 ระดับมธัยมศึกษาปีที� 6 

กลุ่มสาระฯ 
จาํนวน 

ผู้เข้าสอบ 

ค่าเฉลี�ย 

โรงเรียน 

ค่าเฉลยี 

ประเทศ 

ส่วนเบยีงเบน 

ประเทศ 

% ของจาํนวนนักเรียนที�ได้ 

T-Score มากกว่า 40 

ภาษาไทย 259 49.20 49.36 15.57 77.99 

คณติศาสตร์ 259 30.43 26.59 14.79 94.98 

วทิยาศาสตร์ 258 34.20 33.40 8.43 85.66 

สังคมศึกษาฯ 259 39.71 39.70 8.28 83.40 

ภาษาองักฤษ 258 26.82 24.98 12.46 96.51 

 

ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� 5.1 ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ 

                      เป็นไปตามเกณฑ์      

75.46 0.75 
   

  

ตวับ่งชี�ที� 5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะสําคญัตาม 

                     หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

100 1 
   

  

ตวับ่งชี�ที� 5.3 ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์และ 

                     เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

�9.48 1.99 
   

  

ตวับ่งชี�ที� 5.4 การทดสอบรวบยอดระดับชาตเิป็นไป 

                     ตามเกณฑ์ 

99.74 0.99 
 

    

ตวับ่งชี�ที� 5.5 สามารถใช้ภาษาเพื�อการสื�อสารได้ทั�ง 

                     ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 

                     � ภาษา(FSG.) (BSG ม.5.4 P. 9)   

100 - 

 

    

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที�  5 รวมคะแนน 93.67 4.68      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม       
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วธีิการพฒันา 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดว้างยุทธศาสตร์เพื�อการพฒันาทกัษะของผูเ้รียนดา้นความรู้และ

ทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร โดยผูบ้ริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายไดร่้วมกนั

กาํหนดแนวทางการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ.2553 – 2558 โดยกาํหนดไวใ้นแผนงาน

พฒันาผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา ยทุธศาสตร์ที� � พฒันาผูเ้รียนใหม้ีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนเฉลี�ยใน � กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า �.�� และกาํหนดแผนงาน/โครงการ เพื�อพฒันาผูเ้รียนไวใ้นแผนปฏิบติังาน

ประจาํปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรสถานศึกษาและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

การพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระของผูเ้รียนให้เป็นไปตามเกณฑ์    โรงเรียนมี

เป้าหมายที�จะพฒันาระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนใหไ้ดต้ามเกณฑ ์และผลการทดสอบรวบยอด

ระดับชาติเฉลี�ยตามเกณฑ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ โดยจัดทาํโครงการ Intensive Course  

โครงการเพชร SLC โครงการพฒันาทักษะวิชาการ โครงการสอนเสริมโครงการ Academic Dayในการ

พฒันาทกัษะของผูเ้รียนดา้นการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียนมีการพฒันา

ผูเ้รียน โดยการประเมินคุณลกัษณะผา่นการประเมินตามคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์โดยเฉพาะความสามารถ

ในการปรับตวัเขา้กบัสังคม ตามที�กาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 255�ปี

การศึกษาละ 2 ครั� งดา้นการกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ  แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ โดยจดั

กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมชมรม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการ Special Day งาน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมธุดงคศึกษา กิจกรรมประกวดโครงงาน โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

โครงการค่ายพฒันาทักษะทางวิชาการ โครงการเพชร SLC เพื�อแข่งขันภายนอกและทักษะ ด้านการมี

ความคิดริเริ�มและสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ    การพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

เป็นไปตามเกณฑโ์รงเรียนไดจ้ดัใหม้ีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื�อความ ของผูเ้รียนในระดบัชั�น  

ป.� - ม.�  ปีการศึกษา ���8 ตามที�กาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 255� โดย

ผ่านการฝึกฝนความสามารถในการสื�อความคิดผ่านการพูด การเขียน หรือการนาํเสนอดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

ความสามารถในการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารทั�งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางการจดักิจกรรมและโครงการเพชร SLC โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ กิจกรรมเวทีศกัยภาพ เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ และทกัษะตามเกณฑม์าตรฐานและความสามารถ

ในการพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ ตามบริบทเฉพาะของตน   
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ผลการพฒันา 

 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเฉลี�ยทั� ง  8  กลุ่มสาระ  มีผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตาม

หลกัสูตร และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที�สถานศึกษากาํหนด 

รวมทั�งมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนด 

จากผลการดาํเนินงานของการพฒันาผูเ้รียนตามมาตรฐานที� 5 ดา้นความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตาม

หลกัสูตรมีค่าเฉลี�ยของผลการประเมินร้อยละ  93.67     คุณภาพระดบัดี   ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายขอ้งพึงพอใจในผล

การดาํเนินงาน   การดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน   

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนควรจดัใหม้ีวิธีการพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลายเพื�อใหผ้ลสมัฤทธิ� สูงขึ�นในทุกรายวิชา 

และมีการสอนทบทวนติวใหน้กัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ 
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มาตรฐานที�  �  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื�น 

                        ได้และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตวับ่งชี�ที�  �.� วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

การดําเนินการ 

  �.  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิง เทรา  ได้มีการส่งเส ริม

กระบวนการคิด วิเคราะห์และการวางแผนของนักเรียนโดยมี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยให้นักเรียนทุก

ระดบัชั�นมีการจดัทาํโครงงานพร้อมทั�งการนาํเสนอปีการศึกษา

ละ � ครั� ง เพื�อฝึกให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการทาํงานและ

การคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา   นอกจากนี� การเรียนการสอนจะมี

กิจกรรมฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน ได้แก่  การทดลองใน

หอ้งปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้โดยกรณีศึกษา 

  �.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน โดย

นกัเรียนทุกระดบัชั�นมีการแบ่งกลุ่มจัดทาํโครงงานแลว้ทาํการ

คดัเลือกโครงงานที�ชนะเลิศในแต่ละห้อง มาเป็นตวัแทนใน

การแข่งขันการประกวดโครงงานในระดบัโรงเรียนอีกครั� ง  

โ ด ย ไ ด้ เ รี ย น เ ชิ ญค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ า ก ภ า ย น อ ก มา เ ป็ น

คณะกรรมการในการประเมินผลโครงงานของนักเรียน 

(เอกสารการประกวดโครงงาน) 

  3.  จดักิจกรรมกรีฑาสีโดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมกนัทาํงานใน

การวางแผนการจัดกิจกรรมกรีฑาสีซึ� งนักเรียนเป็นผูจ้ัดและ

วางรูปแบบของการทาํงานทั�งหมดโดยมีครูเป็นที�ปรึกษาคอย

ให้คาํแนะนาํนักเรียนเท่านั�นซึ� งนักเรียนก็จะมีการแกปั้ญหาที�

เกิดขึ� นร่วมกันรวมถึงนักเรียนได้มีการทาํงานกับคนอื�นมี

ปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

(โครงการแข่งขนักรีฑาสี ) 
  4.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการจัดแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show)เพื�อให้นักเรียนได้มีการจับกลุ่มและทาํการ

วา งแ ผน   ฝึ กฝ น แ ละ ป รั บ ปรุ งก าร แ ส ด งกิ จ ก รร มท า ง

วิทยาศาสตร์ใหก้บักรรมการและผูท้ี�เขา้ชมไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการ

ทางวิทยาศาสตร์ และตื�นเต้นไปกับการแสดงที�นักเรียนได้

ออกแบบ 

ผลการดําเนินการ 

          การจดักิจกรรมที�ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการวางแผน

ในการทาํงานจนเป็นผลสาํเร็จผา่นกิจกรรมต่าง ๆเช่น กิจกรรม

การเรียนผ่านโครงงาน การจดักิจกรรมที�สนบัสนุนใหน้กัเรียน

ร่วมกนัวางแผนในการทาํงานเป็นหมู่คณะเช่นกิจกรรมกรีฑาสี 

ทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะในการวางแผนและทาํตามแผนงานจน

บรรลุเป้าหมายได ้

 

ผู้เรียนร้อยละ   93.52      มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  6.1 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     157 

 

ตวับ่งชี�ที�  6.2  ทํางานอย่างมีความสุขมุ่งมั�นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

การดําเนินการ 

  1.  จัดให้มีโครงการอาสาจราจร โดยให้นักเ รียนระดับ

มธัยมศึกษาที�ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือจราจรทาํหน้าที�อาํนวย

ความสะดวกด้านจราจร ภายในโรงเรียน มีการจัดอบรม

นกัเรียนเพื�อเพิ�มทกัษะทางดา้นจราจรที�ถูกตอ้งใหก้บันักเรียน 

เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานระบบจราจรมีการสร้างขวญั

กาํลงัใจให้กบันักเรียนที�เขา้ร่วมโครงการโดยการมอบเกียรติ

บตัรใหก้บันกัเรียนที�มีความเสียสละเพื�อส่วนรวม 

  �.  วงโยธวาฑิต ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆเช่น กิจกรรม รับเสด็จสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินทรง

เปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา ในวนัพฤหัสบดีที� 1 สิงหาคม 2556   กรีฑาสีของ

โรงเรียน     

  �.  จดัให้มีการเรียนรู้เรื�อง ภูมิปัญญาไทย โดยนักเรียนไดฝึ้ก

ปฏิบัติอาชีพต่างๆ จากปราชญ์ท้องถิ�นเช่น การเรียนรู้ดารา

ศาสตร์ การทาํโรตีสายไหม การทาํดอกไมจ้ากรังไหม การร้อย

ลูกปัด การทาํพวงกุญแจ การจักสานจากไมไ้ผ่ การทาํตุ๊กตา

และดอกไมจ้ากถุงน่อง การประดิษฐ์ถุงทาํใหน้กัเรียนเกิดความ

ตระหนักและเห็นคุณค่าของูมิปัญญาไทย สามารถปฏิบัติ  

อธิบาย ยกตวัอย่าง  ตลอดจนมีแนวทางในการนาํภูมิปัญญาที�มี

ในทอ้งถิ�นของตนไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

  � .   จัด ใ ห้มีกิ จ ก รร มท่ อ งศัพ ท์  นัก เ รี ย น มีค ว า มตั� ง ใ จ 

กระตือรือร้นในการสืบคน้และเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ มี

ความพากเพียรในการฝึกฝนการสะกดคาํ  ท่องจาํคาํศพัทพ์ร้อม

ทั�งความหมาย  ตั�งใจฝึกฝนการท่องศพัท์และรับคาํชี�แนะจาก

ครู ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างสมํ�า เสมอ จนสามารถใช้

คาํศพัทภ์าษาองักฤษในการสื�อสาร แข่งขนั และสามารถสร้าง

ชื�อเสียงใหก้บัโรงเรียนได ้เช่น การแข่งขนั Opening Dictionary   

Spelling Bees Dictionary Skill เป็นต้น  (โครงการ Morning 

Program ) 

ผลการดําเนินการ 

          การจดักิจกรรมที�ส่งเสริมใหน้กัเรียน มีจิตใจที�มุ่งมนัใน

การทาํงาน และนกัเรียนมีการพฒันาการทาํงานที�ดียิ�งขึ�น และ

ยอมรับที�จะรับฟังการแนะนาํในการพฒันาใหง้านที�ทาํไดผ้ลดี

ยิ�งขึ�นไป และนกัเรียนยงัมีความภาคภูมิใจที�จะทาํงานี�ต่อไป

และพฒันาใหด้ียิ�งขึ�น 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

  �.  จัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นกิจกรรมการทาํ

ความสะอาดโรงเรียนตามระบบ �ส. เพื�อให้นักเรียนรักความ

สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถนําไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั ตลอดจนมีจิตสาธารณะ โดยมีการจัดนักเรียน

บางส่วนออกไปทาํความสะอาดชุมชน เช่น วดั หมู่บา้น ชุมชน 

โดยรอบโรงเรียน 

  �.  จดักิจกรรมกรีฑาสีโดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมกนัทาํงานใน

การวางแผนการจัดกิจกรรมกรีฑาสีซึ� งนักเรียนเป็นผูจ้ัดและ

วางรูปแบบของการทาํงานทั�งหมดโดยมีครูเป็นที�ปรึกษาคอย

ให้คาํแนะนาํนักเรียนเท่านั�นซึ� งนักเรียนก็จะมีการแกปั้ญหาที�

เกิดขึ� นร่วมกันรวมถึงนักเรียนได้มีการทาํงานกับคนอื�นมี

ปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั(โครงการแข่งขนักรีฑาสี ) 

 

 

ผู้เรียนร้อยละ     98.27   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  6.2 

 

ตวับ่งชี�ที�  6.3  ทํางานร่วมกับผู้อื�นได้ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

การดําเนินงาน 

  �.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทาํงานกบัหมู่คณะ  

ผูเ้รียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน   เนื�องจาก

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีคู่มือนักเรียนแจกให้กับ

นักเรียนทุกคน เพื�อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกนั และผู ้เรียนส่วน

ใหญ่ ปฏิบตัิตามกฎ และขอ้ตกลงที�โรงเรียนกาํหนด ดา้นการ

จดัการเรียนการสอนไดเ้นน้ให้นักเรียนไดท้าํโครงงานทุกคน

เพื�อฝึกใหน้กัเรียนไดเ้กิดการคิดวิเคราะห์   รู้จกัการวางแผนใน

การทาํงานเป็นทีม  ส่งเสริมให้นักเรียนกลา้พูดกลา้แสดงออก  

การเสริมสร้างความรับผิดชอบและความมีวินยัในตนเอง (คู่มือ

นกัเรียน) 

     �.ความสามารถในการทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ซึ� ง

ครูผู ้สอนทุกท่าน ไดจ้ัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และการ

ทาํงานร่วมกนั ในรูปแบบกลุ่ม ทั�งในดา้นวิชาการ และกิจกรรม

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการทาํโครงงานของนกัเรียนทุกคน  

ผลการดําเนินงาน  

          จดัการเรียนการสอนอยา่ง สมํ�าเสมอและต่อเนื�องในการ

จดักิจกรรมที�หลากหลาย รวมถึงการจัดกิจกรรมที�เสริมสร้าง

ศักยภาพของผู ้เรียนส่งผลให้ผู ้เรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน  มี

ความสามารถในการทาํงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย ให้ความ

ร่วมมือแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผูน้าํและผู ้

ตามที�ดี มีมนุษยสัมพนัธ์ ประสานการทาํงาน ปฏิบตัิงานตาม

บทบาทและหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจนบรรลุผลสาํเร็จ 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ทุกระดบัชั�น เพื�อฝึกใหน้กัเรียนไดเ้กิดการคิดวิเคราะห์   รู้จกั

การวางแผนในการทาํงาน  ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้พูดกลา้

แสดงออก  การทาํงานเป็นทีม   การเสริมสร้างความรับผิดชอบ

และความมีวินยัในตนเอง (เอกสารการประกวดโครงงาน) 
  �.   การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล 

ยอมรับความคิดเห็นของเพื�อน โดยมีการเตรียมความพร้อม

ผูเ้รียนให้เป็นผูใ้หญ่ที�ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้

นกัเรียนรู้จักระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กฎเกณฑแ์ละกติกาตลอดจน

รู้จักรับผิดชอบหนา้ที�ที�ตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคม

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ผ่านกิจกรรมการเลือกตั�งประธานนักเรียน 

ก า ร เ ลื อ ก หัว ห น้า ห้อ ง  ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร งงา น โ ด ย ตั� ง

คณะกรรมการของหอ้งรับผิดชอบตดัสิน (เอกสารการประกวด

โครงงาน, งานสภานกัเรียน) 

  �.  การเป็นผู ้นําและผู ้ตามที�ดี  โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน เพื�อฝึกทกัษะชีวิต มีการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ใน

ทุกสัปดาห์ เข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ทุกระดับชั� น ทุกปี

การศึกษา ฝึกความเป็นผูน้าํ ผูต้ามที�ดี มีการเขา้ค่ายอบรมนาย

หมู่-กองร้อยอาสา ทุกปีการศึกษา เพื�อให้มีทักษะผู ้นําที�ดี  

(เอกสารงานลูกเสือ) 

  �.  การมีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถประสานการทาํงานร่วมกบั

หมู่คณะจนบรรลุผลสําเร็จโดยจัดให้มีชมรมต่างๆ ภายใน

โรงเรียน นักเรียนได้มีการจัดตั� งชมรมตามความสนใจและ

ความถนัดโดยมีครูเป็นที�ปรึกษาคอยให้คาํแนะนํา และอย่าง

ใกลช้ิด จนนักเรียนสามารถนาํผลงานมาจัดแสดง สร้างความ

ภาคภูมิใจแก่ตนเองและหมู่คณะ (เอกสารใบสมคัรชมรม, เล่ม

ชมรม) 

 

 

ผู้เรียนร้อยละ      98.31      มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  6.3 
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ตวับ่งชี�ที�  6.4  มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี�ยวกับอาชีพที�ตนเองสนใจ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

การดําเนินงาน 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดให้มีแนะแนว

การศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพเพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มี

ความรู้  ความเข้าใจ  ในอาชีพต่างๆ และมีแนวทางเพื�อ

ประกอบการตดัสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต สนับสนุน

ให้ผู ้เรียนแสดงออกซึ� งความรู้ ความสามารถในผลงานทาง

วิชาการและวิชาชีพ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานของ

ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและบุคคลภายนอกไดรั้บรู้ รวมทั� ง

ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนเพื�อเตรียมความพร้อม

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพื�อใหเ้กิดทกัษะชีวิต และสามารถ

เอาตัวรอดได้ในสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย

ประสานงานกบัผูป้กครองของนกัเรียน ที�ประกอบอาชีพต่างๆ 

เขา้มาแนะนาํอาชีพเฉพาะดา้นให้กบัผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เพื�อเป็น

แนวทางในการตดัสินใจเลือกอาชีพที�ตนเองสนใจในอนาคต 
นอกจากนี�  ยงัมีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�ประกอบอาชีพต่างๆ 

เขา้มาสาธิต ใหค้วามรู้โดยจดัเป็นฐานการเรียนรู้ และใหผู้เ้รียน

แวะเวียนเข้ามาศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ  ได้สัมผัสกับอาชีพต่างๆ 

เพื�อใหเ้กิดประสบการณ์ตรง ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจ มีขอ้มูลในดา้น

อาชีพนั�นๆ ตามความสนใจอีกทั�ง ยงัมีการจัดกิจกรรมงานวนั

อาชีพ ตลาดนัดนักเรียน และการจัดแสดงกิจกรรมชมรม เพื�อ

เสริมสร้างให้ผูเ้รียนเห็นความสําคญั และรักในอาชีพที�ตนเอง

เลือก  เกิดความภาคภูมิใจที�ได้ประกอบอาชีพสุจริต รู้จัก

วางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ สามารถบริหารงานในกลุ่ม

ของตนเองได้ และสามารถแนะนําชักชวนผู ้อื�นให้สนใจใน

อาชีพที�ตนทาํ 

ผลการดําเนินงาน  

          จากการดาํเนินงาน พบว่า การจัดการเรียนการสอน 

ส่งเสริมและการบูรณาการการเรียนการสอนอย่าง สมํ�าเสมอ

และต่อเนื�อง การจัดกิจกรรมที�หลากหลายรวมถึงการจัด

กิจกรรมที�กระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ดา้นการประกอบ

อาชีพ  สามารถเขา้ใจและอธิบายอาชีพต่างๆได ้      รวมถึงมี

ทิศทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถ

นาํเสนออาชีพที�ตนเองสนใจ จดันิทรรศการ และแนะนาํผูอ้ื�น

ใหส้นใจอาชีพนั�นๆได ้     

 

ผู้เรียนร้อยละ     95.81        มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  6.4 
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ตวับ่งชี�ที�  �.�  สามารถเชื�อมประสานการทํางานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆ   

                        จนบรรลุผล สําเร็จตามวตัถุประสงค์นั�นๆ  (FSG.) (MEC P.��) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

การดําเนินงาน 

  1.  งานลูกเสือ  จัดให้มีกองร้อยอาสา ขึ� น โดยมีการอบรม

นักเรียนกองร้อยอย่างสมํ�าเสมอ และออกปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื�องใจดา้นจิตอาสา เช่น เป็นจราจรตามจุดต่างๆในช่วงเชา้

ที�การจราจรในโรงเรียนติดขดั ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆตาม

โอกาส และการร้องขอ ช่วยครูในการฝึกอบรมและดูแลรุ่น

น้องในการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ทาํให้ผู ้เรียนเกิดความ

สามคัคีในหมู่คณะ และในโรงเรียน เป็นผูท้ี�มีความเสียสละต่อ

สังคม และส่วนรวม ซึ� งไดรั้บคาํชมเชยจากทุกหน่วยงาน และ

ผูเ้รียนเองเกิดความภาคภูมิใจ  

   2.  ส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนในทุกระดบัชั�นทุกดา้น

ให้มีความเป็นเลิศ เช่น  ด้านดนตรี วงโยธวาทิต  การแสดง  

การบริการชุมชน ฝึกการทาํงานเป็นทีม และช่วยเหลือสังคม

ตามที�หน่วยงานภายนอกประสานขอความอนุเคราะห์มา 

รวมถึงการส่งแข่งขนัต่าง ทาํให้โรงเรียน ผูเ้รียนเอง และผู ้ที�

เกี�ยวขอ้ง เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง 
  3.  ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันดํา เนินโครงการป้องกัน

ไขเ้ลือดออกทั� งในและนอกสถานศึกษา  เพื�อทาํการควบคุม

กาํจัดและป้องกัน ลูกนํ� ายุงลายตามจุดต่างๆภายในโรงเรียน

และชุมชน  ตลอดจนที�บา้นของนักเรียน โดยมีการจัดอบรม

เพื�อเพิ�มความรู้ที�ถูกต้องให้กับนักเรียน   และมอบหมายให้

นกัเรียนดาํเนินงานเป็นหมู่คณะ อาทิ เดินรณรงค์ใหค้วามรู้ใน

การป้องกนัและกาํจัดลูกนํ�ายงุลาย และแจกทรายอะเบสให้แก่

ชาวบา้นในชุมชน เพื�อลดปริมาณยงุลาย ค่ายอาสาพฒันาชนบท  

และการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นการประสานงานกับ

หน่วยงานภายในและภายนอกไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและเกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 

ผลการดําเนินงาน 

          จากการที�โรงเรียนเซนตห์ลุยส์   ฉะเชิงเทรา   ไดม้ีการ

จดักิจกรรม เพื�อส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบตัิหนา้ที�ของตน  และ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆ ดว้ย

ความรับผิดชอบ ตระหนักถึงและเคารพในความแตกต่าง

เฉพาะบุคคล  ดว้ยความสมานสามคัคี  เพื�อบรรลุผลสําเร็จตาม

วตัถุประสงคน์ั�นๆ  ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมในการทาํงาน  มี

การแบ่งกลุ่มนักเรียนออกค้นหาข้อมูลเกี�ยวกับงานที�ได้รับ

มอบหมาย   นักเรียนเป็นผูม้ีระเบียบวินัย มีความสามคัคี รู้จัก

รุ่นพี�รุ่นน้อง สถิติการทะเลาะวิวาท มีนอ้ยมาก และเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

 

ผู้เรียนร้อยละ    98.37      มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  6.5 
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ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� 6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจน 

                      สําเร็จ 

�3.52 1.87 
    

 

ตวับ่งชี�ที� 6.2 ทํางานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั�นพฒันา 

                     งานและภูมใิจในผลงานของตนเอง 

98.27 0.98 
    

 

ตวับ่งชี�ที� 6.3 ทํางานร่วมกบัผู้อื�นได้ 98.31 0.98      

ตวับ่งชี�ที� 6.4 มคีวามรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหา 

                     ความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ 

��.81 0.95 
   

 
 

ตวับ่งชี�ที� �.� สามารถเชื�อมประสานการทํางานร่วมกนั 

                      ของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ  

                      จนบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์นั�นๆ  

                      (BSG.) (MEC.P.15-16) 

98.37 - 

   

 

 

เฉลี�ยผลการประเมนิมาตรฐานที� � 96.48 4.82      

สรุประดับคุณภาพ        

 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียน มีการส่งเสริม และสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ผา่นการศึกษา     คน้ควา้หาความรู้

ดว้ยตนเอง  จึงจดัใหม้ีแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เพื�อตอบสนองและส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมของผูเ้รียน 

อย่างมีระบบ ขั�นตอน วางแผนการทาํงาน ดาํเนินงานตามขั�นตอนที�กาํหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน 

ปรับปรุง แกไ้ข การทาํงานเป็นระยะ ๆ เพื�อให้งานบรรลุวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้ เพื�อใหเ้กิดปัญหาน้อยที�สุด 

และเป็นแนวทางในการทาํงานครั� งต่อไป กิจกรรมที�ผูเ้รียนเข้ามามีบทบาทสาํคญัประกอบดว้ยห้องสมุด  

ดนตรีไทยและดนตรีสากล  ศิลปศึกษา    ธนาคารโรงเรียน   แปลงเกษตรสาธิต  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

ธนาคารรีไซเคิล   กิจกรรมธุดงคศึกษา  � กลุ่มสาระ กิจกรรมโครงงาน � กลุ่มสาระ เป็นตน้ พร้อมทั�งส่งเสริม

ให้ทุกห้องเรียนมีการจดัทาํมุมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เช่น ตน้ไมพู้ดได ้ อาคารเรียนน่ารู้  

แม่นํ� าพิศวง ศาลาการเรียนรู้ � กลุ่มสาระ เป็นตน้   

โรงเรียนไดส่้งเสริมผูเ้รียนทั�งในดา้นวิชาการและกิจกรรมควบคู่กนั เพื�อใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง 

และมีความสุข บนพื�นฐานความเป็นไทยสู่การพฒันาในระดบัสากล ฝ่ายวิชาการจึงกาํหนดใหค้รูผูส้อนจดัตั�ง

ชมรม และให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสในการเลือกศึกษากิจกรรมชมรมที�ตนเองสนใจ เพื�อศึกษาเรียนรู้กิจกรรม

ชมรมนั�นๆ และสร้างสรรคผ์ลงานที�ไดรั้บมอบหมาย นาํเสนอผลงาน และมีความสุขในการทาํงาน 
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ผูเ้รียนปฏิบติัตามกฎ ขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั มีความสามารถในการทาํงานโดยใชก้ระบวนการ

กลุ่มและปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความ

คิดเห็น เป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ ประสานการทาํงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที�ที�

ไดรั้บมอบหมายจนบรรลุผลสาํเร็จ   มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม   การ

ทาํงานเป็นทีม  เพื�อพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้  เช่น   การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์   

โครงงานคณิตศาสตร์เป็นตน้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ไดเ้ชิญวิทยากร มาใหค้วามรู้ในการจดักิจกรรมวนัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  เพื�อให้

ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และปฏิบติัจริง และเกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ�งกนัและกนั มีความรู้สึก

ที�ดีต่ออาชีพสุจริต เกิดความมานะพยายาม เกิดสมาธิและความเอื�อเฟื� อแบ่งปัน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้

โดยมีตวัอย่างฐานกิจกรรมการเรียนรู้   ในรายวิชาแนะแนว ครูผูส้อนไดส้นบัสนุนให้ผูเ้รียนไดรู้้จกักบัอาชีพ

ที�หลากหลาย เพื�อเป็นฐานความรู้ใหก้บัผูเ้รียนในอนาคต และมีทศันคติที�ดีต่ออาชีพต่างๆ  

 

ผลการพฒันา 

 ผูเ้รียนทาํงานอยา่งมีขั�นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทาํงาน ดาํเนินงาน

ตามขั�นตอนที�กาํหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไ้ข การทาํงานเป็นระยะๆไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา 

อุปสรรคในการทาํงาน จนบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดอย่างมีคุณภาพ สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้   ซึ�งทางโรงเรียนไดร่้วมกบัผูป้กครอง  ผูแ้ทนชุมชน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  นายกสมาคม

ผูป้กครองและครู  เครือข่ายผูป้กครองระดบัชั�น ดาํเนินการจดักิจกรรมและแหล่งเรียนรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง  มีการเชิญวิทยากรทอ้งถิ�นมาสาธิต  และใหค้วามรู้ กบัผูเ้รียน  ทาํใหผู้เ้รียน

ไดรั้บประสบการณ์ตรง  

จากผลการดาํเนินงานของการพฒันาผูเ้รียนตามมาตรฐานที� �ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการ

ทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริตมีค่าเฉลี�ยของผลการประเมินร้อยละ 

96.48   ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายพึงพอใจในผลการดาํเนินงาน   การดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

โรงเรียนควรร่วมกบัชุมชนนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการพฒันา

อาชีพในอนาคต 
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มาตรฐานที�  7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

                         ผลการดําเนินงานในแต่ละตวับ่งชี� 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั�งด้านความรู้ ทักษะ  

                        กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษา

เพื�อพัฒนาผู ้เ รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมี

ศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ซึ� งสอดคลอ้งกบั

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ���� และมี

แนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรแกนกลาง 

พุทธศกัราช ����  โดยมีการดาํเนินการดงันี�  

          1. ผูบ้ริหารและคณะครูร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

และจุดมุ่งหมาย หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกับ

หลกัสูตรแกนกลาง 

          �.ครูผูส้อนร่วมอบรมสัมมนาเพื�อศึกษาเป้าหมายและ

เนื� อหาสาระหลักสูตรแกนกลาง ���� โดยเชิญวิทยากร 

ผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นที�ปรึกษา โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้

และตวัชี� วดั ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั�ง � กลุ่ม รวมทั� ง

กิจ ก ร ร มพัฒน า ผู ้ เ รี ย น โ ด ย ใ ห้ส อ ด ค ล้อ งกับ ห ลัก สู ตร     

สถานศึกษาและหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. ���� 

          �.วิเคราะห์มาตรฐานและตวัชี�วดั โดยกาํหนดหน่วยการ

เรียนรู้ ซึ� งประกอบดว้ยเนื�อหา 

กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื�อการสอน และแนวทางการวดั

ประเมินผล 

          �.เขียนคาํอธิบายรายวิชา ในระดบัประถมศึกษาปีที� � – �  

ก ําหนด คําอธิบ ายรา ยวิชา  เ ป็นหนึ� งปีกา รศึกษา  ระดับ

มธัยมศึกษา กาํหนดคาํอธิบายรายวิชา เป็น � ภาคเรียน ในส่วน

แรกของคาํอธิบายรายวิชาจะปรากฏเป้าหมายดา้นความรู้  ส่วน

ที�สองจะปรากฏเป้าหมายด้านทักษะกระบวนการ  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะปรากฏในส่วนที�สาม ของ

คาํอธิบายรายวิชานั�น ๆ  

          ครูมีความรู้และเขา้ใจในเป้าหมายการจดัการศึกษาของ

ชาติ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ขั� น

พื�นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�ตนสังกดั โดยเห็นไดจ้ากการ

ที�ผูบ้ริหารและคณะครูร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

จุดมุ่งหมาย หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางครูผู ้สอนร่วมอบรมสัมมนาเพื�อศึกษา

เป้าหมายและเนื�อหาสาระหลกัสูตรแกนกลาง ���� โดยเชิญ

วิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นที�ปรึกษา โดยวิเคราะห์มาตรฐาน

การเรียนรู้และตวัชี�วดั ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั�ง � กลุ่ม 

รวมทั�งกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษาและหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. ���� และเชื�อมโยง

กับเป้าหมายคุณภาพผู ้เรียน   มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ เดือนละ � ครั� ง และมีการ

ประชุมในแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื�อไปสู่การปฏิบตัิ   มีการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์และสังเกตการ

สอนครูเขา้ใจความรู้ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญัและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ครูจัดทําแผนการสอนก่อน

นาํไปใชส่้งหวัหน้ากลุ่มสาระฯและหวัหน้างานหลกัสูตรและ

ฝ่ายวิชาการ 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          �.นาํหน่วยการเรียนรู้ที�วิเคราะห์มาตรฐานและตวัชี� ว ัด 

ซึ� งประกอบดว้ยเนื�อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื�อการ

สอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน 

ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศึกษาและครอบคลุมทั� ง

ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

          6.ผูส้อนแต่ละรายวิชาจัดทาํประมวลการสอนภาคเรียน

ละ � ครั� ง และบนัทึกผลการใชป้ระมวลการสอน   

          �.ผู้ สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี �วัดแต่ละ

รายวิชา 

 

 

ครูมพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที� �.� คดิเป็นร้อยละ  86.20 
 

ตวับ่งชี�ที�  7.2  ครูมีการวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ   

                         เรียนรู้ เพื�อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ

งานหลกัสูตรและการสอน , งานวดัและประเมินผล  กาํหนดให้

มีการออกแบบหน่ายการเรียนรู้ (ใบงานที��)  ที�สะทอ้นการวดั

ประเมินผล ดว้ยวิธีการที�หลากหลาย  เช่น  ทดสอบก่อนเรียน  

และหลังเรียน   ประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์โดยการ

สังเกตผูเ้รียนรายบุคคล และประเมินผลงานตามสภาพจริง  เช่น

จากการปฏิบตัิ    การตรวจชิ�นงาน    การสัมภาษณ์  การนาํเสนอ

ผลงาน  ฯลฯ    มีระบบการจัดเก็บระเบียนสะสมผู ้เ รียน

รายบุคคล  ( ปพ.� )มีการจัดทาํรายงานพฒันาของผูเ้รียนแต่ละ

คน (ปพ.�และ ปพ.� ) ครูสามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้พื�อพัฒนา

ผูเ้รียนได ้

          ฝ่ายวิชาการ ร่วมกบังานหลกัสูตรและการสอน , งานวดั

และประเมินผล ส่งเสริมใหค้รูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล

ดว้ยวิธีการที�หลากหลาย เช่นการทดสอบ ก่อนและหลงัเรียน  

การสังเกตนกัเรียนและทดสอบระหว่างเรียน   การบนัทึกหลงั

สอน  การนาํเสนองาน  เป็นตน้ และกาํหนดใหม้ีการออกแบบ

หน่ายการเรียนรู้ (ใบงานที��)  ที�สะทอ้นการวดัประเมินผล ดว้ย

วิธีการที�หลากหลาย  เช่น  ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

โดยการสังเกตผูเ้รียนรายบุคคล และประเมินผลงานตามสภาพ

จริง  เช่นจากการปฏิบตัิ    การตรวจชิ�นงาน    การสัมภาษณ์  

การนาํเสนอผลงาน  ฯลฯ  ครูสามารถนาํข้อมูลที�ได้มาวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี�ยงัจดัให้มีการสอนส

ริมนักเรียนเก่ง และซ่อมนักเรียนอ่อน ในโครงการเจียระไน

เพชร และโครงการซ่อมเสรอม มีระบบการจัดเก็บระเบียน

สะสมผูเ้รียนรายบุคคล ( ปพ.� ) มีการจดัทาํรายงานพฒันาของ 

ผูเ้รียนแต่ละคน (ปพ.�และ ปพ.� ) ครูสามารถนาํขอ้มูลไปใช้

เพื�อพฒันาผูเ้รียนได ้

ครูมพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7.2   คดิเป็นร้อยละ  88.50 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     166 

