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สวนท่ี 1 

บทสรุปของผูบริหาร 

 

ตอนท่ี  1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

              โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา รหัส 24100005  ท่ีตั้ง  128  ถ.ศุภกิจ  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

ส ังก ัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสร ิมการศ ึกษาเอกชน  โทรศ ัพท 038-535481 โทรสาร 038-535487  

e-mail slphoto_1@hotmail.com website www.sl.ac.th  ไดร ับอนุญาตจัดตั ้งเม ื ่อว ันท่ี 4  มิถุนายน  2491   

เปดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จำนวนนักเรียน 3,147  คน จำนวนบุคลากรของ

โรงเรียน  258  คน  

ตอนท่ี  2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

 1) ปจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษา ระดับ  ยอดเยี่ยม 

 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา 2562 - 2564 

2.2 แผนปฏิบัติการประจำป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2562 

          2.3 หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางปการศึกษา 2551  (ฉบับปรับปรุง ป 2560)  

ปการศึกษา  2562 

2.4 หลักสูตรโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  ปการศึกษา 

2562 

                   2.5 แผนการจัดประสบการณเรียนรูการจัดกิจกรรมประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

                   2.6 รายงานสรุปผลพัฒนาการเด็ก 4 ดาน ระดับปฐมวัย 1 – 3 ปการศึกษา 2562 

         2.7 รายงานสรุปความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2562 

         2.8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำป ฝายปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2562 

   2.9 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ฝายปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2562 
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 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม  

  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                 3.1  แผนปฏิบัติงานที ่ 1   สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

                 3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2   สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณ

นักบุญหลุยส  มารีย กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

                 3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3   พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถสีากล  และเนน

จิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

               4)  โรงเรียนไดดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

4.1  การปลูกฝงความมีระเบียยบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสอื  เนตรนารี ยุวกาชาด 

4.2.  การจัดการเรียนรูเพื่อสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ 

  4.3.  การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ  Active  Learning 

  4.4  การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 

  4.5  การพัฒนาครูใหมีความชำนาญในการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษ  และภาษาคอมพิวเตอร 

(Coding) 

  4.6  การจัดการเรียนรูดวย  STEM  Education 

         4.6.1  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ  STEM  Education 

         4.6.2  สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง  STEM  Education 

  4.7  การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ 

  4.8  การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ  (ภาษาที่สาม) 

  4.9  การสงเสริมทักษะการอาน  เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอ่ืน 

                  

  

 

                                                 ลงนาม.................................................................(ผูอำนวยการโรงเรียน) 

         (นายเกรียงศักดิ์   มายอด) 

                                                   วันท่ี  15   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
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สวนที่ 2  

รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูเลขที่ 128 ถนนศุภกิจ  ตำบลหนาเมือง   อำเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท 0-3853-5481 โทรสาร  0-3853-5501 Website : www.sl.ac.th  

เปดสอนระดับชั้นปฐมวัยปท่ี 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 6 เนื้อท่ี 19 ไร 3 งาน 23 ตารางวา   

ลักษณะผูรับใบอนุญาต  

       บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 

 หางหุนสวนจำกัด/บริษัท 

 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 

 มูลนิธิในคริสตศาสนา 

 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

 อื่น ๆ  (ระบุ) มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย    

ประเภทโรงเรียน 

         ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 

   การกุศลของวัด 

   การศึกษาพิเศษ 

   การศึกษาสงเคราะห 

   ในพระราชูปถัมภ 

   สามัญปกติ 

   อิสลามควบคูสามัญ  

การจัดการเรียนการสอน 

         ปกติ  (สามัญศึกษา) 

         English  Program   ไดรับอนุญาตเมื่อ...................................................  
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2.  ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  

2.1   ประวัตินักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอร คณะภราดาเซนตคาเบรียล  ไดกำเนิดและ

ดำเนินการสอนสืบเนื่องมา  โดย  นักบุญหลุยส มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  ไดสถาปนาขึ้นในป ค.ศ. 1705  

(พ.ศ. 2248)  มีจุดหมายแรกที่จะสอนใหเยาวชนอานออก  เขียนได  คิดเลขเปน  และมีหลักศาสนา  เปนแนวทางให

ประพฤติตนเปนคนดี นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  เปนนักบุญผูยิ่งใหญองคหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส  

เกิดในครอบครัวคาทอลิก  เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1673 (พ.ศ. 2216)  ที่เมืองมงฟอรตซูเมอร (Le Montort  

SurMeu) ณ  บานเลขที่  15  ถนนลูเดอลาโซลเนรี  (Rue de La Saulnerie) บิดาชื่อ ยีนบับติสต กรีญอง มารดา 

ชื่อ ยีน โรแบรต  กรีญอง  เปนชาวฝรั่งเศส  เม่ือหลุยส  กรีญอง เติบโตข้ึนไดใชพระนาม “มารีย”  ของแมพระเสริมชื่อ

เขาไปดวย  เพราะทานมีความศรัทธาตอแมพระมาก  ตอเมื่อไดรับศีลลางบาปที ่เมืองมงฟอรตจึงใชนามเต็มวา   

“หลุยส มารีย  กรีญอง เดอ มงฟอรต”  (หลุยส  มารีกรีญองแหงเมืองมงฟอรต)  บิดาของทานมีอาชีพทนายความ 

มีฐานะยากจน  ทานมีพ่ีนองรวม 18 คน  เปนชาย 8 คน  หญิง 10 คน  พ่ีชายของหลุยสเสียชีวิตเม่ืออายุได  5  เดือน  

ดังนั้นหลุยสจึงกลายเปนบุตรคนโตของครอบครัว 

 ในวัยเด็กทานใชชีวิตอยูในหมูบานบัว – มารแกร  (Bois-Mar-Quer)  หลุยสรักพอ แม และนอง ๆ ทุกคนมาก   

ทานชวยมารดาทำงานสารพัด  ทานเปนนักเรียนที่เอาจริงเอาจังกับการเรียน   และสอบไดเปนท่ีหนึ่งของชั้นเสมอ เมื่อ

เรียนจบหลุยสไดเขาเรียนในบานเณรเพื่อเตรียมตัวเปนพระสงฆ  หลังจากที่ทานไดศึกษาอยูในสามเณราลัยอยู  8  ป  

ก็ไดรับการบวชเปนพระสงฆ เมื ่อวันที ่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1700 (พ.ศ. 2243)  ที ่โบสถแซงตซูลปซ (St. Sulpice 

Seminary)   ในกรุงปารีส  เม่ืออายุได  27  ป 

 พอหลุยสไดอุทิศชีวิตของทานดวยการเทศนาสั่งสอน  ใหคนที่ประพฤติตนไมดีไดกลับใจเปนคนดี  ทั้งยังชวย

เด็ก ๆ ที่ยากจน  ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน  การที่พอหลุยสทำงานอยางหนัก  โดยไมคำนึงถึงสุขภาพของตนเอง   

จึงทำใหทานลมปวยลงหลายครั้ง  จนในที่สุดทานก็ไดเสียชีวิตลงเมื่อวันที่  28  เมษายน  ค.ศ. 1716  (พ.ศ. 2259)    

อายุของทานในขณะนั้นเพียง  43  ป  3  เดือนเทานั้น 

 