 

ตวับ่งชี�ที�  7.3  ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ  

                        พฒันาการทางสตปัิญญา  

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานหลักสูตรและการสอนจัดให้

ครูผู ้สอนร่วมอบรมสัมมนาเพื�อศึกษาเป้าหมายและเนื�อหา

สาระหลกัสูตรแกนกลาง ���� โดยเชิญวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ

มาเป็นที�ปรึกษา โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี�วดั 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั�ง � กลุ่ม รวมทั�งกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนโดยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร

แกนกลาง พ.ศ. ���� 

          -วิเคราะห์มาตรฐานและตวัชี� วดั โดยกาํหนดหน่วยการ

เรียนรู้ ซึ� งประกอบดว้ยเนื�อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื�อ

การสอน และแนวทางการวดัประเมินผล 

          -เขียนคาํอธิบายรายวิชา ในระดบัประถมศึกษาปีที� � – �  

ก ําหนด คําอธิบ ายรา ยวิชา  เ ป็นหนึ� งปีกา รศึกษา  ระดับ

มธัยมศึกษา กาํหนดคาํอธิบายรายวิชา เป็น � ภาคเรียน ในส่วน

แรกของคาํอธิบายรายวิชาจะปรากฏเป้าหมายดา้นความรู้  ส่วน

ที�สองจะปรากฏเป้าหมายด้านทักษะกระบวนการ  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะปรากฏในส่วนที�สาม ของ

คาํอธิบายรายวิชานั�น ๆ  
          -นาํหน่วยการเรียนรู้ที�วิเคราะห์มาตรฐานและตวัชี�วดั ซึ� ง

ประกอบดว้ยเนื�อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื�อการสอน 

และแนวทางการวดัประเมินผลมาออกแบบการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน กาํหนดเทคนิคและวิธีการเรียนรู้โดยคาํนึงถึง

ความแตกต่างและพฒันาการทางสติปัญญาของแต่ละบุคคล   

ระบุในแผนการสอน 

          ครูผูส้อนได้นาํหน่วยการเรียนรู้ที�วิเคราะห์มาตรฐาน

และตัวชี� วดั ซึ� งประกอบด้วยเนื�อหา กิจกรรม กระบวนการ

เรียน รู้ สื� อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมา

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กาํหนดเทคนิค

และวิธีการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงความแตกต่างและพฒันาการ

ทางสติปัญญาของแต่ละบุคคล ระบุในแผนการสอน คนละไม่

นอ้ยกว่า 3 รูปแบบ  จากการตรวจแผนการครูส่วนใหญ่ไม่ระบุ

เทคนิควิธีการสอนและกระบวนการสอน ว่าใช้รูปแบบใด  

จากการสังเกตการณ์สอนสภาพจริง ครูส่วนใหญ่สอนโดยใช้

รูปแบบการบรรยาย  กระบวนการกลุ่มการนําเสนอผลงาน  

เป็นตน้  ครูส่วนใหญ่สอนตามแผนการเรียนรู้ ที�กาํหนดไว ้

 

ครู   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7.3  คดิเป็นร้อยละ  79.00 
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ตวับ่งชี�  �.�  ครูใช้สื�อเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวกกบัการนําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ�นมา 

                    บูรณาการ ในการจดัการเรียนรู้ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ผูบ้ริหารโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีนโยบายให้

ติดตั�ง กระดานอจัฉริยะ และ Projecterในทุกห้องเรียนและจัด

ให้มีการอบรมครูผู ้สอนทุกระดับชั� นในการใช้กระดาน

อจัฉริยะ เป็นสื�อในการจัดการเรียนการสอน และอบรมให้

ความรู้ในการผลิตสื�อเทคโนโลยี  งานบุคลากรมีโครงการให้

ครูผ่อนชาํระเครื�องคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ที�ช่วยในการ

เรียนการสอน ฝ่ายวิชาการมีนโยบายให้งานสื�อการเรียนการ

สอนกาํหนดให้ครูผูส้อนผลิตสื�อทั� งสื�อสิ� งประดิษฐ์ หรือสื�อ

เทคโนโลยี  ประกวดภาคเรียนละ � ครั� ง ตลอดทั�งเนน้ให้ครูใช้

สื�อประกอบการเรียนการสอนโดยเฉพาะสื�อเทคโนโลยี ซึ� งใน

การประกวดสื�อการเรียนการสอนปีการศึกษาละ � ครั� ง จะเชิญ

วิทยากรที�มีความเชี�ยวชาญในสื� อแต่ละประเภทมาเ ป็น

คณะกรรมการตัดสิน ซึ� งวิทยากรจะให้ข้อมูลยอ้นกลับ และ

แนะนําในการพัฒนาต่อยอดสื� อการเรียนการสอนแต่ละ

ประเภท 

          นอกจากนี� ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ละ

กลุ่มสาระยงัไดม้ีการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เขา้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เรียนรู้การทาํกระทงจากใบตอง 

ในวนัลอยกระทง   ทาํดอกไม้จากใบเตย  ใชว้สัดุเหลือใชม้า

ประดิษฐ์หรือสานเป็นภาชนะและของเล่นต่าง ๆ   และงานจัก

สานโดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาในทอ้งถิ�นมาเป็นวิทยากรใน

งานวนัวิชาการ 

          ฝ่ายวิชาการมีนโยบายให้งานสื�อการเรียนการสอน

กําหนดให้ครูผู ้สอนผลิตสื� อทั� ง สื� อสิ� งประดิษฐ์  หรือสื� อ

เทคโนโลย ีประกวดภาคเรียนละ � ครั� ง ตลอดทั�งเน้นให้ครูใช้

สื�อประกอบการเรียนการสอนโดยเฉพาะสื�อเทคโนโลย ีซึ� งมี

การประกวดสื�อการเรียนการสอนปีการศึกษาละ � ครั� ง สื�อ

สิ� งป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ ะ มี ใ น นั ก เ รี ย น ป ร ะ ถ มศึ ก ษ า   ส่ ว น สื� อ

อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น วิดีทศัน์ จากยูทูป  ภาพยนตร์  และ Power  

Point  จะใชท้ั�งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ครุที�สอน

วิชาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มกัจะใชสื้�อเทคโนโลยีที�

หลากหลายน่าสนใจ     งานสื� อจะเชิญวิทยากรที�มีความ

เชี�ยวชาญในสื�อแต่ละประเภทมาเป็นคณะกรรมการตดัสิน ซึ� ง

วิทยากรจะให้ขอ้มูลยอ้นกลับ และแนะนําในการพฒันาต่อ

ยอดสื�อการเรียนการสอนแต่ละประเภท 

          นอกจากนี� ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ละ

กลุ่มสาระฯจัดให้มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ�นในการ

เรียนการสอน เช่น เรียนรู้การทาํกระทงจากใบตอง ในวนัลอย

กระทง   ทาํดอกไมจ้ากใบเตย  ใชว้ ัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์

หรือสานเป็นภาชนะและของเล่นต่าง ๆ   และงานจกัสานโดย

เชิญวิทยากรภูมิปัญญาในทอ้งถิ�นมาเป็นวิทยากรในงานวัน

วิชาการ 

 

ครู มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7.4   คดิเป็นรัอยละ   88.93 
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ตวับ่งชี�  �.�  ครูมีการวดัและประเมินผลที�มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธีิการที� 

                    หลากหลาย 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ฝ่ายวิชาการร่วมกบังานหลกัสูตรและการสอนจัดให้มี

การอบรมการวดัและประเมินผลโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ 

เกี�ยวกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการออกแบบ

เครื�องมือวัดและประเมินผล ที�สอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เ รียนด้วยวิ ธีการที�

หลากหลาย 

          จากหลักสูตรฉบับครูผู ้สอนแสดงถึงการวิ เคราะห์

มาตรฐาน  ตวัชี�วดั และสาระการเรียนรู้  การกาํหนดเป้าหมาย

คุณภาพผูเ้รียน ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศึกษาและ

ครอบคลุมทั�งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญั 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  จดักิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน

และหลงัเรียน  ดว้ยวิธีการที�หลากหลายเช่น การสังเกต   การ

สัมภาษณ์    การปฏิบตัิ  การทดลอง  การตรวจชิ�นงาน   การ

นาํเสนอผลงาน  ตลอดจนการทดสอบทั�งขอ้สอบปรนัย และ

อตันยั  เป็นตน้ 

 

ครูมพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7.5   คดิเป็นร้อยละ  80.00 

 

ตวับ่งชี�  7.6  ครูให้คาํแนะนํา คาํปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั�งด้านการเรียนและ 

                     คุณภาพชีวติด้วยความเสมอภาค 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ฝ่ายวิชาการจัดให้มีครูประจาํชั�น และครูผูช้่วยชั�น ดูแล

ให้ค ํา แ น ะ นํา  แ ล ะ คํา ป รึ กษ า แ ก่ นัก เ รี ยน ทุ ก ร ะ ดับ ชั� น 

ผูอ้าํนวยการจัดให้มีการประชุมผู ้ปกครองทุกระดับชั�นภาค

เรียนละ � ครั� ง นอกจากนี�โรงเรียนยงัจัดให้มีวนัผูป้กครองพบ

ครูภาคเรียนละ  � ครั� ง เพื�อให้ผู ้ปกครองและครูได้ร่วมกับ

วางแผนเพื�อพฒันา ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและดา้นคุณภาพ

ชีวิตเป็นรายบุคคล    มีโครงการเยี�ยมบ้านทุกระดับชั�น   มี

โครงการมอบรางวัลแก่นักเรียนที�มีผลการเรียนดีทั� งด้าน

วิชาการและด้านกิจกรรม  มีโครงการมอบทุนการศึกษา  

โครงการระเบียบวินัย และโครงการโรงเรียนสีขาวและฝ่าย

วิชาการมีนโยบายให้ครูรับนักเรียนท่องศัพท์ทุกเช้า กาํหนด

เป็นคะแนนให้  ในส่วนนักเรียนที�อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้   

ครูผูส้อนภาษาไทยจะดาํเนินการสํารวจนักเรียนที�ปกพร่อง 

และสอนเสริมในช่วงเชา้ก่อนเขา้เรียนเป็นประจาํ  

ฝ่ายวิชาการจัดให้มีครูประจําชั�น และครูผู ้ช่วยชั�น ดูแลให้

คาํแนะนาํ และคาํปรึกษาแก่นกัเรียนทุกระดบัชั�น ผูอ้าํนวยการ

จดัให้มีการประชุมผูป้กครองทุกระดบัชั�นภาคเรียนละ � ครั� ง 

นอกจากนี� โรงเรียนยงัจดัให้มีวนัผูป้กครองพบครูภาคเรียนละ  

� ครั� ง เพื�อให้ผูป้กครองและครูไดร่้วมกบัวางแผนเพื�อพฒันา 

ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและดา้นคุณภาพชีวิตเป็นรายบุคคล    มี

โครงการเยี�ยมบา้นทุกระดับชั�น   มีโครงการมอบรางวลัแก่

นกัเรียนที�มีผลการเรียนดีทั�งดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรม  มี

โครงการมอบทุนการศึกษาโครงการระเบียบวินัย และ

โครงการโรงเรียนสีขาว  และฝ่ายวิชาการมีนโยบายใหค้รูรับ

นักเรียนท่องศัพท์ทุกเช้า กาํหนดเป็นคะแนนให้  ในส่วน

นักเรียนที�อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได ้  ครูผู ้สอนภาษาไทยจะ

ดาํเนินการสาํรวจนกัเรียนที�ปกพร่อง และสอนเสริมในช่วงเชา้

ก่อนเขา้เรียน  เป็นประจาํ นอกจากนี�ครูผูส้อนแต่ละรายวิชา 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

นอกจากนี�ครูผูส้อนแต่ละรายวิชา  งานวดัผล และงานแนะแนว 

ที�สามารถใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนไดด้ว้ยความเสมอภาค 

งานวัดผล และงานแนะแนว ที�สามารถให้ค ําปรึกษาแก่

นกัเรียนไดด้ว้ยความเสมอภาค 

 

ครูมพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7. 6  คดิเป็นร้อยละ   �7.72 

 

ตวับ่งชี�  7.7  ครูมีการศึกษา วจิัยและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที�ตนรับผดิชอบและใช้ผลใน 

                     การปรับการสอน 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนจะออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้   กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และบนัทึกผล

การจัดกิจกรรม ที�เกิดขึ�นจากการเรียนการสอนอย่างละเอียด

เป็นรายคาบ    และนําผลมาปรับปรุงแก้ไข โดยจัดทาํใน

รูปแบบการวิจัยในชั�นเรียน   ปีการศึกษา ���� โรงเรียนได้

กาํหนดให้ครูทุกคนทาํวิจัยในชั�นเรียนเพื�อพฒันาการจัดการ

เรียนรู้ในวิชาที�ตนสอน โดยกาํหนดให้ครูผู ้สอนทาํวิจัยหน้า

เดียว ภาคเรียนละ � เรื�อง ปีการศึกษาละ � เรื�อง   มีการแต่งตั�ง

คณะกรรมการตรวจ ประเมินการวิจัย ในแต่ละช่วงชั� น � 

ชิ�นงานจะมีคณะกรรมการตรวจ  � ชุด เพื�อชี�แนะใหแ้ก่ครู เพื�อ

จะได้นําผลการวิจัยไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื�อง 

          นอกจากนี� ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมประชุม หรือ

สัมมนา ปีการศึกษาละไม่นอ้ยกว่า �� ชั�วโมง 

          การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนจะออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้   กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และบนัทึกผล

การจัดกิจกรรม ที�เกิดขึ�นจากการเรียนการสอนอย่างละเอียด

เป็นรายกิจกรรม    และนาํผลมาปรับปรุงแกไ้ข โดยจดัทาํใน

รูปแบบการวิจัย  ปีการศึกษา ���8 โรงเรียนไดก้าํหนดให้ครู

ทุกคนทาํวิจัยในชั�นเรียนเพื�อพฒันาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที�

ตนสอน โดยกาํหนดใหค้รูผูส้อนทาํวิจยั  ปีการศึกษาละ 1 เรื�อง   

โดยกาํหนดระยะเวลาใหส่้งเป็นไฟลเ์ป็นระยะ ๆ 

ซึ� งงานวิจัยเน้นให้เป็นนวิยจัยเพื�อพัฒนาการเรียนการสอน  

และมีผลต่อการประเมินขั�นเงินเดือนของครู 

          นอกจากนี� ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมประชุม หรือ

สัมมนา ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า �� ชั�วโมง เพื�อเป็นการ

พฒันาการเรียนการสอน 

 

ครูมพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7.7   คดิเป็นร้อยละ   65.08 
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ตวับ่งชี�  �.�  ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที�ดี และเป็นสมาชิกที�ดีของสถานศึกษา 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมต่าง 

ๆ ตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนาที�ครูและนกัเรียนนบัถือ และ

เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนไดป้ฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของ

ศาสนาที�ตนนับถือ เช่นให้มีพิธีมิสซา ตามหลกัศาสนาคริสต์  

ทาํบุญตกับาตร นาํพระมาเทศน์ตามหลกัศาสนาพุทธ  และสวด

ตามหลกัศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 

          ครูทุกคนมีการพฒันาตนเองให้กา้วหน้าในวิชาชีพโดย

การอบรม ศึกษาดูงาน หรือสัมมนาไม่นอ้ยกว่าปีละ  �� ชั�วโมง  

ยึดมั�นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ

รับผิดชอบ ต่อหน้าที�โดยมาปฏิบตัิหน้าที�ก่อนเวลา �.�� และ

กลบัหลงัเวลา ��.�� น. โดยพร้อมเพรียงกนั ครูทุกคนมีหนา้ที�

อยู่เวรดูแลรักษาความปลอดภยั  ให้ความร่วมมือในกิจกรรม

ของสถานศึกษาทั�งภายในและภายนอกเป็นประจาํสมํ�าเสมอ  

แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ    มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  

และร่วมปกป้องและรักษาชื�อเสียงของสถาบนั 

          ครูทุกคนมีการพฒันาตนเองใหก้า้วหน้าในวิชาชีพโดย

การอบรม ศึกษาดูงาน หรือสัมมนาไม่นอ้ยกว่าปีละ  �� ชั�วโมง  

ยึดมั�นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   มีความ

รับผิดชอบ ต่อหน้าที�โดยมาปฏิบตัิหน้าที�ก่อนเวลา �.�� และ

กลบัหลงัเวลา ��.�� น. โดยพร้อมเพรียงกนั ครูทุกคนมีหนา้ที�

อยู่เวรดูแลรักษาความปลอดภยั  ให้ความร่วมมือในกิจกรรม

ของสถานศึกษาทั�งภายในและภายนอกเป็นประจาํสมํ�าเสมอ  

แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ    มีความรักสามคัคีในหมู่คณะ  

และร่วมปกป้องและรักษาชื�อเสียงของสถาบนั 

 

ครู มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7.8   คดิเป็นร้อยละ  100 

 

ตวับ่งชี�  �.�  ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที�ได้รับมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ครูอุทิศตน ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจในการปฏิบตัิหนา้ที�งาน

สอนที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถว้น และมุ่งมั�นพฒันาผูเ้รียน

ให้มีคุณภาพตามที�หลกัสูตรกาํหนดโดยครูทุกคนมีคาบสอน

คนละไม่ต ํ�ากว่า 20 คาบ / สัปดาห์  ครูทุกคนมีแผนการสอน

และบนัทึกหลงัสอนทุกคาบ ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมวนั

สาํคญัต่าง ๆ ของโรงเรียน  จัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น วนั

ภาษาไทย  วนัวิทยาศาสตร์ ว ันตรุษจีน ทุกกลุ่มสาระฯจะจัด

กิจกรรมค่ายวิชาการเป็นประจาํทุกปีการศึกษา  นอกจากนี� จัด

ให้มีโครงการทศันศึกษา เพื�อให้นักเรียนมีประสบการณ์และ

ความรู้ที�กวา้งขวางขึ�น ครูทุกคนมีหน้าที�อยู่เวรเพื�อรักษาความ

ปลอดภยันกัเรียน และรายงานผลการเรียนต่อผูป้กครอง  ตลอด 

          ครูอุทิศตน ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจในการปฏิบตัิหน้าที�

งานสอนที�ไดรั้บมอบหมายอย่างครบถว้น และมุ่งมั�นพฒันา

ผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามที�หลกัสูตรกาํหนดโดยครูทุกคนมีคาบ

สอนคนละไม่ต ํ�ากว่า 20 คาบ / สัปดาห์  ครูทุกคนมีแผนการ

สอนและบันทึกหลังสอนทุกคาบ ส่งเส ริมนักเ รียนร่วม

กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน  จัดกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร เช่น วนัภาษาไทย  วนัวิทยาศาสตร์  วนัตรุษจีน ทุก

กลุ่มสาระฯจะจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเป็นประจําทุกปี

การศึกษา  นอกจากนี� จัดให้มีโครงการทัศนศึกษา เพื�อให้

นกัเรียนมีประสบการณ์และความรู้ที�กวา้งขวางขึ�น ครูทุกคนมี

หนา้ที�อยูเ่วรเพื�อรักษาความปลอดภยันกัเรียน และรายงานผล  
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ทั� งติดตามคุณภาพชีวิตนักเรียนในโครงการเยี�ยมบ้านเป็น

ประจําทุกปีการศึกษา และเพื�อให้การเรียนการสอนมีการ

พฒันา ครูทุกคนตอ้งพฒันาตนเองโดยการเขา้รับการอบรมใน

สาขาวิชาที�สอนไม่ต ํ�ากว่าปีการศึกษาละ �� ชั�วโมง มีการทาํ

วิจยัหนา้เดียวในชั�นเรียนอยา่งนอ้ยคนละ � เรื�องต่อภาคเรียน ปี

การศึกษาละ � เรื�อง  ผลิตสื�อการสอนส่งคนละ  � ชิ�นต่อ  � 

ภาคเรียน  ส่งผลใหผ้ลการทดสอบระดบัชาติในระดบัม.�    ,ม.

� และม.�  คะแนนเฉลี�ยสูงกว่าระดบัประเทศ 

การเรียนต่อผูป้กครอง  ตลอดทั�งติดตามคุณภาพชีวิตนักเรียน

ในโครงการเยี�ยมบ้านเป็นประจาํทุกปีการศึกษา และเพื�อให้

การเรียนการสอนมีการพฒันา ครูทุกคนตอ้งพฒันาตนเองโดย

การเขา้รับการอบรมในสาขาวิชาที�สอนไม่ต ํ�ากว่าปีการศึกษา

ละ �� ชั�วโมง มีการทาํวิจัยหน้าเดียวในชั�นเรียนอย่างน้อยคน

ละ � เรื�องต่อภาคเรียน ปีการศึกษาละ � เรื�อง  ผลิตสื�อการสอน

ส่งคนละ  � ชิ�นต่อ  � ภาคเรียน     ส่งผลให้ผลการทดสอบ

ระดบัชาติในระดบัม.�    ,ม.� และม.�  คะแนนเฉลี�ยสูงกว่า

ระดบัประเทศ   

 

 ครู มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7.�      คดิเป็นร้อยละ  �8.00 

 

ตวับ่งชี�  �.��  ครูมีความวริิยะ อุตสาหะมุ่งมั�นให้ภาระหน้าที�สําเร็จประโยชน์สูงสุด ( BSG.) (  

                       ปรัชญามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ครูมีความขยนั เพียรพยายามในการทาํงานใหส้ําเร็จตาม

เป้าหมายที�กาํหนด ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบตัิหน้าที�

อยา่งเต็มศกัยภาพ เกิดผลสาํเร็จไดป้ระโยชน์สูงสุดกบันกัเรียน  

โดยครูผูส้อนจะจัดกิจกรรมการสอนตามที�กาํหนดคนละ �� -

�� คาบต่อสัปดาห์  อยู่เวรดูแลรักษาความปลอดภยัในช่วงพกั  

เป็นทีปรึกษาทั� งด้านการเรียนการสอน ด้านคุณภาพชีวิต 

รายงานผลการพัฒนาการเรียนของนักเรียน  และดูแลเรื� อง

ความประพฤติของนักเรียน ในการมาเรียนให้ทนัเวลา และ

สมํ�าเสมอ ตลอดทั� งดูแลนักเรียนให้ปฏิบตัิตามระเบียบของ

โรงเรียน 

          นอกจากนี� ครูทุกคนยงัมีหน้าที�ร่วมจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร  ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั�งภายในและภายนอก 

 

          ครูอุทิศตน ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจในการปฏิบตัิหน้าที�

งานสอนที�ไดรั้บมอบหมายอย่างครบถว้น และมุ่งมั�นพฒันา

ผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามที�หลกัสูตรกาํหนดโดยครูทุกคนมีคาบ

สอนคนละไม่ต ํ�ากว่า 20 คาบ / สัปดาห์  ครูทุกคนมีแผนการ

สอนและบันทึกหลังสอนทุกคาบ ส่งเส ริมนักเ รียนร่วม

กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน  จัดกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร เช่น วนัภาษาไทย  วนัวิทยาศาสตร์ วนัตรุษจีน ทุก

กลุ่มสาระฯจะจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเป็นประจําทุกปี

การศึกษา  นอกจากนี� จัดให้มีโครงการทัศนศึกษา เพื�อให้

นกัเรียนมีประสบการณ์และความรู้ที�กวา้งขวางขึ�น ครูทุกคนมี

หน้าที�อยู่เวรเพื�อรักษาความปลอดภยันกัเรียน และรายงานผล

การเรียนต่อผูป้กครอง  ตลอดทั�งติดตามคุณภาพชีวิตนักเรียน

ในโครงการเยี�ยมบ้านเป็นประจาํทุกปีการศึกษา และเพื�อให้

การเรียนการสอนมีการพฒันา ครูทุกคนตอ้งพฒันาตนเองโดย

การเขา้รับการอบรมในสาขาวิชาที�สอนไม่ต ํ�ากว่าปีการศึกษา

ละ �� ชั�วโมง มีการทาํวิจัยหน้าเดียวในชั�นเรียนอย่างน้อยคน

ละ � เรื�องต่อภาคเรียน ปีการศึกษาละ � เรื�อง  ผลิตสื�อการสอน 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

 ส่งคนละ  � ชิ�นต่อ  � ภาคเรียน     ส่งผลให้ผลการทดสอบ

ระดบัชาติในระดบัม.�    ,ม.� และม.�  คะแนนเฉลี�ยสูงกว่า

ระดบัประเทศ 

 

ครูมพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7. 10   . คดิเป็นร้อยละ  �8.00 

 

ตวับ่งชี�  �.��  ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที�ดี  ด้วยการปฏิบัตตินตามหลักธรรมของ 

                       ศาสนาที�ตนนับถือ ( BSG.) ( MEC.P.37 ) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมตา่ง 

ๆ ตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนาที�ครูและนกัเรียนนบัถือ และ

เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนไดป้ฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของ

ศาสนาที�ตนนับถือ เช่นให้มีพิธีมิสซา ตามหลกัศาสนาคริสต์  

ทาํบุญตกับาตร นาํพระมาเทศน์ตามหลกัศาสนาพุทธ  และสวด

ตามหลกัศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 

          นอกจากนี� ฝ่ายกิจการนักเรียนกําหนดให้มีกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยนิมนตพ์ระมาอบรมคาํสอนและแนะ

แนวทางปฏิบัติแก่ครูในวันสุดท้ายของปีการศึกษาทุกปีเป็น

ประจาํ   ในวนัครูใหม้ีพิธีทาํบุญตกับาตร  เป็นตน้ 

  -ครู รู้และเขา้ใจหลกัธรรมที�ตนนบัถือ ปฏิบตัิและนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นแบบอยา่งที�ดีต่อผูเ้รียน เขา้

ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที�ส่งเสริมการปฏิบตัิตาม

หลกัธรรมของศาสนาที�ตนนบัถือ 

 

 

ครูมพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7.11     คดิเป็นร้อยละ    ��.00 

 

ตวับ่งชี� 7.12  ครูปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ( BSG.) ( MEC.P.37 ) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ครูมีจรรยาบรรณต่อตนเอง โดยมีความรับผิดชอบ ใน

หน้าที�การงาน และมีการพฒันาตนเองโดยเข้าร่วมอบรมใน

วิชาชีพไม่นอ้ยกว่าปีการศึกษาละ  �� ชั�วโมง 

          ค รู มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ต่อ วิ ชา ชี พ / มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ต่ อ

ผูรั้บบริการ/มีจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ

ต่อสังคม โดยครูประกอบวิชาชีพด้วยความซื�อสัตยสุ์จริต มี

ความรับผิดชอบต่อองคก์รโดยร่วมกิจกรรมที� 

          ครูมีจรรยาบรรณต่อตนเอง / มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ /

มีจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ /มีจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ 

และมีจรรยาบรรณต่อสังคม  โดยครูประกอบวิชาชีพดว้ยความ

ซื�อสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อองคก์ร โดยร่วมกิจกรรมที�

ไดรั้บมอบหมายและปฏิบตัิงานบรรลุตามเป้าหมาย ครูทุกคน

มีการพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ในวิชาชีพอยูเ่สมอ 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ไดรั้บมอบหมายและปฏิบตัิงานบรรลุตามเป้าหมาย  ครูทุกคน

มีการพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ในวิชาชีพโดยการอบรม ศึกษาดู

งาน หรือสัมมนาไม่นอ้ยกว่าปีละ  �� ชั�วโมง  ยดึมั�นและปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที�

โดยมาปฏิบตัิหนา้ที�ก่อนเวลา �.�� และกลบัหลงัเวลา ��.�� น. 

โดยพร้อมเพรียงกัน ครูทุกคนมีหน้าที�อยู่เวรดูแลรักษาความ

ปลอดภยั เป็นทีปรึกษาทั�งดา้นการเรียนการสอน ดา้นคุณภาพ

ชีวิต รายงานผลการพฒันาการเรียนของนกัเรียน  และดูแลเรื�อง

ความประพฤติของนักเรียน ในการมาเรียนให้ทนัเวลา และ

สมํ�าเสมอ ตลอดทั� งดูแลนักเรียนให้ปฏิบตัิตามระเบียบของ

โรงเรียน ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษาทั�งภายใน

และภายนอกเป็นประจําสมํ�าเสมอ  มีความรักสามคัคีในหมู่

คณะ  และร่วมปกป้องและรักษาชื�อเสียงของสถาบนั 

 

 

ครู มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  7. 12  คดิเป็นร้อยละ   ��.00 

 

สรุป ผลประเมินตามมาตรฐานที�  �  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

คุณภาพโดยรวมในมาตรฐานที�  �  

 

จุดเด่น 

�.  โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศกึษา และหลกัสูตรฉบบัครูผูส้อน  

�.  หลกัสูตรสถานศึกษามกีารบูรณาการการเรียนรู้อาเซียน /เศรษฐกิจพอเพียง /คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์/สมรรถนะผูเ้รียน / ลกัษณะเฉพาะ FSG และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

�.  ครูมีการพฒันาการเรียนการสอนโดยมีวิจยัชั�นเรียนอยา่งนอ้ยปีละ � เรื�อง 

�.   มีตาํรากลางในการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อ 

 

จุดที�ควรพฒันา 

�.  การบนัทึกหลงัสอนยงัไม่สะทอ้นผลสาํเร็จหรือปัญหาที�เกิดจากการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง 

�.  การใชสื้�อเทคโนโลย ีที�เหมาะสมยงัไม่หลากหลาย 
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�.  รูปแบบและเทคนิคการสอนที�หลากหลายอยา่งนอ้ยคนละ � แบบ ยงัไม่เด่นชดัในแต่ละกลุ่ม

สาระฯ 

�. ส่งเสริมนกัเรียนใหแ้ข่งขนักบัภายนอกอยา่งเกิดประสิทธิผล 

 

แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

�.  ใหค้วามรู้เรื�องการผลิตสื�อเทคโนโลยทีี�เหมาะสม หรือมีคลงัสื�อ มีหน่วยงานผลิตสื�อและการ 

ผลิตสื�อจากกระดานอจัฉริยะใหใ้ชคุ้ม้ค่ายิ�งขึ�น 

�.  กาํกบั ติดตาม  ประเมนิผลแผนการสอน   การเรียนการสอน  การใชสื้�ออยา่งต่อเนื�องทั�งในส่วน 

 ของหวัหนา้กลุ่มสาระฯ  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และงานนิเทศการสอน 

�.  กาํกบั ติดตาม  ประเมนิผลแผนการสอน   การเรียนการสอน  การใชสื้�ออยา่งต่อเนื�องทั�งใน 

ส่วนของหวัหนา้กลุ่มสาระฯ  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และงานนิเทศการสอน 

 

ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

 ตวับ่งชี�ที� �.� ครูมกีารกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 

                       ทั�งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  

                       สมรรถนะและคุณลกัษณะที�พงึประสงค์ 

86.20 0.86 

   

  

ตวับ่งชี�ที� �.� ครูมกีารวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ 

                      ใช้ข้อมลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

                      เพื�อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน 

88.50 0.88 

   

  

ตวับ่งชี�ที� �.� ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนอง 

                      ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 

                       พฒันาการทางสตปัิญญา 

79.00 1.58 

   

  

ตวับ่งชี�ที� �.� ครูใช้สื�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวกกบั 

                     การนําบริบทและภูมปัิญญาของท้องถิ�นมา 

                     บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

��.��  0.88 

   

  

ตวับ่งชี�ที� �.� ครูมกีารวดัและประเมนิผลที�มุ่งเน้นการ 

                      พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการ 

                      ที�หลากหลาย 

80.00 0.80 
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ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� �.� ครูให้คาํแนะนํา คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหา 

                      ให้แก่ผู้เรียนทั�งด้านการ เรียนและคุณภาพ 

                      ชีวติด้วยความเสมอภาค 

97.�� 0.97 

   

  

ตวับ่งชี�ที� �.� ครูมกีารศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการ 

                      เรียนรู้ในวชิาที�ตนรับผดิชอบและ ใช้ผล 

                      ในการปรับปรุงการสอน 

65.08 0.65 

   

  

ตวับ่งชี�ที� �.� ครูประพฤตปิฏิบตัตินเป็นแบบอย่างที�ด ี

                      และเป็นสมาชิกที�ดีของสถานศึกษา 

100 1.00 
   

  

ตวับ่งชี�ที� �.� ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที�ได้รับ 

                      มอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ  

98.00 0.98 
   

  

ตวับ่งชี�ที� 7.10 ครูมคีวามวริิยะ  อุตสาหะ  มุ่งมั�นให้ภาระ 

                       หน้าที�สําเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG) 

98.00 -      

ตวับ่งชี�ที� 7.11 ครูปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างธรรมชนที�ด ี

                        ปฏิบัตตินตามหลกัธรรมของศาสนา 

                        ที�ตนนบัถือ  (BSG) 

98.00 -      

ตวับ่งชี�ที� 7.12 ครูปฏิบัตติามจรรยาบรรณของวชิาชีพ  

                        (BSG) 

98.00 -      

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 7  รวมคะแนน 87.04 8.70      

สรุประดับคุณภาพ ดีมาก       

 

วธีิการพฒันา 

การส่งเสริมและพฒันาดา้นความสามารถของครูในดา้นการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที�อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ให้ความสําคัญต่อความรู้และ

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของครู  โดยโรงเรียนไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการ

จดัการเรียนการสอนของครูไวใ้นแผนพฒันาโรงเรียน พ.ศ.2553 - 2558 และกาํหนดกิจกรรม/โครงการไวใ้น

แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2558 โดยมีความมุ่งหวงัว่าจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการสอนของครู

และผลสมัฤทธิ� ทางดา้นการเรียนของผูเ้รียน 
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ผูบ้ริหารและคณะครูร่วมกนักาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมาย หลกัสูตรของสถานศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางครูผูส้อนร่วมอบรมสมัมนาเพื�อศึกษาเป้าหมายและเนื�อหาสาระหลกัสูตร

แกนกลาง ���� โดยเชิญวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นที�ปรึกษา โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี�วดั 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั� ง � กลุ่ม รวมทั�งกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยให้สอดคลอ้งกับหลกัสูตร

สถานศึกษาและหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. ����วิเคราะห์มาตรฐานและตวัชี� วดั มีแนวทางการวดัประเมินผล

มาออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทั�งดา้นความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคค์รูผูส้อนจดัทาํหลกัสูตรก่อนนาํไปใช ้

จะต้องผ่านการอนุมติัจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานหลกัสูตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ

ผูอ้าํนวยการ เห็นชอบก่อนนาํสู่การปฏิบติัจริงเมื�อครูผูส้อนนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการเรียนการสอน จะตอ้ง

บนัทึกหลงัสอน และประเมินการใชห้ลกัสูตรภาคเรียนละ � ครั� ง  ฝ่ายวิชาการโดยงานหลกัสูตรและการสอน

จะนาํผลการประเมิน มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรทุกปีการศึกษา  มีปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน การวดัและประเมินผล ตลอดจนเครื� องมือในการประเมินทั�งสภาพจริงและการทดสอบ ให้

สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั และมาตรฐาน ตวัชี�วดัในแต่ละหน่วยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยทดสอบก่อนเรียน และมีขอ้มูล

ผูเ้รียนรายบุคคลดา้นความถนดัรายวิชา นาํขอ้มูลที�ไดม้าวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล และพฒันาการดา้นสติปัญญา โดยใชสื้�อประกอบการเรียนการสอนที�เหมาะสม  

ครูมีการพัฒนาสื�อนวัตกรรมให้สอดคลอ้งกับการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม

จุดประสงคแ์ละตวัชี�วดัในแผนจดัการเรียนรู้  ซึ�งแต่ละแผนการเรียนรู้จะมีการใชสื้�อเพื�อการสอนอยา่งนอ้ย � 

ชิ�น นอกจากนั�นโรงเรียนนําภูมิปัญญาท้องถิ�นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้มาประเมินผลที�มุ่งเน้น

พฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีการที�หลากหลายเช่น  กิจกรรมทศันศึกษา  กิจกรรมชมรมที�นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

มานาํเสนอให้ความรู้ ไดแ้ก่ ชมรมทาํบายศรี  ชมรมประดิษฐ์ดอกไมจ้ากใบเตย  ชมรมประดิษฐข์องใชจ้าก

กล่องนม เป็นตน้       

ในแต่ละปีบุคลากรครูจะมีผลงานวิจยัชั�นเรียนเพื�อเป็นการศึกษาและพฒันาประสิทธิภาพการเรียน

การสอน  คนละ � เรื�องต่อปีการศึกษา ครูไดน้าํผลการวิจยัไปพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื�อง 

 

ผลการพฒันา 

  ครูปฏิบติัหนา้ที�เต็มความสามารถเพื�อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร  โดย

การวิเคราะห์หลกัสูตรอย่างรอบดา้น  กาํหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนที�ชดัเจน ศึกษาและ

วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  นาํขอ้มูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจดัการ

เรียนรู้ที�ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  ใช้สื�อและเทคโนโลยีที�
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เหมาะสม และนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้และประเมินผลที�มุ่งเนน้พฒันาการของ

ผูเ้รียนดว้ยวิธีการที�หลากหลาย  ครูมีกระบวนการวิจยัอยา่งต่อเนื�อง 

ผลการดาํเนินงานของการพฒันาครูตามมาตรฐานที� �   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีค่าเฉลี�ยของผลการประเมินร้อยละ   87.04      ระดบั ดีมาก ผูเ้กี�ยวขอ้ง    

ทุกฝ่ายพึงพอใจในผลการดาํเนินงาน การดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ครูควรจดัทาํสื�อให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นและควรมีการนาํไปเผยแพร่  และมีการนิเทศการสอน

เพื�อพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื�อง  และนาํผลการนิเทศมาพฒันาการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     178 

 

มาตรฐานที�  �  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

                        ประสิทธิผล 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผู้บริหารมีวสัิยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคดิริเริ�มที�เน้นการพฒันาผู้เรียน 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยการบริหารงาน

ของภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ซึ� ง เป็นนักบวชชายที�ได้รับ

มอบหมายจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มา

ทาํหนา้ที�บริหารโรงเรียน เป็นผูบ้ริหารที�มีความรู้ความสามารถ

ในการบริหารและวิชาการ เป็นผูท้ี�มีคุณธรรม จริยธรรม  และมี

ความรับผิดชอบ เสริมสร้างใหบุ้คลากรมีความรู้ ความสามารถ

และเพิ�มพูนทกัษะในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื�อง  มีการ

ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้เกิด

ความคล่องตัว เหมาะสม ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล 

สอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย สอดรับกับความต้องการของผู ้ปกครองและ

ชุมชน  

          ผู ้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์

ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื�อนาํมาใชใ้นการวางแผนการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน  โดยโรงเรียนไดน้าํขอ้มูลและสารสนเทศมาใช้

ในการบริหารจัดการ ได้แก่  ข้อมูลผู ้เ รียน บุคลากร เพื�อ

ตดัสินใจในการวางแผนบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าต่อผูเ้รียน โดยไดด้าํเนินการ

นาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใชใ้นดา้นการบริหารจดัการ  และ

การเรียนการสอน มีโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้วย

ระบบ SWIS เพื�อให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลและสามารถนํา

ขอ้มูลมาจัดทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

การคิดริเริ�ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน และในสิ�นปีการศึกษามีการจัดทาํรายงานสารสนเทศ

ประจาํปี เพื�อนาํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงานและพฒันาการ

เรียนการสอนในปีการศึกษาถดัไป 

          ผูบ้ริหารมีการคิดริเริ� ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใชใ้น

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยจดัประชุมเชิงวิชาการ "Soaring 

to Positive Transformation and Change" เพื�อวางแผนทางดา้น

กลยทุธ์และการนาํการเปลี�ยนแปลงเชิงบวกมาสู่องคก์ร มีการ 

          จากเอกสารพบว่า โรงเรียนนาํขอ้มูลและสารสนเทศมา

ใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ข้อมูลผู ้เ รียน บุคลการ เพื�อ

ตดัสินใจในการวางแผนบริหารและจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าต่อผูเ้รียนโดยไดด้าํเนินการ

นาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใชใ้นดา้นการบริหารจัดการและ

การเรียนการสอน 

          จากการสังเกตพบว่า ผูบ้ริหารมีการนาํขอ้มูลสารสนเทศ

ต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์มาใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

          จากการสัมภาษณ์ ผูป้กครอง  นักเรียน  และบุคลากรครู 

จาํนวน ��� คน  โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพการศึกษาพบว่า 

ผูบ้ริหารมีการนาํขอ้มูลสารสนเทศต่างๆมาใชใ้นการวางแผน

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ผลการดาํเนินงานดงัต่อไปนี�  

  1.  ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห ์สังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ

ต่าง ๆ เพื�อใชใ้นการวาง แผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

  �.  ทิศทางของการพฒันาการศึกษาขอสถานศึกษาใน อนาคต

สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน 

  �.  ผูบ้ริหารมีความคิดริเริ�ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใชใ้น

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

  �.  ผูบ้ริหารมีการกระตุน้ครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

กระตุน้ครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

เมื�อวางแผนร่วมกนัและนาํผลการพิจารณามาดาํเนินการจัดทาํ

แผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมจัดสรรงบประมาณในการ

พฒันาอยา่งชดัเจน 

 

 

ผู้บริหารร้อยละ     96.68     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.1 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ  

                       ผลการวจิยัเป็นฐานคดิทั�งด้านวชิาการและการจดัการ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ผู ้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนรวม โดยเปิด

โอกาสใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายประกอบดว้ย ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื�นได้รับรู้

และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

รวมทั� งเป็นแบบอย่างที�ดี โดยมีการแต่งตั� งคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน จัดให้มีการประชุมภาคเรียนละ � ครั� ง รวม

เป็น � ครั� งใน � ปีการศึกษา  มีการแต่งตั� งคณะกรรมการที�

ปรึกษาผูอ้าํนวยการ จดัใหม้ีการประชุมประจาํทุกเดือน รวม � 

ปีการศึกษา จาํนวน �� ครั� ง โดยการประชุมคณะกรรรมการได้

ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการได้เปิด

โอกาสเสนอความคิดเห็น ร่วมประชุมวางแผน ร่วมทาํ ร่วม

รับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน  นอกจากนั�นยงัมีคณะกรรมการ

สมาคมผูป้กครองและครู  สมาคมศิษยเ์ก่า ที�เขา้มามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั� นที�

เขม้แขง็ โดยผูป้กครองที�เป็นคณะกรรมการเครือข่ายจะมีส่วน

ร่วมเขา้มาช่วยและสนับสนุนการจดักิจกรรม การเป็นวิทยากร 

ใหค้วามรู้ที�เกี�ยวขอ้งทางดา้นวิชาการและสาขาที�เกี�ยวขอ้ง และ

ในสิ�นปีการศึกษาจัดให้มีโครงการวนัผูป้กครองพบครู โดย

ประชุมผูป้กครองเพื�อสรุปผลการดาํเนินงาน แนวทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียน พร้อมเปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดแ้จ้ง

ปัญหาหรือแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยผูบ้ริหารยอมรับฟังปัญหา

และนาํปัญหามาปรับปรุงแกไ้ข ผูบ้ริหารสามารถใหค้าํแนะนาํ  

          จากเอกสารพบว่า โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการ

บริหารแบบกระจายอาํนาจ มีระบบการทาํงานเป็นทีมโดยแบ่ง

การบริหารออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ สํานักผู ้อ ํานวยการ ฝ่าย

ธุรการ-การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการผู ้เรียน ฝ่ายบริหาร

ทั�วไปและฝ่ายปฐมวยั โดยมีหัวหน้างานตามโครงสร้างการ

บริหารของโรงเรียนกาํกบัดูแลและรับผิดชอบบริหารงาน  มี

การส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดทาํวิจัยปีละ � เรื�อง เพื�อนํา

ผลการวิจัยมาพฒันาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ

การปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  ผลการสรุปและ

แยกประเภทงานวิจัยชั�นเรียนของบุคลากรครูโรงเรียนเซนต์

หลุยส์ ฉะเชิงเทรา พบว่า ประเภทการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม

มากที�สุด จาํนวน �� เรื�อง คิดเป็นร้อยละ ��.��  รองลงมา คือ 

การพัฒนา  จํานวน �� เรื� อง คิดเป็นร้อยละ ��.�� และ 

กิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน  จาํนวน �� เรื�อง  คิดเป็น

ร้อยละ ��.��  ความพึงพอใจต่องานต่างๆ ตามลาํดบั 

          จากการสัมภาษณ์  ผูป้กครอง  นกัเรียน และบุคลากรครู 

จาํนวน ��� คน  โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า 

มีการดาํเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร มีหัวหน้างาน

รับผิดชอบงานตามที�ไดรั้บมอบหมาย  การนาํผลการวิจัยดา้น

การจัดการศึกษาของโรงเรียนนํามาเป็นข้อมูลในการพฒันา

และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ชี�แนะแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาอื�น ไดเ้สนอและเลือกแนวทาง

ประกอบการตดัสินใจ กาํหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนอย่างรอบด้าน และดาํเนินการติดตามตรวจสอบ และ

ปรับปรุงพฒันา โดยใชข้อ้มูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย 

บุคลากรครูและบุคลากรสนบัสนุนการสอนไดท้าํงานวิจยัเฉลี�ย

คนละ � เรื�องต่อปีการศึกษา ซึ� งเป็นงานวิจัยในชั�นเรียน และ

งานวิจัยเพื�อพฒันา โดยบุคลากรทาํผลจากการวิจัยมาปรับปรุง

และพฒันางานอย่างต่อเนื�อง ในการบริหารจัดการศึกษา ร้อย

ละ �� ขึ�นไปของจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

  �.  มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากผูป้กครอง   ชุมชน 

ศิษยเ์ก่า และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  �.  บุคลากรไดพ้ฒันาตนเองในการจดัทาํงานวิจยัประจาํทุกปี

การศึกษา เฉลี�ยคนละ � เรื�อง โดยนาํผลผลการวิจยัในการ

พฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

 

 

ผู้บริหารร้อยละ    94.39         มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.2 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที�กําหนดไว้ใน  

                        แผนปฏิบัตกิาร 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ผูบ้ริหารบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที�

กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิการ  โดยให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการกาํหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบดาํเนินงานตาม

บทบาทหน้าที� มีการแต่งตั� งและประชุมคณะกรรมการจัดทาํ

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตัิการประจาํปี นาํ

ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสํารวจความคิดเห็นความต้องการการจัด

การศึก ษาในด้านต่าง  ๆ  ขอ งโรงเ รียน จ ากผู ้เกี� ยวข้อ ง 

ประกอบด้วย ผู ้ปกครอง ผู ้เรียน  ครู ศิษย์เก่า และชุมชน มา

พิจารณากาํหนดวิสัยทศัน์ และเป้าหมาย ในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเพื�อจัดทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปีของโรงเรียน 

ผูบ้ริหารกาํกบัติดตามการดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการใช้งบประมาณอย่างประหยดัและเกิด

ประโยชน์อย่างคุ ้มค่า  โดยผู ้รับผิดชอบแผนงานโครงการ

รายงานและประเมินผลการดาํเนินงานตามขั�นตอนเมื�อเสร็จสิ�น

งานให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรั้บทราบ  เพื�อนาํผล

การประเมินไปพฒันาในปีการศึกษาต่อไป พร้อมทั�งผูบ้ริหาร

ไดน้าํผลการดาํเนินงานของบุคลากรมาเป็นขอ้มูลในการ 

          จากเอกสารพบว่าโรงเรียนให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการกาํหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบดาํเนินงานตาม

บทบาทหน้าที�  มีการแต่งตั�งและประชุมคณะกรรมการจัดทาํ

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ����-���� (ฉบับ

ปรับปรุง ปีการศึกษา ����) ,แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา ����-����� และแผนปฏิบตัิการประจาํปี นาํขอ้มูล

ที�ไดจ้ากการสาํรวจความคิดเห็นความตอ้งการการจดัการศึกษา

ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  จากผู ้เกี�ยวข้อง ประกอบด้วย 

ผูป้กครอง ผูเ้รียน  ครู ศิษยเ์ก่า และชุมชนมาพิจารณากาํหนด

วิสัยทศัน์ และเป้าหมาย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื�อ

จดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปีของโรงเรียน   

          จากการสัมภาษณ์ ผูป้กครอง นักเรียน และบุคลากรครู 

จาํนวน ��� คน โดยใช้แบบประเมินการศึกษาพบว่า มีการ

ดาํเนินงานตามแผนงานปฎิบตัการประจาํปี  การบริหารจดัการ

การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิการ

ประจาํปี 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีเพื�อเป็นการสร้าง

ขวญักาํลงัใจใหก้บับุคลากร 
 

 

ผู้บริหารร้อยละ     95.63        มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.3 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอาํนาจ มี

ระบบการทาํงานเป็นทีมโดยแบ่งการบริหารออกเป็น 6 ฝ่าย 

ไดแ้ก่ สํานกัผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย

กิจการผูเ้รียน ฝ่ายบริหารทั�วไป และฝ่ายปฐมวยั โดยมีหวัหน้า

งานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนกาํกับดูแล และ

รับผิดชอบบริหารงาน ซึ� งมีคาํสั�งแต่งตั�งบุคลากรอย่างชดัเจน  

โดยให้บุคลากรในหน่วยงานไดช้่วยกนัปฏิบตัิงานตามที�ไดรั้บ

มอบหมาย มีการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความ

เขา้ใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานพฒันา

คุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั�ง � ดา้นของสถานศึกษา ไดแ้ก่ 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล 

งานบริหารทั�วไป โดยไดด้าํเนินงานดงันี�  มีแผนพฒันาบุคลากร

อยา่งชดัเจน ส่งเสริมใหบุ้คลากรใหม้ีการศึกษาดูงาน การศึกษา

ต่อในระดับที�สูงขึ� นทั� งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้

บุคลากรครูพฒันาการจัดทาํสื�อการสอนที�มีประสิทธิภาพใน

การสอนนกัเรียน  มีการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ขึ�นภายใน

สถานศึกษา มีการดาํเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินผลการ

ดาํเนินงาน จากหัวหน้างานตามโครงสร้างอย่างต่อเนื�อง เช่น 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าระดบัชั�น  และรายงานผล

ประจาํประจาํปีตามแผนงาน โครงการตามระยะเวลาที�กาํหนด 

มีการนาํผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงศกัยภาพครูและ

บุคลากรอย่างต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปีการศึกษาและเป็นระบบ

ที�ชดัเจน 

          จากเอกสารพบว่า โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการ

บริหารแบบกระจายอาํนาจ มีระบบการทาํงานเป็นทีมโดยแบ่ง

การบริหารออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ สํานักผู ้อ ํานวยการ ฝ่าย

ธุรการ-การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการผู ้เรียน ฝ่ายบริหาร

ทั�วไปและฝ่ายปฐมวยั โดยมีหัวหน้างานตามโครงสร้างการ

บริหารของโรงเรียนกาํกบัดูแลและรับผิดชอบบริหารงาน ให้

บุคลากรในหน่วยงานได้ช่วยกันปฏิบัติงานตามที� ได้รับ

มอบหมายโรงเรียนมีแผนพฒันาบุคลากรอยา่งชดัเจน ส่งเสริม

ใหบุ้คลากรใหม้ีการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น

ทั�งภายในและต่างประเทศ มีการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร

ใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั�ง � ดา้นของ

สถานศึกษา ไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ 

งานบริหารบุคคล งานบริหารทั�วไป โรงเรียนมีการกาํกับ

ติดตามการดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิ

การใชง้บประมาณอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่า   

โดยผูรั้บผิดชอบแผนงานโครงการรายงานและประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามขั�นตอนเมื�อเสร็จสิ�นงานให้คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนไดรั้บทราบ  เพื�อนาํผลการประเมินไปพฒันา

ในปีการศึกษาต่อไปพร้อมทั� งนําผู ้บ ริหารได้นําผลการ

ดํา เ นิ นงาน ของบุคลา กรมา เ ป็น ข้อมูล ในก ารพิจ ารณ า

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีเพื�อเป็นการสร้างขวัญ

กาํลงัใจใหก้บับุคลากร 

          จากการสัมภาษณ์ ผูป้กครอง  นักเรียน  และบุคลากรครู 

จํานวน ��� คน   พบว่ า โรงเ รียนมีการดํา เนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจาํปี และส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อใน

ระดบัสูง มีการพฒันาดา้นภาษาองักฤษอยา่งต่อเนื�อง 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

 ผลการดาํเนินงาน 

  �.  มีแผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม ที�ส่งเสริมและพฒันา

บุคลากร 

  �.  มีการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรอย่างต่อเนื�อง บุคลากรได้รับรางวัลต่าง ๆ และ

ผูบ้ริหารใหร้างวลัและขวญักาํลงัใจแก่บุคลากร 

  �.  มีการนาํผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงงาน 

 

ผู้บริหารร้อยละ 90.25       มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.4 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเ รียนได้ด ํา เ นินการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูป้กครองที�มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ���� (ฝ่ายตามโครงสร้างไดแ้ก่ สํานัก

ผู ้อาํนวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ

นกัเรียน ฝ่ายบริหารทั�วไป) เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการสาํรวจไป

วางแผนและพฒันาดา้นการบริหารจัดการและการจดัการเรียน

การสอนของโรงเรียน  พบว่าผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน รวม

เฉลี�ยมากกว่าร้อยละ ��.�� มีความพึงพอใจการบริหารจัดการ

ทั�ง � ฝ่ายอยูใ่นระดบัดีมาก 

          โรงเรียนได้ดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจในการ

บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากนักเรียน ผูป้กครอง 

และชุมชน เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการสํารวจไปวางแผนและ

พฒันาดา้นการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียน  พบว่าผู ้เ รียน ผู ้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี�ย

มากกว่าร้อยละ ��.��  มีความพึงพอใจการบริหารจัดการทั�ง � 

ดา้นของสถานศึกษา 

 

ผู้บริหารร้อยละ   74.40     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8. 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผู้บริหารให้คาํแนะนํา คาํปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ 

                       ศักยภาพและ เตม็เวลา 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการบริหารงานตามโครงสร้าง มีการแต่งตั� ง

บุคลากรรับผิดชอบอย่างชัดเจน   ผู ้บ ริหารสามารถให้

คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการ ประกอบดว้ย การพฒันาและ

การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ พฒันาและการ

เลือกใชสื้�อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การ 

          ผูบ้ริหารมีการพฒันาและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ พฒันาและการเลือกใชสื้�อการเรียนรู้ การวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื�อพัฒนาการเรียนรู้  

ส่งผลให้ครูผูส้อนเป็นผูม้ีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายการ

จัดการศึกษา เขา้ใจหลกัสูตร จิตวิทยาและพฒันาการของ 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

วิจัยเพื�อพัฒนาการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูผู ้สอนเป็นผูม้ีความรู้

ความเข้าใจในเป้าหมายการจัดการศึกษา เข้าใจหลักสูตร 

จิตวิทยาและพัฒนาการของผู ้เรียน สามารถนํามาใชใ้นการ

ส่งเสริม และพฒันาการผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีทกัษะและการ

จดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็น

สําคญั มีความมุ่งมั�นในการปฏิบตัิงาน อุทิศตนในการพฒันา

ผู ้เ รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตนเองอย่าง

สมํ�าเสมอและเป็นแบบอย่างที�ดี โดยการพฒันาครูทางวิชาการ

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพไดด้าํเนินการ พร้อมทั�งผูบ้ริหารมี

ความสามารถในการจัดเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิชาการ 

โดยยอมรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการที�มีส่วนร่วมใน

การบริหารโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน       

คณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการบริหารฝ่าย

วิชาการ คณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  

          นอกจากนี� ผู ้บริหารส่งเสริมและกระตุ ้นการพัฒนา

ทางการวิชาการโดยจดัเป็นกิจกรรม  Academic  Day,  กิจกรรม  

Interview,  กิจกรรม Intensive  Course,  กิจกรรมเพชร  SLC  

เพื�อพัฒนาศักยภาพและให้นักเรียนได้กลา้แสดงออก พฒันา

ทกัษะชีวิตใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

ผูเ้รียน สามารถนาํมาใชใ้นการส่งเสริม และพฒันาการผูเ้รียน

เป็นรายบุคคล มีทักษะและการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเน้นผูเ้รียนเป็นสาํค ัญ โดยการพฒันาครูทาง

วิชาการโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ   

          จากการสัมภาษณ์  ผูป้กครอง นกัเรียน และ ครู จาํนวน 

�� คน  พบว่า  มีการนิเทศการสอนครู  มีการให้คาํแนะนํา

ทางด้านวิชาการผู ้บ ริหารมีความสามารถให้ค ําแนะนํา  

คาํปรึกษาทางวิชาการ และการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศกัยภาพ 

 

ผู้บริหารร้อยละ     88.50        มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.6 

 

ตวับ่งชี�ที�  8.7  ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมาการณ์และปฏิบัตติน  กฎบัตรศึกษามงฟอร์ต  (BSG.)   

                        (MEC.P.24-26) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที�มีความประพฤตเิรียบร้อย ตั�งตน

อยู่ในกรอบศีลธรรม ปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมทางศาสนาที�

ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ไดร้ับ การ ยอมรับจ ากสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรที�

เกี�ยวข้อง เป็นแบบอย่างที�ดีแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาและเพื�อน

ร่วมงาน ให้การดูแล เอาใจใส่ และอบรมนักเรียนเป็นประจาํ 

เพื�อให้นักเรียนประพฤติตนให้เหมาะสมกบัการเป็นนักเรียน 

เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั�งส่งเสริมการจดักิจกรรม 

�. ผูบ้ริหารมีความมั�นคง แน่วแน่ในอุดมการณ์การปฏิบตัิงานตาม

วิถีจิตของนกับุญหลุยส์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  คือ God Alone 

(พระเจา้เท่านั�น) 

�.  บริหารงานโดยยดึหลกัสันติวิธีและยตุิธรรม 

�.  มีความซื�อสัตย ์ประหยดั รับผิดชอบในหนา้ที� 

�.  รัก เมตตา เอื�ออาทรต่อเพื�อนร่วมงานและเดก็ 

�.  เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ส่งเสริมการพฒันางาน   ทุกดา้น

แก่เดก็ บุคลากร และสถานศึกษา 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน โดยนิมนต์พระมาเทศน์

ใหก้บันักเรียนที�นับถือพุทธศาสนา จดักิจกรรมทาํบุญตกับาตร

เนื�องในวนัสําคญัทางศาสนา นาํนกัเรียนคาทอลิกเขา้ร่วมมิสซา

ทุกวนัศุกร์ตน้เดือน และในวนัสาํคญัทางศาสนาคริสต์ และจัด

อบรมจริยธรรมอิสลามให้กบัครูและนักเรียนที�นับถือศาสนา

อิสลาม โดยไดจ้ัดกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ งานบุคลากร  กิจกรม

ค่ายเพื�อนนักบุญมงฟอร์ต โคการอบรมฟื� นฟูจิตใจบุคลากร

คาทอลิก งานอภิบาล งานธนาคารโรงเรียน รายงานการพฒันา

สังคม (JPIC) กิจกรรมพฒันาพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื�อ

ส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบตัิตนที�ดี 

          นอกจากนี�  ผู ้บริหารเป็นผูท้ี �ช่วยเหลือเกื�อกูลครูและ

ช ุมช น ใ น ท า งส ร ้า ง ส ร ร ค ์ โ ด ย ให้ค ําปรึกษาครูในการ

ปฏิบัติงานที�รับผิดชอบ และงานที�เกี�ยวขอ้งด้วยความเต็มใจ

เสมอโดยไม่เลือกปฏิบัติ  เยี�ยมไข้บุคลากรครู นักเรียนและ 

นักการที�เจ็บป่วย ร่วมพิธีฌาปนกิจของบุคลากรและญาติของ

บุคลากรในโรงเรียน  ร่วมในดา้นงานบุญ – งานกุศล – งานมงคล

สมรสของครู และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  การร่วม

กิจกรรมวนัแห่หลวงพ่อพุทธโสธร  และการร่วมพิธีวนัสําคัญ

ต่าง ๆ อยู่เสมอ นอกจากนั�นผูบ้ริหารเป็นผูส่้งเสริมการอนุรักษ์

วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของจังหวดัฉะเชิงเทรา  ส่งผล

ให้การดําเนินงานของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยบรรลุตามนโยบายของมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และเป้าประสงค์ของ

โรงเรียนทุกประการ 

�.  ดาํรงชีวิตเรียบง่าย เป็นแบบอยา่งที�ดีในการทุ่มเท  เสียสละ 

อดทน และอุทิศตน     เป็นผูรั้บใชใ้นการพฒันาองคก์ร 

�.  มีความขยนั เพียรพยายามในการทาํงานให้สําเร็จตาม

เป้าหมายที�กาํหนด 

 

 

ผู้บริหารร้อยละ    98.30        มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.7 
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ตวับ่งชี�ที�  8.8  ผู้บริหารมีความวริิยะอุตสาหะ  มุ่งมั�นให้ภาระหน้าที�ของสถานศึกษาได้สําเร็จ  

                       ประโยชน์สูงสุด  (BSG.)   (MEC.P.14-15) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผูท้ี�มี

ความมุ่งมั�นในการพัฒนาตนเอง เปิดโลกทัศน์ด้วยการใช้

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน สร้างแรงจูงใจให้แก่

บุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที�ดว้ย

ความเต็มใจ อีกทั�งสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่บุคลากร เช่น 

เป็นผูส้านต่อกิจกรรมวนัคลา้ยวนัเกิด เพื�อเป็นการสร้างขวัญ

และกาํลังใจให้แก่บุคลากรทุกคน  จัดอบรมนักเรียน โดย

ผูบ้ริหารจะเป็นผูใ้ห้การอบรมนักเรียนในแต่ละระดบัชั�น เพื�อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้บริหาร ครู และนักเรียน  

ส่งเ ส ริ มใ ห้ครู ไป ศึก ษาดู งา นใ นสถ าน ศึก ษาที� ปร ะส บ

ความสําเร็จ ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื�อให้ครูได้นํา

ความรู้และประสบการณ์ตรงที�ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ปรับปรุง

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   ประชุมเชิงวิชาการ 

"Soaring to Positive Transformation and  Change" เพื�อวางแผน

ทางด้านกลยุทธ์และการนําการเปลี�ยนแปลงเชิงบวกมาสู่

องค์กร  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Gifted ซึ� งเป็น

หลกัสูตรเขม้ขน้ในดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

          ผูบ้ริหารที�มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู ้นําได้ผลักดัน

สนับสนุน ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์

หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุดหน้ากา้วไปสู่สถานศึกษาระดับชั�นนํา

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  นบัเป็นความมุ่งมั�น ทุ่มเท และเสียสละ

กบัการจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

เป็นที� รู้จักและไดรั้บการยอมรับในวงกว้าง  ครูและบุคลากร

ฝ่ายต่าง ๆ มีขวญัและกาํลงัใจที�ดีในการปฏิบตัิงาน นักเรียน

ไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ชุมชนให้การสนับสนุนทั�ง

ในดา้นงบประมาณและดา้นอื�น ๆ อยา่งต่อเนื�อง 

�.  ผูบ้ริหารมีความขยนั เพียรพยายามในการทาํงานใหส้าํเร็จ

ตามเป้าหมายที�กาํหนด 

�.  ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบตัิหนา้ที�ใหส้ถานศึกษาได้

พฒันาถึงขีดสุดเตม็ศกัยภาพ 

�.  มีความเตม็ใจที�จะรับใชผู้อ้ื�นตามความเหมาะสม 

 

 

ผู้บริหารร้อยละ   95.55     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.8 
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ตวับ่งชี�ที�  8.9  ผู้บริหารปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างธรรมาชนที�ดี  ปฏิบัตตินตามหลักธรรมของ            

                        ศาสนาที�ตนนับถอื  (BSG.) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ผู ้บริหารซึ� งเป็นนักบวชในคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย ไดป้ฏิญาณตนเพื�อดาํเนินชีวิตตามอย่างนักบุญ

หลุยส์ มารีย ์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ผูส้ถาปนาคณะเซนตค์าเบรี

ยลแห่งประเทศไทย รับใช้เพื �อนมนุษย ์ รับใช้พระเจ้า  โดย

การให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ �ง

เด็กยากจน  เดก็กาํพร้า ฯลฯ  และมีศีลยึดหลักในการดาํเนิน

ชีวิตที�สาํคญัที�สุด 3 ประการคือ   

  �.  ถือความยากจน คือ ไม่เป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น มีความประหยดั 

และมีความอดทนต่อความเป็นอยู ่  

  �.  ถือศีลพรหมจรรย ์คือ รักษาความบริสุทธิ�  ไม่มีครอบครัว  

  �.  มีความนบนอบ คือ เชื�อฟังผู ้ใหญ่ ซึ� งเสมือนเป็นผู ้แทนของ

พระเป็นเจ้า เป็นการมอบกายถวายชีวิตต่อพระเป็นเจ้า ไม่ย่อทอ้

ต่อภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย สละตวัเอง

ทาํงานเพื�อมวลมนุษยแ์ละพระเป็นเจา้  

          โด ย โร ง เ รี ย นเ ซ นต์ห ลุย ส์  ฉ ะ เชิ ง เท ร า  ไ ด้จัด ทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553 - 2558) 

ยุทธศาสตร์ที�  �� โรงเรียนมีการบริหารและจัดการตาม

มาตรฐานสากลและตามหลกัธรรมาภิบาลและแผนปฏิบตัิการ

ประจาํปีการศึกษา 2556 และกาํหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

คือ “จริยธรรมเด่น เน้นจิตตารมณ์” ผู ้บริหารปฏิบัติตนตาม

หลกัศาสนาที�นับถือ  เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาอย่าง

ต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็นการเขา้เงียบฟื� นฟูจิตใจ การเขา้ร่วมพิธี

บูชามิสซาขอบพระคุณทุกวนัศุกร์ตน้เดือนการเขา้ร่วมพิธีบูชา

มิสซาเนื�องในโอกาสวันสําคัญต่าง ๆ และวจน - พิธีกรรม 

นอกจากนี� แลว้ ยงัส่งเสริมใหบุ้คลากร นักเรียน และผูป้กครอง

ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาใน

โอกาสวนัสําคญัต่าง ๆ ดว้ย  เช่น  พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปี

การศึกษา  เพื�อให้บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมดว้ยความเขา้ใจ 

ปฏิบตัิตนไดถู้กตอ้งขณะร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ เพื�อให้บุคลากรที�

เป็นคริสตชนทุกคน มีความเชื�อ ความศรัทธาเพิ�มมากขึ�น โดย

ผ่านทางศีลศกัดิ� สิทธิ�  เพื�อถ่ายทอดหลกัธรรม การดาํเนินชีวิต 

          ผูบ้ริหารรู้และเขา้ใจหลกัธรรมของศาสนาที�ตนนับถือ 

และนาํหลกัธรรมของศาสนามาประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

ซึ� งเป็นแบบอยา่งที�ดีในการปฏิบตัิตามหลกัธรรมของศาสนาที�

ตนนบัถือ 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ที�ถูกต้อง สามารถนําไปปฏิบัติ  ในชีวิตจริงได้  เพื�อส ร้าง

บรรยากาศแห่งศาสนา และศีลธรรมอนัดีงาม 

  -วจนพิธีกรรมเสกถํ�าพระกุมาร เพื�อเป็นสัญลักษณ์ของวัน

คริสตม์าสและสร้างบรรยากาศในการเตรียมรับเสดจ็พระกุมาร

เยซูที�กาํลงัจะมาถึงโดยจดัใหม้ีวจนพิธีกรรมเสกถํ�า  

  -พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2558  เพื�อสร้างบรรยากาศ

แห่งศาสนา และศีลธรรมอนัดีงาม ร่วมเป็นนํ� าหนึ� งใจเดียวกนั

ฉันทพ์ี�นอ้งในครอบครัวเซนตห์ลุยส์ 

  - กิจกรรมงานอภิบาล  กิจกรรมทเพื�อนนักบุญมงฟอร์ต  การ

อบรมฟื� นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก โดยส่งเสริมบุคลากรเกิด

ความเขา้ใจที�ตรงกนัถึงวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ 

มงฟอร์ตสามารถนาํหลกัธรรมและวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารี 

กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน และ

เพื�อให้บุคลากรทราบถึงหลกัธรรมและคุณธรรมที�ควรยดึถือตาม

และปฏิบตัิ  และนาํหลกัธรรมมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิต ตามวิถีจิต

ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เพื�อให้เป็น

บุคลากรที�มีคุณภาพทั� งดา้นการเรียนการสอนและคุณธรรม 

จริยธรรม     

        

 

 

ผู้บริหารร้อยละ  98.60  มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.9 

 

ตวับ่งชี�ที�  8.10  ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการศึกษา  (BSG.)    