ภราดาคณะเซนตคาเบรียล คือใคร 

 คำวา “บราเดอร”  หรือ  “ภราดา”  มาจากภาษาอังกฤษวา “Brother”  แปลวา   พี่ชาย  หรือ  นองชาย  

เราถือวาผูที่ถวายตัวเปนผูรับใชพระเปนเจาในพระศาสนจักรนั้น  ตางก็เปนพี่นองกันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน

ในทางศาสนา  หรือ “ภราดา” คือ นักบวชท่ีไดปฏิญาณตนตอหนาอธิการเจาคณะและพระศาสนจักรที่เปนตัวแทนของ

พระเปนเจา จะถือความยากจน ความบริสุทธิ์ ความนบนอบ 

 สำหรับภราดาในคณะเซนตคาเบรียล  คือ  บุคคลท่ีไดปฎิญาณตน  เพื่อดำเนินชีวิตตามอยางทานนักบุญหลุยส  

มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  ผูสถาปนาคณะฯ  ในการติดตามพระเยซูเจา รับใชเพื่อนมนุษย รับใชพระศาสนจักร  

รับใชพระเจาโดยการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กยากจน ๆ ที ่ไมมีใครเหลียวแล   
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เด็กกำพรา ฯลฯ  ภราดาคณะเซนตคาเบรียลจะไมบวชเปนพระสงฆ  เพราะการเปนภราดาเปนกระแสเรียกที่สมบูรณ

แลวนักบวชในคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 นักบวชในคณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีเฉพาะนักบวชผู ชายเทานั ้น  เรียกทั ่วไปวา  

“บราเดอร”  (Brother)  บราเดอรทุกทานมีศีลเปนหลักในการดำเนินชีวิตท่ีสำคัญท่ีสุดอยู 3 ประการ  ดังตอไปนี้ คือ   

 1. ถือความยากจน (Poverty)  คือ ไมเปนเจาของในทรัพยสิน  มีความประหยัดและมีความอดทนตอความ

เปนอยู 

 2. ถือศีลพรหมจรรย (Chastity)  คือ  รักษาความบริสุทธิ์  ไมมีครอบครัว 

 3. มีความนบนอบ (Obedience) คือ  เชื่อฟงผูใหญซึ่งถือเสมือนเปนผูแทนของพระเปนเจา  เปนการมอบ

การถวายชีวิตตอพระเปนเจา  ไมยอทอตอภาระหนาที่  ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  สละตัวเอง

ทำงานเพื่อมวลมนุษยและพระเปนเจา 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของตรามูลนิธิฯ 

 ตราของภราดาคณะเซนตคาเบรียล เปนเครื ่องแสดง เอกลักษณ และความสามัคคีของบรรดาสมาชิก 

อัสสัมชัญ  และมีความสำคัญมากในฐานะเปนที่รวม หัวใจหลายพัน หลายหมื่นไวใหอยูใตสำนึกแหงการ ประพฤติ 

ปฎิบัต ิรวมกันซ่ึงความหมายของตรามีดังนี ้

 โล หรือ Coat Of Arms ที่อยูใจกลางของตรานี้เปนเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืน

ของสถาบันภราดาคณะเซนตคาเบรียลภายในโลแบงเปน 4 สวนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี ้

 สวนที่หนึ่ง คือคำ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เปนชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต Ave Maria 

ตรงกับภาษาไทยวา วันทาแมมารี  ชอดอกซอนกลิ่นสีขาว เปนเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ ์

 สวนที่สอง เปนรูปเรือใบก็เปรียบไดกับนาวาชีวิต ที่จะตองตอสูคลื่นลมแสงแดดไป จนถึงฝงเปนคติใหไดคิด

เสมอวา ชีวิตคือการตอสู 

 สวนที่สาม มีดวงดาวอยูในทองฟาเหนือเรือลำที่กำลังสูคลื่นลม หมายถึง แสงแหง ความหวัง ไดแก แสงธรรม

แหงศาสนากับแสงแหงปญญา 

 สวนที่สี่  เปนเครื่องหมาย D+S ยอมาจากภาษาฝรั่งเศส  Dieu Seul ซึ่งมีความหมายวา จะทำทุกสิ่งเพื่อเปน

สิริมงคลแกพระเจา สวนเครื่องหมายกางเขน  เปนเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละแหงความรัก 
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 พวงดอกไม ท่ีประดับรองโลนั้น เปนมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนใหกระทำความด ี เพ่ือเชิดชูและจรรโลง

ไวซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไป คำวา Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) 

ที่อยูใตชื่อเปนคติพจน (Motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะตองมีความวิริยะอุตสาหะ  ซึ่งจะนำมาแหง

ความสำเร็จ 

 ตราโลนี ้จะอยูในจิตสำนึกของทุกคน และชวยเตือนใจใหคำนึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญแหงคณะภราดา 

เซนตคาเบรียล ภายในออมอกพระแมมีศาสนาเปนเสมือนชีวิตยึดถือความบริสุทธิ์และจริงใจตอกันและกัน รูจักใชชีวิต

เพื่อตอสูกับปญหาและอุปสรรคอยางมีความหวัง  ใชคุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนำทางและกอปรไปดวยความรัก  

มีความเสียสละอันจะทำใหเราเปนคนที่สมบูรณ  สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลไดดวยความอุตสาหะจนไดรับ

ความสำเร็จดวยเกียรติยศและการยกยองสรรเสริญตลอดไป 

 

1.2  ประวัติโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  (โดยยอ) 

  ในป 2491  ภราดาฮิวเบิรต เจาคณะภราดาเซนตคาเบรียล ไดมอบหมายใหภราดายอหน แมรี่ รวมกับ 

ภราดาภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เพื่อใหบริการดานการศึกษาแกเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึ 

งตอมาโรงเรียนแหงนี้เปนที่รูจักในนามของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

4 มิถุนายน 2491 เปนวันแรกเริ่มของโรงเรียนแหงนี้ในการทำหนาที่สถาบันการศึกษาของทองถิ่น  ซึ่งมี

ภราดายอหน แมรี่ เปนผูจัดการและอธิการ โดยมี นายชลินทร ศรีพิจารณ เปนครูใหญ ปฐมบทของโรงเรียน 

เซนตหลุยสนั้น ไดเริ่มตน โดยคณะครู 6 คน กับ นักเรียน 72 คน เปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จนถึงชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 

      นับตั้งแตโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดเปดดำเนินการสอนใหแกบุตรหลานของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะภราดา และคณะครู ตลอดจนเจาหนาที่ไดทุมเทความต้ังใจที่จะพัฒนาโรงเรียนแหงนี้ใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน 

เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและนักเรียน ท่ีตองการจะมีสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทำใหโรงเรียน

แหงนี้ มีพัฒนาการอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา 

        เริ่มจากป 2495  ภายหลังจากที่ไดมีการกอตั้งโรงเรียนไดไมนานนัก  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับ

การรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการยืนยันถึงมาตรฐานดานการศึกษาของโรงเรียน และตอมาในป

การศึกษา 2496 โรงเรียนแหงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งในดานภาพลักษณ กลาวคือ โรงเรียนไดมีการ

เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบการแตงกายจากเดิมท่ีใหนกัเรียนแตงกายดวยเสื้อสีขาว กางเกงสีกากี มาเปนเสื้อสีขาว กางเกง

สีน้ำเงิน สวมถุงเทาสั้นสีขาว รองเทาสีดำ ดังเชนปรากฏอยูในปจจุบัน 

 อยางไรก็ตามจากการที ่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับความไววางใจ จากผูปกครองโดยการสง 

บุตร-หลาน เขามาเรียนเปนจำนวนมาก ทำใหจำนวนนักเรียนไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จนสถานที่ตั้งเดิมท่ีเคยกวางขวาง

ไมอาจจะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนได  
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ในปการศึกษา 2498  ภราดาอันโตนิโอ  ไดมีการยายที่ตั้งโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ตั้งปจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 11 ไร  

2 งาน 60 ตารางวา พรอมกับการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม  ชื่อ “อาคารเซนตหลุยส” จากนั้น ในปการศึกษา 

2504 เปนอีกปการศึกษาที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เดนชัด ขยายการเรียน

การสอนไปจนถึงชั้น ม.7 แผนกวิทยาศาสตร หรือท่ีคนในยุคนั้นเรยีกวาชั้นเตรียมอุดมศึกษา  และเพ่ือเปนการยกระดับ

การศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด  

ในปการศึกษา 2505 ไดสรางหอสมุด  โดยแยกออกมาเปนเอกเทศ เพื่อใหบริการแกนักเรียน  

ในปการศึกษา 2507 เปนปที่โรงเรียนไดเปดทำการสอนตั้งแตชั้น ป.1 ถึง ม.ศ.5  

        ปการศึกษา 2512  ภราดาอะเล็กซานเดอร  ดวยจำนวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จึงไดดำเนินการสราง

อาคารเรียนหลังใหม เปนตึกขนาด 3 ชั้น  ยาว 28 เมตร ชื่อ“อาคารมารีย” เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียน  

ในปการศึกษา 2520 ภราดาพยุง  ประจงกิจ เปนปที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรางอาคาร

เรียนเพ่ิมเติมสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาลและไดสราง “อาคารมงฟอรต” ขึ้น  

ปการศึกษา 2522 เปนอีกกาวท่ีสำคัญของโรงเรียนในการพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของทองถ่ินไดอยางแทจริง ในปการศึกษานี้โรงเรียนไดมีการขออนุญาตรับนักเรียนหญิงในชั้นอนุบาลปท่ี 

1 และ 2 เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดมีการพัฒนาสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 

   ปการศึกษา 2534  ภราดาอนุรักษ นิธิภัทราภรณ  ไดเขามารับหนาที ่อธิการ นับเปนยุคที ่โรงเรียน 

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนาการในดานตางๆ อยางรวดเร็ว เชน  ไดรื้อถอนบานพักภราดาหลังเกา กอสราง

สรางอาคารสัฐยามหาราชินีเปนอาคารเรียนของนักเรียนอนุบาล และสรางบานพักภราดาหลังใหม 

ปการศึกษา 2535  ไดมีการนำคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2537  ไดกอสรางอาคารมนัสกิตติ เมมโมเรียล เปนโรงอาหาร 

ปการศึกษา 2539  ไดรื้อถอนอาคารมารีย  และไดกอสรางอาคารเรียนเพ่ิมเติม ไดแก อาคารเฉลิมพระเกียรติ, 

อาคารวันทามารีย,  อาคารเซราฟน  และสระวายน้ำ 

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ดาน เพื่อรองรับระบบการศึกษายุคใหมซึ ่งทำใหโรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา ในยุคนั้น เปนยุคที่หลายคนกลาววา เปนยุคแหงการเรงรัดพัฒนา ซึ่งความพยายามดังกลาว  ไดสงผลแก

โรงเรียนในปจจุบันในดานการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางไรก็ตามนอกเหนือจาก 

การพัฒนาดานระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ใหมีความทันสมัยแลว ในดานพัฒนาการดานสังคม โรงเรียน

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมุงสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพ่ือท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด 

        ปการศึกษา 2542  ภราดามีศักดิ์  วองประชานุกูล  ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ  

วงโยธวาทิตไดรับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ จากการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียนแหงประเทศไทย ประเภท

ระดับมัธยมตนชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำป 2542 

        ในปการศึกษา 2543 โรงเรียนไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา นับเปนกาวท่ีสำคัญของโรงเรียนท่ีมุงสูการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพ.ร.บ. 2542 และตามแนวการ

จัดการศึกษาของคณะเซนตคาเบรียล นอกจากนี้ ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล ไดซื้อที่ดินดานหลังโรงเรียนจนถึง 
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ริมแมน้ำ จำนวน 2 แปลง  มีเน้ือที่รวม 1 ไร 2 งาน 84 ตารางวา 

  ปการศึกษา 2544 มีการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูปครูและจัดการเรียนการสอน และ

ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล ไดสราง“อาคารสิรินธร”เพื่อรองรับการเปดมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดเปดทำการ

สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2545 

       ในปการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล

พระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ประจำปการศึกษา 2545 และโรงเรียนยังไดรับประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยมีพระราชเสาวนีย โปรดเกลา โปรดกระหมอม  

ใหประกาศวา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนสถาบันที่ใหความรวมมือจัดหาผู บริจาคโลหิตเปนหมู คณะ 

เพื่อชวยเหลือเพ่ือนมนุษยอยางสม่ำเสมอนานกวา 5 ปอีกดวย โรงเรียนไดจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อ

วา SWIS (School Web-based Information System) เปน Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

ขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา  อีกทั้งไดมุงสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ

ดานดนตรี ใหมีโอกาสไดแสดงออกโดยการจัดตั้งวงโยธวาทิต และผลปรากฏวาไดรับรางวัลเหรียญทองจากการประกวด

วงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย และชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 23 ประจำป 2547 

และรางวลัเหรียญเงิน จากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮาแหงประเทศไทย  ชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 ประจำป 

2547 

       ในปการศึกษา 2547  ภราดาชำนาญ  เหลารักผล ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ ทำการ

รื้อถอน “อาคารมนัสกิตติ เมมโมเรียล” ที่เกาและทรุดโทรมออกเพื่อกอสรางอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหนแมรี่”  

ซึ่งเปนอาคารอเนกประสงค จำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยรวม 6,062 ตารางเมตร ประกอบดวยหองประชุมขนาดใหญ

ขนาด 900–1,000 ที่นั่งสำหรับรองรับการจัดงานและกิจกรรมตางๆ รวมไปถึงการเลนกีฬาในรมได  หองประชุมยอย

ขนาด 300 ที่นั่งหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองออกกำลังกาย ลานจัดนิทรรศการ โรงอาหารขนาดใหญใหทันสมัยถูก

สุขลักษณะและหองสมุดท่ีทันสมัย ปรับปรุงหองปฏิบัติการ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรูของผูเรียน โดย

การปรับเปลี่ยน ขยายหองปฏิบัติการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดตามหองเรียน และมี

สื่อเทคโนโลยีที่ครบครัน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน มีหองมัลติมีเดีย  รวมถึงเครื่องทัศนูปกรณอื่นๆ ที่ทันสมัย 

สงเสริมพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยี เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่กาวไกล ตลอดจนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ี

อยางตอเนื่อง มีการปรับสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหรมรื่น สวยงาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับผูปกครอง 

และนักเรียน  

        ปการศึกษา 2548 โรงเรียนไดผานการคัดสรรผลงาน และไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการจัดการเรียนรูแบบ

ธุดงคศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

เสริมสรางใหผูเรียน ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของไดใชกระบวนการคิดและทักษะในการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ผานการ

ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ปการศึกษา 2547–2549 และการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 
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        ปการศึกษา 2550–2555 ภราดามณฑล ประทุมราช ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ และ

ผูจัดการ มุงเนนนโยบายประหยัด เพิ่มคุณภาพการศึกษา ความมีระเบียบวินัย ความสะอาด ปฏิบัติงานเปนทีม และ

เปดโรงเรียนสูชุมชน ในปการศึกษา 2550 ไดลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินเชาจากคุณลัดดา–คุณบำรุง ศรีคชา มาเปน

กรรมสิทธิ์ของโรงเรียน จำนวน 2 ไร 3 งาน 81 ตารางวา  มีการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบโรงเรียนใหรมรื่น สะอาดและ

สวยงามยิ่งขึ ้น จัดทาสีอาคารทุกอาคารใหดูเดนเปนสงา จัดทำและติดตั้งปายบอกทางไปยังสถานที่ตางๆ ภายใน

โรงเรียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  จัดทำและติดตั้งปายสุภาษิต–คำคม ทั้งภาษาไทย และอังกฤษตามอาคาร เพื่อเปน

แหลงความรูใหแกนักเรียนทุกคน จัดทำสนามเด็กเลนระดับประถมศึกษา จัดทำปายขอความ คำสอนตางๆ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จัดสรางสวนนกเซนตหลุยส จัดทำปายแหลงการเรียนรูบริเวณริมแมน้ำ สรางศาลาการ

เรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรูฯ สวนวรรณคดี และจัดสวนหยอมรอบบริเวณโรงเรียนใหสวยงาม จัดทำโครงการ

ฐานความรูตามรอยพอหลวง 84 ฐานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรครู นักเรียน ทานผูปกครองและบุคคล

ทั่วไป ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของในหลวงและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได  อีกท้ังไดติดตั้งกระดานอัจฉริยะ 

ซึ่งเปนสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบใหมๆ เปนการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง   

        ปการศึกษา 2551 โรงเรียนไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดอาคาร “สิรินธร”และ“ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 นำความ

ปลื้มปติยินดีมาสูชาวเซนตหลุยสเปนอยางยิ่ง  นอกจากนี้  โรงเรียนไดผานการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐาน

การศึกษา รอบ 2 ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นับเปนกาวสำคัญของโรงเรียนที่มุ งสู การปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ปการศึกษา 2553 ได

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2551 

และเริ่มการกอสรางบานพักภราดาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

        ปการศึกษา 2554  ไดรับอนุมัติจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ใหทำการสรางอาคารเรียนหลังใหม ทดแทน

อาคารเรียนเซนตหลุยส ซ่ึงเปนอาคารที่ใชงานมากวา 50 ป มีรากฐานที่ไมคอยมั่นคงแข็งแรงอีกท้ังขาดความปลอดภัย

และมีบุคลากรทั้งครูและนักเรียนใชงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนอาคารอยางตอเนื่องและเปนประจำ ซึ่งอาจจะ

เกิดอันตรายไดทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยอาคารเรียนหลังใหมเปนอาคารเรียน 6 ชั้น ใชงบประมาณการกอสราง

จำนวน 153 ลานบาท  และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานชื่ออาคารวา “เซนตหลุยส วทิยาคาร”   

       โรงเรียนไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก สงผลใหโรงเรียน

ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย  ไดแก  รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ปการศึกษา 2551 

รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ ปการศึกษา 2552 รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับ

มัธยมศึกษา ปการศึกษา 2554  รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ ปการศึกษา 2555  

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ระดับ
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เหรียญทองแดง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษา

ปที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2554 ระดับ

ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 5 กลุมสาระการเรียนรู มากกวารอยละ 50 ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

ศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก 

ระหวางปงบประมาณ 2555–2557 จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเปนตน 

ปการศึกษา 2556  ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ และผูจัดการ 

มุงเนนนโยบายประหยัด คุมคา เพิ่มคุณภาพการศึกษาเนนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนและเปด

โรงเรียนสูชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง เนนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนและครู ภายในโรงเรียนและ

จัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ เชน หมากลอม, Robot, Stack และดนตรี  อีกทั้ง  ยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปดอาคาร “เซนตหลุยสวิทยาคาร” เมื่อวันท่ี 

1 สิงหาคม 2556 เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดาคณะครู ผู ปกครอง ศิษยเกา และนักเรียน นอกจากนี้ยังไดจัด

โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงานจากการบริหารงานของภราดาอาจิณ เตงตระกูล หัวหนาฝายวิชาการไดมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอนจาก Modern Language Program (MLP) เปน English Integration Program (EIP) โดยเริ ่มตั ้งแต

ระดับชั้น ป.1- ม.3  ตลอดจนจัดตั้งศูนย Cambridge Centre เพื่อทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ

นักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งบุคลากรครูและผูที่สนใจ ซึ่งผลจากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสงผลใหโรงเรียนผาน

การประเมินโรงเร ียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที ่ม ีค ุณภาพสู สากล SLC aims for World Class Standard 

Education จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และไดรับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงาน

นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ

เปนสื่อ ซ่ึงจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2558 นอกจากนี้ยังไดสงเสริมดานการจัดการเรียน

การสอนภาษาจีนโดยมีโครงการแลกเปลี่ยนครูจากประเทศจีน กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนใหกับนักเรียนทุก

ระดับชั้น และไดสงเสริมใหนักเรียนเขารวมโครงการเจียระไนเพชร SLC เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูการแขงขัน

ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

ปการศึกษา 2559  ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ  ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอำนวยการ และผูจัดการ  

ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆ ดาน  ไดแก 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการเปดหลักสูตรการเรียนใหม  ในปการศึกษา 2560 ดังนี้   

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program)  ในระดับชั้น ป.1-ป.3   

- เปดโปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre–IMSP (Pre-Intensive Math and Science Program) ในระดับ

ปฐมวัยปท่ี 2 และ 3  

- หลักสูตรอ ัจฉร ิยภาพคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  MSP (Math and Science Program)                 

ในระดับชั้น ป.4–ป.6 และ ม.1   
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- หลักสูตรการเรียนลวงหนา APP (Advanced Placement Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา   

- เปดแผนการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติม ไดแก  

 แผนการเรียนศิลป- Media and Design, 

 แผนการเรียนศิลป-ดนตรี 

 แผนการเรียนศิลป-อุตสาหกรรมบริการ 

- การวางแผนเรื่องการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในระบบ TCAS 

 วางแผนในการจัดกลุมนักเรียนตามความถนัดและความสนใจโดยใหนักเรียนทำแบบทดสอบ 

(Mycareer.AI)  และแปลผลตามอาชีพท่ีนักเรียนเลือก 

 จัดกลุมนักเรียนและจัดคาบเรียนเสริมเพื่อสงเสริมศักยภาพตามอาชีพที่นักเรียนสนใจ (จัดตาม