                         (MEC.P.12) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ในดา้นความเป็นผูน้ ําที�มีความสามารถในการบริหาร

จดัการ เป็นผูท้ี�มีความมุ่งมั�นในการพฒันาตนเอง เปิดโลกทศัน์

ดว้ยการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน สร้างแรงจูงใจ

ให้แก่บุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลาในการปฏิบัติ

หน้าที�ด้วยความเต็มใจ อีกทั� งสร้างขวัญและกาํลังใจให้แก่

บุคลากร เช่นส่งเสริมให้ครูไปศึกษาดูงาน จัดสวสัดิการต่าง ๆ 

เป็นตน้ 

          �.โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   จัดให้มีสวสัดิการ

สาํหรับบุคลากร เพื�อเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

1.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัคุณธรรมในการบริหาร 

2.  ผูบ้ริหารใชห้ลกันิติธรรมในการบริหาร 

3.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัความโปร่งใสในการบริหาร 

4.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

5.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัความรับผิดชอบในการบริหาร 

6.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัความคุม้ค่าในการบริหาร 

 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     188 

 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ตามคู่มือครู หมวดที� �  สวสัดิการที�ครูพึงไดรั้บ ในดา้นต่าง ๆ  

ดงันี�  

          �.�  โรงเรียนจดัสวสัดิการอาหารกลางวนัใหก้บับุคลากร

ทุกคน 

          �.�  จดัทาํประกนัอุบตัิเหตุใหบุ้คลากรทุกคน  โดยมีสิทธิ

เบิกค่า รักษาพยาบาลอันเนื�องมาจากอุบัติ เหตุตามสัญญา

กรมธรรม ์

          �.�  โรงเรียนสนับสนุนใหค้รูศึกษาต่อ โดยครูสามารถ

นาํหลกัฐานมายื�นเพื�อขอปรับวุฒิการศึกษา ทั�งนี�ทางโรงเรียน

จะพิจารณาใหต้ามความเหมาะสม 

          �.�  ครูไดรั้บเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และจะมีการ

ปรับขั�นเงินเดือนภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปีตามระเบียบ

ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ยกเวน้ครูที�

คณะกรรมการบริหารพิจารณาไม่อนุมตัิใหป้รับขั�นเงินเดือน) 

          �.�  โรงเรียนจดับริการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ พร้อม

ทั�งโรงเรียนไดจ้ัดห้อง Fitness ให้บุคลากรไดอ้อกกกาํลงักาย

อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีสุขภาพกายและใจที�

สมบูรณ์ และไดจ้ัดกิจกรรมแข่งขนักีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ  

โครงการสัมพนัธ์นกังานภาคตะวนัออก 

          �.�  โรงเรียนช่วยเหลือในพิธีมงคลสมรสครู 1,��� บาท    

เพื�อเป็นแสดงความยนิดีและสร้างขวญักาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 

          �.�  โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการบาํเพ็ญกุศล

สวดศพครูรายละ 6,��� บาท 

          �.�  โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการบาํเพ็ญกุศล

สวดศพสามี – ภรรยา   บิดา – มารดาของครู รายละ 6,0�� บาท 

          �.�  จัดให้มีสวสัดิการส่งเสริมการลาศึกษาต่อและให้

ทุนการ ศึกษา  สําหรั บบุคล ากร ตา มคู่มือ ครู  หมวดที�  � 

สวสัดิการที�ครูพึงไดรั้บ ขอ้ �.�  ระเบียบโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 

ว่าดว้ยการลาศึกษาต่อและทุนการศึกษา พ.ศ.���� 

          �.��  จัดให้มีกองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนครูและ

เจา้หนา้ที�เกษียณกองทุนพนกังานเกษียณ 

          �.��  โรงเรียนมีโบนัสให้ครูหลงัจากทาํงานครบ � ปี   

หรือ �� เดือน โดยจ่ายให ้ � เดือน ในเดือนธนัวาคม ทั�งนี�ขึ�นอยู่

กบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานและผลงานของแต่ละคน ใน

ปีนั�น ๆ ตามนโยบายของโรงเรียน 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          �.��  ครูมีสิทธิ� ไดรั้บเงินเดือนสอนเสริมตอนเยน็และวนั

เสาร์ ตามระเบียบของการสอนเสริมของโรงเรียน    

          1.��  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูรับการอบรมสัมมนา    

ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื�องเพื�อพฒันาตนเอง โดยโรงเรียนเป็น

ผูรั้บผิดชอบค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดู

งาน  

          �.��  ครูที�ทาํหน้าที�เป็นผู ้ร่วมบริหาร    จะได้รับเงิน

ประจาํตาํแหน่งตามที�ผูอ้าํนวยการอนุมตัิ 

          �.��  โรงเรียนจะจดังานเลี�ยงสังสรรคว์นัคริสตม์าสและ

วนัขึ�นปีใหม่ และมอบของขวญัแก่คณะครู 

          �.��  ครูเกษียณอายุ �� ปีบริบูรณ์ จะไดรั้บสวัสดิการ

ตามระเบียบของมูลนิธิคณะ  เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

          � .� �  บุตร ครูที� เ รีย นอยู่ ในโ รงเ รียน เซน ต์หลุ ยส์  

ฉะเชิงเทรา มีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียม  การเรียนจากเงินสมทบ

กองทุนครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน แต่ครูจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมการเรียน  ที�เบิกไดน้ั�นคืนใหแ้ก่โรงเรียน 

          �.�� ทุนสาํหรับบุตรครู/เจา้หน้าที�ที�ไดรั้บการบรรจุของ

สาํนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) แลว้ ไดรั้บทุนการศึกษา �� % ของอตัราค่าธรรมเนียม 

การเรียนอื�นที�โรงเรียนประกาศ 

          �.��  ทุนสําหรับบุตรครู/เจ้าหน้าที�   ที�ยงัไม่ไดรั้บการ

บรรจุของสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเส ริม

การศึกษาเอกชน (สช.) ตอ้งผ่านการประเมินเป็นบุคลากรของ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บค่าธรรมเนียมอื�นเพื�อ

พฒันาคุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษา ��� % และไดรั้บ

ทุนการศึกษา �� % ของอัตราค่าธรรมเนียมอื�นที�โรงเรียน

ประกาศ 

          โรงเรียนจัดสวัสดิการและการบริการในด้านต่าง ๆ 

ให้กบัครูและพนักงาน ไดอ้ย่างเหมาะสมและทั�วถึง จึงส่งผล

ใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจ มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบตัิหนา้ที� 

มีความสุขกบัการทาํงาน เต็มใจอุทิศเวลาใหก้บัโรงเรียน   ทั�ง

ในและนอกเวลา ตลอดจนมีความมั�นคงในวิชาชีพ 

 

 

ผู้บริหารร้อยละ    95.55         มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.10 
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ตวับ่งชี�ที�  8.11  ผู้บริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ    

                         หลักการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ�งของการบริหารจดัการ (BSG.)   

                         (พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ  2542  หมวด  6  มาตรา  48) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการบริหารเชิงกล

ยทุธ์โดยการกาํหนดวิสัยทศัน์   พนัธกิจ   เป้าหมายและกลยทุธ์

ที�จะนําไปสู่ความสําเร็จ    มีการวัดและประเมินผลผลิต   

ผลลพัธ์  และผลกระทบที�เป็นผลการดาํเนินกิจกรรม โครงการ

และแผนงานเชื�อมโยงกันเป็นระบบ  มีระบบการคิดต้นทุน

ผลผลิต  ตน้ทุนกิจกรรม  และตน้ทุนของหน่วยงานเพื�อการใช้

งบประมาณอย่างคุ ้มค่ าคุ ้มทุน   มีการเปลี� ยนกลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับภาวะเหตุการณ์ของบริบทที�เปลี�ยนไป จัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรสอดคลอ้งกบัเป้าหมายความสาํเร็จที�

เพิ�มขึ� น   มีการประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน   และนําผลการดํา เนินการมาปรับเป้าหมาย

ความสําเร็จในรอบปีถดัไป มีระบบและกลไกการตรวจสอบ

การปฏิบตัิตามแผน  มีแผนการควบคุมและบริหารความเสี�ยงมี

การประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  ต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา   ผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง  และสาธารณชน   

          มีระบบการบริหารจัดการ โดยการบริหารงานเป็น

ฝ่ายตามลาํดับขั�นตอนจากระดับผู ้ปฏิบัติ สู่ระดับผู ้บริหาร 

(Bottom up) โดยมีคณะกรรมการในหน่วยงาน / กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ / ระดบัชั�น คณะกรรมการฝ่าย คณะกรรมการที�ปรึกษา

ผู ้อ ํานวยการ มีการกําหนดแผนปฏิบัติการงาน/โครงการ / 

กิจกรรมประจาํปีการศึกษา มีการประชุมกาํหนดวิธีปฏิบตัิงาน 

สรุปและจดัทาํรายงานการปฏิบตัิอยา่งชดัเจน 

หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารกาํหนดเป้าหมายของ

ความสําเร็จ   จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายความสําเร็จที�เพิ�มขึ�น   มีการประเมินประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน   และนาํผลการดาํเนินการมา

ปรับเป้าหมายความสาํเร็จในรอบปีถดัไป มีระบบและกลไก

การตรวจสอบการปฏิบตัิตามแผน  มีแผนการควบคุมและ

บริหารความเสี�ยง   ม ีการประเมินและรายงานผลการ

ปฏิบตัิงานประจาํปี  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา    

          ผูบ้ริหารส่งเสริม  กาํกบั  ติดตาม  ใหโ้รงเรียนนาํระบบ

ประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าดว้ย

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พ.ศ.2553  ให้

เป็นส่งหนึ�งของการบริหารจดัการครบทั�ง  8  ขอ้  ดงันี�  

  1.  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.  จัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  3.  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

  4.  ด ํา เ นิ น งา น ตา มแ ผ น พัฒน า ก า ร จัด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

สถานศึกษา 

  5.  ใหม้ีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  6.  จัดให้มีการปร ะเมินคุ ณภาพ ภายใน ตามมา ตรฐา น

การศึกษาของสถานศึกษา 

  7.  จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณการภาพ

ภายใน 

  8.  จดัใหม้ีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง  และสาธารณชนได้รับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของฝ่ายการศึกษา 

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย และนาํผลการตรวจ

ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องค์การมหาชน) มาเป็นข้อมูลในการวางแผน

ปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนใหม้ีคุณภาพ 

 

 

ผู้บริหารร้อยละ     100        มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.11 

 

ตวับ่งชี�  8.12  ผู้บริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  

                       หลักการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ�งของการบริหารจดัการ (FSG.)    

                       (พรบ.กศ. หมวด 6 มาตรา 4) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ด ํา เนินการจัดทํา

แผนงานโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื�อขออนุมัติจาก

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ให้สอดคลอ้งตาม

กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั� น

พื�นฐาน พ.ศ.���� เป็นประจาํทุกปีการศึกษา 

          มีหน่วยงานนโยบายและแผนงาน ดาํเนินการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการดําเ นินงานตามแผนงาน ให้

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตัิการ

ประจาํปี  

            ด ํา เ นินการตรวจสอบประกันคุณภาพภายในจาก

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรี

ยลแห่งประเทศไทย อยา่งต่อเนื�องและมีระบบเป็นประจาํทุกปี

กา ร ศึ ก ษ า  พ ร้ อ มทั� งไ ด้นํา ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิน ภ า ย ใ น จ า ก

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรี

ยลแห่งประเทศไทย นาํเสนอใหผู้ท้ี� เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ และ

นาํมาพัฒนาปรับปรุงดา้นการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนใหด้ียิ�งขึ�น 

1.  มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2.  จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3.  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  

4.  ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

5.  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

6.  มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

7.  จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

8.  มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          แต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน    และ

คณะอนุกรรมการดาํเนินงานแต่ละมาตรฐานการศึกษา ตาม

ระเบียบของกฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษา

ขั�นพื�นฐาน พ.ศ.����  โดยมีการกาํหนดบทบาทหน้าที�ของ

บุคลากรและมอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกาํหนด

แผนงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา อยา่งชดัเจนเป็นประจาํทุกปีการศึกษา 

          มีการรายงานผลการดาํเนินงานคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนใหส้าธารณชนไดท้ราบอยา่งทั�วถึงหลายช่องทางดงันี�  

          - จัดทําปฏิทินโรงเรียน พร้อมทั� งแจกให้ผู ้ปกครอง

นกัเรียน เพื�อใหผู้ป้กครองไดท้ราบความเคลื�อนไหวในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งต่อเนื�อง 

          - จัดทาํรายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื�อนําผลการ

ประเมินไปพฒันาในปีการศึกษาต่อไป พร้อมทั�งนาํไปเผยแพร่

ในเวบ็ไซดข์องโรงเรียน เพื�อให้บุคคลที�สนใจรับทราบผลการ

ดาํเนินงานทั�งในดา้นการบริหารวิชาการและการบริหารจดัการ

ของโรงเรียน 

          -  จดัพิมพแ์ละรายงานผลการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ   ใน

วารสารภาคเรียนละ � เล่ม โดยแจกใหผู้ป้กครองนักเรียนทุก

คน  จัดส่งทางไปรษณียใ์ห้หน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ  

ไดท้ราบความเคลื�อนไหวในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอยา่ง

ต่อเนื�อง 

          - รายงานผลการดาํเนินการของโรงเรียนภาคเรียนละ � 

ครั� ง  ใหผู้ป้กครองทราบในที�ประชุมในวนัผูป้กครองพบครูทุก

ปีการศึกษา 

          - จดัทาํรายงานประจาํปี (Annual Report) เพื�อรายงานผล

การจดักิจกรรมและการพฒันาโรงเรียนประจาํปีใหน้กัเรียน ครู 

ผูป้กครอง และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ 

          - จดัทาํสรุปขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียนประจาํปีการศึกษา    

เพื�อใชใ้นการตดัสินใจ    ดา้นการบริหารจดัการและพฒันาการ

เรียนการสอนอยา่งต่อเนื�อง 

 

 

ผู้บริหารร้อยละ   100          มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  8.12 
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ผลการพฒันา  

จากผลการดาํเนินงานผูบ้ริหารที�มีวิสัยทศัน์และมีความเป็นผูน้าํ     ไดผ้ลกัดนัสนับสนุน ส่งเสริมให้

การจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุดหนา้กา้วไปสู่สถานศึกษาระดบัชั�นนาํของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  นับเป็นความมุ่งมั�น ทุ่มเท และเสียสละกับการจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา เป็นที�รู้จกัและไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง  ครูและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีขวญัและกาํลงัใจที�ดีใน

การปฏิบติังาน ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ชุมชนให้การสนบัสนุนทั�งในดา้นงบประมาณและ

ดา้นอื�น ๆ อยา่งต่อเนื�อง 

 ผลการดาํเนินงานตามการพฒันาตามมาตรฐานที� �  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที�อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีค่าเฉลี�ยของผลการประเมินร้อยละ 89.80 ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายพึงพอใจผล

การดาํเนินงาน การดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ควรมกีารสร้างเครือข่ายในการบริหารงานทั�งภาครัฐและเอกชน เพื�อการจดัการศึกษาที�มคุีณภาพมาก

ยิ�งขึ�น 

 

ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี� 8.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ 

                   สถานศึกษา 

96.68 

 

0.96 
    

 
 

ตวับ่งชี� 8.2 จดัทําและดําเนินการตามแผนพฒันาการจดั 

                    การศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตาม  

                    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

94.39 

 

1.88 

    
 

 

ตวับ่งชี� 8.3 จดัระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศ 

                    ในการบริหารจดัการเพื�อพฒันาคุณภาพ 

                    สถานศึกษา 

95.63 

 

1.91 

    
 

 

ตวับ่งชี� 8.4 ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพ 

                   ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

                   สถานศึกษา 

90.25 

 

1.80 
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ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� 8.5 นําผลการประเมนิคุณภาพทั�งภายในและ 

                      ภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพ 

                      การศึกษา 

74.40 

 

0.74 

   
 

 
 

ตวับ่งชี�ที� 8.6 จดัทํารายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการ 

                      ประเมนิคุณภาพภายใน 

88.50 

 

1.77 
    

 
 

ตวับ่งชี�ที� 8.7 ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมาการณ์และปฏบิัต ิ

                     ตน  กฎบัตรศึกษามงฟอร์ต  (BSG.)   

98.30 - 
    

 
 

ตวับ่งชี�ที� 8.8 ผู้บริหารมคีวามวริิยะอตุสาหะ  มุ่งมั�นให้ 

                     ภาระหน้าที�ของสถานศึกษาได้สําเร็จ 

                     ประโยชน์สูงสุด  (BSG.) (MEC.P.14-15) 

95.55 - 

    

 

ตวับ่งชี�ที� 8.9 ผู้บริหารปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างธรรมาชน 

                     ที�ดี  ปฏบิัตตินตามหลกัธรรมของศาสนาที� 

                     ตนนับถือ  (BSG.) 

98.60 - 

    

 

ตวับ่งชี�ที� 8.10 ผู้บริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการ 

                       บริหารจดัการศึกษา (BSG.) (MEC.P.12) 

95.55 - 
    

 

ตวับ่งชี�ที� 8.11 ผู้บริหารนาํระบบประกนัคุณภาพภายใน 

                       ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลกัการ 

                       ประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ�งของ 

                       การบริหารจดัการ (BSG.)(พระราชบัญญตั ิ

                       การศึกษาแห่งชาต ิ 2542  หมวด  6   

                       มาตรา  48) 

100 - 

    

 

ตวับ่งชี�ที� 8.12 ผู้บริหารนาํระบบประกนัคุณภาพภายใน 

                        ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัการ 

                        ประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ�ง 

                        ของการบริหารจดัการ (FSG.) (พรบ.กศ.  

                        หมวด 6 มาตรา 48) 

100 - 

    

 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที�  8  รวมคะแนน 89.98 9.00      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม       
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วธีิการพฒันา 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยการบริหารงานของ ภราดาอาจิณ  เต่งตระกูลซึ�งเป็นนักบวช

ชายที�ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาทาํหน้าที�บริหารโรงเรียน เป็น

ผูบ้ริหารที�มีความรู้ความสามารถในการบริหารและวิชาการ เป็นผูที้�มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความ

รับผิดชอบ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและเพิ�มพูนทกัษะในการแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเนื�อง  มีการปรับปรุงระบบการบริหารและการจดัการของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตวัเหมาะสม 

ทนัสมยั และมีมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล     แห่งประเทศไทย 

สอดรับกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน  

 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื�อนาํมาใชใ้นการวาง

แผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยโรงเรียนไดน้าํขอ้มูลและสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูผูเ้รียน บุคลากร เพื�อตดัสินใจในการวางแผนบริหารและจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์

อยา่งคุม้ค่าต่อผูเ้รียนโดยไดด้าํเนินการนาํขอ้มลูและสารสนเทศไปใชใ้นดา้นการบริหารจดัการ  และการเรียน

การสอน 

ผูบ้ริหารเป็นผูม้ีคิดริเริ� ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนได้พัฒนา

สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของโรงเรียนใหเ้อื�อต่อการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

เช่น อุทยานการศึกษาเซนต์หลุยส์ สวนเกษตร สวนนกเซนต์หลุยส์ จดัป้ายความรู้เ กี�ยวกบัสถานที�

ท่องเที�ยว และโบราณสถานของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ห้องเรียนกระดานอจัฉริยะ ห้องปฏิบติัการทางภาษา 

หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ หอ้งปฏิบติัการภาพและเสียง หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

 จากความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการบริหารจดัการในระดบั “มืออาชีพ” ของ ผูบ้ริหาร

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งผลให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูไดร้ับการ

สนับสนุนส่งเสริมพฒันาองค์ความรู้อย่างสมํ�าเสมอ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเป็นที�ประจักษ์ มี

พฒันาการในดา้นร่างกาย อารมณ์  สงัคม สติปัญญา และจิตใจ มีพฤติกรรมที�พึงประสงค ์“เก่ง ดี มีสุข” เป็นที�

ยอมรับของผูป้กครองและชุมชน  ตลอดจนโรงเรียนไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสอง เมื�อปี พ.ศ. ���� ไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานระดบัก่อนประถมศึกษา 

ขนาดใหญ่ ประจาํปีการศึกษา ���� รางวลัโรงเรียนพระราชทานระดบัประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาํปี

การศึกษา ����   รางวลัโรงเรียนพระราชทานระดบัมธัยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาํปีการศึกษา ���� ได้รับ

รางวลัโรงเรียนพระราชทานระดบัก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาํปีการศึกษา ���5 

 ในด้านความเป็นผูน้าํที�มีความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผูที้�มีความมุ่งมั�นในการพฒันา

ตนเอง เปิดโลกทศัน์ดว้ยการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากรเกิดการอุทิศ 
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และเสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที�ดว้ยความเต็มใจ อีกทั�งสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่บุคลากร เช่น

ส่งเสริมใหค้รูไปศึกษาดูงาน จดัสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ผูบ้ริหารเป็นผูที้�มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัคณะครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เห็น

ไดจ้ากการใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งดีเยี�ยม 

ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนรวม โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายประกอบดว้ย ครู 

ผูเ้รียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื�นไดรั้บรู้และใหข้อ้มูลสารสนเทศ ให้

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะรวมทั�งเป็นแบบอย่างที�ดี สามารถใหค้าํแนะนาํ ชี� แนะแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา

อื�น ไดเ้สนอและเลือกแนวทางประกอบการตดัสินใจ กาํหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบ

ดา้น และดาํเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพฒันา โดยใชข้อ้มลูผลการประเมิน หรือผลการวิจยั ใน

การบริหารจดัการศึกษา ร้อยละ �� ขึ�นไปของจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน    

 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ โดยให้

ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบดาํเนินงานตามบทบาทหน้าที� มีการ

แต่งตั�งและประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจาํปี นาํขอ้มลูที�

ไดจ้ากการสาํรวจความคิดเห็นความตอ้งการการจดัการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน  จากผูเ้กี�ยวขอ้ง 

ประกอบดว้ย ผูป้กครอง ผูเ้รียน  ครู ศิษยเ์ก่า และชุมชนมาพิจารณากาํหนดวิสยัทศัน์ และเป้าหมาย ในการจดั

การศึกษาของโรงเรียนเพื�อจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีของโรงเรียนผูบ้ริหารกาํกบัติดตามการดาํเนินงาน

ของแต่ละฝ่ายใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการใชง้บประมาณอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า   โดย

ผูรั้บผิดชอบแผนงานโครงการรายงานและประเมินผลการดาํเนินงานตามขั�นตอนเมื�อเสร็จสิ�นงานให้

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรั้บทราบ  เพื�อนาํผลการประเมินไปพฒันาในปีการศึกษาต่อไปพร้อมทั�งนาํ

ผูบ้ริหารไดน้าํผลการดาํเนินงานของบุคลากรมาเป็นขอ้มลูในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี

เพื�อเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บับุคลากร 

 ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอาํนาจ    มีระบบการทาํงานเป็นทีมโดยแบ่งการบริหาร

ออกเป็น 6 ฝ่าย ไดแ้ก่ สาํนกัผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการผูเ้รียน ฝ่ายบริหารทั�วไป 

และฝ่ายปฐมวยั โดยมีหัวหน้างานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนกาํกับดูแล และรับผิดชอบ

บริหารงาน  โดยให้บุคลากรในหน่วยงานไดช่้วยกันปฏิบติังานตามที�ไดรั้บมอบหมาย มีการส่งเสริมและ

พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพ

การศึกษาครอบคลุมทั�ง � ดา้นของสถานศึกษา ไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร

บุคคล งานบริหารทั�วไป โดยไดด้าํเนินงานดงันี�  มีแผนพฒันาบุคลากรอยา่งชดัเจน ส่งเสริมใหบุ้คลากรให้มี

การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�นทั�งภายในและต่างประเทศมีการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ขึ�น

ภายในสถานศึกษามีการดาํเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงาน และรายงานผลประจาํประจาํปี

ตามแผนงาน โครงการตามระยะเวลาที�กาํหนด มีการนาํผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงศกัยภาพครู

และบุคลากรอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปีการศึกษาและเป็นระบบที�ชดัเจน 
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 โรงเรียนไดด้าํเนินการสาํรวจความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนจากผูเ้กี�ยวขอ้งเพื�อนาํ

ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสาํรวจไปวางแผนและพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนของ

โรงเรียน  พบว่าผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน มีความพึงพอใจการบริหารจดัการทั�ง � ดา้นของสถานศึกษา     

ผูบ้ริหารสามารถใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการ ประกอบดว้ย การพฒันาและการใชห้ลกัสูตร

สถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ พฒันาและการเลือกใชสื้�อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจยั

เพื�อพฒันาการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูผูส้อนเป็นผูม้ีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายการจดัการศึกษา เขา้ใจ

หลกัสูตร จิตวิทยาและพฒันาการของผูเ้รียน สามารถนาํมาใชใ้นการส่งเสริม และพฒันาการผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล มีทกัษะและการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคัญ มีความมุ่งมั�น

ในการปฏิบ ัติงาน อุทิศตนในการพฒันาผูเ้ รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพฒันาตนเองอย่าง

สมํ�าเสมอและเป็นแบบอยา่งที�ดี โดยการพฒันาครูทางวิชาการโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพไดด้าํเนินการ 

  

ผลการพฒันา 

จากผลการดาํเนินงานผูบ้ริหารที�มีวิสัยทศัน์และมีความเป็นผูน้าํ     ไดผ้ลกัดนัสนับสนุน ส่งเสริมให้

การจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา        รุดหน้ากา้วไปสู่สถานศึกษาระดบัชั�นนาํของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา      นบัเป็นความมุ่งมั�น ทุ่มเท และเสียสละกบัการจดัการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนเซนต์

หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นที�รู้จกัและไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง  ครูและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีขวญัและกาํลงัใจ

ที�ดีในการปฏิบติังาน ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนทั�งในดา้นงบประมาณ

และดา้นอื�น ๆ อยา่งต่อเนื�อง 

 ผลการดาํเนินงานตามการพฒันาตามมาตรฐานที� � ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีค่าเฉลี�ยของผลการประเมินร้อยละ  89.98  ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายพึงพอใจผล

การดาํเนินงาน การดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ควรมกีารติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาโรงเรียนเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเนื�อง 

และมีการบนัทึกผลใหผู้เ้กี�ยวขอ้งรับทราบเพื�อนาํผลไปพฒันางานต่อไป 
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มาตรฐานที�  �  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม 

                        บทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัตหิน้าที�ตามที�ระเบียบกําหนด 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ตามมาตรา �� และ �� ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ. ���� โดยมีการแต่งตั� งคณะกรรมการสรรหาผู ้ดาํรง

ตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามคาํสั�งมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที�  �/���� เรื� อง แต่งตั� ง

คณะกรรมการสรรหาผู ้ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ณ วนัที�  �  เมษายน  ����  

เพื�อพิจาร ณาสรรหา บุคคลที�มีคุ ณสมบัติ เห มาะสมตา ม

ข้อก ําหนด ซึ� งประกอบด้วย ผู ้รับใบอนุญาต ผู ้อ ํานวยการ 

ผูจ้ดัการ ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู และผูท้รงคุณวุฒิ  เสนอต่อ

ผูรั้บใบอนุญาตพิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ตามคาํสั�งมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ที� �/���� 

เรื� อง แต่งตั� งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์  

ฉะเชิงเทรา   ซึ� งคณะกรรมการบริหารมีความรู้ความเขา้ใจใน

บทบาทหน้าที� และปฏิบตัิหน้าที�ตามที�ระเบียบกาํหนด และมี

การแต่งตั� งคณะกรรมการที�ปรึกษาผู ้อ ํานวยการโรงเรียน   

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในการบริหารงานของโรงเรียน ให้

เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไว้อย่างต่อเนื�อง  โดยในปี

การศึกษา ���� มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จาํนวน  �  

ครั� ง  ครั� งที� � เมื�อวนัที� ��  มิถุนายน  ����, ครั� งที� � เมื�อวนัที�  

�� ตุลาคม ����  ครั� งที� � และ � เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� 

เพื�อปรึกษาหารือ ให้ความเห็นชอบ  เสนอแนะเกี�ยวกับการ

ดาํเนินงานของโรงเรียน เช่น  การดาํเนินการโครงการเรียนฟรี 

�� ปี อยา่งมีคุณภาพ ปีการศึกษา ����,  การดาํเนินการ  อาหาร

เสริม(นม), การดาํเนินการโครงการอาหารกลางวนั, รายงาน

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ปีการศึกษา ����, รายงานจํานวน

นักเ รียนและจํานวนครู,  แผนปฏิบัติการประจําปี  ����, 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปี

การศึกษา ����, หลกัสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.����  

�.  มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ����  มาตรา �� และ �� และตราสาร

จัดตั�งโรงเรียน  ประกอบด้วย ผู ้รับใบอนุญาต  ผู ้อาํนวยการ  

ผูจ้ดัการ  ผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู และผูท้รงคุณวุฒิ 

�.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการประชุมอยา่งสมํ�าเสมอ

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ � ครั� ง หรือมีการติดต่อประสานสัมพนัธ์

ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ เพื�อพฒันาผูเ้รียน บุคลากร และสถานศึกษา

อยา่งเป็นรูปธรรม 

�.  คณะกรรมการบริหารมีบทบาทในการกาํหนดทิศทางและ

การบริหารโรงเรียน 

�.  มีคณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการในการดาํเนินงาน

ตามระเบียบ 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ปีการศึกษา ����, รายงานการรับและจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา

เป็นค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียน, รายงานบญัชีรายรับ-รายจ่าย ของ

โรงเรียน, การตรวจสอบบญัชีโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา

,  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ����, ผลการ

ดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ปีการศึกษา 

����, สารสนเทศพื�นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา ����, การ

ตั� งค ณ ะก ร ร มก า ร ร่ว ม  � ฝ่ า ย ,  ก า รป รั บ เพิ� ม เ งิน เ ดื อ น

ผูอ้าํนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา, การศึกษาต่อของ

นกัเรียนชั�น ม.� ปีการศึกษา ����, การดาํเนินงานฝ่ายวิชาการ 

ปีการศึกษา ����, การรับนกัเรียนใหม่ ปีการศึกษา ����, อตัรา

ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื�น ปีการศึกษา ����, 

หลกัสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ����, 

การดาํเนินการให้เงินอุดหนุนนกัเรียน โครงการเรียนฟรี �� ปี 

ปีการศึกษา ����, โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 

����, หลักสูตรโรงเรียนฯ ปีการศึกษา ����, แผนพัฒนา

คุณภาพฯ (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา ����) 

 

 

สถานศึกษา ร้อยละ 96.92   ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที� �.� 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ตดิตาม ดูแล และขับเคลื�อนการดําเนินงานของ 

                        สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการดาํเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน ภาคเรียนละ � ครั� ง  โดยคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

นโยบายและแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และกาํกบั ติดตาม 

การดาํเนินงาน ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

อีกทั� งมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้าน

งบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล  และดา้นการบริหารทั�วไป

ของโรงเรียน   มีการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการจัด

การศึกษาอย่างทั�วถึง  มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน โดยโรงเรียนมี

นโยบายและระเบียบในการเขา้เรียนอยา่งชดัเจน เปิดโอกาสให ้

�. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กาํกับ ติดตาม ดูแล และ

ขบัเคลื�อนการดาํเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสําเร็จตาม

เป้าหมาย 

�. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพึงพอใจผลการดาํเนินงาน

ของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  ��.�� 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

ทุกคนไดเ้ขา้รับการศึกษา  มีการส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาส และผูท้ี�มีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันา

เตม็ตามศกัยภาพ  เช่น  ใหทุ้นการศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมสา

ธารณกุศล  บริจาคสิ�งของ อุปกรณ์การศึกษา ใหก้บัหน่วยงาน

ต่าง ๆ    มีการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา 

ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิ ปัญญาท้องถิ�น  เพื�อ

เสริมสร้างพฒันาการของผูเ้รียนทุกดา้น รวมทั�งสืบสานจารีต

ประเพณี ศิลปวฒันธรรมท้องถิ�นและชาติ  เช่น จัดกิจกรรม

ทอดผ้า ป่าการศึกษา เพื�อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเ รียน   

กิจกรรมนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร กิจกรรมหรรษา

มหาสงกรานต์  เป็นต้น  คณะกรรมการบริหารให้ความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ในด้านการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา การ

จดัระบบและการดาํเนินการตามระบบประกนัคุณภาพภายใน

ของโรงเรียน ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้าง

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื�น ๆ ในชุมชนและทอ้งถิ�น เช่น 

การจดักิจกรรมเครือข่ายระดบัชั�น    และโรงเรียนไดด้าํเนินการ

สํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารต่อผลการ

ดาํเนินงานของโรงเรียน และมีการรายงานสรุปผลความพึง

พอใจต่อหน่วยงานตน้สังกดัทราบ 

 

 

สถานศึกษา ร้อยละ �3.15  ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที� �.� 

 

ตวับ่งชี�ที�  �.�  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนจัดให้มีสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนเซนต์

หลุยส์ ฉะเชิงเทรา,   สมาคมศิษยเ์ก่า,  เครือข่ายผูป้กครอง   มี

คณะกรรมการดาํเนินงาน ร่วมประชุม และเขา้มามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  เช่น กิจกรรมแรลลี�การ

กุศล, กิจกรรมโบวล์ิ�ง,  งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพนัธ์,  งานวนั

วิชาการ   การร่วมกันพัฒนาครู ศึกษาดูงานทั� งภายในและ

ภายนอกประเทศ   ร่วมกนัพฒันาคุณภาพนกัเรียน โดยการ 

�.  ผู ้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

โรงเรียน 

�.  ผู ้ปกครองและชุมชนพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ��.�� 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

สนับสนุนโครงการติวนักเรียน  ให้ทุนการศึกษาและมีการจัด

ประชุมผูป้กครอง พบครูประจาํชั�น เป็นประจาํทุกปี 

 

 

สถานศึกษา ร้อยละ �7.06  ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที� �.� 

 

สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� �.� คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ

                     หน้าที�ตามระเบยีบกาํหนด 

��.�� 

 

�.�� 
   

  

ตวับ่งชี�ที� �.� คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั ตดิตาม  

                     ดูแลและขบัเคลื�อนการดําเนินงานของ 

                     สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

��.�� �.�� 

   

  

ตวับ่งชี�ที� �.� ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

                     ในการพฒันาสถานศึกษา 

��.�� �.�� 
   

  

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที�  9 รวมคะแนน ��.�� �.��      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม -      

 

สรุปผลประเมินตามมาตรฐานที� � 

 โรงเรียนเห็นความสําคัญให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตาม

มาตรา �� และ �� ของพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ����  และมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนตามที�กาํหนด ในการให้ความเห็นชอบ เสนอแนะ ส่งเสริม  สนับสนุน กาํกบั ติดตาม ดูแล และ

ขบัเคลื�อนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย  นอกจากนี� ยงักาํหนด

กิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื�อให้ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา เช่น 

กิจกรรมแรลลี�การกุศล, กิจกรรมโบวล์ิ�ง, งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพนัธ์, งานวนัวิชาการ, กิจกรรมผา้ป่า

สามคัคี, โครงการติวนกัเรียน, ใหทุ้นการศึกษา  เป็นตน้ 
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ผลการพฒันา (Achievement) มาตรฐานที� 9 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผูม้ีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัหน้าที�ตามระเบียบที�

กาํหนด  กาํกบั ติดตาม ดูแล และขบัเคลื�อนการดาํเนินงานของโรงเรียนใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย สอดรับ

ความคาดหวงัของผูป้กครอง และชุมชน โดยมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา  และมีความพึงพอใจต่อการ

พฒันาคุณภาพสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  92.37 

 

จุดเด่น 

          คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามที�ระเบียบกาํหนด  มีการ

กาํกบัดูแล และติดตามการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง  ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง และชุมชน ในการ

จดัการศึกษา และพฒันาสถานศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

จุดที�ควรพฒันา 
 โรงเรียนควรดาํเนินการให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับทราบและส่งเสริมให้มีระบบการ

ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในการพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กที�มีความสามารถ

พิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ส่งเสริมระบบการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อย

โอกาส และเด็กที�มีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  
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มาตรฐานที�  ��   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม   

                            พฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตวับ่งชี�ที�  10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ�น 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยการบริหารงาน

ของภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการและ

หวัหน้าฝ่ายวิชาการ ไดม้ีนโยบายใหด้าํเนินการจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

หลักสูตรฉบับครูผูส้อน แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  

บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการ แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  แบบ

รายงานการพฒันาครูในดา้นหลกัสูตรตามกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์  

ฉะเชิงเทรา   โดยสาระของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ

ท้องถิ�นและความต้องการของผู ้เ รียน โดยคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา ครู ผู ้ทรงคุณวุฒิ มีการวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับสาระการเรียนรู้

และมาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนดในหลกัสูตรของโรงเรียน มี

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการใน

ทุกวันพฤหัสบดี  เพื�อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

ปัญหาต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบังานหลกัสูตร เพื�อนาํมาปรับปรุงและ

แก้ไขให้ดียิ�งขึ� น มีการประเมินการใชห้ลักสูตรสถานศึกษา 

เพื�อนาํผลที�ไดม้าพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาต่อไป 

1. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษา ที�เหมาะสมกบัทอ้งถิ�นและ

ความตอ้งการของผูเ้รียน  

2. โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสาระ

การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนดในหลกัสูตรของ

โรงเรียน 

 

สถานศึกษาร้อยละ     90.00       มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  10.1 
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ตวับ่งชี�ที�  10.2  จดัรายวชิาเพิ�มเตมิที�หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  

                          ความสามารถและความสนใจ 

วิธีคาํเนินการ/กิจกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกิดขึ�น 

          โร งเ รีย นเ ซน ต์ห ลุย ส์  ฉ ะเ ชิง เท รา  มีกา รป ระ ชุม

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  วางแผนการจัดกิจกรรมที�

หลากหลายโรงเ รียนจัดรายวิชา เพิ�มเติมและกิจกรรมที�

หลากหลายภายใตส้ัดส่วนเวลาเรียนตามโครงสร้างหลกัสูตร 

พร้อมทั�งมีโครงการเพิ�มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั ประกอบดว้ยกิจกรรมชมรมต่างๆ ตามความถนดัใน 

8 กลุ่มสาระ และชมรมตามความสนใจ กิจกรรมชมรมเพื�อ

ส่งเสริม พฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา ดา้นสังคม  อารมณ์ และ

จิตใจ อาทิเช่น ชมรมหมากกระดาน  ชมรมแสต็บ  ชมรมจรวด

ขวดนํ�า  ชมรมติวดาราศาสตร์  ชมรมภาษาสร้างสรรค์  ชมรม

ส่งเสริมสุขภาพ  ชมรม Crossword   กิจกรรมสภานักเรียน 

กิจกรรมอาสาจราจร  เป็นตน้    

          คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  มอบหมายใหห้วัหนา้

งานกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ดาํเนินการประชุมคณะครูผู ้สอน

กิจกรรมชมรม ทุกระดบั เพื�อมอบนโยบายและวางแผนการ

จั ด ตั� ง กิ จ ก ร ร ม  ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น เ ลื อ ก เ รี ย น ต า ม ค ว า ม ถ นั ด

ความสามารถและความสนใจ ที�หลากหลาย เพื�อให้เกิด

ประโยชน์กบัผูเ้รียนมากที�สุด 

 

1.  คณะครูผูส้อนกิจกรรมชมรม จดัตั�งชมรมที�

หลากหลายและสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

2.  ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนชมรมที� ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน

ดา้นสติปัญญา ดา้นสงัคม  อารมณ์ และจิตใจ 

 

สถานศึกษาร้อยละ   80.00    มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  10.2 
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ตวับ่งชี�ที�  10.3  จดักิจกรรมพฒันาผู้เรียนที�ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  

                          ความสามารถ  ความ ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

วิธีคาํเนินการ/กิจกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกิดขึ�น 

          โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนครบถ้วนตาม

โครงสร้างหลกัสูตรกิจกรรมที�จัดเพื�อตอบสนองความ สามารถ 

ความถนดั  ความสนใจของผูเ้รียน ประกอบดว้ยกิจกรรมชมรม

ต่างๆตามความถนดัใน 8 กลุ่มสาระ และชมรมตามความสนใจ 

กิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมรักษาดินแดน กิจกรรมแนะแนว  

กิจกรรมเสริมเฉพาะของโรงเรียน  ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสเลือก

เรียนไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั มีการจัดกิจกรรมที�ส่งเสริมความรัก

ชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์รักความเป็นไทยและอยูอ่ยา่ง

พอเพียง อีกทั� งย ังจัดให้ผู ้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน์ต่อทอ้งถิ�น ชุมชนและสังคม  ครูทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้มีการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

สอดแทรกทกัษะการคิดวิเคราะห์ และแทรกแนวความคิดของ

นกับุญหลุยส์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม  ดรุณศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบนัทึก

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ 

แบบประเมินการใช้หลักสูตร แบบประเมินกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา  แบบ

รายงานการพฒันาครูในดา้นหลกัสูตรตามกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้  แบบบนัทึกกิจกรรมชมรม  กิจกรรมอาสาจราจร 

1.  ผูเ้รียนมีกิจกรรมที�ตอบสนองความสามารถ ความถนดั  

ความสนใจของผูเ้รียน ที�หลากหลาย 

2.  ผูเ้รียนไดเ้รียนกิจกรรมที�ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและ

พระมหากษตัริย ์รักความเป็นไทยและอยูอ่ยา่งพอเพียง เช่น

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  กิจกรรมรักษาดินแดน 

 �.  ผูเ้รียนไดร่้วมกิจกรรมที�ส่งเสริมการบาํเพญ็ประโยชน์ และ

การเสียสละ ในกิจกรรมกองร้อยพิเศษ กจิกรรมอาสาจราจร 

 

สถานศึกษาร้อยละ   70.00    มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  10.3 
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ตวับ่งชี�ที�  10.4  สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุป  

                         ความรู้ได้ ด้วยตนเอง 

วิธีคาํเนินการ/กิจกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกิดขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดส่้งเสริมสนับสนุน

ใ ห้ค รู มีก า ร จัด ทํา แ ผ น ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ที� เ น้น ทัก ษ ะ

กระบวนการคิดและเน้นผูเ้รียนเห็นสําคญั ไดล้งมือปฏิบตัิจริง 

ฝึกปฏิบตัิให้ทาํได ้คิดเป็นทาํเป็นและใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง มี

การสํารวจแหล่งการเรียนรู้และนําภูมิปัญญาท้องถิ�นมาเป็น

พลังในการเสริมสร้างการเ รียนรู้ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการเพื�อส่งเสริม พฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา 

ดา้นสังคม  อารมณ์ และจิตใจ อาทิเช่น ชมรมหมากกระดาน  

ชมรมแสตบ็  ชมรมจรวดขวดนํ�า  ชมรมติวดาราศาสตร์  ชมรม

ภาษาสร้างสรรค์  ชมรมส่งเสริมสุขภาพ  ชมรม Crossword   

กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมอาสาจราจร  เป็นตน้   นําภูมิ

ปัญญามาบูรณาการการเรียนการสอน เช่น การแกะสลกัผัก

ผลไม้  การทาํนํ� ายาล้างจาน การทาํนํ� าผลไม้ ทาํปุ๋ ยชีวภาพ    

เชิญวิทยากรศิษยเ์ก่าที�หลากหลายอาชีพมาใหค้วามรู้กบัผูเ้รียน 

อาทิ อาชีพทหาร   อาชีพพยาบาล  อาชีพตํารวจ   อาชีพ

สาธารณสุข นอกจากนี� ย ังนํานักเ รียนออกไปเรียน รู้จาก

ประสบการณ์จริงจากค่ายอาสาพฒันาชนบทที�โรงเรียนหนอน

ซ่อนผึ� ง  โรงเรียนภูงามโนนสะอาด   โรงเรียนบา้นท่ากลอย  

โรงเรียนนิลราษฎร์ประชาบาํรุง ค่ายอาสาช่วยนอ้ง  ฯลฯ 

1.  ครูมีการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ ที�สอดคลอ้งกบั

หลกัสูตร 

2.  ครูสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง คิดเป็นทาํเป็นใน

กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรม  ชมรม  

3.  ครูนาํกิจกรรมภูมิปัญญามาบูรณาการการเรียนการสอน 

ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้  

4.  ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์จริงจากค่ายอาสาพฒันาชนบทใน

แต่ละปี 

 

สถานศึกษาร้อยละ    78.00    มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  10.4 
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ตวับ่งชี�ที�  10.5  นิเทศภายใน กํากับ  ตดิตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

วิธีคาํเนินการ/กิจกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกิดขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีระบบการนิเทศ  

ติดตาม ประเมินผลที�ชดัเจน โดยงานการเรียนการสอนจัดให้มี

การนิเทศการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

สาระร่วมกบัหวัหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนนิเทศในกลุ่มสาระ

เดียวกนั  ภาคเรียนละ 2  ครั� ง โดยใชว้ิธีการที�หลากหลาย เช่น 

การสังเกตการสอนในชั�นเรียน การตรวจแผนการสอน  การให้

คาํปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผูส้อน  มีการ

นิเทศติดตามกาํกบัอย่างเป็นระบบ ต่อเนื�อง มีการนาํผลการ

นิเทศมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนใหเ้กิดประสิทธิผลมากขึ�น 

 

 

สถานศึกษาร้อยละ    100   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  10.5 

 

ตวับ่งชี�ที�  10.6  จดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที�มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 

                         ผู้เรียนทุกคน 

วิธีคาํเนินการ/กิจกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกิดขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา มีงานทะเบียนและ

หลกัฐานการเรียน โดยการสาํรวจนกัเรียนแต่ละชั�น รับนกัเรียน

ใหม่ จัดเตรียมเอกสาร ให้เลขประจําตัวนักเรียน จัดเก็บ

หลักฐานการเข้าเรียน ติดตามเอกสารที�ขาด บันทึกประวัติ

นักเรียน จัดทาํทะเบียนนักเรียน ทาํสถิติการมาเรียน ถ่ายรูป

นักเ รียนลงในระบบ SWIS  ท ําบัตรนักเ รียนใหม่  จัดทํา

หลักฐานการเรียนตามที�ร้องของ จัดทําหลักฐานการเรียน

นกัเรียนที�จบหลกัสูตร   ส่งเอกสารนักเรียนจบหลกัสูตรไปยงั

หน่วยงานตน้สังกดั  มีการรายงานผลการเรียนให้ผูป้กครอง

รับทราบ    มีการติดตามการมาเรียนของนักเรียน และส่งต่อ

ขอ้มูลให้ครูในระดบัสูงขึ�นไปใหรั้บทราบ นอกจากนี�ยงัไดเ้ชิญ

ผู ้ปกครองมาร่วมประชุมเพื�อ รับทราบผลการเ รียนและ

พฤติกรรมของนักเรียน มีการบนัทึกขอ้มูลผลการจดัการเรียนรู้

ของผูเ้รียน ขอ้มูลที�สําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการตามวยั

ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ครูประจาํชั�นรายงานผลการเรียนรู้ 

1.  มีสมุดประเมินกิจกรรมชมรม  เพื�อเชค็เวลาเรียน และ

คะแนนปฏิบตัิกิจกรรมที�ชดัเจน 

2.  มีสมุดประเมินกิจกรรมลูกเสือครูผูส้อนไดม้ีการวิเคราะห์

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เพื�อใหผ้่านการประเมินทุกกิจกรรมที�

เรียนอยา่งเป็นระบบ 

3.  ผูป้กครองรู้ถึงพฒันาการของผูเ้รียน และความสามารถเป็น

รายบุคคลที�ควรส่งเสริม 
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วิธีคาํเนินการ/กิจกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกิดขึ�น 

และพฤติกรรมของผู ้เ รียนให้ผู ้ปกครองได้รับทราบในวัน

พบปะผู ้ปกครองเพื�อครูประจําชั� นและผู ้ปกครองจะได้

แลกเปลี�ยนแสดงความคิดเห็นในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้รียนที�อยู่

ในส่วนรับผิดชอบของตนจะได้หาแนวทางป้องกันแก้ไขใน

ส่วนที�บกพร่องเพื�อใหม้ีการพฒันาในทางที�ดียิ�งขึ�น 

          โรงเรียนดาํเนินการจัดและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนที�เขม้แขง็และทั�วถึง โดยการจดักิจกรรมเยี�ยมบา้นผูเ้รียน 

มีการจดัเกบ็ขอ้มูลผูเ้รียนที�เป็นระบบ มีการจดัทาํประวตัิผูเ้รียน

เพื�อใหค้รูรู้จักผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และมีการส่งต่อขอ้มูลของ

ผูเ้รียนให้กับระดับชั�นต่อไป ซึ� งระบบดูแลช่วยเหลือผู ้เรียน

แบ่งเป็นดา้นพฤติกรรม มีงานปกครอง ฝ่ายกิจการนกัเรียน โดย

ครูประจาํชั�นและครูผูช้่วยประจาํชั�นเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ ให้

คาํปรึกษาหาแนวทางแกไ้ข  ดา้นวิชาการ มีฝ่ายวิชาการ โดยครู

ทั�ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบและหาทาง

ช่วยเหลือ  ครูแนะแนวจะเป็นผูดู้แลและหาทางช่วยเหลือใน

การคัดกรองผู ้เ รียนจะนําข้อมูลผู ้เ รียนที�ได้มาสรุปหาทาง

ช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆร่วมกบัครูประจาํชั�น

ต่อไป        

          ครูผูส้อนไดม้ีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื�อนาํ

ผลมาพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับผู ้เ รียน เช่น  การจัดทํา

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  การวิเคราะห์ผูเ้รียนจาก

การตอบคาํถาม การดาํเนินการพฒันาผูเ้รียนระหว่างการสอน 

จากผลการเรียนในภาคเรียนที�ผ่านมาเพื�อศึกษา  วิจัยในชั�น

เรียนกรณีที�ตอ้งปรับปรุงพฒันาต่อไป 

 

 

สถานศึกษาร้อยละ   72.50   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  10.6 
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ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� ��.� หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 

                       สอดคล้องกบัท้องถิ�น  

90 1.80 
   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดัรายวชิาเพิ�มเตมิที�หลากหลายให้ 

                         ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความถนัด 

                         ความสามารถ และความสนใจ 

80 1.60 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดักจิกรรมพฒันาผู้เรียนที�ส่งเสริม 

                        และตอบสนองความต้องการ 

                        ความสามารถ ความถนดัและ 

                        ความสนใจของผู้เรียน 

70 0.70 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการ 

                        เรียนรู้ ที�ให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏิบัตจิริง 

                        จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

78 0.78 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� นิเทศภายใน กาํกบั ตดิตามตรวจสอบ 

                           และนําผล ไปปรับปรุงการเรียน 

                       การสอน อย่างสมํ�าเสมอ 

100 2 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดัระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนที�ม ี

                           ประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน                         

72.50 0.72 
   

  

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที�  10  รวมคะแนน 81.75 8.18      

สรุประดับคุณภาพ 3.17 ดีเยี�ยม      

 

วธีิการพฒันา 

             จากผลการดาํเนินงานสถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น ส่งเสริมใหก้ารจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุดหนา้กา้วไปสู่

สถานศึกษาระดบัชั�นนาํของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  นบัเป็นความมุ่งมั�น ทุ่มเท และเสียสละกบัการจดัการศกึษา 

ส่งผลใหโ้รงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นที�รู้จกัและไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง  ครูและบุคลากรฝ่าย

ต่าง ๆ มีขวญัและกาํลงัใจที�ดีในการปฏิบติังาน ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ชุมชนใหก้าร

สนบัสนุนทั�งในดา้นงบประมาณและดา้นอื�น ๆ อยา่งต่อเนื�อง 
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 ผลการดาํเนินงานตามการพฒันาตามมาตรฐานที� 10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการ

เรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  มีค่าเฉลี�ยของผลการประเมินร้อยละ   92.90 

ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายพึงพอใจผลการดาํเนินงาน การดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน 

 

จุดเด่นในมาตรฐานที�  10 

สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�ส่งเสริม ตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความ 

ถนดั ความสนใจของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 จดัหากิจกรรมที�ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีความรู้ความสามารถที�หลากหลาย 

 

วธีิการพฒันา 

   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ตระหนักและเห็นความสําคัญของการการจัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน  โดยผูบ้ริหาร ครูและผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง

ร่วมกนักาํหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื�อการพฒันาในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 – 2558 

ยทุธศาสตร์ที� �� โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรและใชก้ระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโรงเรียน มี

การศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง  สภาพความตอ้งการของทอ้งถิ�น และผูเ้รียน เพื�อนาํขอ้มลูมาใชใ้นการ

จัดทาํหลกัสูตรสถานศึกษาที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกับท้องถิ�น  มีการวางแผนจัดรายวิชาเพิ�มเติมที�

หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ และความสนใจส่งผลใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาซึ�งจดัเป็นกลุ่มสาระวิชา  มีหลกัสูตรทอ้งถิ�นที�เหมาะสม  และมีรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลาย ใน

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที� � – มธัยมศึกษาปีที�  � มีการจดัการเรียนสาระเพิ�มเติมในรายวิชา คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์   และสงัคมศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  ในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � – มธัยมศึกษา ปีที� � มีการ

จดัการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียนตามความถนดั และ

ความตอ้งการโดยแบ่งเป็น � แผนการเรียนไดแ้ก่ แผนการเรียนคณิต-วิทย ์, ศิลป์-ภาษา, ศิลป์ – คาํนวณ โดย

ฝ่ายวิชาการจะเป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันางานดา้นวิชาการและหลกัสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย

จดัใหม้ีโครงการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา กิจกรรมการอบรมเพื�อพฒันาครูดา้นเทคนิคการสอน กิจกรรม

การประเมินหลกัสูตร โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของผูเ้รียนในทุกช่วงชั�น  

พบว่าสถานศึกษามีหลกัสูตรที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง และความตอ้งการของทอ้งถิ�นและชุมชน  

โรงเรียนกาํหนดให้ครูทุกคนจดัทาํแผนการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร

และจดัทาํสื�อสําหรับการเรียนการสอน  จดัทาํโครงการสอนเสริม  โครงการเพชร SLCโครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการAcademicโครงการพฒันาทกัษะทางวิชาการโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
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และพฒันาทอ้งถิ�นดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการความสามารถ

ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนและสนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั

จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 โรงเรียนไดศ้ึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและความตอ้งการของผูเ้รียนแลว้นาํขอ้มูลมาใชว้างแผนการจัด

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื�อส่งเสริม ตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั ความสนใจของผูเ้รียน

และมีการออกแบบการจดักิจกรรมที�ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื�อนาํผูเ้รียนไป       สู่เป้าหมาย  

นอกจากนี� โรงเรียนสนบัสนุนให้ครูจดัการเรียนรู้ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจากการดาํเนินงานดงักล่าว

ทาํให้โรงเรียนมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�หลากหลายส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ 

ความถนัด  และความสนใจของผูเ้รียน เช่น การจดักิจกรรมชมรมที�หลากหลาย  กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 

กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนมีการสนับสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้    ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจน

สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เช่น  โครงการรักการอ่าน , การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  มีนิเทศ

ภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบและนาํผล ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ�าเสมอโรงเรียนไดส่้งเสริมให้

บุคลากรไดม้ีการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ อย่างสมํ�าเสมอและกาํหนดให้ครูผูส้อนทุกคนจดัทาํแผนการ

เรียนรู้และการบนัทึกผลในแผนการเรียนรู้และนาํส่งหัวหน้ากลุ่มสาระทุกหน่วยการเรียนรู้ทุกภาคเรียน 

หวัหน้ากลุ่มสาระจะนาํแผนการจดัการเรียนรู้ส่งใหห้ัวหนา้ฝ่ายวิชาการเพื�อนาํไปประเมินครูผูส้อนและดา้น

การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคนโรงเรียนมีการดาํเนินการ

ช่วยเหลือผูเ้รียน  
 

ผลการพฒันา 

 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�สอดคลอ้งและครอบคลุมหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั�นพื�นฐาน  และแสดงจุดเนน้ของสถานศึกษา  โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลกัสูตรให้มีรายวิชาเพิ�มเติม  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�หลากหลาย  ให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถ  ความสนใจ  มีการ

บริหารจดัการที�ส่งเสริมให้ครูนาํหลกัสูตรสู่การจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน  เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ

บรรลุตามมาตรฐานหลกัสูตรจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บบริการอย่างทั�วถึง  มีการ

นิเทศ  ติดตามกาํกบัดูแลการใชห้ลกัสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ นาํผลการนิเทศ การจดัการเรียนรู้มาเป็นขอ้มูล

ในการพฒันาผูเ้รียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื�อง 

ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานที� �� สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน พบว่า สถานศึกษาสามารถดาํเนินงานได้บรรลุมาตรฐาน/ 

เป้าหมายตามแผน ผลการประเมินมีระดบัคุณภาพเฉลี�ยร้อยละ  81.75  คุณภาพระดบัดีมาก 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ควรมีการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรอย่างต่อเนื�อง เพื�อนาํมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน

การสอนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
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มาตรฐานที�  11  สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที�ส่งเสริมให้ 

                           ผู้เรียนพฒันา เต็มศักยภาพ 

ตวับ่งชี�ที�  1�.�  ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร อาคารมั�นคง สะอาด ปลอดภยั มีสิ�งอํานวยความ  

                          สะดวกพอเพยีง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื�น และมีแหล่ง          

                          เรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการจัดทําโครงการงานซ่อมบํารุง และ

ปรับปรุงอาคารสถานที� โดยทาํการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที� 

อาคารเรียน รวมไปถึงวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี�ยวกบัการเรียนการ

สอน และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน ครูและบุคลากรใน

โรงเรียน  มีการจัดสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้ ให้กับ

นกัเรียน ดงันี�   

          �.   งานอาคารสถานที� โรงเรียนจัดให้มีการตกแต่ง

สถานที�ต่างๆ พร้อมทั�งปรับปรุงอาคาร พื�นที�บริเวณโดยรอบ

โรงเรียนให้พร้อมใช้อยู่เสมอ  ในด้านการกาํจัดปลวกและ

แมลง โรงเรียนจ้างบริษทัจากภายนอกมาบริการฉีดพ่นยาตาม

อาคาร และพื�นที�โดยรอบโรงเรียน  มีการปรับภูมิทศัน์ โดยการ

จัดตกแต่งปลูกตน้ไมท้ั�งไมด้อก และไมป้ระดบั เพื�อให้ร่มรื�น 

จัดทาํซุ้มอุโมงค์บวบ และนํ� าเต้า  จัดทาํลานกลว้ยไม ้ซึ� งเป็น

ดอกไม้ประจําวันครู   มีการบาํรุงรักษาสนามฟุตบอล ปลูก

ตน้ไมบ้ริเวณรอบสนาม  เพื�อให้นกัเรียนมีสถานที�วิ�งเล่น ออก

กาํลังกาย อีกทั� งจัดให้มีสวนนก ซึ� งเลี� ยงนกประเภทต่างๆ 

เพื�อใหน้กัเรียนไดศ้ึกษา   

          �.  งานสาธารณูปโภค โรงเรียนจัดให้มีการงานซ่อม

บาํรุงเครื�องปรับอากาศ  ซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้า  ซ่อมบาํรุง

ระบบนํ�าประปา  ซ่อมบาํรุงระบบโทรศพัท ์และซ่อมบาํรุงลิฟต์

อาคารต่างๆ โดยจ้างบริษทัจากภายนอกมาบริการดูแลรักษา

เป็นประจาํทุกเดือน 

 

          โรงเรียนมีการจัดทาํแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ ดงันี�  แผนงานอาคารสถานที�,มีการ

การสํารวจ/ลิฟต์/เครื�องดบัเพลิง ฯลฯ เบื�องตน้  มีห้องเรียน,

ห้องปฏิบัติการ,หอประชุม,ห้องนํ� า ที�สะอาด, มีโรงอาหารที�

สะอาดถูกสุขลกัษณะ และมีแผนงานโภชนาการ 

          โรงเรียนมีหอ้งเรียน,หอ้งปฏิบตัิการ,หอ้งนํ�า ที�สะอาด มี

พนักงานทําความสะอาดบริเวณต่างๆ และมีเพียงพอกับ

จาํนวนนักเรียน อาคารเรียนมีความมั�นคงแข็งแรง ปลอดภัย 

และถูกสุขลกัษณะ, มีการจัดเก็บขยะ โดยแยกขยะเปียก ขยะ

แห้งผู ้ปกครองและนักเรียนได้รับการบริการอย่างเพียงพอ 

และสะอาด 

          โรงเรียนมีสิ�งอาํนวยความสะดวกพื�นฐานใหแ้ก่ครู และ

บุคลากรอยา่งเพียงพอตามเกณฑ ์      

          โรงเรียนมีแผนการบาํรุงรักษาหอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ 

หอ้งสมุด พื�นที�สีเขียวอยา่งเป็นระบบ 

          โรงเรียนมีการจัดทาํแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ ดงันี�  แผนงานอาคารสถานที�,มีการ

การสํารวจ/ลิฟต์/เครื�องดบัเพลิง ฯลฯ เบื�องตน้  มีห้องเรียน,

ห้องปฏิบัติการ,หอประชุม,ห้องนํ� า ที�สะอาด, มีโรงอาหารที�

สะอาดถูกสุขลกัษณะ และมีแผนงานโภชนาการ 

          โรงเรียนมีหอ้งเรียน,หอ้งปฏิบตัิการ,หอ้งนํ�า ที�สะอาด มี

พนักงานทําความสะอาดบริเวณต่างๆ และมีเพียงพอกับ

จาํนวนนกัเรียน อาคารเรียนมีความมั�นคงแขง็แรง ปลอดภยั  
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          �. โครงการประหยดัพลงังาน โรงเรียนไดจ้ดัให้มีการจัด

กิจกรรมเพื�อส่งเสริมด้านการประหยดัพลงังาน โดยนักเรียน

และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจดั กิจกรรม 

          �. โครงการสุขาภิบาลสิ� งแวดลอ้ม โรงเรียนได้จัดให้ 

ภายในโรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที�ดี มีสิ�งอาํนวยความสะดวกที�

ครบครัน เพื�อเอื�อต่อการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการ

สอน 

          �. โครงการนํ� าดื�มปลอดภัยไดม้าตรฐาน โรงเรียนจัด 

ใหบ้ริการจุดนํ�าดื�มให้กบันกัเรียน พร้อมทั�งมีการ ดูแลคุณภาพ

นํ�าดื�มใหไ้ดม้าตรฐาน 

          6.  โครงการสุดยอดส้วม โรงเรียนจัดให้มีห้องนํ� าที�  

เพียงพอต่อการให้บริการสําหรับนักเรียน ครู และผูป้กครอง 

พร้อมทั�งมีการดูแลความสะอาดอยูเ่สมอ 

และถูกสุขลกัษณะ, มีการจัดเก็บขยะ โดยแยกขยะเปียก ขยะ

แห้งผู ้ปกครองและนักเรียนได้รับการบริการอย่างเพียงพอ 

และสะอาด 

          โรงเรียนมีสิ�งอาํนวยความสะดวกพื�นฐานใหแ้ก่ครู และ

บุคลากรอยา่งเพียงพอตามเกณฑ ์      

          โรงเรียนมีแผนการบาํรุงรักษาหอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ 

หอ้งสมุด พื�นที�สีเขียวอยา่งเป็นระบบ 

 

สถานศึกษาร้อยละ  98.36     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  11.1 

 

ตวับ่งชี�ที�  ��.�  จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของผู้เรียน  

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการส่งเสริมสุขอนามยั และความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน โดยมีการจัดทาํโครงการ /กิจกรรม ต่างๆ 

คือ 

          1.  งานสุขอนามยั  งานใหบ้ริการอนามยัของโรงเรียนแก่

ผูเ้รียน และบุคลากร ไดด้าํเนินการจดัซื�อยาและเวชภณัฑ์ เพื�อ

ใชรั้กษาพยาบาลแก่ผูเ้รียน ครู และบุคลากรในเบื�องตน้ มีการ

อบรมใหค้วามเรื�องสุขภาพแก่ผูเ้รียน ตรวจสุขภาพประจาํปี ฉีด

วคัซีนใหแ้ก่ผูเ้รียน นาํเสนอข่าวสารต่างๆ ที�เกี�ยวกบัสุขอนามยั

ทางบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และเสียงตามสายของโรงเรียน 
          2. โครงการโรงอาหารมาตรฐาน โรงเรียนไดม้ีการดูแล

มาตรฐานโรงอาหารของโรงเ รียน ให้ได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข รางวัลโรงอาหาร

มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดบั “ดีมาก” 

�.  สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน 

�.  มีผูดู้แลรับผิดชอบดา้นความสะอาด ความปลอดภยัอยา่ง

ชดัเจน 

�.  มีแผนงานในการปรับสภาพแวดลอ้ม 

�.  มีการสาํรวจอาคารสถานที� 

�.  จดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาสะอาด ปลอดภยั จา

มลภาวะต่างๆ 

�.  จดับริเวณต่างๆอยา่งเป็นระเบียบ 

�.  สภาพทั�วไปปลอดภยัจากอนัตรายที�จะก่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน

และบุคลกร 

�.  มีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เกี�ยวกบัด้าน

สุขภาพ และความปลอดภยัอยา่งสมํ�าเสมอ 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          3.  โครงการควบคุมไขเ้ลือดออก โรงเรียนไดม้ีมาตรฐาน

ในการควบคุมไข้เลือดออกโดยมีการฉีดพ่นหมอกควันเพื�อ

กาํจดัยงุลาย พร้อมไดร่้วมกบัสํานกังานสาธารณสุขจังหวดั ให้

ความรู้กับพนักงาน และนักเรียน เรื� องไข้เลือดออกและการ

กาํจัดยุงลาย ซึ� งโรงเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการประกวด

โรงเรียนปลอดลูกนํ�ายงุลายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

          �.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนไดจ้ดั

กิจกรรมส่งเสริมดา้นสุขภาพใหก้บันกัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ 

โรงเรียนไดรั้บรางวลัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดบัทอง

ต่อเนื�องสมยัที� � 

          5.  งานรักษาความปลอดภยั/จราจร โรงเรียนไดจ้ดัจา้ง 

บริษทัจากภายนอก จัดเจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภยั และจัด

ครูเวรใหดู้แลรักษาความปลอดภยัตามจุดต่างๆ มีตาํรวจจราจร

มาดูแลรักษาความปลอดภยับริเวณถนนดา้นหนา้โรงเรียน   

          6.  โครงการป้องกนัอุบตัิภยัในโรงเรียน เพื�อให้นกัเรียน

ไดรู้้จกัการป้องกนัอุบตัิภยัต่างๆ ที�อาจจะเกิดขึ�น เช่น กิจกรรม

ซ้อมหนีไฟ เป็นต้น โดยเชิญเจ้าหน้าที�หน่วยดบัเพลิงมาเป็น

วิทยากร เพื�อใหน้กัเรียนทุกคนจะไดเ้รียนรู้วิธีป้องกนัตนเอง 

          7.  มีการจัดทําป้ายเครื� องหมายจราจรต่างๆ ภายใน

โรงเรียน 
          8.  โครงการ � รั� วล้อมโรงเรียนป้องกันยา เสพติด  

โรงเรียนไดม้ีการจัดกิจกรรมเกี�ยวกบัการต่อตา้นยาเสพติดใน

ทุกระดบัชั�น เช่น กิจกรรมวนังดสูบบุหรี�โลก กิจกรรมดนตรี

ตา้นยาเสพติด การให้ความรู้ดา้นยาเสพติดกบัชุมชนวรรณยิ�ง  

เป็นตน้  ซึ� งนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมการจัดกรรมตามวยัของ

นกัเรียน 

          9.  งานอาคารสถานที� มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบ

ให้แก่พนักงานทุกคน มีโรงแยกขยะ มีระบบบาํบดัของเสีย มี

ถงัดบัเพลิงติดตั�งภายในอาคารเรียนต่างๆ 
10โครงการเด็กไทยทาํได้ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้

เกี�ยวกับการดูแลสุขภาพของนักเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมกบัทางจงัหวดั 

 

 

สถานศึกษาร้อยละ   98.28  มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  11.2 
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ตวับ่งชี�ที�  ��.�  จดัห้องสมุดที� ให้บริการสื�อและเทคโนโลยีสารสนเทศที�เอื�อให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

 ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนได้จัดทําโครงการที�ให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศทุกรูปแบบที�เอื�อต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

          1.  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียนดว้ย

ระบบ SWIS โรงเรียนมีการาจัดทาํฐานขอ้มูลระบบ SWIS โดย

การนําข้อมูลต่างๆ ของโรงเ รียนมาประมวลเป็นข้อมูล

สารสนเทศของโรงเรียน เพื�อนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการและ

การจดัการเรียนการสอน 

          2.  โครงการพฒันาอุปกรณ์สื�อเทคโนโลยทีศันูปกรณ์  มี

การจัดหาอุปกรณ์สื�อเทคโนโลยีทศันูปกรณ์มาไวใ้ห้บริการ

ดา้นการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนให้กับ

บุคลากรทุกคน  

          3.  โรงเรียนมีการดาํเนินงานตามแผนงานห้องสมุด  มี

งานจัดซื�อหนงัสือและสื�ออิเลก็ทรอนิกส์  เพื�อพฒันาหอ้งสมุด

ใหท้นัสมยั  มีหนงัสือหลากหลายประเภท  มีระบบเทคโนโลยี

ในการช่วยหาหนังสือ  การยืม และคืนหนังสือที�สามารถ

ตรวจสอบติดตามผูท้ี�ยมืหนงัสือได ้

1.  มีการจัดและให้บริการเทคโนโลยีที�เอื�อต่อการเรียนด้วย

ตนเองตามความเหมาะสมของผูเ้รียน 

2.   มีการจดัและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที�เอื�อต่อการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 

3.  โรงเรียนมีทรัพยากรสารสนเทศที�ทันสมัย  พร้อมจัดหา

หนงัสือมาใหบ้ริการแบบหลากหลาย  และเป็นปัจจุบนั 

 

สถานศึกษาร้อยละ  88.18   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  11.3 

 

ตวับ่งชี�ที�  ��.�  จดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต  

                          (FSG.)(MEC P. 20-24) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม มีการ

ประดิษฐานรูปปั� นนักบุญหลุยส์ มารีย ์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู ้

สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล ตั� งบริเวณด้านหน้าทางเข้า

โรงเรียน   บริเวณระหว่างอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์นแมรี�  และ

อาคารมงฟอร์ต    มีรูปแม่พระ ซึ� งตั�งประดิษฐานบริเวณหน้า

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  และหนา้อาคารวนัทามารี  ส่วนภายใน

ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการต่างๆ จะแขวนรูปกางเขน  จัดให้มี

หอ้งงานอภิบาล เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้หลกัศาสนา โดยมีครู 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

เป็นผูส้อนคาํสอนในช่วงเช้า เป็นประจาํทุกวัน ส่งเสริมให้

นกัเรียน และบุคลากร ร่วมกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 

          1. โครงการค่ายเพื�อนนักบุญมงฟอร์ต เป็นกิจกรรมค่าย 

“เพื�อนนกับุญมงฟอร์ต ” โดยนกัเรียนจะไดศ้ึกษาวิถีชีวิตที�เรียบ

ง่ายตามชนบท และสะทอ้นคิดถึงวิถีชีวิตของท่านนักบุญมง

ฟอร์ต สัมผสัการใชช้ีวิตตามหมู่บา้นต่างๆ   

          2.  โครงการสร้างเครือข่ายฝ่ายธุรการ –การเงิน โรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีการ

สร้างเครือข่ายของฝ่ายธุรการ –การเงิน ระหว่างโรงเรียนใน

เครือฯ ทุกแห่ง เพื�อร่วมกันวางแผนการดาํเนินงานของฝ่าย

ธุรการ-การเงินร่วมกนั 

          3.  โครงการกีฬาพนักงานสัมพนัธ์ โรงเรียนจดัให้มีการ 

แข่งขนักีฬาพนักงานระหว่างโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษาละ 

� ครั� ง  
          4.  จดัใหม้ีฟื� นฟูจิตใจครูคาทอลิก นกัเรียนคาทอลิก  ปีละ 

� ครั� ง   

          5.  จดันกัเรียนคาทอลิกเล่านิทานคุณธรรม ออกเสียงตาม

สายในช่วงเชา้ 

�.  มีบรรยากาศแห่งศาสนา  

�.  มีความรัก และความสามคัคี 

 

สถานศึกษาร้อยละ      98.42       มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  11.4 

 

ผลการพฒันา  

 ผลการดาํเนินงานตามการพฒันาตามมาตรฐานที� �� สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ

บริการที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้ มีอาคารที�ม ั�นคง 

เพียงพอ  สะอาด  ปลอดภยั มีหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ มีสิ�งอาํนวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้าร

ไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มรื� น  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน  มีการส่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน และบุคลากร มีการให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที�เอื�อ

ต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ควรมกีารสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ�มเติม เพื�อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้มากยิ�งขึ�น 
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ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� ��.� ห้องเรียน ห้องปฏบิัตกิาร อาคารเรียน  

                         มั�นคง สะอาด และปลอดภัย มสิี�งอาํนวย 

                         ความสะดวก  พอเพยีง อยู่ในสภาพใช้การ 

                         ได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื�น 

98.36 

 

3.93 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดัโครงการ/กจิกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพ 

                        อนามยัและความปลอดภัยของผู้เรียน 

98.28 

 

2.95 
   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดัห้องสมุดที�ให้บริการสื�อและเทคโนโลย ี

                        สารสนเทศที�เอื�อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย 

                        ตนเอง และหรือเรียนรู้ แบบมส่ีวนร่วม  

88.18 

 

2.64 

   

  

ตวับงชี�ที�  ��.� จดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมตาม 

                         กฏบัตรการศึกษามงฟอร์ต (FSG.) 