กลุมสาขาวิชาในระบบ Admission) และจัดใหมีคุณครูที่ปรึกษาที่มีความถนัดตามกลุมสาขา 

ใหกับนักเรียนทั้งในดานขอมูลการเรียน และการเตรียมตัวสอบ 

การปรับปรุงพัฒนาหองเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 

ไดแก   

- ปรับปรุงหองเรียนระดับปฐมวัย  โดยการติดสติ๊กเกอรตัวการตูนดานในและนอกหองเรียน ใหมี

ความสวยงาม นาสนใจ กระตุนการเรียนรูของเด็ก   

- จัดทำศูนยฝกวนิัยจราจรระดับปฐมวัย เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูกฎจราจร 

- จัดทำหอง SELF - LEARNING CENTER (ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ระดับปฐมวัย) เพื่อใหเด็กได

พัฒนาทักษะโดยการลงมือปฏิบัต ิ

- จัดทำหองดนตรีระดับปฐมวัย เพื่อใหนักเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชน Drum, 

Tambourine, Maracas, piano, Xylophone, Triangle และมีการจัดตั้งวงดนตรีนักเรียนระดับ

ปฐมวัย 

- จัดทำหอง STEM EDUCATION  ในชวงชั้นที่ 1 และ 2 เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรค 

- จัดทำหอง MILC (multi intelligence learning center)  ซึ ่งเปนหองเรียนพหุปญหา 8 ดาน ให

นักเรียนไดคนหาศักยภาพในดานที่ตนเองสนใจในระดับชั้น ป.1 - ป.4 

- ปรับปรุง และซอมแซมสระวายน้ำ  เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน อยางมีความสุข  

และมีการเรียนรูแบบบูรณาการ 

- ปร ับปร ุงห อง STEM EDUCATION  ในระด ับม ัธยมศ ึกษาให  เป นห อง EIC (Educational 

Innovation Center) 

- ปรับปรุงหองปฏิบัติการอาหาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนแผนการเรียนศิลป-

อุตสาหกรรมบริการ และนักเรียนท่ีเลือกเรียนวิชาศิลปะการประกอบอาหาร 
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อีกทั ้งนำ Solar Cell  โครงการสงเสริมพลังงานสะอาด มาใชภายในโรงเรียนเพื ่อสงเสริมการประหยัด

พลังงาน และเปนการนำพลังงานที่มีอยูในธรรมชาติมาใชอยางคุมคา ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนพลังงานที่ไดมาฟรี

และมีปริมาณมากเพียงพอตอความตองการ ทั้งยังสะอาดบริสุทธิ์ ไมกอปฏิกิริยาใดๆ อันจะทำใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ  

อาทิเชน  ติดตั้ง Solar Digital Clock บนอาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร,  ติดตั้งตนไม Solar Cell และยังไดมีการจัดทำ

โครงการ 8 Riews Model โดยการใชรถไฟฟาบริการรับ–สงผูปกครอง จากลานจอดรถเทศบาลตลาดบานใหม – 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  เพื่อลดปญหาการจราจรดานหนาโรงเรียนในชวงเวลาเรงดวน ตลอดจนมีการ

ปรับปรุงหองน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารสิรินธร, ระดับปฐมวัย และเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นอาคารเซนตหลุยส

วิทยาคาร  

ปการศึกษา 2562  ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด  ดำรงตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาตผูอำนวยการ และ

ผูจัดการ  ปจจุบันโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูที่  128  ถนนศุภกิจ ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปดทำ

การสอนตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 บนเนื้อท่ี 20 ไร 5 งาน 33 ตารางวา   

 

3. แผนที่โรงเรียน 
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1.  อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร   8.  อาคารเซราฟน 

2.  อาคารสัฐยามหาราชินี    9.  สระวายน้ำ 

3.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   10.  อาคารพยาบาล 

4.  อาคารสิรินธร     11.  อาคารคนตรีสากล 

5.  อาคารมงฟอรต    12.  อาคารเรียนอนุบาล 2  ชั้น 

6.  อาคารศูนยการเรียนรูยอหนแมรี่  13.  อาคารสำนักงานบริหาร 

7.  อาคารวันทามารี    14.  บานพักภราดา 

      15.  สนามเด็กเลน 

4. ขอมูลบุคลากร 

 4.1 ขอมูลผูบริหาร 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จากสถาบัน เริ่มทำงาน  ตำแหนง/หนาที่ 

1 ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 พ.ค. 2562 ผูอำนวยการ/ ผูจัดการ 

2 ภราดาวิจารณ แสงหาญ M.B.A. มหาวิทยาลัยวูลลองกอง 1 พ.ค. 2561 รองผูอำนวยการ/หัวหนาฝาย

บริหารทั่วไป 

3 ภราดาณัฐธร สุพล ศศ.บ. มหาวิทยาลัยแสงธรรม  1 พ.ค 2562 ผูชวยผูอำนวยการ/หัวหนา

ฝายกิจการนักเรียน 

4 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ คบ. สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 1 มิ.ย. 2544 หัวหนาสำนักผูอำนวยการ 

5 มิสวิมล สมศรี ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 11 พ.ค. 2548 หัวหนาฝายปฐมวัย 

6 ม.สุเมธ พุทธเมฆ วทบ. มหาวิทยาลัยบูรพา 19 ก.ย. 2539 รองหัวหนาฝายวิชาการ 

7 มิสรัดดาวรรณ ดีประสิทธิ์ปญญา กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ก.ย. 2537 หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 

8 มิสสุดา ดงหลง คบ. สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 1 ก.ค. 2534 รอง หน.ฝายธุรการ-การเงิน 

9 มิสนพรัตน รัตนบวร คบ. วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลง

กรณ 

31 มี.ค. 2538 รอง หน.ฝายบริหารทั่วไป 
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4.2  ขอมูลครูและบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร จำนวน 

คน รอยละ 

1.  จำนวนจำแนกตามเพศ   

     เพศชาย 63 24.41 

     เพศหญิง 195 75.60 

     รวม 258 100 

2.  จำแนกตามระดับการศึกษา   

     -ปริญญาเอก - - 

     -ปริญญาโท 45 17.44 

     -ปริญญาตร ี 212 82.18 

     -อนุปริญญา 1 0.38 

     -ต่ำกวาอนุปริญญา - - 

                 รวม 258 100.00 

3.  จำแนกตามอายุงาน   

     - ต่ำกวา  1  ป 23 8.91 

     - 1 – 2 ป 11 4.25 

     - 3 – 5 ป 42 16.22 

     - 6 – 10 ป 39 15.06 

     - 11 – 15 ป 35 13.51 

     - 16 -  20 ป 32 12.35 

     - 21 -  25 ป 54 20.85 

     - 26 -  30 ป 15 5.79 

     - 31 -  35 ป 2 0.77 

     - 36 -  40 ป 5 1.93 

 258 100 
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4.2.1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหนง 

ประเภท/ตำแหนง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา      

- ผูรับใบอนญุาต   1   

- ผูจดัการ      

- ผูอำนวยการ      

- รอง/ผูอำนวยการ  1 1   

รวม  1 2   

2. ผูสอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ  50 3   

- ครูตางชาต ิ  8 1   

3. ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ  46 11   

- ครูตางชาต ิ  19    

ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ  50 15   

- ครูตางชาติ   11    

รวม  184 30 0 0 

4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจาหนาที ่ 1 27 13   

5. อื่นๆ (ระบุ)...      