                        (MEC P. 20-24)  

98.42 - 

   

  

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที�  11  รวมคะแนน 94.95 9.49      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม       

  

วธีิการพฒันา 

การพฒันาดา้นสภาพแวดลอ้มและการบริการที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตามธรรมชาติและ

เต็มศกัยภาพ  โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553 - 2558) และแผนปฏิบติั

การประจาํปีการศึกษา 2558 โดยมีฝ่ายบริหารทั�วไปเป็นหน่วยงานหลกัและรับผิดชอบในการส่งเสริมและ

พฒันา มีการกาํหนดแผนงานและโครงการเพื�อพฒันาโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผูม้ีส่วน

เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มและสิ�งอาํนวยความสะดวก  พอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ ที�เอื�อต่อ

การจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ยห้องเรียน ห้องสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบการห้องนํ� าโรงอาหาร 

ห้องประชุมที�สะอาดถูกสุขลกัษณะ  มีความมั�นคงแข็งแรงปลอดภยั  มีสิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้

ห้องปฏิบติัการที�มีสื�อ วสัดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  พอเพียงกับผูเ้รียนและอยู่ในสภาพใช้การไดดี้ มีแหล่งเรียนรู้ ที�

หลากหลาย นอกจากโรงเรียนยงัไดจ้ดัทาํโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณรอบโรงเรียน งานสาธารณูปโภค 

งานซ่อมบาํรุงอาคารสถานที�มีการปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบใหม้ีความร่มรื�น สวยงามและมีความ
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ปลอดภยัสาํหรับนกัเรียนและผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ จดัใหม้ีพนกังานประจาํอาคารและบริเวณต่าง ๆ โดยรอบเพื�อ

ดูแลรักษาความสะอาดและอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 

โรงเรียนไดจ้ดัทาํโครงการ  กิจกรรม  ที�ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียนตามสุข

บญัญติัแห่งชาติ  ��  ประการ  เช่น โครงการหุ่นดีหุ่นสวย โครงการสุดยอดส้วม โครงการประหยดัพลงังาน   

โครงการสุขาภิบาลสิ�งแวดลอ้ม     โครงการนํ� าดื�มปลอดภัยได้มาตรฐาน     โครงการโรงอาหารมาตรฐาน    

โครงการควบคุมไขเ้ลือดออก    โครงการเด็กไทยทาํได้     โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น และ

โรงเรียนไดด้าํเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมที�กาํหนดไวโ้ดยหลายฝ่ายมีส่วนร่วม มีการประเมินผลโครงการ 

กิจกรรม และนาํผลการประเมินไปพฒันา  ปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง  ส่งผลใหผู้เ้รียนรู้จกัดูแลตนเอง

ใหม้ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จกัรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตน  มีสุขภาพจิตดี  และรู้จกัหลีกเลี�ยงหรือป้องกนั

ตนเองจากอุบติัเหตุ สิ�งมอมเมาและอบายมุข   

โรงเรียนมีหอ้งสมุดที�ใหบ้ริการสื�อและเทคโนโลยสีารสนเทศ ที�ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียน  เพื�อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับผูเ้รียน  ผูเ้รียนสามารถเข้าถึง

สารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เอื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

 

ผลการพฒันา 

โรงเรียนมีห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน มั�นคง สะอาด และปลอดภยั มีสิ�งอาํนวยความสะดวก   

พอเพียง อยู่ในสภาพใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้มร่มรื�น  จดัโครงการ/กิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ

ความปลอดภยัของผูเ้รียน   จดัหอ้งสมุดที�ใหบ้ริการสื�อและเทคโนโลยสีารสนเทศที�เอื�อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการดาํเนินงานไดบ้รรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผนและผลการ

ประเมินมีระดบัคุณภาพเฉลี�ยร้อยละ 94.95   คุณภาพระดบัดีเยี�ยม 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 พฒันาหอ้งสมุดใหเ้สมือนหอ้งสมุดมีชีวิต  และมีการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนตามแหล่งการเรียนรู้นอก

หอ้งเรียน  และมีการบนัทึกสถิติและบนัทึกในแผนการสอนเพิ�มมากขึ�น 
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มาตรฐานที�  ��  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กําหนด   

                           ในกฎกระทรวง 

ตวับ่งชี�ที�  12.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการดําเนินงาน แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา   ปีการศึกษา 2553-2558, 

จัดทาํคู่มือมาตรฐาน , จัดทาํสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557,  

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ,รายงานประเมินตนเอง(SAR) 

ปีการศึกษา 2557 , บันทึกการประชุมงานประกันคุณภาพ

การศึกษา , แฟ้มมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน , ค ําสั�งแต่งตั� ง

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

          โรงเ รียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั� น

พื�นฐาน ที� เกิดจากการศึกษา วิ เคราะห์ข้อมูล(SWOT)จาก

มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐานของ

สํานักงานคณ ะกรรมการก ารศึกษ าขั� นพื� นฐาน( สพฐ. ) 

มา ตร ฐ า น ก า ร ป ร ะ เ มิน คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ( ส มศ . )  แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง นโยบาย

และจุดเน้นของฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย ศกัยภาพและบริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียน ความคาดหวังทางสังคมและคุณลักษณะของ

ผูเ้รียนที�ตอ้งการให้เกิดขึ�น มาตรฐานและตวับ่งชี�สะท้อนอัต

ลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนอย่างเด่นชดั โดย

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

และประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 

          สถานศึกษามีการจดัการทาํขอ้กาํหนดเกี�ยวคุณลกัษณะ  

คุณภาพที�พึงประสงค์  และมาตรฐานที�ต้องการให้เกิดกับ

สถานศึกษา  เพื�อใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ  โดย

การวิเคราะห์สังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน  มาตรฐาน

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษา  มาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียล  มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตร

สถานศึกษา  นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  

เอกลกัษณ์ที�สถานศึกษาตอ้งการสร้าง  โดยคาํนึงถึงศกัยภาพ

ของผูเ้รียน  ศกัยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น  

 

สถานศึกษาร้อยละ  100   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  12.1   
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ตวับ่งชี�ที�  12.2  จดัทําและดําเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่ง 

                          คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา 

วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

            โรงเรียนจัดทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพมาตรฐานของ

สถานศึกษาโดยศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการที�จาํเป็นของ

สถานศึกษาที�เกิดจากข้อเสนอแนะของ สมศ.  ข้อเสนอแนะ

ของตน้สังกดั(FSG) ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาของโรงเรียน

(SAR) วิเคราะห์ข้อมูล(SWOT)จากมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน(สพฐ.)   มาตรฐานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก(สมศ.) และข้ออเสนอแนะการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม นโยบายและจุดเนน้ของฝ่ายการศึกษามูลนิธิ

คณะเซ็นตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ศกัยภาพและบริบทของ

สถานศึกษา ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ความคาดหวงัทางสังคม

และคุณลกัษณะของผูเ้รียนที�ตอ้งการใหเ้กิดขึ�น  โรงเรียนจดัทาํ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที�สอดคล้องกับแผนพัฒนา

โรงเรียน มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆรองรับเป้าหมาย

ครอบคลุมทุกเป้าหมายตามแผนพฒันาโรงเรียน   โดยมีการ

แต่งตั� งคณะกรรมการดาํเนินงาน   การประชุมเพื�อรับทราบ

แนวทางปฏิบัติการดาํเนินงานโดยบุคลากรที�รับผิดชอบทุก

หน่วยงาน/ฝ่าย มีส่วนร่วมในการนาํเสนองบประมาณประจาํปี   

มีการจดัสรรงบประมาณประจาํปีอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

เพื�อบริหารจดัการศึกษาและการพฒันาผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา            

มีคณะกรรมการดาํเนินงาน บริหารงานที�มุ่งผลสัมฤทธิ� ของการ

ดาํเนินงานเป็นเป้าหมายในการพฒันา   มีการบริหารจัดการ 

วิเคราะห์งบประมาณและผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน สอดรับกบั

วิสัยทัศน์ พันธกิจ   เป้าหมายที�โรงเรียนกําหนดไว้  มีการ

รวบรวมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) ผ ล

ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  และผลการประเมิน

คุณภาพผูเ้รียนเป็นขอ้มูลพื�นฐานไว้อา้งอิงในการจัดทาํแผน 

โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั� น

พื�นฐาน 

          โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที�แสดงถึง  

แผนงาน  /  โครงการ  กิจกรรม  วิธีการ   งบประมาณ  และ

ผู ้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์     พันธกิจ  

เป้าหมายที�กาํหนดไว ้ มีการกาํหนดกรอบเพื�อใชเ้ป็นทิศทางใน

การดาํเนินงาน  ผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิด  วิเคราะห์  

และพิจารณา  และมีการนําแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบ

ระยะเวลาที�กาํหนดไว ้

 

สถานศึกษาร้อยละ   90     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  12.2 
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ตวับ่งชี�ที�  12.3  จดัระบบข้อมูสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื�อ  

                          พฒันาคุณภาพการศึกษา 

วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

  1.  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ขออนุมัติการจัดทํา

แผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน จาก

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื�อรองรับการ

ดาํเนินงานในการพฒันาขอ้มูลและระบบสารสนเทศโรงเรียน 

  �.  ดาํเนินการแต่งตั�งบุคลากรรับผิดชอบงานสารสนเทศ

ของโรงเรียน  ประกอบดว้ย บุคลากรงานสารสนเทศ และ

ตวัแทนของฝ่ายตามโครงสร้างการบริหาร เพื�อสร้างเครือข่าย

ในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีการกําหนดบทบาทหน้าที�ของ

บุคลากร และมอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อสร้างความ

ชดัเจนในการดาํเนินงาน 

  �.  จ ัดให้มีการจ ัดทาํแผนปฏิบตัิการดา้นสารสนเทศของ

โรงเรียน  เพื�อกาํหนดขอบข่ายของงานสารสนเทศอยา่งเป็น

ระบบ ออกแบบระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและ

สารสนเทศ จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ

สารสนเทศของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีมติให้แบ่ง

หมวดหมู่ห ัวขอ้ขอ้มูลสารสนเทศออกเป็น � ส่วน ไดแ้ก่ 

ระบบสารสนเทศพื�นฐานของสถานศึกษา, ระบบสารสนเทศ

เกี�ยวกบัผูเ้รียน, ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ, ระบบ

สารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการ และสารสนเทศเพื�อการ

รายงาน ที�ครอบคลุมเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมูลนิธิ

คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยและโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 

  �.  มีศูนยส์ารสนเทศของโรงเรียนทาํหน้าที�รวบรวม   จดัเก็บ

สารสนเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็น ระบบ ทั� งที�เป็น

เอ กส าร แล ะ ไฟ ล์ข้อมูล  เ พื�อ ให้บริ กา ร ด้า นข้อมูลแ ล ะ

สารสนเทศเฉพาะเรื�องแก่ผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม  

  �.  ดาํเนินการพฒันาบุคลากรดา้นสารสนเทศ โดยการส่งเขา้

ร่วมอบรมสัมมนา และศึกษาต่อในโครงการสัมฤทธิบตัรของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชาเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเบื�องตน้ เพื�อนาํความรู้และประสบการณ์มาพฒันา

งานอยา่งต่อเนื�อง   

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีขอ้มูลและสารสนเทศ 

สนับสนุนการจัดการศึกษาที�ครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และ

เป็นปัจจุบัน ที�จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื�อนําไปใชใ้นการ

บริหารงานดา้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอน

มีการจ ัดเก ็บขอ้มูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ จ ัดเป็น

ระเบียบ เรียกใชไ้ดส้ะดวก มีการวิเคราะห์และสรุปขอ้มูล

เป็นสารสนเทศที�นาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที มีวิธีการจัดเก็บ

หรือใชเ้ครื�องมือทนัสมยั และมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก ็บ

ขอ้มูลและสารสนเทศอยู่เสมอ ซึ� งการจัดการสร้างฐานขอ้มูล

ในองค ์กรเด ียวกนั  และนําขอ้มูลสารสนเทศกลางมาใช้

ร่วมกนั ทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียน  มี

การดาํเนินการนาํขอ้มูลและสารสนเทศมาใช ้ ในการบริหาร

จดัการและจัดการเรียนการสอน  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรพึงพอใจ ปฏิบตัิงานอย่างมีความสุข การจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ มีการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคการเรียน

การสอนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และจดัสภาพหอ้งเรียนใหเ้อื�อต่อการ

เรียนรู้ของนกัเรียน และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

ยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และเป็นขอ้มูลใช้

ในการวางแผนพฒันาการเรียนการสอน 
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วิธีการดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกิดขึ�น 

  �.  จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน เพื�อ

ติดตามความคืบหนา้ และผลการดาํเนินงาน  

  �.  ดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และ

ความสอดคลอ้งของข้อมูล เพื�อนาํมาจัดทาํรายงานสารสนเทศ

ประจาํปีของโรงเรียน 

  �.  ดาํเนินการสํารวจและสรุปประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการด้านข้อมูล  และสารสนเทศของโรงเรียน เพื�อนํา

ขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานในปีการศึกษา

ถดัไป 

 

 

สถานศึกษาร้อยละ   100        มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  12.3 

 

ตวับ่งชี�ที�  12.4  ตดิตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

                          สถานศึกษา 

วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการดาํเนินการ ติดตาม ตรวจสอบประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีการกาํกบัติดตาม

การประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเนื�อง ดงันี�  

          - แต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในซึ�งมีตวัแทน

ครูจากทุกหน่วยงานเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ  

          - จัดทาํเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในของ

โรงเรียนโดยมีคณะกรรมการแต่ละมาตรฐานร่วมกนัทาํตามตวั

บ่งชี�ของ สมศ.และ สพฐ. จัดทาํเป็นรูปเล่มประชาสัมพนัธ์ใหค้รู

และบุคลากรทางการศึกษาทราบ 

          - จัดทาํแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

ภายใน 

          -  ด ํา เนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั� ง  

          - คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละ

มาตรฐานรวบรวม สืบคน้ ขอ้มูล สารสนเทศของฝ่าย/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้/งาน ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในของ

โรงเรียน      

          โร ง เ รี ย น มีกา ร ดํา เ นิ น กา ร ติด ตา ม   ตร ว จ ส อ บ

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  และประเมินผลการดาํเนินงาน

ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

และจัดทาํรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษา  พร้อมทั� งนําขอ้เสนอแนะมาพฒันางานในการ

ดาํเนินการงานครั� งต่อไป   
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วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          -  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื�อจัดทาํรายงานประเมิน

ตนเองต่อไป 

          - มีการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก ฝ่าย

การศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประจาํ

ทุกปี 

 

 

สถานศึกษาร้อยละ      75     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  12.4 

 

ตวับ่งชี�ที�  ��.�  นําผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันา 

                          คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง 

วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนนําข้อมูลของผลที�ได้จากการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเนื�อง ซึ� งไดแ้ก่ คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ

ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น แ ผ น ง า น / โ ค ร งก า ร / กิ จ ก ร ร ม คุ ณ ภ า พ

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา มาวิเคราะห์

ขอ้มูล สภาพปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข เพื�อนาํไปใช้

ในการวางแผน ออกแบบ  การปฏิบตัิปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในปีถดัไปอยา่งต่อเนื�อง 

          โรงเรียนมีการนําผลการประเมินคุณพฒันาคุณภาพ

การศึกษาทั� งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  

เพื�อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื�อง 

 

สถานศึกษาร้อยละ    100    มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  12.5 

 

ตวับ่งชี�ที�  ��.�  จดัทํารายงานประจําปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนได้จัดทาํรายงานประจําปีการศึกษา 2556 ใน

รูปแบบคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการ

รวบรวมขอ้มูล สืบคน้ ตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงเรียนภาค

เรียนละ 1 ครั� ง วิเคราะห์ขอ้มูลและเขียนรายงานประเมินตนเอง

ในแต่ละมาตรฐาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื�อ 

          โรงเรียนมีการจดัทาํรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนเป็นรายงานประจาํปี  หลงัจากดาํเนินการเสร็จ

สิ� น แ ล้ ว ใ น แ ต่ ล ะ ปี ก า ร ศึ ก ษ า นํ า เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ

กรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและนาํเสนอ

ต่อ  สพฐ,  สช,  มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

รับรอง เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานให้ผูเ้กี�ยวขอ้ง

และสาธารณชนไดรั้บทราบ โดยผ่านทางเอกสารและเว็บไซต์

ของโรงเรียนส่งผลให้ผู ้เกี�ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที� เป็น

ประโยชน์และนาํขอ้มูลไปใชพ้ฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอย่างต่อเนื�อง โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่

ข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน เพื�อรองรับการประเมิน

ภายนอก หน่วยงานตน้สังกดั เช่น สพฐ,  สช. , มูลนิธิคณะเซนต์-

คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG) และประชาสัมพนัธ์เผยแพร่

ขอ้มูลการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ภาคีเครือข่าย 

ผูป้กครองและชุมชนดว้ย 

      

 

สถานศึกษาร้อยละ 100   มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  12.6 

 

ตวับ่งชี�ที�  12.7  สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ 

                          คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  (BSG) 

วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนมีการดาํเนินการแต่งตั� งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในซึ� งมีตัวแทนครูจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการ  และไดเ้ชิญวิทยากรจากฝ่ายการศึกษามาให้ให้

ความรู้เรื�องเกณฑม์าตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรี

ยลแห่งประเทศไทย  ฉบบัปรับปรุงครั� งที� 4 กับครูทั�งโรงเรียน  

และมีการประชุมวางแผนการดาํเนินงานภายในเป็นระยะ  และมี

การติดตามงานอย่างเป็นระบบ  และมีการตรวจติดตามจากฝ่าย

การศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลทุกปี 

          โรงเ รียนมีความรู้ความเข้าใจ   บริหารงานและ

ดาํเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

 

สถานศึกษาร้อยละ    100     มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  12.6 
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ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� ��.� กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

                       สถานศึกษา 

100 1 
   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดัทําและดําเนินการตามแผนพฒันาการ 

                       จดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพ 

                       ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

90 .90 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดัระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 

                        สารสนเทศในการบริหารจดัการ เพื�อ 

                        พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

100 1 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� ตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ 

                        ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

                        สถานศึกษา 

75 0.38 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� นําผลการประเมนิคุณภาพทั�งภายในและ 

                        ภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพ 

                        การศึกษาอย่างต่อเนื�อง 

100 0.5 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดัทํารายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการ 

                        ประเมนิคุณภาพภายใน 

100 - 
   

  

ตวับ่งชี�ที�  12.7 สถานศึกษามกีารบริหารและดําเนินงาน 

                         ตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนธิ ิ

                         คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   

                         (BSG) 

100 - 

   

  

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที�  12  รวมคะแนน 93 4.65      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม -      

 

 

 

 

 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     227 

 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ตามที�กาํหนดใน

กฎกระทรวงว่าด้วยเรื� องของการจัดการศึกษา โดยได้กาํหนดวิธีการพฒันาไวใ้นพนัธกิจเป้าหมายของ

แผนพฒันาสถานศึกษา พ.ศ.2553 – 2558 และแผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ. 2558 รวมถึงการจดังานโครงการ 

กิจกรรมต่างๆ เพื�อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดตาม

กฎกระทรวง  

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ซึ�งมลูนิธิฯ ไดม้ีการจดัตั�งหน่วยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขึ�น มีหนา้ที�ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในเครือฯ ทุกแห่ง โดยมีคณะกรรมการดาํเนินงานที�ประกอบดว้ยตวัแทนคณะครูจาก

ทุกโรงเรียนในเครือฯ ที�มีความรู้และมีความเชี�ยวชาญด้านการประกันคุณภาพร่วมกันจัดทาํมาตรฐาน

การศึกษาของมูลนิธิฯ เพื�อใหทุ้กโรงเรียนในเครือฯ นาํไปสู่การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานที�กระทรวงศึกษาธิการประกาศ มาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อการประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ����)และ  อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพของโรงเรียน

ระยะ � ปี (ปีการศึกษา ���� – ����) โดยบริหารจดัการศึกษาแบบการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหาร ครูพนกังาน ผูเ้รียน 

สมาคมผูป้กครองและครูฯ  สมาคมศิษยเ์ก่า และชุมชน  ไดม้ีส่วนร่วมในการวางแผน พฒันาโรงเรียน ดว้ย

การส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาโรงเรียนต่าง ๆ เพื�อใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสไดรั้บการพฒันาดา้นต่าง ๆ อยา่งเต็ม

ศกัยภาพและทุกฝ่ายมีการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที�กาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยจัดทาํ

แผนปฏิบติัการเป็นรายปี  เป็นประจาํทุกปี  และจดัการแผนงานรองรับการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ใน

รูปแบบของงาน / โครงการ/ กิจกรรม มีดาํเนินงานตามแผนที�กาํหนดไว ้ และมีผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน มี

การสรุปและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี ดาํเนินการวิเคราะห์การใชง้บประมาณ

และดาํเนินงานตามแผนเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ในสิ�นปี

การศึกษาเพื�อนาํผลการประเมินไปพฒันาในปีการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบริหาร

จดัการเพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมีการจดัขอ้มูลสารสนเทศที�ครอบคลุมองค์ประกอบพื�นฐาน

ของการจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ถูกตอ้ง  และเป็นปัจจุบนั  ทนัต่อการใชง้าน โครงสร้างพื�นฐานของ

โรงเรียน  จาํนวนผูเ้รียน  ประวติัผูเ้รียน  บุคลากรครู และผลจากการจดัการเรียนการสอน มีการนาํขอ้มูล

สารสนเทศไปบริหารการจัดการเพื�อพฒันาสถานศึกษา  ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบงาน

สารสนเทศของโรงเรียนเป็นผูร้วบรวม และทาํการจดัเก็บรวมทั�งสรุปขอ้มลูในภาพรวมของแต่ละปีการศึกษา 
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แบ่งหมวดหมู่หัวขอ้ขอ้มูลสารสนเทศออกเป็น � ส่วน ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศพื�นฐานของสถานศึกษา  

ระบบสารสนเทศเกี�ยวกบัผูเ้รียน    ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ  ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร

จดัการและสารสนเทศเพื�อการรายงาน ที�ครอบคลุมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรี

ยลแห่งประเทศไทยและโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทราผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งและผูใ้ชบ้ริการขอ้มลูสารสนเทศ

ของโรงเรียน 

 มีการนาํขอ้มลูและสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารการจดัการและการเรียนการสอน   พร้อมทั�งมี

การเผยแพร่ขอ้มลูและสารสนเทศเกี�ยวกบักิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา

ดว้ยวิธีการที�หลากหลาย เช่น นาํระบบ SWIS (School Web-based Information System) ใชเ้ป็นเครื�องมือใน

การรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียนทั�งดา้นการบริหารจดัการและดา้นการจดัการเรียนการสอน การ

จดัทาํจุลสาร จาํนวน � ฉบบัต่อภาคเรียน ระบบSMS มาใชใ้นการส่งข่าวสาร ป้ายสถิติการมาเรียนของผูเ้รียน

ในแต่ละวนัที�ห้องธุรการของโรงเรียนปฏิทินโรงเรียนประจาํปีการศึกษา แผน่พบัขอ้มลูสารสนเทศรายงาน

ประจาํปี (Annual Report) เป็นตน้ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบกลไกมีการตรวจติดตามคุณภาพของโรงเรียนตามกฎกระทรวง มี

การกาํกบั  ติดตาม  การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน มีการนาํผลการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไป

ปรับปรุงพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา และนาํขอ้มลูมาจดัทาํแผนประจาํปีในปีการศึกษาต่อไป  โรงเรียนมี

ระบบประกนัคุณภาพภายในที�ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง  โดยนาํวงจร  PDCA มาเป็นแนวทางในการพฒันา

คุณภาพของสถานศึกษา   

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาเสนอแก่คณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการของโรงเรียนร่วมกนัพิจารณา ผลการประเมินที�

สะทอ้นผลการปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบติังานประจาํปี  มีการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  มาวางแผนร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อ

ปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะของคณะผูป้ระเมินทั�งภายในและภายนอก   

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการจดัทาํรายงานประเมินตนเองโดยสรุปผลจากการประเมิน

คุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และนําเสนอรายงานการประเมินตนเองแก่

คณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการของโรงเรียนพิจารณาผลการประเมินที�สะทอ้นผลการปฏิบติังานตาม

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจาํปี  และผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาและส่งรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) แก่ตน้สังกดั เผยแพร่ผูที้�เกี�ยวขอ้ง และส่งให้สาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื�อรับการประเมินภายนอกนาํผลจาก
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กระบวนการทาํงานมาเป็นฐานขอ้มลูในการพิจารณาทบทวนในการวิเคราะห์งาน ในการวางแผนพฒันาในปี

การศึกษาต่อไป 

 

ผลการพฒันา  

 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ มีการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื�องเพื�อใช้เป็นแนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นที�ยอมรับของ

ผูป้กครอง ชุมชนทอ้งถิ�น ผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งพึงพอใจ และมีการรายงานผลการดาํเนินงานต่าง ๆ มีผูรั้บผดิชอบ

และจดัในช่วงที�เหมาะสม   ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งรับทราบอยา่งแพร่หลายดว้ยรูปแบบ

ที�หลากหลาย น่าสนใจและตรงกบักลุ่มเป้าหมายปีการศึกษาต่อไป 

จากการดาํเนินงานของโรงเรียนในดา้นการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดใน

กฎกระทรวงพบว่าผลการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการและกิจกรรมตามมาตรฐานที�  ��  และทุก

ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งพึงพอใจในผลการดาํเนินงาน การดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน/ เป้าหมายตามแผน ผลการประเมิน

มีระดบัคุณภาพเฉลี�ยร้อยละ  93.00   คุณภาพระดบัดีเยี�ยม 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ควรมกีารนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในเป็นระยะอยา่งต่อเนื�อง  และมีการนาํผลการ

ตรวจการประเมนิไปพฒันางานต่อไปอยา่งเป็นระบบ   และนาํผลรายงานประเมินตนเองใหบุ้คลากรรับทราบ  

และหาแนวทางพฒันาในงานที�รับผดิชอบต่อไป 
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มาตรฐานที�  13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง 

                           การเรียนรู้ 

ตวับ่งชี�ที�  13.1  มีการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 

                         แหล่งการเรียนรู้ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของ 

                         ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา    ไดจ้ดัให้มีแหล่งการ

เรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ�นที�หลากหลาย  โดยความร่วมมือจาก

คณะครู ผู ้ปกครอง นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ�น ร่วมถึงชุมชน  

ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูล ไดอ้ย่างอิสระเกิดองค์ความรู้ทึ� ง

เป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม ร่วมทั�งไดรั้บประสบการณ์ตรง

จากากรลงมือปฏิบตัิจริง  โดยมีแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลาย

เพื�อพฒันาการเรียนรู้ดงัมีรายละเอียดดงันี�  

          �.  โครงการ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ�น  ในการจัดการเ รียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

นกัเรียนตอ้งมีความรู้กวา้งขวางไม่เฉพาะเนื�อหาในบทเรียนยงั

ตอ้งรอบรู้อยา่งเพียงพอในเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้ง โดยเทคนิคการจัด

ประสบการณ์อยา่งหลากหลาย และจากบุคคลที�เป็นภูมิปัญญา

ในทอ้งถิ�นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้กบันกัเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนโดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ใน

หอ้งเรียนและนอกสถานที�  

          2.   ฐานการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ๘๔ ฐาน เป็นฐาน

การ เ รีย น รู้ที� ให้นัก เ รี ยนไ ด้ไ ปศึก ษาห าคว ามรู้ ในเ วล า

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ฐานในแต่ละฐานให้

ความรู้ที�แตกต่างๆ กนั นักเรียนจะไดศ้ึกษาดว้ยตวัของตวัเอง

ซึ� งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงในปีมหามงคลพระ

ชนมพรรษาครบ ๗รอบจัดโดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกบักลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

          3.  โครงการพฒันาทกัษะวิชาการ  โดยฝ่ายวิชาการไดจ้ดั

ให้มีการสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มสาระ  จัดกิจกรรมค่ายนอก

สถานที�ขึ� น เพื�อ ส่งเส ริมกา เรียน รู้และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ไดเ้กิดแก่ผูเ้รียนอย่างเตม็ศกัยภาพ อาทิ ค่ายภาษาไทย

ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายภาษาองักฤษ  ค่ายสังคม

ศึกษาศาสนาวฒันาธรรมและเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

1.  มีการสาํรวจเกี�ยวกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถิ�น 

2.  มีการพาผูเ้รียนไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาใน

ทอ้งถิ�น 

3.  มีการเชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาในทอ้งถิ�น 

 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     231 

 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          4. โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัใหม้ีโครงการ

ทัศนศึกษาขึ� น เพื�อให้นักเรียน ทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ที�

หลากหลาย  นกัเรียนไดรู้้จักการปรับตวัและการช่วยเหลือซึ� ง

กนัและกนัเพื�อใหน้กัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและคงสภาพการ

เรียนรู้เพื�อให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ดา้นวิชาการ

โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการและ การอยู่ร่วมกบัผูอ้ื�น    เป็น

กิจกรรมที�พาผู ้เรียนออกไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียน 

เพื�อให้เกิดการเรียนที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหา และวตัถุประสงค์ที�

กาํหนดไว ้การไปทศันศึกษาต่างจากการทศันาจร ตรงที� การ

ทัศนาจรมุ่งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นสําคัญ ส่วน

การศึกษานอกสถานที� เนน้การเรียนรู้เพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์

ใหแ้ก่ผูเ้รียน ซึ� งตอ้งอาศยัการวางแผน และการดาํเนินการอยา่ง

มีขั�นตอนเป็นสาํคญั         

 

 

สถานศึกษา ร้อยละ  91.66    ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  13.1    

 

ตวับ่งชี�ที�  13.2   มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ 

                           ครอบครัวชุมชน และองค์กรที�เกี�ยวข้อง 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดส่้งเสริม สนบัสนุน

ให้บุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื� อเทคโนโลยี�

สารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาโดย

บุคคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา  และเชิญวิทยากรทั� ง

ภายในและภายนอกมาให้ความรู้ใหค้วามรู้เพื�อเป็นการพฒันา

บุคคลากรภายในสถานศึกษาและนําความรู้ที�ไดม้าแบ่งปัน  

เช่น  การอบรมในเรื�องจัดอบรมเชิงฏิบตัิการ  หัวขอ้ "จิตวิทยา

กบัยาเสพติด"  นอกจากนี�ยงัมีงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้

ดาํเนินการจัดทาํเพื�อเป็นการส่งเสริมใหค้รู นกัเรียน ผูป้กครอง 

และชุมชนไดม้ีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัสามารถสร้างความรู้

นาํไปใชเ้พื�อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื�นดงัรายละเอียด

ต่อไปนี�  

1.  มีก า ร แ ร ก เ ป ลี� ย น เ รี ย น รู้ ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล า ก ร ภ า ย ใ น

สถานศึกษา ชุมชน และองคท์ี�เกี�ยวขอ้งตามความเหมาะสม 

2.  มีกิจกรรมที�ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแรกเปลี�ยน

เรียนรู้ในองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

       1.  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จดัใหม้Wีed โรงเรียน

เพื�อแลกเปลี�ยนและประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร จัดทาํฐานขอ้มูล

ความรู้ผ่ านระบบ Online “SL Blain  Bank”   เพื�อ เ ป็นการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษาระหว่าง

สถานศึกษากบัครอบครัวชุมชน และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งสามารถ

เรียนรู้ได ้       

          2.  งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมเครือข่ายระดับชั� น 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัใหม้ีเครือข่ายผูป้กครอง

โดยมีว ัตถุประสงค์ เพื�อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผูป้กครองกบัโรงเรียน  เปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมและพัฒนาการศึกษา  ในการดูแลนักเรียน

ร่วมกนั  จดัให้มีการประชุมเครือข่ายผูป้กครองแต่ละระดบัชั�น  

ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

ให้แก่นักเรียนการศึกษา  ส่งเสริมการสร้างความรักและความ

ผูกพนัในสถาบนัครอบครัวและโรงเรียน  นอกจากนั�นยงัเป็น

การปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ

สังคม  จากผลการดาํเนินงานพบว่า ผูป้กครองให้ความร่วมมือ

ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี  มีบรรยากาศการจัดกิจกรรมที�

สนุกสนาน  ทาํให้ผูป้กครองและนักเรียนเกิดความรัก ความ

สามคัคี มีความเสียสละและเกิดความผูกพนัที�ไดร่้วมกนับาํเพญ็

สาธารณประโยชน์  ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบา้น

กบัโรงเรียน  

          3.  โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ได้เชิญ

สาธารณสุขจังหวดัฉะเชิงเทรา  และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จดัส่งบุคลากรมาอบรมใหค้วามรู้

แก่กลุ่มตวัแทนนกัเรียนในเรื�องแกนนาํเยาวชนไทยร่วมใจตา้น

ภยัไขเ้ลือดออก  จากผลการดาํเนินงานปรากฏว่า  นกัเรียนได้

นาํความรู้ในประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันได้อย่างเหมาะสม

และขยายผลใหก้บั เพื�อนนกัเรียนและชุมชน 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  

ไดเ้ชิญวิทยากร มาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมวนัภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น  เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

และเกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ� งกนัและกนั  
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

พร้อมทั�งได้พานักเรียนไปเรียนรู้จากแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

ตามสถานที�ต่าง ๆ 

 

 

สถานศึกษา ร้อยละ    98.46    ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที� 13.2 

 

ตวับ่งชี�  13.3  สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวธีิการต่างๆ ในกระบวนการศึกษาเพื�อ 

                       ผนึกพลัง เชื�อมโยง และส่งเสริมการดาํเนินงานและการพฒันาร่วมกับบุคคลและ 

                       องค์กรต่าง ๆ  ตลอดจน ให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที�ด้อยโอกาสต่างๆ (FSG.)  

                       (MEC P.16) 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการประสานสัมพนัธ์

ระหว่างผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า องค์กรอื�นๆ อยา่งเหมาะสม 

และทั�วถึงในการพฒันาการศึกษาตลอดจนสนบัสนุนใหแ้หล่ง

เรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ

จดัการศึกษามีการประสานสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครอง ชุมชน 

ศิษยเ์ก่า องค์กรอื�นๆ อย่างเหมาะสม และทั�วถึงในการพฒันา

การศึกษา 

          1. งานสัมพนัธ์ชุมชน กิจกรรมเครือข่ายระดบัชั�น เปิด

โอกาสให้ผู ้ปกครองมีส่วนรวมในการจัดการศึกษาร่วมกับ

โรงเรียน  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกัน

โรงเรียน 

          2.  โครงการ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ�น  ในการจัดการเ รียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

นกัเรียนตอ้งมีความรู้กวา้งขวางไม่เฉพาะเนื�อหาในบทเรียนยงั

ตอ้งรอบรู้อยา่งเพียงพอในเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้ง โดยเทคนิคการจัด

ประสบการณ์อยา่งหลากหลาย และจากบุคคลที�เป็นภูมิปัญญา

ในทอ้งถิ�นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้กบันกัเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนโดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ใน

หอ้งเรียนและนอกสถานที� 

          3.งานสื� อการเรียนการสอนสถานศึกษาส่งเสริมให้

บุคลากรสร้างนวตักรรม และองคค์วามรู้ใหม่อยูเ่สมอ 

1. สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า 

องคก์รอื�นในการพฒันาสถานศึกษา 

2.บุคลากรสร้างนวตักรรมและความรู้ใหม่เพื�อเป็นการพฒันา

ตนเองอยูต่ลอดเวลา 
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วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          4.  งานบุคลากร  สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง โดยการไปอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน เพื�อนาํความรู้มาพฒันาและแลกเปลี�ยนความรู้  

          5.  งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมเยี�ยมผู ้ด้อยโอกาส

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราไดส้นบัสนุนและส่งเสริมให้

นกัเรียนรู้จกัการช่วยเหลือและแบ่งปันผูท้ี�ดอ้ยโอกาส 

 

 

สถานศึกษา ร้อยละ    98.61      ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�   13.3   

 

ตวับ่งชี�ที�  13.4    สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการทํางานใดๆ กับสถาบันของโรงเรียนใน 

                            เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและ 

                            คณะอนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

                            (FSG.) (BSG P.84, MEC P. ��)  

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมในเครือข่าย

การทาํงานใดๆ กบัสถาบนัของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซ น ต์ค า เ บ รี ย ล แ ห่งป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  คณ ะ ก ร ร มก า ร แ ล ะ

คณะอนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย    สถานศึกษาเขา้ร่วมหรือส่งบุคลากรเขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการฯ/อนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตลอดจนให้

ความร่วมมือในการดาํเนินงานตามนโยบายฯ แผนงานของฝ่าย

ต่างๆ ของมูลนิธิฯ ในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์และ

โอกาสต่างๆ เช่น การส่งบุคลากรเข้า ร่วมประชุม อบรม 

สัมมนา เป็นตน้ 

1.  มีนโยบาย แผนงานที�ร่วมเป็นคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการในเครือข่ายการทาํงานในโรงเรียนเครือ

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

 

สถานศึกษา ร้อยละ  98.37    ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  13.4  
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� ��.� มกีารสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน 

                        สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 

                        เรียนรู้ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

                        เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 

                        บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั�งผู้ที� 

                        เกี�ยวข้อง 

91.66 4.58 

     

ตวับ่งชี�ที� ��.� มกีารแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 

                       ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากบั 

                       ครอบครัวชุมชน และองค์กรที�เกี�ยวข้อง 

 

98.46 

 

4.92 

     

ตวับ่งชี� ��.� สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง  และ 

                     วธิีการต่างๆในกระบวน การศึกษาเพื�อ 

                      ผนึกพลงั เชื�อมโยง และส่งเสริมการ 

                      ดําเนนิงานและการพฒันาร่วมกบับุคคล 

                      และองค์กรต่าง ๆ  ตลอดจน ให้การ 

                      สนับสนุนต่อบรรดาผู้ที�ด้อยโอกาสต่างๆ  

                      (FSG.) (MEC P.16)  

98.61 - 

     

ตวับ่งชี�ที� ��.� สถานศึกษามส่ีวนร่วมในเครือข่ายการ 

                        ทํางานใดๆ กบัสถาบันของโรงเรียนใน 

                        เครือมูลนธิิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง 

                        ประเทศไทย คณะกรรมการและ 

                        คณะอนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธ ิ

                        คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

                        (FSG.)  (BSG P.84, MEC P. ��) 

98.37 

 

- 

     

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที�  13  รวมคะแนน 95.06 9.51      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม -      
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สรุปผลประเมินตามมาตรฐานที� �� 

คุณภาพโดยรวมในมาตรฐานที�  �� ทุกตวับ่งชี�  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี�ยม ในภาพรวมสรุปไดร้้อยละ  

9.51    สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถิ�นอยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีเยี�ยม 

 

จุดเด่น 

               ไดม้ีการสาํรวจแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในทอ้งถิ�นอยา่งหลากหลาย มีขอ้มลูครบถว้นและไดรั้บความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี รวมถึงมีกิจกรรมเพื�อพฒันาผูเ้รียนที�หลากหลาย ทาํใหผู้เ้รียนมีการ

พฒันาทกัษะ และเสริมสร้างการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

จุดที�ควรพฒันา 

              ควรมกีารเชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนขอ้มลูกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถิ�นใหม้ากขึ�น เพื�อ

เป็นการแลกเปลี�ยนขอ้มลูซึ�งกนัและกนั 

 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553 - 2558) 

แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2554 เพื�อให้สถานศึกษามีการการพฒันาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ 

ปรัชญาและจุดเนน้ที�กาํหนดขึ�น   

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มีการกาํหนดขั�นตอนการดาํเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือและ

สนบัสนุนใหม้ีกระบวนการที�เกื�อหนุนใหบุ้คคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง

เกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื�อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ  จนสามารถสร้าง

ความรู้ ทักษะ  มีระบบการจดัการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้และเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกับทั�งบุคลากรใน

สถานศึกษา  ชุมชน ผูป้กครองและผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง 

                 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  มีการกาํหนดขั�นตอนการดาํเนินงาน และพฒันาแหล่งการ

เรียนรู้ทั�งภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ย

ตนเองตามศกัยภาพ  สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม  สนับสนุนให้ผูเ้รียน บุคลากร

ภายในโรงเรียนและผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั�งภายในและภายนอก เช่น 

การใชห้้องสมุดของโรงเรียนเพื�อคน้ควา้หาความรู้   คน้ควา้หาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื�อ

ศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม เขา้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษาในสถานที�ต่าง ๆ  และไดเ้ชิญภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนเพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากผูม้ีความรู้และเชี�ยวชาญ ส่งผล

ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเพื�อใหเ้ป็นคน “เก่ง ดีและมีสุข” เต็มตามศกัยภาพ 
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 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ไดจ้ดัใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ�นที�หลากหลาย  โดย

ความร่วมมือจากคณะครู ผูป้กครอง ผูเ้รียน ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ร่วมถึงชุมชน  ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มลู ได้

อย่างอิสระเกิดองค์ความรู้ทึ� งเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม ร่วมทั�งไดรั้บประสบการณ์ตรงจากากรลงมือ

ปฏิบติัจริง  โดยมีแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อพฒันาการเรียนรู้ เช่น จดัแหล่งการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน

โดยการจดัมุมหนังสือภายในหอ้งเรียนป้ายนิเทศภายในห้องเรียนป้ายนิเทศในอาคารเรียนต่างๆ  หอ้งสมุด

อุทยานการศึกษา  สวนพฤกษศาสตร์สวนนก  ศาลาการเรียนรู้ทั� ง  8 กลุ่ม ป้ายพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ศูนยอ์ินเตอร์เน็ตฐานการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 86 ฐาน     โครงการ

พฒันาทกัษะวิชาการ โครงการพฒันาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ�นมาให้ความรู้กบัผูเ้รียนไดรั้บ

ประสบการณ์ตรงผา่นกระบวนโดยการจดัแหล่งการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและนอกสถานที� 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาให้มีการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื�อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาโดยบุคคลากรเขา้ร่วมการอบรม สมัมนา  และเชิญวิทยากรทั�งภายในและ

ภายนอกมาใหค้วามรู้ใหค้วามรู้เพื�อเป็นการพฒันาบุคคลากรภายในสถานศึกษาและนาํความรู้ที�ไดม้าแบ่งปัน  

เช่น    การอบรมระบบ SWIS   การใชโ้ปรแกรม ActivBoard เป็นตน้นอกจากนี� ยงัมีงาน/โครงการ/กิจกรรม

ต่าง ๆ ไดด้าํเนินการจดัทาํเพื�อเป็นการส่งเสริมใหค้รู ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนไดม้ีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

กนัสามารถสร้างความรู้นาํไปใชเ้พื�อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื�น เช่น จดัให้มีเว็บไซดโ์รงเรียนเพื�อ

แลกเปลี�ยนและประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร จดัทาํฐานขอ้มลูความรู้ผ่านระบบ  Online “SL Brain  Bank”จากผล

การดาํเนินงานของ กิจกรรมเครือข่ายระดบัชั�น เพื�อสร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างผูป้กครองกบัโรงเรียน 

โครงการควบคุมป้องกนัไขเ้ลือดออกไดเ้ชิญสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จดัส่งบุคลากรมาอบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มตวัแทนผูเ้รียนในเรื�องแกนนาํเยาวชน

ไทยร่วมใจตา้นภยัไขเ้ลือดออกผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.11  นอกจากนี� โรงเรียน ให้การส่งเสริมและ

ให้การสนับสนุนในเรื�องวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา และระหว่าง

สถานศึกษากบัครอบครัวและชุมชนและองค์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ไดเ้ชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้กบั

ผูเ้รียนในเรื�องการคดัแยกขยะประเภทต่าง ๆ เพื�อไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและกลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เชิญวิทยากร มาใหค้วามรู้ในการจดักิจกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ผลการ

ประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.06 
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ผลการพฒันา 

ผลการดาํเนินงานด้านสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้

ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื�อพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน   และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล

ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากบัครอบครัวชุมชน และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งพบว่า สถานศึกษาสามารถ

ดาํเนินงานได้บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผนและผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี�ยร้อยละ  95.06       

คุณภาพระดบัดีมาก 

 

แนวทางในการพฒันาในอนาคต 

โรงเรียนและชุมชนควรนาํองค์ความรู้ที�ไดจ้ากการแลกเปลี�ยนมาพฒันาคุณภาพการศึกษาร่วมกนั

มากยิ�งขึ�น 
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มาตรฐานที�  ��   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ

จุดเน้น 

ตวับ่งชี�ที�  14.1  จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วสัิยทัศน์  

                          ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดัการของสถานศกึษา

ที�มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยการดําเนินงาน  

โครงการกิจกรรมที�สถานศึกษากาํหนดขึ�น  เพื�อส่งเสริมผูเ้รียน

ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  ของโรงเรียน มีการจัด

กิจกรรม  โครงการในแผนพฒันาการจดัการศึกษา  แผนปฏิบตัิ

การประจาํปีของสถานสึกษาที�จดัทาํขึ�นจากการมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร   และมีผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง  และไดรั้บการ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และมีการสรุปผลการ

ดาํเนินโครงการ   

          จากการศึกษาเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553 - 2558) โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

มีการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลัก

ธรรมาภิบาลและแผนปฏิบตัิการประจาํปีการศึกษา 2558  

พบว่าโรงเรียนได้ก ําหนดแนวทางในการพัฒนาผู ้เ รียน

ตามอัตลักษณ์ที�สถานศึกษากาํหนดโดยมีความร่วมมือกับ

มูลนิธิฯ ปรากฏในเอกสารสําคัญต่างๆ เช่น แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และลงสู่การ

ปฏิบตัิในแผนงาน โครงการต่างๆ ในแผนปฏิบตัิการประจาํปี

การศึกษา และโรงเรียนมีกระบวนการดาํเนินการและบริหาร

จดัการของสถานศึกษาเพื�อใหคุ้ณภาพการจดัการศึกษาเกิดผล

สัมฤทธิ�  บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ จดั

กิจกรรม/โครงการที�ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน  ซึ� งเกิดจากการมี

ส่วนร่วมของผู ้บริหาร  ครู  บุคลากรในชุมชน และองค์กร

ภาย นอ ก โด ยมีผลก าร ดํา เ นิ นงานส ะท้อน คว ามเป็ น

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

          จ า ก ก าร สัม ภ า ษ ณ์ ค ณ ะ ที� ป รึ ก ษ า ผู ้อ ํา น ว ย ก า ร 

ผูป้กครอง 10 ท่าน นักเรียน 10 คน  ชุมชน 3 คน  ครูและ

บุคลากรจาํนวน 10 คน พบว่าในการกาํหนดเอกลกัษณ์นั� น 

ทางโรงเรียนมีการส่งบุคลากรในการเข้าร่วมการกาํหนด

ดงักล่าวกบัคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ซึ� งมีความสอดคลอ้ง

กบัปรัชญา วิสัยทศัน์ของทางโรงเรียน และในโรงเรียนมีการ

กาํหนดหน่วยที�รับผิดชอบในการส่งเสริมกิจกรรมดงักล่าว 

เช่น ฝ่ายสํานักผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ 

และจากการสัมภาษณ์ ผู ้ปกครองจํานวน 10 ท่าน และครู 

จาํนวน 10 คน พบว่า ผูป้กครอง และครู จาํนวน �8 ท่าน มี

ความเห็นสถานศึกษามีการดําเนินการที�สอดคล้องกับ

ประเดน็การพิจารณาในแต่ละขอ้ของตวับ่งชี�   
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วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

           จากการสังเกตพฤติกรรมของผู ้ให้สัมภาษณ์ ในการ

สอบถามกิจกรรมที�ส่งเสริมการดาํเนินการตามเอกลกัษณ์ 

 พบ ว่าผู ้ใ ห้สัมภา ษ ณ์ สา มาร ถใ ห้ข้อ มูล ที�ชัด เจ น ถึ ง

กระบวนการที�ทางโรงเรียนจดัส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีพฤติกรรม

ตามตวับ่งชี�  และประเดน็การพิจารณา 

          จากการศึกษาเอกสารโรงเรียนมีกระบวนการบริหาร

จัดการที�มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยดาํเนินงาน  

โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตาม

วิสัยทศัน์  ปรัชญา  จุดเน้น  เป้าหมาย และกลยุทธ์  ซึ� งเกิด

จากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  ชุมชน   ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยผูเ้รียนได้

ปฏิบตัิตามโครงการ/กิจกรรมอยา่งครบถว้น   

พบว่ามีการกาํกบั ติดตาม และนิเทศอย่างสมํ�าเสมอ  โดยมี

โครงการ กิจกรรมที�สอดคลอ้งดงันี�  งานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ไดจ้ัดกิจกรรมฝึกมารยาทการไหวโ้ดยผูเ้รียนทุก

คน ทุกระดับชั�น ในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ โครงการ

เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียน มีความ

วิริยะ อุตสาหะ  เอาชนะต่ออุปสรรคต่าง ๆ โดยไม่ทอ้ถอย  มี

นิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่าง ๆได้ตอบสนองและ

สอดคลอ้งปรัชญาของโรงเรียน และส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดอัต

ลักษณ์ที�กล่าวไว้ว่า “จริยธรรมเด่น เน้นจิตตารมณ์”และ

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดเอกลักษณ์ “ศิษย์เซนต์หลุยส์ สวัสดี

นอบน้อม” โดยไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเ รียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  พบว่าสถานศึกษา  บุคลากร 

ผูเ้กี�ยวข้องและผู ้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือ

กิจกรรมที�สถานศึกษากาํหนดอยา่งครบถว้น 

พบว่าสถานศึกษา  มีการดาํเนินงานตามกลยุทธ์โครงการ/

กิจกรรมและจุดเนน้ ไดรั้บการกาํกบัติดตาม และนิเทศอย่าง

สมํ� า เสมอ  พบว่าสถานศึกษา   มีรายงานสรุปผลการ

ดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที�สนับสนุนส่งเสริมผูเ้รียนที�

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา กิจกรรมที�ส่งเสริมการดาํเนินการตามเอกลกัษณ์ 
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วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

 พบ ว่ าผู ้ใ ห้สั มภ า ษ ณ์  ส า มาร ถ ใ ห้ข้อ มูลที� ชัด เ จ น  ถึ ง

กระบวนการที�ทางโรงเรียนจดัส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีพฤติกรรม

ตามตวับ่งชี�  และประเดน็การพิจารณา 

          จากการศึกษาเอกสารโรงเรียนมีกระบวนการบริหาร

จัดการที�มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยดาํเนินงาน  

โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตาม

วิสัยทศัน์  ปรัชญา  จุดเน้น  เป้าหมาย และกลยุทธ์  ซึ� งเกิด

จากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  ชุมชน   ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยผูเ้รียนได้

ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมอย่างครบถ้วน  พบว่ามีการ

กาํกับ ติดตาม และนิเทศอย่างสมํ�าเสมอ  โดยมีโครงการ 

กิจกรรมที�สอดคลอ้งดงันี�  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้

จัดกิจกรรมฝึกมารยาทการไหว้โดยผู ้เ รียนทุกคน ทุก

ระดบัชั�น ในช่วงเชา้หลงัเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้าง

นิสัยรักการอ่าน โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีความวิริยะ อุตสาหะ  

เอาชนะต่ออุปสรรคต่าง ๆ โดยไม่ทอ้ถอย  มีนิสัยรักการอ่าน 

และกิจกรรมต่าง ๆไดต้อบสนองและสอดคลอ้งปรัชญาของ

โรงเรียน และส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดอัตลักษณ์ที�กล่าวไว้ว่า 

“จริยธรรมเด่น เน้นจิตตารมณ์”และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด

เอกลกัษณ์ “ศิษย์เซนต์หลุยส์ สวัสดีนอบน้อม” โดยไดรั้บการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

พบว่าสถานศึกษา  บุคลากร ผูเ้กี�ยวขอ้งและผูเ้รียนไดป้ฏิบตัิ

ตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที�สถานศึกษากาํหนด

อยา่งครบถว้น   

พบว่าสถานศึกษา  มีการดาํเนินงานตามกลยุทธ์โครงการ/

กิจกรรมและจุดเนน้ ไดรั้บการกาํกบัติดตาม และนิเทศอย่าง

สมํ� า เสมอ   พบว่าสถานศึกษา   มีรายงานสรุปผลการ

ดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที�สนับสนุนส่งเสริมผูเ้รียนที�

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 

 
สถานศึกษาร้อยละ  100         ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  14.1 
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ตวับ่งชี�ที�  14.2  ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วสัิยทัศน์ ปรัชญา  

                          และจุดเน้นของสถานศึกษา 

วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

          สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดัการของสถานศกึษา

ที�มุ่งพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  มีผลการดาํเนินงานตาม

เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา  

รวมทั�งสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  และเป็นที�

ยอมรับของชุมชน  ซึ� งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  

บุคลากรในชุมชน และองค์กรภายนอก โดยมีผลการดาํเนินงาน

สะทอ้นความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  “ศิษย์เซนต์

หลุยส์ สวัสดีนอบน้อม” 

 

          จากการศึกษาเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553 - 2558) โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

มีการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลัก

ธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ����  

คาํสั�งแต่งตั�งบุคลากร  รายงานการประชุมคณะกรรมการที�

ปรึกษาผู ้อาํนวยการ รายงานสรุปแผนงาน โครงการ และ 

กิจกรรม  พบว่าสถานศึกษามีผลการดาํเนินงานตามกลยุทธ์  

โครงการ  กิจกรรม  ที�สถานศึกษาได้จัดขึ�น  สะทอ้นความ

เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาที�ว่า “ศิษยเ์ซนต์หลุยส์ สวสัดี

นอบนอ้ม” เป็นที�ยอมรับของชุมชนและทอ้งถิ�น  ผูเ้รียนไดรั้บ

การพฒันาตนทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม 

และจิตใจ  มีความเคารพรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์ร่วมอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและประเพณีอนั

ดีงามมีทกัษะชีวิต เพื�อให้ผูเ้รียนเป็นคนมีทกัษะ มีเหตุผลมี

ระเบียบวินัยต่อตนเอง สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อพฒันาตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ผูเ้รียนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพควบคู่กบัการใชค้วามรู้ทาง

วิชาการเพื�อพฒันาตนเองและสังคม   

          จากการศึกษาเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553 - 2558) โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

มีการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลัก

ธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ����  

คาํสั�งแต่งตั�งบุคลากร  รายงานการประชุมคณะกรรมการที�

ปรึกษาผู ้อาํนวยการ รายงานสรุปแผนงาน โครงการ และ 

กิจกรรม  พบว่าสถานศึกษามีผลการดาํเนินงานตามกลยุทธ์  

โครงการ  กิจกรรม  ที�สถานศึกษาได้จัดขึ�น  สะทอ้นความ

เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาที�ว่า“ศิษยเ์ซนตห์ลุยส์ สวสัดี

นอบนอ้ม” เป็นที�ยอมรับของชุมชนและทอ้งถิ�น  ผูเ้รียนไดรั้บ

การพฒันาตนทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม 

และจิตใจ  มีความเคารพรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์ร่วมอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและประเพณีอนั

ดีงามมีทกัษะชีวิต เพื�อใหผู้เ้รียนเป็นคนมีทกัษะมีเหตุผล 
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วธิีการดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนินการ ผลที�เกดิขึ�น 

 มีระเบียบวินยัต่อตนเอง สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อพฒันาตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ผูเ้รียนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพควบคู่กบัการใชค้วามรู้ทาง

วิชาการเพื�อพฒันาตนเองและสังคม   

 

สถานศึกษาร้อยละ   98.44       ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  14.2 

 

ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดัโครงการ กจิกรรมที�ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

                       บรรลุตามเป้าหมาย วสัิยทัศน์ ปรัชญา  

                        และจุดเน้นของสถานศึกษา 

100 3 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรล ุ

                       ตามเป้าหมาย วสัิยทัศน์ ปรัชญา และ 

                       จุดเน้นของสถานศึกษา 

98.44 1.97 

   

  

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที�  14  รวมคะแนน 99.22 4.97      

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี�ยม -      

 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553 - 2558) 

ยุทธศาสตร์ที�  �� โรงเรียนมีการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลกัธรรมาภิบาลและ

แผนปฏิบัติการประจาํปีการศึกษา 2557 และกาํหนดอตัลกัษณ์ของโรงเรียน คือ “จริยธรรมเด่น เน้นจิต        

ตารมณ์” 

โรงเรียนมีกระบวนการดาํเนินการและบริหารจดัการของสถานศึกษาเพื�อให้คุณภาพการจดัการศึกษา

เกิดผลสมัฤทธิ�  บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ จดักิจกรรม/โครงการที�ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน  

ซึ�งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรในชุมชน และองค์กรภายนอก โดยมีผลการดาํเนินงาน

สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ  “ศิษย์เซนต์หลุยส์ สวสัดีนอบน้อม” 

โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจดัการที�มุ่งพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยดาํเนินงาน  โครงการ  

กิจกรรมต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตามวิสัยทศัน์  ปรัชญา  จุดเนน้  เป้าหมาย และกลยทุธ ์ ซึ�งเกิด
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จากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  ชุมชน   ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

โดยผูเ้รียนได้ปฏิบติัตามโครงการ/กิจกรรมอย่างครบถว้น  มีการกาํกบั ติดตาม และนิเทศอย่างสมํ�าเสมอ  

โดยมีโครงการ กิจกรรมที�สอดคลอ้งดงันี�  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไดจ้ดักิจกรรมฝึกมารยาทการไหว้

โดยผูเ้รียนทุกคน ทุกระดบัชั�น ในช่วงเชา้หลงัเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างนิสยัรักการอ่าน  ส่งเสริมให้

ผูเ้รียน มีความวิริยะ อุตสาหะ  เอาชนะต่ออุปสรรคต่าง ๆ โดยไม่ทอ้ถอย  มีนิสยัรักการอ่าน  

สถานศึกษามีผลการดาํเนินงานตามกลยุทธ์  โครงการ  กิจกรรม  ที�สถานศึกษาไดจ้ดัขึ�น สะทอ้น

ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาที�ว่า “ศิษยเ์ซนต์หลุยส์ สวสัดีนอบน้อม”เป็นที�ยอมรับของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตนทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม และจิตใจ  มีความเคารพรัก

ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามมีทกัษะชีวิต 

เพื�อใหผู้เ้รียนเป็นคนมีทกัษะ มีเหตุผลมีระเบียบวินยัต่อตนเอง สามารถประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยแีละภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น เพื�อพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผูเ้รียนดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพควบคู่กบัการใชค้วามรู้ทาง

วิชาการเพื�อพฒันาตนเองและสงัคม   

 

ผลการพฒันา 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา ไดม้ีการพฒันาคุณภาพการบริหารงาน และคุณภาพการศึกษา 

อย่างเป็นระบบ มีการรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีให้ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

รับทราบอยา่งแพร่หลายในรูปแบบที�น่าสนใจ และเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการมีความพึงพอใจใน

การให้บริการ มีผลการจดักิจกรรม / งาน / โครงการสามารถส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนอย่างเต็มศกัยภาพ และ

บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทศัน์ และจุดเนน้ของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  และเป็นที�ยอมรับ

ของชุมชน ทอ้งถิ�น และเป็นที�ไวว้างใจกบัผูป้กครอง 

จากการดาํเนินงานของโรงเรียนในด้านการพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  

วิสัยทศัน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั พบว่า   ผลการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและ

กิจกรรมตามมาตรฐานที�  ��  และทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องพึงพอใจในผลการดาํเนินงาน การดาํเนินงานบรรลุ

มาตรฐาน/ เป้าหมายตามแผน ผลการประเมินมีระดบัคุณภาพมาตรฐานที�  14  เฉลี�ยร้อยละ 99.22   คุณภาพระดบั

ดีเยี�ยม 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 มีโครงการที�ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณลกัษณะเฉพาะตามเอกลกัษณ์และอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน  ครูควรวางแผนการสอนสอดแทรกในการเรียนการสอนเพื�อกระตุน้นักเรียนใหเ้ห็นความสาํคญั

เพิ�มมากขึ�น 

 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     245 

 

มาตรฐานที�  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น   แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

                           เพื�อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ�น 

ตวับ่งชี�ที�  ��.�  จดัโครงการ กิจกรรมพเิศษเพื�อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ 

                          ปฏิรูปการศึกษา 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          ทางโรงเรียนมีความตระหนักในการจัดการศึกษา  โดย

จดักิจกรรม  ตามนโบบาย จุดเนน้  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

เพื�อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัสูงขึ�น  จึงได้

ดาํเนินการตามจุดเนน้ของการปฏิรูปการศึกษา   

          ขอ้ �  พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  ที�มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและแสวงความรู้อยา่งต่อเนื�องตลอด

ชีวิต 

          -  ได้จัดทาํโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยงาน

ห้องสมุดร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ให้นักเรียนเล่นเกมการศึกษา  ตอบปัญหา

สารานุกรมไทย  แข่งขนัอ่านออกเสียงร้อยแกว้ แข่งขนัแต่งคาํ

ประพนัธ์  ประกวดแต่งคาํขวญัเชิญชวนรักการอ่าน 

          -  จัดกิจกรรมให้นกัเรียนบนัทึกการอ่าน  จากหนังสือที�

สนใจและสรุปสาระสาํคญัลงสมุดบนัทึก   

          ขอ้ �  การพฒันาคุณภาพครูยุคใหม่  ที�เป็นผูเ้อื�ออาํนวย

ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  เป็นวิชาชีพที�มีคุณค่า  สามารถดึงดูด

คนเก่ง  คนดี  มีใจรักในวิชาชีพครู  มาเป็นครู  โดยมีกิจกรรม          

ดงันี�  

          -  งานบุคลากร ไดส่้งเสริมสนับสนุนให้ครูไดศ้ึกษาต่อ

ในระดับที�สูงขึ� น  ส่งครูไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอย่าง

ต่อเนื�องทั�งในและต่างประเทศ  จัดสวสัดิการให้ครูให้โบนัส

ทุกปี  ให้รางวลัครูนานปี  ใหร้างวลัครูที�สอบผ่านการทดสอบ

วดัคุณภาพครูจากภายนอก  ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครู  จัด

สวสัดิการบริการอาหารกลางวนั ให้เสื�อผา้ชุดทาํงาน  จดัทศัน

ศึกษาทั�งในและต่างประเทศ  จัดทาํประกนัภยัอุบตัิเหตุให้แก่ 

บุคลากรครู  จดัเยี�ยมไขบุ้คลากร  ใหบ้าํเหน็จ  บาํนาญครู 

          สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพื�อตอบสนอง

นโยบายจุดเน้น  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีการ

กาํหนดมาตรการที�นาํมาปรับปรุงพฒันา  และดาํเนินโครงการ

อย่างเป็นระบบและมุ่งมั�น  มีการนําข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  3  และผลการประเมินจากฝ่าย

การศึกษาคณะมูลนิธิฯ  คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย   
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          ขอ้ �  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่

เพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดบั/ประเภทให้สามารถ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที�มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื�นๆ  

สาํหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั�งในระบบโรงเรียน  นอกระบบ

โรงเรียน  และการศึกษาตามอธัยาศยั 

          ทางโรงเรียนจดัสถานที�เอื�อต่อการเรียนรู้  อาทิเช่น  ติด

ขอ้มูลเกี�ยวกบัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดก็พระเจา้อยู ่

หัวบริเวณทางเขา้-ออก  ทางพักระหว่างชั�น  ให้บุคลากรหา

ความรู้เพิ�มเติม  จัดทาํสวนเกษตร  สวนวิทยาศาสตร์  สวน

ภาษาต่างประเทศ ศาลาความรู้ตามกลุ่มสาระ � กลุ่มสาระ  

นอกจากนั� น  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ติดตั� งระบบ  

Internet  อาํนวยความสะดวกให้บุคลากรคน้ควา้หาข้อมูล  มี

ระบบการบริหารจัดการผ่านระบบ SWIS ที�สามารถเชื�อมโยง

ขอ้มูลในการค้นคว้า และนําข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการ

บริหารจัดการงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได ้ มีการจัดการเรียน

การสอนชมรม  โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

          ขอ้ �  พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  ที�มุ่งเน้น

การกระจายอาํนาจสู่สถานศึกษา  เขตพื�นที�การศึกษา  องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น  รวมทั� งการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง  

ชุมชนภาคเอกชน  และทุกภาคส่วน  มีระบบการบริหารการ

จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมีการดาํเนินงานดงันี�  

          -  งานชุมชนสัมพันธ์  จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต  

เพื�อใหบุ้คลากรของโรงเรียนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ

บริจาคโลหิต  โดยประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดมารับ

บริจาคโลหิต ซึ� งไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน  คณะ

ครู  และนักเรียนเป็นอยา่งดียิ�ง  ซึ� งดาํเนินการมาอย่างต่อเนื�อง

ตั�งแต่ปีการศึกษา ����  จนถึงปัจจุบนั 

          -  จัดกิจกรรมเครือข่ายผู ้ปกครองระดับชั�น  เพื�อเปิด

โอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัทาง

โรงเรียน  ซึ� งไดรั้บการสนับสนุนจากผู ้ปกครองเป็นอย่างดี  

เช่น  กิจกรรมเยี�ยมผูด้อ้ยโอกาส  กิจกรรมเครือข่ายระดบัชั�น  

เป็นตน้ 
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          -  จดักิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครอง  เพื�อสร้างความอนัดี