รวม 1 27 13 0 0 

รวมทั้งสิ้น 1 212 45 0 0 
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4.2.2  สรุปจำนวนครูผูสอน จำแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับช้ันใหกรอกขอมูลในระดับท่ีมีจำนวนชัว่โมงสอนมากที่สดุ 

   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือวาตรงเอกสามารถสอนไดในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวนครูผูสอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก  ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก 

ปฐมวัย 49 13     

ภาษาไทย   7 2 8  

คณิตศาสตร   9 7 5 4 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   8  13  

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   4  6 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา   3 1 7  

ศิลปะ   6  9  

การงานอาชีพ   1  4 1 

ภาษาตางประเทศ   13 15 10 8 

 

  

   4.2.3  สรุปจำนวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จำนวนครูผูสอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน - - 

- ลูกเสือ 29 15 

- เนตรนารี 30 22 

- ยุวกาชาด - - 

- ผูบำเพ็ญประโยชน - - 

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 4 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 60 55 

- อ่ืนๆ...ใหระบ ุ 60 60 

   กิจกรรมแนะแนว 40 10 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน - - 
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4.2.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบำเพ็ญประโยชน 

ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน 

จำนวน

ผูบังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒ ิ ไมมีวุฒ ิ จัดต้ัง ไมจัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 30 30       - √  

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  29 29 - √  

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 64 64 - √  

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 

ยุวกาชาด - - - - - 

ผูบำเพ็ญประโยชน - - - - - 

รวม 123 123 -   

 

4.2.5  สรุปจำนวนครูที่เขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จำนวนครูที่เขารับ 

การอบรม 
หนวยงานท่ีเขารับการอบรม ป พ.ศ. 

194 1. กิจกรรมอบรมชินนสาสมาธิ 8 ตุลาคม 2562 

25 2. ฟนฟูจิตใจและจาริกแสวงบุญ ตามรอย 

350 ป มิสซังสยาม 

6 ตุลาคม 2562 

5 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรที่

นับถือศาสนาอิสลาม 

30 กันยายน 2562 
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  4.3 ขอมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563)  

 1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 3,147 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน ดังนี้ 

 

ระดับชั้นเรียน จำนวนหอง เพศ รวม เฉลี่ยตอ

หอง ชาย หญิง 

ระดับปฐมวัย      

เตรียมอนุบาล 2 20 24 44 22 : 1 

ชั้นอนุบาล 1 8 104 106 210 26 : 1 

ชั้นอนุบาล 2 7 99 85 184 26 : 1 

ชั้นอนุบาล 3 7 100 84 184 26 : 1 

รวม 24 323 299 622 26 : 1 

ระดับประถมศึกษา      

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 6 115 120 235 39 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 6 116 113 229 38 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 6 86 88 174 29 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 5 96 84 180 36 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 6 108 115 223 37 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 6 108 119 227 38 : 1 

รวม 35 629 639 1,268 36 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน      

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 6 112 82 194 32 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 6 109 92 201 33 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 6 129 112 214 36 : 1 

รวม 18 350 286 636 35 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 7 95 111 201 28 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  7 95 103 198 28 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 7 117 105 222 32 : 1 

รวม 21 302 319 621 29 : 1 

รวมทั้งส้ิน 98 1,604 1,543 3,147  
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5. ขอมูลอาคารสถานที ่

- อาคารเรียนและอาคารประกอบการ  ทั้งหมด  11 หลัง  ไดแก 

  อาคารเรียน  

1. อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

2. อาคารสิรินธร 

3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

4. อาคารสัฐยามหาราชินี 

5. อาคารวันทามารีอา 

อาคารประกอบการ 

1. อาคารศูนยการเรียนรูยอหนแมรี 

2. อาคารมงฟอรต 

3. อาคารเซราฟน 

4. อาคารหอสมุดเกา 

5. สระวายน้ำ 

6. อาคารราฟาแอล 

จำนวนหองเรียนและหองปฏิบัติการ  ท้ังหมด  145  หองเรียน  แบงเปน 

- เตรียมอนุบาล  =  2 หอง 

- ชั้นปฐมวัย 1 – 3  = 22 หอง 

- ชั้น ป.1 – ป.6  = 35 หอง 

- ชั้น ม.1 – ม.6  = 39 หอง 

- หองปฏิบัติการ  = 47 หอง 

หองท่ีจัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  มีหองปฏิบัติการดังนี้ 

- หอง  Self  Learning  Center -  หองปฏิบัติการทางภาษาปฐมวัย 

- หองสื่อปฐมวัย   -  หองคียบอรดปฐมวัย 

- หองคอมพิวเตอรปฐมวัย  -  หองพยาบาล 
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- หองจริยธรรม   -  หอง  Music  Room 

- หองบอบอล    -  หองผลิตสื่อปฐมวัย 

          -     หองอาหารนักเรียนปฐมวัย   

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  มีหองปฎิบัติการดังนี้ 

- หองดนตรีไทย   -   หองนาฏศิลป 

- หองดนตรีสากล   -   หองคียบอรด 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1  -   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมตน -   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมปลาย 

- หองเรียน  Cambridge  -   หองสมุดแผนกประถมและแผนกมัธยม 

- หองปฏิบัติการทางเคมี  -   หองปฏิบัติการทางฟสิกส 

- หองปฏิบัติการทางชีววิทยา  -   หอง  FITNESS 

- หองลูกเสือ    -   หองธนาคารโรงเรียน 

-    หองงานอภิบาล   -   หองพยาบาล     

-    หองแนะแนว    -   หองโสตฯ     

-    หองสารสนเทศ   -   หองปฏิบัติการศิลปะ    

-    หองเบเกอร่ี    -   หองวงโยธวาทิต    

-    หองมุมสวัสดิการ  1984  -   หองปฏิบัติการ  STEM  ประถม 

-    หองปฏิบัติการ  STEM  มัธยม  -   หอง  Robotic    

-    หองพหุปญญา  IMLP   -   หองศูนยภาษาตางประเทศ   

-    หองปฏิบัติการหมากลอม  -   หองปฏิบัติการ  Robotic   

-    หองปฏิบัติการ  Smart  Classroom -   หองปฏิบัติการดนตรีสากล  

-    หองปฏิบัติการ  Stack  -   หองปฏิบัติการ  Cooking  room 
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6. ขอมูลงบประมาณและคาใชจาย 

 รายละเอียดการรับเงินอุดหนุน 

ชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน รวม 

ปฐมวัย 550 10,101.50 5,555,825.00 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 1,260 10,180.50 12,827,430.00 

มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 655 13,797.50 9,037,362.50 

มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 669 14,127.50 9,451,297.50 

รวม 3,134  36,871,915.00 

 