ระหว่างบา้นกบัโรงเรียน   

          -  จัดทาํโครงการวนัผูป้กครองพบครู   โดยทางสมาคม

ผูป้กครองและครูฯ  ร่วมกบัทางโรงเรียนจดัใหม้ีการพบปะ 

ระหว่างครูกบัผูป้กครอง  เพื�อร่วมกนัดูแลนกัเรียนให้เป็นคนมี

คุณภาพ 

          -  จดัทาํโครงการราตรีเซนต์หลุยส์สัมพนัธ์ขึ�น  เพื�อให้

ผูป้กครองมาพบปะสังสรรค์กันและกัน  และเปิดโอกาสให้

นกัเรียนไดแ้สดงออกตามศกัยภาพของนกัเรียน  อีกทั�งรายได้

จากการจดังานร่วมสนบัสนุนการจดัการศึกษากบัทางโรงเรียน 

          -   จดัทาํโครงการ  SLC  HOMECOMING  DAY  ขึ�น 

เพื�อใหศ้ิษยเ์ก่าพบปะสังสรรค ์  และร่วมสนบัสนุนสมทบทุน

พฒันาสถานศึกษา 

          �.  การมีขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาและ 

หน่วยงานตน้สังกดั    

          ทางโรงเรียนได้จัดทําสัญญาร่วมกับทางเขตพื�นที�

การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต � และร่วมกับทางเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา ซึ� งเป็นขอ้ตกลงการนาํส่งบริการทางการศึกษาขั�น

พื�นฐาน  และจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมมือ (MOU) สร้างสรรค์

และส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 

          �.  มีโครงการ  กิจกรรมพิเศษเด่นชดัตอบสนองนโยบาย   

จุดเนน้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  �  โครงการ ไดแ้ก่ 

          -  โครงการธนาคารโรงเรียน  นกัเรียนและบุคลากร 

ของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  มีความตระหนกัในการ

ออมใชบ้ริการการออมอยา่งต่อเนื�อง 

          -  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 

         3.  การดาํเนินงานโครงการ  กิจกรรมพิเศษ  เป็นระบบ

ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  ยอ้นหลงั � ปี  โดยมีการประชุม

วางแผน  มีการประชุมแบ่งหน้าที�รับผิดชอบแต่ละฝ่ายมีการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  มีการจัดทํารายงานผลการ

ดาํเนินงาน  มีการติดตาม  พร้อมทั� งมีการประเมินผลการ

ดาํเนินงานและปรับปรุงงานใหม้ีการพฒันาขึ�น 

 

 

 
 
 



        โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรา  รายงานการประเมินตนเอง     248 

 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

          4.  การดาํเนินงานโครงการ  กิจกรรมพิเศษ  เป็นระบบ

ตามวงตรคุณภาพ (PDCA)  ยอ้นหลงั � ปี  โดยมีการประชุม

วางแผน  มีการประชุมแบ่งหน้าที�รับผิดชอบแต่ละฝ่ายมีการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  มีการจัดทํารายงานผลการ

ดาํเนินงาน  มีการติดตาม  พร้อมทั� งมีการประเมินผลการ

ดาํเนินงานและปรับปรุงงานใหม้ีการพฒันาขึ�น 

          �.  การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  ผูเ้รียน  

ผูป้กครองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งต่อการดาํเนินงาน  ดงันี�  

          -  ผูบ้ริหารมีนโยบายชดัเจนในการประหยดั  อดออม 

          -  ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนออมเงินอยา่งต่อเนื�อง 

          -  คุณครูมีบทบาทในการประสานงานกบัผูป้กครองใน

การรณรงค์ให้นัก เรียน รู้จักการออมเงิน   พร้อมทั� งสร้าง

จิตสาํนึกใหก้บันกัเรียนใหรู้้จกัการอดออม 

          -  นกัเรียนนาํเงินมาฝากกบัธนาคารโรงเรียน  พร้อมทั�ง

เขา้มีส่วนร่วมในการบริหารธนาคารโรงเรียนร่วมกบัคณะครู  

จดับริการรับ-ส่งเงินของธนาคารโรงเรียน 

          �.   การนิเทศ  ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ  

กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื�อง  ทางคณะกรรมการธนาคาร

โรงเรียนจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานส่งผูอ้าํนวยการทุก

เดือน  เพื�อรายงานความเคลื�อนไหวของธนาคาร  ปัญหาและ

อุปสรรคในการดาํเนินงาน  และวิธีการปรับปรุงแกไ้ขพฒันา

งานใหส้ามารถดาํเนินงานตามเป้าหมายของโรงเรียน 

          �.  การสรุปโครงการ  กิจกรรมพิเศษที�แสดงใหเ้ห็นถึง

สัมฤทธิผลของโครงการกิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบายและ

จุดเนน้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  ไดแ้ก่ 

          -  โครงการธนาคารโรงเรียน  เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริม  ให้

บุคลากรเรียนรู้การออม  สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถ

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

          -  โครงการธนาคารโรงเรียน  เป็นโครงการที�ส่งเสริมให้

มีการพฒันาคุณภาพครูยดุใหม่  ที�เป็นผูเ้อื�ออาํนวยใหผู้เ้รียนเกิด

การเรียนรู้     

          -  โครงการธนาคารโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ 

          -  โครงการธนาคารโรงเรียนเปิดโอกาสใหทุ้ก ๆ  ฝ่าย 

มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
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          -  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  เป็นโครงการที�ส่งเสริม

การใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

สถานศึกษาร้อยละ   95.41       ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  15.1 

 

ตวับ่งชี�ที�  ��.�  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

วธิีดําเนินการ/กจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ ผลที�เกดิขึ�น 

�.  ผลสัมฤทธิ� ของโครงการ  กิจกรรมพิเศษบรรลุตามเป้าหมาย 

          จากการสรุปแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนต์

หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ปีการศึกษา ����  โรงเรียนมีเป้าหมายใน

การจัดการศึกษา �� เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงานปรากฎว่า  

งานบรรลุตามเป้าหมาย   คิดเป็นร้อยละ 

          1.  บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีความพึง

พอใจต่อผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษทางโรงเรียนไดม้ีการ

สํารวจความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมโครงการธนาคาร

โรงเรียน 

          �.  ผลที�เกิดขึ�นจากการจัดทาํโครงการธนาคารโรงเรียน  

เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่โรงเรียนและ

ชุมชน  ดงันี�  

          -  โครงการธนาคารโรงเรียนได้รับการยกย่องเป็น

แบบอยา่งที�ดี  ส่งผลใหโ้ครงการธนาคารโรงเรียนไดรั้บรางวลั  

โรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น  ประจาํปีการศึกษา ����  ทาํ

ให้โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทราเป็นปบบอยา่งที�ดีในการ

จดัการศึกษา มีโรงเรียนและหน่วยงานจากภายนอกมาขอศึกษา

ดูงานอย่างต่อเนื�อง โครงการธนาคารโรงเรียนจึงเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของชุมชน  ในเรื�องการจดัทาํโครงการธนาคารโรงเรียน   

          โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายของการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม  ที�สนองตอบนโยบาย  จุดเน้นตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีผูเ้รียน  ครู  ผูป้กครอง  และผูท้ี�

มีส่วนเกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง 

 

สถานศึกษาร้อยละ  95.14        ที�มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี�ที�  15 
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ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี� ร้อยละ 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี�ที� ��.� จดัโครงการ กจิกรรมพเิศษเพื�อตอบสนอง 

                        นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป 

                        การศึกษา 

95.41 

 

2.86 

   

  

ตวับ่งชี�ที� ��.� ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 95.14 1.90      

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที�  15  รวมคะแนน 95.28 4.76      

สรุประดับคุณภาพ        

 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความตระหนักในการที�การพฒันาสถานศึกษาตามและแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา เพื�อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ� น  ได้กาํหนดวิธีการพฒันาไวใ้นพนัธกิจเป้าหมายของ

แผนพฒันาสถานศึกษา พ.ศ.���� -���� และแผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ. ���8 รวมไปถึง การจดักิจกรรม

ต่าง ๆ  เพื�อเสริมสร้างให้การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื�อยกระดับ

คุณภาพใหสู้งขึ�นตามที�โรงเรียนไดก้าํหนดไว ้ 

 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดม้ีการศึกษา วิเคราะห์ และใชข้อ้มลูสารสนเทศดา้นนโยบายของ

ตน้สังกดั จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสองมีเป้าหมาย 3 ประการ คือการพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา    การเพิ�มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในการจดัการศึกษาที�เนน้ให้มีการพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ การพฒันาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค

ใหม่พฒันาแหล่งเรียนรู้อื�น ๆ การพฒันาการบริหารจดัการใหม่ มุ่งเนน้เรื� องการกระจายอาํนาจควบคู่ไปกบั

การเน้นธรรมาภิบาลทางโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง และ

ผูเ้กี�ยวขอ้งต่อการดาํเนินงานตามโครงการ และไดม้ีการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนัในการดาํเนินงานโครงการ 

เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการวางแผนกาํหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน กาํหนดบทบาท 

หน้าที�  และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามโครงการที�โรงเรียนกาํหนด อีกทั�งมีการนิเทศ ติดตามการ

ดาํเนินงานตามโครงการทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื�อง   พร้อมทั�งรายงานผลการดาํเนินงานให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งได้

รับทราบโดยมีการดาํเนินงานโครงการอยา่งเป็นระบบดงันี�  

�. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยงานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          

จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เช่น  แข่งขนัตอบปัญหาสารานุกรมไทย  แข่งขนัอ่านออกเสียงร้อยแกว้ ความรู้

คู่ปฏิทิน ตน้ไมค้วามรู้ แข่งขนัแต่งคาํประพนัธ ์ประกวดแต่งคาํขวญัเชิญชวนรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยจดักิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนให้กบัผูเ้รียนระดบัชั�น  ป.�- ม.� โดยใชเ้วลาว่างวนัละ �� นาที
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ในช่วงกิจกรรมโฮมรูม  อ่านหนงัสือที�ตนสนใจและสรุปสาระสาํคญัลงสมุดบนัทึกของโรงเรียนส่งครูประจาํ

ชั�นทุกวนัศุกร์  โดยบนัทึกสัปดาห์ละ  �  วนัมีการมอบเกียรติบตัรให้แก่ผูเ้รียนที�อ่านและบนัทึกสมํ�าเสมอ  

จุดเด่นของโครงการนี�   ตอบสนองแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  คือ   

- กิจกรรมการอ่านส่งเสริมพฒันาคุณภาพบุคลากรที�มีนิสยัใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และแสวงหาความรู้ความรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต 

- เป็นการพฒันาครูที�เป็นผูเ้อื�ออาํนวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ระดบัมืออาชีพ 

- ระบบการบริหารจดัการเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 

จากผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ส่งผลใหท้าํใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่ง

หลากหลายดงันี�    

1.    ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มลูและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

�.    ผูเ้รียนแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนื�อง  และตลอดชีวิต 

�.    ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน  ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

�.    ผูเ้รียนไดรั้บความเพลินเพลิดสนุกสนานจากการอ่าน 

�.    ผูเ้รียนใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์

�.     ผูเ้รียนไดส้ร้างชื�อเสียงใหก้บัโรงเรียน 

�. โครงการทศันศึกษาระดบัชั�น ป.�- ม.� ทางแผนกกิจกรรม  จดักิจกรรมทศันศึกษาใหผู้เ้รียนได้

ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ นอกหอ้งเรียนเสริมประสบการณ์จากการเรียนการสอนใน

หอ้งเรียนจากการดาํเนินงานสรุปไดว้่าผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ  

จากผลการดาํเนินงานโครงการทศันศึกษาระดบัชั�น ป.� – ม.� ส่งผลใหท้าํใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันา

อยา่งหลากหลายดงันี�    

1. ผูเ้รียนและครู  มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  

2. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  เสริมประสบการณ์จากการเรียนการสอนนอก

หอ้งเรียน 

3. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ทกัษะชีวิตจากประสบการณ์จริง  สามารถคิด และแกปั้ญหาจากการ

เรียนรู้ 

4. ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการทศันศึกษานอกสถานที� 

5. ผูเ้รียนมีความรักสามคัคี  เอื�ออาทรซึ�งกนัและกนั 

6. ผูเ้รียนมีความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน 

�. โครงการธนาคารโรงเรียนเพื�อปลกูฝังใหผู้เ้รียนและบุคลากรมีนิสยัรักการประหยดัและออม  รู้จกั

การวางแผนการใชจ่้าย  โดยรวมทั�งการนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร

จดัการ  เพื�อช่วยกนัแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ ระมดัระวงัการใช้จ่าย   มีการวางแผนลาํดบัความสาํคญั ความ

จาํเป็น มุ่งประโยชน์สูงสุด ขยนัขนัแข็งในการประกอบอาชีพ รู้จกัเก็บ อดออมตามความสามารถเพื�ออนาคต 
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จากผลการดาํเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียน ส่งผลให้ทาํให้ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาอย่าง

หลากหลายดงันี�    

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบธนาคาร ของผูเ้รียนโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

2. ผูเ้รียน คณะครู นกัการภารโรง มีนิสยัรู้จกัประหยดั วางแผนการใชจ่้าย ออมทรัพยเ์พื�อ

อนาคต 

3. ช่วยบรรเทาแกปั้ญหาทางการเงินของผูป้กครอง 

4. มีส่วนช่วยเหลือในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจของชาติ 

5. ไดรั้บรางวลั “ยอดผูอ้อมทรัพยดี์เด่น” จากธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ 

6. เป็นการดาํเนินการโดยผูเ้รียนทุกตาํแหน่ง/หนา้ที� 

 

ผลการพฒันา 

จากการดาํเนินงานของโรงเรียนในดา้นการจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น   แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื�อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัสูงขึ�น   พบว่าผลการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์

ของโครงการและกิจกรรมตามมาตรฐานที� ��   ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งพึงพอใจในผลการดาํเนินงาน  การดาํเนินงาน

บรรลุมาตรฐาน /  เป้าหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดบัคุณภาพเฉลี�ยร้อยละ  95.28 

คุณภาพระดบั  ดีเยี�ยม 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

โรงเรียนควรจดักิจกรรม/โครงการ เพื�อมุ่งพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

การศึกษา ทศวรรษที� �1 ใหต่้อเนื�องและส่งต่อการพฒันาในทุกดา้น                  
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ตอนที� � 

สรุปผลการพฒันา 

และการนําไปใช้ 
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1. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที�ดี และมีสุนทรียภาพ       

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย  

                      สมํ�าเสมอ 

0.47      

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีนํ�าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม 

                      เกณฑ์มาตรฐาน 

0.44      

ตัวบ่งชี�ที� �.� สามารถป้องกันตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษและ 

                      หลีกเลี�ยงสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรคภัย  

                      อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

0.98      

ตัวบ่งชี�ที� �.� เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กล้าแสดงออก 

                     อย่างเหมาะสม 

0.98      

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีมนุษยสัมพันธ์ที�ดี ให้เกียรติผู้อื�น 0.98      

ตัวบ่งชี�ที� �.� สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 

                      นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการและสร้างผลงานตาม 

                      จินตนาการ 

0.96      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  4.80      

มาตรฐานที� 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที� 

                           พึงประสงค์ 

      

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีคุณลักษณะที�พึงประสงค์ตามหลักสูตร  1.96      

ตัวบ่งชี�ที� �.� เอื�ออาทรผู้อื�น และกตัญ�ูต่อผู้มีพระคุณ 1      

ตัวบ่งชี�ที� �.� ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที�ต่างกัน 0.98      

ตัวบ่งชี�ที� �.� ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 

                      สิ�งแวดล้อม 

0.98 
    

 

ตัวบ่งชี�ที�  2.5 พัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์  มารีย์ 

                        กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  และการมีส่วนร่วมในการ 

                        กระทําเพื�อการเปลี�ยนแปลงในสังคม  (BSG.) 

                        (MEC.P.11) 

- 

    

 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  4.93      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� � ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

                      รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

      

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จาก 

                      ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื�อต่างๆ รอบตัว 

1.97      

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั�งคาํถาม 

                      เพื�อค้นคว้าหาความรู้เพิ�มเติม 

1.00      

ตัวบ่งชี�ที� �.� เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความคดิเห็น 

                     เพื�อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

0.92      

ตัวบ่งชี�ที� �.� ใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน 0.98      

ตัวบ่งชี�ที� 3.5 ใฝ่รู้  แสวงหาความเชื�อ  ค่านิยม  วิถีชีวิต และ 

                     นําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวัน(BSG) 

-      

ตัวบ่งชี�ที� 3.6 มีวิจารณญาณในการแลกเปลี�ยนวัฒนธรรมอย่าง 

                      ฉันท์มิตร (BSG) 

-      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  4.85      

มาตรฐานที� � ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  

                       คดิสร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  

                       สมเหตุผล 

      

ตัวบ่งชี�ที� �.� สรุปความคดิจากเรื�องที�อ่าน ฟังและดู และสื�อสาร  

                     โดยการพูดหรือเขียนตามความคดิของตนเอง 

�.87      

ตัวบ่งชี�ที� �.� นําเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ 

                      ของตน 

�.�3      

ตัวบ่งชี�ที� �.� กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย 

                      มีเหตุผลประกอบ 

�.�จ      

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีความคดิริเริ�ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ 

                     ภาคภูมิใจ 

�.��      

ตัวบ่งชี�ที� �.� รู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยกุต์ใช้สื�อและสาร 

                     รวมทั�งเทคโนโลยแีละเครือข่ายทางสังคม  (FSG) 

-      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  4.67      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที�จําเป็นตามหลักสูตร       

ตัวบ่งชี�ที� 5.1 ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม 

                     เกณฑ์      

0.75 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลักสูตร 

                     เป็นไปตามเกณฑ์ 

1 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน 

                     เป็นไปตามเกณฑ์ 

1.99 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 5.4  การทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 0.99      

ตัวบ่งชี�ที� 5.5 สามารถใช้ภาษาเพื�อสื�อสารได้ทั�งภาษาไทยและ 

                     ภาษาต่างประเทศ  (BSG) 

- 
 

    

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 5  4.68      

มาตรฐานที� 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 

                      สามารถทํางานร่วมกับผู้อื�นได้และมีเจตคติที�ดีต่อ 

                      อาชีพสุจริต 

      

ตัวบ่งชี�ที� 6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 1.87      

ตัวบ่งชี�ที� 6.2 ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั�นพัฒนางาน และ 

                      ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

0.98 
    

 

ตัวบ่งชี�ที� 6.3 ทํางานร่วมกับผู้อื�นได้ 0.98      

ตัวบ่งชี�ที� 6.4 มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ 

                     เกี�ยวกับอาชีพที�ตนเองสนใจ 

0.95 
   

 
 

ตัวบ่งชี�ที� 6.5 สามารถเชื�อมประสานการทํางานร่วมกันของ 

                     บุคคลและ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ  จนบรรลุผล 

                     สําเร็จตามวัตถุประสงค์นั�น ๆ (BSG) 

- 

   

 

 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 6 4.82      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมี 

                       ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

      

ตัวบ่งชี�ที� �.� ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั�งด้าน 

                      ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ 

                      คุณลักษณะที�พึงประสงค์ 

0.86 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล 

                     ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื�อพัฒนาศักยภาพ 

                     ของผู้เรียน 

0.88 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที�ตอบสนองความ 

                      แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

1.58 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ครูใช้สื�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวกกับการนํา 

                      บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ�นมาบูรณาการใน 

                      การจัดการเรียนรู้ 

0.88 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ครูมีการวัดและประเมินผลที�มุ่งเน้นการพัฒนาการ 

                      เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที�หลากหลาย 

0.80 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ครูให้คาํแนะนํา คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ 

                      ผู้เรียนทั�งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ 

                      เสมอภาค 

0.97 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน 

                      วิชาที�ตนรับผิดชอบและใช้ผล ในการปรับปรุง 

                      การสอน 

0.65 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที�ดีและเป็น 

                     สมาชิกที�ดีของสถานศึกษา 

1 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที�ได้รับมอบหมาย 

                     เต็มเวลาเต็มความสามารถ  

0.98 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 7.10 ครูมีความวิริยะ  อุตสาหะ  มุ่งมั�นให้ภาระหน้า 

                        สําเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG) 

- 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 7.11 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมชนที�ดีปฏิบัติ 

                        ตนตามหลักธรรมของศาสนาที�ตนนับถือ  (BSG) 

- 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 7.12 ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  (BSG) -      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 7 8.70      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก   ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� � ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมี 

                      ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

      

ตัวบ่งชี�ที� �.� ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นําและความคดิริเริ�มที� 

                      เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

0.96      

ตัวบ่งชี�ที� �.� ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ 

                     ข้อมูลผลการประเมินหรือ ผลการวิจัยเป็นฐานคดิ 

                     ทั�งด้านวิชาการและการจัดการ 

1.88 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ 

                      เป้าหมายตามที�กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

1.91 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

                      ให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ 

1.80 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ 

                      บริหารการจัดการศึกษา 

0.74 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ 

                      เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

1.77 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 8.7 ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมาการณ์และปฏิบัติตน   

                      กฎบัตรศึกษามงฟอร์ต  (BSG.)   

- 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 8.8 ผู้บริหารมีความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั�นให้ภาระหน้าที� 

                     ของสถานศึกษาได้สําเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG.) 

                     (MEC.P.14-15) 

- 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� 8.9 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที�ดี 

                     ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที�ตนนับถือ   

                     (BSG.) 

- 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� 8.10 ผู้บริหารยดึหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

                        จัดการศึกษา  (BSG.)  (MEC.P.12) 

- 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 8.11 ผู้บริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตาม 

                        กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักการประกัน 

                        คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ�งของการบริหาร 

                        จัดการ (BSG.)  (พระราชบัญญัติการศึกษา 

                        แห่งชาติ  2542  หมวด  6  มาตรา  48) 

- 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก   ดีเยี�ยม 

ตัวบ่งชี�ที� 8.12 ผู้บริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตาม 

                       กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการประกันคุณภาพ 

                       ภายใน เป็นส่วนหนึ�งของการบริหารจัดการ (FSG.) 

                       (พรบ.กศ. หมวด 6 มาตรา 48) 

- 

   

  

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  89.98      

มาตรฐานที� � คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 

                      ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพ 

                      และเกิดประสิทธิผล 

      

ตัวบ่งชี�ที� �.� คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที�ตาม 

                     ระเบียบกําหนด 

 

1.93 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและ 

                      ขับเคลื�อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ 

                      ผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

 

0.93    

  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

                     สถานศึกษา 

1.74 
   

  

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  4.60      

มาตรฐานที� 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 

                         เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 

                        รอบด้าน 

      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

                        ท้องถิ�น 

1.80 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� ��.� จัดรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก 

                        เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

1.60 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� ��.� จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที�ส่งเสริมและตอบสนอง 

                       ความต้องการ ความสามารถและความถนัดและ 

                       ความสนใจของผู้เรียน 

0.70      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที�ให้ผู้เรียน 

                       ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

0.78      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผล 

                       ไปปรับปรุงกาเรียนการสอนอย่างสมํ�าเสมอ 

2      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที�มีประสิทธิภาพ 

                       และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

0.72      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �� 8.18      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก   ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 

                         การบริหารที�ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 

                         ศักยภาพ 

      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั�นคง  

                        สะอาดและปลอดภัย มีสิ�งอํานวยความสะดวก  

                        พอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื�นและมีแหล่ง 

                        เรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

3.93 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� ��.� จัดโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

                        และความปลอดภัยของผู้เรียน 

2.95 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� ��.� จัดห้องสมุดที�ให้บริการสื�อและเทคโนโลย ี

                        สารสนเทศที�เอื�อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 

                        หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.64 

   

  

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� ��  9.49      

มาตรฐานที� 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 

                         สถานศึกษาตามที�กําหนดในกฎกระทรวง 

      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  1      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 

                       การศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตาม 

                       มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.90 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� ��.� จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน 

                        การบริหารจัดการเพื�อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� ��.� ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

                       ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.38 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� ��.� นําผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอก 

                       ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 

                       ต่อเนื�อง 

0.50 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� �2.� มีการจัดทํารายงานประจําปีที�เป็นรายงาน 

                       การประเมินคุณภาพภายใน                                                      

1 
   

  

ตัวบ่งชี�ที� 12.7 สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตาม 

                       มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

                       แห่งประเทศไทย  (BSG) 

- 

   

  

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� ��  4.65      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ 

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก   ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� �� สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  

                        ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

      

ตัวบ่งชี�ที� �3.� มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 

                       สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

                       ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื�อพัฒนาการ 

                       เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

                       รวมทั�งผู้เกี�ยวข้อง 

4.58 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� �3.� มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 

                       สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

                       ชุมชนและองค์กรที�เกี�ยวข้อง 

4.92 

   

  

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� ��  9.51      

มาตรฐานที� �� การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 

                        วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที�กําหนดขึ�น 

      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� จัดโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 

                        ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ 

                        สถานศึกษา 

4.58 

   

  

ตัวบ่งชี�ที� ��.� ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 

                       เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 

                      ของสถานศึกษา 

4.92 

   

  

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� ��  9.51      

มาตรฐานที� 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 

                        ปฏิรูปการศึกษาเพื�อพัฒนาและส่งเสริม 

                        สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ�น    

      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื�อตอบสนอง 

                       นโยบายจุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

3      

ตัวบ่งชี�ที� ��.� ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 1.97      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �� 4.97      
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�.  จุดเด่นและจุดที�ควรพฒันา 

�) ด้านคุณภาพเด็ก 

  จุดเด่น 

- นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ สามารถแข่งขนัทกัษะ 

ภายในและและภายนอกโรงเรียนไดรั้บรางวลัเป็นที�ภาคภูมิใจ 

- ผูเ้รียนมีความกตัญ�ูกตเวทีเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว ชุนและสังคมมีนํ� าใจทาํ

ประโยชน์เพื�อส่วนรวม 

- ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเฉลี�ยทั� ง � กุล่มสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะ

สาํคญัตามหลกัสูตร และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑที์�โรงเรียนกาํหนด 

 

  จุดที�ควรพฒันา 

- ควรจดัใหม้ีวิธีการพฒันานกัเรียนอยา่งหลากหลายเพื�อใหผ้ลสมัฤทธิ� สูงขึ�นทุกรายวิชา 

- ควรจัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ให้แก่

นกัเรียนทุกระดบัชั�นใหม้ากขึ�น เช่น การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 

- การส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในดา้นการมีสุขภาวะที�ดีและสุนทรียภาพ โรงเรียนควร

จดักิจกรรมใหค้รอบคลุมกบัพฒันาการของผูเ้รียนในทุกระดบัชั�น 

- ควรมีการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อนาํมาปรับปรุงและพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

- ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใหก้บันกัเรียนเพิ�มมากขึ�น 

 

�) ด้านการจดัการศึกษา 

จุดเด่น 

- ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผูน้าํ มีความมุ่งมั�น ทุ่มเท และเสียสละในการจัด

การศึกษา มุ่งพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหบุ้คลากร  และนกัเรียน 

- ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดาํเนินงานไดบ้รรลุ

เป้าหมายตามแผน อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 

- โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลาง  ควบคู่การใชต้าํรากลาง

ของฝ่ายการศึกษาในรายวิชา  English,  Math  Science,  Social  Studies,  Computer 

  จุดที�ควรพฒันา 

- ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในเป็นระยะอยา่งต่อเนื�อง 
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�)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่น 

- ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ชุมชน เครือข่ายผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและแหล่ง

เรียนรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นอยา่งต่อเนื�อง 

- โรงเรียนมีเทคโนโลยใีนการสนับสนุนการเรียนการสอนและมีคลงัความรู้ในเวบ็ไซด์ 

ของโรงเรียนที�สามารถสืบคน้  เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

 

  จุดที�ควรพฒันา 

- โรงเรียนควรร่วมกบัชุมชนนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน

การพฒันาอาชีพในอนาคต 

- ครูควรจดัทาํสื�อใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นและควรมีการนาํไปเผยแพร่ 

- โรงเรียนและชุมชนควรนําองค์ความรู้ที�ได้จากการแลกเปลี�ยนมาพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาร่วมกนั 

 

�)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

จุดเด่น 

- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงทรา เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย มีวฒันธรรมองค์กรที�มีความเป็นเอกลกัษณ์และ  อตัลกัษณ์ในการบริหาร

จดัการ  โดยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการส่งเสริมคุณลกัษณ์อนัพึงประสงค์

ของนกัเรียนโรงเรียนที�สอดคลอ้งกบัความเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน

อยา่งต่อเนื�อง 

 

  จุดที�ควรพฒันา 

- ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยเน้น

ความเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 

 

�)  ด้านมาตรการส่งเสริม 

จุดเด่น 

- โรงเรียนสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาไดบ้รรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสยัทศัน์ และ

ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
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  จุดที�ควรพฒันา 

- โรงเรียนควรส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนใหม้ากขึ�น 

 

�.  แนวทางในการพฒันาในอนาคต 

 เพื�อให้โรงเรียนไดม้ีการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปอยา่งมี

บูรณาการ สัมพนัธเ์ป็นกระบวนการเชื�อมโยง และให้ทุกหน่วยงานในโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั   

โดยให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฯ การปฏิรูปการศึกษา การเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนในปี ����    ตามจิตตารมณ์นกับุญหลุยส์  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ � ปี (พ.ศ.����-����)  

และแผนยทุธศาสตร์มลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยระยะ � ปี (พ.ศ. ���� – ����) โรงเรียนจึงได้

มีการกาํหนดแนวทางในการพฒันาในอนาคตโดยการนาํวตัถุประสงค ์นโยบาย ปรัชญาการจดัการศึกษาของ

โรงเรียน มากาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการ โดยมีแผนงาน และโครงการรองรับ   โดยโรงเรียนไดม้ีการกาํหนด

นโยบายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดงันี�  

 1.  มุ่งพฒันานกัเรียนดา้นการเรียนการสอนเพื�อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่สมาคมอาเซียน  โดย

ในปีการศึกษา  2559  จะดาํเนินการเปิดหลกัสูตร  English  Program  ควบคู่กบัหลกัสูตรแกนกลาง  พ.ศ. 2551  

ในระดบัชั�น  ป.1, ป.2,  ป. 4, ป,5,   ม.1,  ม.2   

 2.  มุ่งปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้เหมาะสม ทันสมัย และมี

มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบันโยบายของมลูนิธิฯ และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

 3.  มุ่งพฒันาครูฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้

ความสามารถ และมีความชาํนาญแบบมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั�งดาํเนินการให้สอดคลอ้ง

กบัพระราชบญัญติัการศึกษาฯ 

 4.  มุ่งเสริมสร้างขวญักาํลงัใจและสวสัดิการแก่บุคลากร ใหม้ีความมั�นใจในการทาํงาน มีความมั�นคง

ในการประกอบอาชีพ 

 5.  เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที�เน ้นผูเ้รียนสาํคญัที�สุด ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้

ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง รวมทั�งสามารถปฏิบติัตน

ใหม้ีคุณค่าต่อสงัคม 

 6.  มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองคก์รภายนอกที�

เกี�ยวข้องในระบบเครือข่าย ซึ� งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี�ยนภูมิปัญญา  การช่วยเหลือเกื�อกูลกัน การ

ประสานงานที�ดี และความภาคภูมิใจร่วมกนั 
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 7.  มุ่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้มาใช้

บริการในดา้นอาคารสถานที�  ดา้นบุคลากรทางการศึกษา  และเขา้มาศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมไดต้ามความ

เหมาะสม 

 8.  มุ่งส่งเสริมการจดัตั�งกองทุนถาวร (Endowment Fund) เพื�อความมั�นคงของสถาบนั และเป็นการ

พฒันาที�ย ั�งยนืในทุก ๆ ดา้น 

 9.  มุ่งปรับปรุง พฒันา ดูแล รักษาอาคารสถานที� รวมทั�งเทคโนโลยีและนวตักรรมที�มีอยู่แลว้ให้

พร้อมใชง้าน สามารถใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่ามากที�สุด ก่อนที�จะตดัสินใจ วางแผน และดาํเนินการ

ก่อสร้างใหม่ 

 10.  มุ่งพฒันาระบบงานวิจยัภายในโรงเรียนให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ สามารถนาํผลมาใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการบริหารจดัการ และการพฒันาการเรียนการสอน และการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 �1.  มุ่งพฒันามาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ทั�งในดา้นปัจจยั กระบวนการ 

ผลสมัฤทธิ� ของผูเ้รียน จนสามารถประกนัคุณภาพการศึกษา และไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 



 

สัตยาบัน 

 

 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความมุ่งมั�นในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพการศึกษาภายนอก และของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื�อใหเ้กิดผลสาํเร็จ จึงได้

จดัทาํรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจาํปีการศึกษา ���� ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดย

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งมีความเห็นชอบร่วมกนัในการใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

ลงชื�อ...............................................ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต / ผูอ้าํนวยการ / ผูจ้ดัการ 

                                   (ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ) 

 

 

ลงชื�อ............................................ผูแ้ทนครู            ลงชื�อ............................................ผูแ้ทนผูป้กครอง 

            (ภราดาศิริชยั  ผงัรักษ)์       (นายธนเดช  จิตพิทยานุภาพ) 

 

 

ลงชื�อ............................................ผูท้รงคุณวุฒิ            ลงชื�อ............................................ผูท้รงคุณวุฒิ 

   (ภราดา ผศ.ดร.วินยั  วิริยวิทยาวงศ)์       (ภราดาเศกสรร  สกนธวฒัน์) 

 

 

ลงชื�อ............................................ผูท้รงคุณวุฒิ 

                                                                (นายเชาว ์ จนัทนา) 















w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4

1 แต่งตั�งคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน 1  สัปดาห์ ประธาน

2 ประชุมวางแผนการเกบ็ขอ้มูลแต่ละมาตรฐาน 1  สัปดาห์ หวัหนา้มาตรฐาน

3 นิเทศและติดตามการดาํเนินการของแต่ละมาตรฐาน

4 นาํขอ้มูลของแต่ละมาตรฐานการศึกษามาเขียน ทุก  1  เดือน หวัหนา้มาตรฐาน

รายงานคุณภาพการศึกษา

5 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1  สัปดาห์ หวัหนา้มาตรฐาน/  หวัหนา้ดา้น

6 จดัทาํรายงานประเมินตนเอง  (SAR) ทุกภาคเรียน หวัหนา้มาตรฐาน/  หวัหนา้ดา้น

7 จดัทาํรูปเล่มมาตรฐานการศึกษาเพื�อนาํเสนอหน่วย หวัหนา้มาตรฐาน/  หวัหนา้ดา้น

งานที�เกี�ยวขอ้ง

8 นาํเสนอรายงานประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอนุมตัิ

9 สรุปและประเมินผลการดาํเนินการ 1  สัปดาห์ คณะกรรมการติดตามภายใน

ผู้รับผิดชอบระยะเวลาส.ค. ก.ย. ม.ค.ต.ค.กจิกรรม/ขั�นตอนการดําเนินงาน

ปฏิทินแผนงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจาํปีการศึกษา 2558

ม.ีค. เม.ย.

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

พ.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ก.พ.ธ.ค.
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