การจัดสรรเงินอุดหนุน 

1. งบพัฒนาการเรียนการสอน 60% เปนเงิน 22,123,149.00 

2. งบบริหารท่ัวไป 40% เปนเงิน 14,748,766.00 

รวม 100% เปนเงิน 36,871,915.00 
 

7. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  

 1)  หองสมุดมีขนาดกวาง 16 x ยาว 48 x สูง 3.5 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในหองสมุด 70,000 เลม 

การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบเฉลี่ย นักเรียน 1 คนตอหนังสือ 42 เลม จัดเก็บหนังสือตามหมวดหมู 10 

หมวดใหญตามระบบทศนิยมของดิวอี ้  

 จำนวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,097 คน ตอ วันคิดเปนรอยละ  42.30 ของ

นักเรียนทั้งหมด 

2)  หองปฏิบัติการ 

  2.1  หองสมุด  เพื่อใหนักเรียนสืบคนองคความรูจากหนังสือ ตำรา ระบบ Internet และการเรียนรู

ผานกิจกรรมที่หองสมุดจัดขึ้น 

  2.2  หองดนตรีไทยและดนตรีสากลนักเรียนสามารถเรียนรูและคนพบความตองการและสรางอารมณ

สุนทรียะ ใหแกตนเองผานอุปกรณดนตรีที่โรงเรียนจัดไวใหบริการ โดยมีครูผูรับผิดชอบคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด 

  2.3  หองศิลปศึกษาเปนหองเรียนสำเร็จรูปที ่นักเรียนจะสามารถใชเปนสถานที ่เร ียนและฝก

ปฏิบัติงานศิลปะแขนงตางๆ โดยมีครูผูรับผิดชอบคอยใหขอเสนอแนะและใหคำปรึกษา 
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  2.4  ธนาคารโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรมดานการออมและความมีวินัยใหเกิดแก

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยผูเรียนทุกคนของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีสมุดบัญชีธนาคารเปนของตนเอง  

  2.5  หองเรียนวิชาลูกเสือนักเรียนจะสามารถสืบคนองคความรูเกี่ยวกับประวัติลูกเสือไทยและประวัติ

ลูกเสือโลก  ไดพบกับเครื่องหมาย  ตำรา  อุปกรณการเรียนการสอนตางๆในวิชาลูกเสือ  

  2.6  หองเรียนกระดาษรีไซเคิลนักเรียนจะไดเรียนรู จากการลงมือปฏิบัติจริงในการทำกระดาษ  

รีไซเคิลทุกกระบวนการ  มีองคความรูเกี่ยวกับกระดาษรีไซเคิล และการแสดงชิ้นงานที่เกิดขึ้นจาก ฝมือของนักเรียน

  2.7  หองปฏิบัติการ ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา จัดสรางขึ้นเพื่อรองรับการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ที่เนนการทดลอง และปฏิบัติจริง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน จะไดใชหองปฏิบัติการตางๆ ตาม

รายวิชาท่ีตนเองเรียน สวนในระดับประถมศึกษา สามารถจองหองปฏิบัติการลวงหนาได เพ่ือไมใหซ้ำซอน และสามารถ

ทำการทดลองไดเชนเดียวกับนักเรียนมัธยมศึกษา แตในปการศึกษา 2555 นักเรียนระดับประถมศึกษาจะมี

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร อีก 2 หอง เพื่อรองรับการพัฒนาทางการศึกษาตามหลักสูตร วัย และการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

  2.8  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระดับประถมศึกษา มี 3 หองเรียน มัธยมศึกษา มี 4 หองเรียน ซ่ึง

ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร ทุกระดับชั้น ตามโครงสรางหลักสูตร  

  2.9  หองปฏิบัติการทางภาษา เปนหองที่ใชจัดการเรียนการสอน โดยมีชาวตางชาติเจาของภาษาเปน

ผูดูแล และจัดกิจกรรมการสอนใหแกนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาดานทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

  2.10  หองปฏิบัติการ  STEM  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาในเชิงบูรณาการ  4  แขนงมาชวยการ

แกปญหาสถานการณในปญหาชีวิตจริง  (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะหวิจารณในการแกไข

ปญหา 

  2.11  หองปฏิบัติการ   SLC Smart Classroom  เพื่อจัดทำหองเรียนดิจิตอลแหงอนาคต สำหรับ

จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแกผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา ดานการสืบคนขอมูลและการจัดการงาน

อยางเปนระบบกระตุนใหผูเรียนมีมักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห พัฒนาการรับรูแบบบูรณาการท้ัง ฟง คิด พูด อาน 

และเขียน และใหครูจัดทำ และพัฒนาการคลังสื่อดิจิตอลอยางเปนระบบ 

  2.12  หองปฏิบัต ิการ  Multiple  Interlligrnces  Learening  Center  (MILP) เพื ่อสงเสริมให

นักเรียนเขารวมกิจกรรมเพื่อคนหาความสามารถของตนเอง  โดยกิจกรรมที่จัดในหองเรียนจะสงเสริมใหนักเรียน  

ไดแก 1) ดานสติปญญาดานภาษา  2)  ดานสติปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  3)  ดานสติปญญาดานมิติสัมพันธ  

4)  ดานสติปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว  5)  ดานสติปญญาทางดานดนตรี / จังหวะ 6)  ดานสติปญญา 

ดานมนุษยสัมพันธ  7)  ดานสติปญญาตนเอง  และการเขาใจตนเอง  8)  ดานสติปญญาดานการักธรรมชาติ 
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  2.13  หองปฏิบัติการ  Robotic  เปนหองปฏิบัติการใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  

ทักษะกระบวนการดานการใชงานโปรแกรม  คำนวณ  สามารถนำกิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเขามา

ประกอบในการเรียนการสอนไดในหลาย ๆ หนวยการเรียนรู  เพื ่อเปนการพัฒนาศักยภาพใหกับผู เร ียนและ 

สงเสริมาการใชเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนรู   เพื ่อใหนักเรียนมีทักษะขบวนการในการเขียน

โปรแกรมควบคุมหุนยนต   

 3.  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   

  *  พิพิธภัณฑแหงชาติธรณีวิทยาฯ คลองหลวงปทุมธานี 

  *  ทองฟาจำลอง กรุงเทพฯ 

  *  สวนสัตวเปดเขาเขียว 

  *  พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ 

  *  โครงการพระราชดำริเขาหินซอน 

  *  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ปทุมธานี 

  *  ศูนยศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา 

  *  สวนนงนุช พัทยา 

  *  พระราชวังบางปะอิน  

  *  พิพิธภัณฑเรือพระท่ีนั่ง พัทยา 

  *  สยามนิรมิต กรุงเทพฯ 

  *  พระราชวังสนามจันทรพระปฐมเจดีย 
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 4.  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในป

การศึกษาท่ีรายงาน 

ท่ีอยูแหลงการเรียนรู วิทยากรภายนอก หัวขอใหความรู 

อาจารยประจำโรงเรียนแพทย

รามาธิบดี  สถาบันการแพทยจักรีนฤบ

ดินทร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.ดิลก    ปนฮวน การเตรียมตัวในการศึกษาแพทย 

ฝายพัฒนานวัตกรรม กลุมวิจัยและ

พัฒนานิวเคลียร  สถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียรแหงชาติ(องคการมหาชน) 

นายจักรกฤช   แสงกรกฎ นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ตะวันออก 

ดร.สุรางคนา    สุขเลิศ 

ดร.นนทศักดิ์    เปยมผล 

ดร.ปทมา        ธรรมดี 

ดร.วิชิต          เกตุพงษ 

ผศ.อโณชา      บูรมปรมากุล 

ดร.ปวีณอิศรัชต   เคนจัน 

การเตรียมตัวในการศึกษา วิชาสัตว

ศาสตร  คณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.มนตรี    ทองคำ อาจารยประจำภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

อาจารยจันทมาส   จันทราช อาจารยประจำภาควิชาชีววิทยา

ประยุกต  คณะวิทยาศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ดร.เทิดขวัญ        ชางเผือก อาจารยประจำภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.ศ.ทิพวรรณ    คลายบุญมี อาจารยประจำภาควิชาฟสิกส คณะ

วิทยาศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ดร.วิฑูรย           ยินดีสุข อาจารยประจำภาควิชาฟสิกส คณะ

วิทยาศาสตร 

ศูนยพัฒนาการเกษตรชุมชน คุณลินดา          ขมเล็ก 

คุณสุรัตน          ขมเล็ก 

อาชีพเกษตรกร เพาะเลี้ยงปลา

เศรษฐกิจ   

ว ิสาหกิจชุมชนกลุ มแมบานเกษตร

ปากน้ำโจโล 39/4 ต.ปากน้ำ  

อ.บางคลา   จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณบุญมี           ศรีสุข ชื่อขนมไทยชนิดตางๆ 
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ท่ีอยูแหลงการเรียนรู วิทยากรภายนอก หัวขอใหความรู 

สวนสมเด็จ ถ.มรุพงษ   

ต.หนาเมือง อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณกมลทิพย  มหาปญญาวงค ชื่อและการดูแลดอกไม 

100/9  ม.3 ต.ลาดขวาง  

อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณอัจฉรา     ปนผองแผว ชื่อและลักษณะของสัตวชนิดตางๆ 

14/1 หมู 6  ต.สาวชะโงก      

อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณมณีรัตน    อิทธิโยภาสกุล ชื่อ /พันธุ/ และลักษณะของ

มะพราว 

โชวรูมรถ MG บูรพา ฉะเชิงเทรา   

88 ม.6 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณวสันต       วโรกร รถประเภทตางๆ 

51/2 ม.4  ต.หนองตีนนก   

อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณลินดา        ขมเล็ก การปลูกผักชนิดตางๆ 

59 ม.3 ต.กอนแกว   

อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา  

คุณจิดาภา      หิรัญเจริญวงศ การเลี้ยงปลา 

71/1 ต.หนาเมือง  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณกมลทิพย     มหาปญญาวงศ การปลูกกลวย 

บริษัทปยพรฟารม-9999 

19/1 ม.2 ต.เทพราช  

อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  

คุณปยพร         เจริญสุข ลักษณะของไข และการคัดไขขนาด

ตางๆ 

สมบูรณพันธุปลา 51/4 ม.4 ต.หนอง

ตีนนก อ.บานโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณละออง        ขมเล็ก 

คุณเกศริน         คงทอง 

การเลี้ยงปลาชนิดตางๆ 

กุงเหล็กฟารม 44/4 ม.3  

ต.คลองประเวศ อ.บานโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรา  

คุณไกสร           อื้อเทียน 

คุณสวน            เกิดแกว 

 

การเลี้ยงกุง 

ศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรียวิถีชุมชน

ตำบลสิบเอ็ดศอก  36 ม.1 ต.สิบเอ็ด

ศอก อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณชลิตา          ไทยแกน ลักษณะของพืชชนิดตาง ๆ 

120-122 ถ.พานิช   

ต.หนาเมือง อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณอโณทัย       สุนทรเกษม 

 

ลักษณะของผลไม และการแปรรูป 
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ท่ีอยูแหลงการเรียนรู วิทยากรภายนอก หัวขอใหความรู 

3/91 หมูบานเจริญรัตนวิล 

ม.3 ต.บางกรูด  อ.บานโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณสายรุง       วิริยุตตศิลป การทำขนมปงชนิดตางๆ 

21/3  หมู 14  

ต.นครเนื่องเขต อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณอัญชลี       เจริญบูลยวิวฒัน ชื่อและการปลูกผลไมชนิดตางๆ 

ศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรียวิถีชุมชน

ตำบลสิบเอ็ดศอก  36 ม.1 ต.สิบเอ็ด

ศอก อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณชลิตา         ไทยแกน วิธีการปลูกผัก 

รานงี่อั้นตึ้ง  294-396  

ถ.พานิช  ต.หนาเมือง   

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณลำพูน      ขนทรัพย การเลือกใชสมุนไพร/สมุนไพรจีน 

สวนสมเด็จ ถ.มรุพงษ  ต.หนาเมือง  

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณกมลทิพย    มหาปญญาวงค ชื่อและลักษณะของใบไมชนิดตางๆ 

ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนบานคลองเอว

จระเข   หมูท่ี 11   ตำบลทาไข  

อำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คุณอัสดา       รัตนสิทธิ์ การปลูกผักบุง 

39 ม.1 ต.บางกะไห  อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

คุณประสิทธิ์      จอกแกว 

คุณนฤดี           จอกแกว  

การเลี้ยงกุง 

บานสวน 7/1 ม.1  ต.ทาไข  อ.เมือง   

จ.ฉะเชิงเทรา  

คุณจีระ            ทรัพยสมบูรณ 

ร.ต.ณรงค         ทรัพยสมบูรณ 

การปลูกกลวย 

บริษัทเอ็มเอ็นคอมฟวออฟเซท  

เลขที่ 488-490 

ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

คุณมนัส           ต้ันงาม 

 

การพิมพหนังสือ 
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8. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา 1. จุดหมายของชีวิต  คือ  การรูจักสัจธรรมและการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอ

เกิดแหงชีวิต 

2.  มนุษยทุกคนตองทำงาน  ความวิริยะ  อุตสาหะ  เปนหนทางนำไปสูความสำเร็จ  

ดังคติพจนท่ีวา  LABOR  OMNIA  VINCIT 

วิสัยทัศน โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล  และเนน

ตามจิตตารมณ นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

 

พันธกิจ 1. สงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู

วิถีสากล  และเนนจิตตารมณืนักบุญหลุยส  มารียกรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญ

หลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนน

ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

 

เปาหมาย 1.  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนน

จิตตารมณ  นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

2.  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศึกษาสูวิถีสากลและเนนตามจิต

ตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

3.  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถึสากลและ

เนนจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

4.  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณ  เอกลักษณ  ของสถานศึกษาสูวิถี

สากล  และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

5.  สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากล  และเนน 

    จิตตารมณ  นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

6.  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญ

หลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

7. โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากลและเนน 

    จิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ เปาหมายท่ี 1 

 ยุทธศาสตรที ่ 1. ส งเสร ิมใหผ ู เร ียนมีความเปนเล ิศดานว ิชาการ และมี

ความสามารถคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 2. สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรที่ 3. สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ 4. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ 

 ยุทธศาสตรที่ 5. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญ

หลุยส มารีย      กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 ยุทธศาสตรที่ 6. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี และมีความสุข 

เปาหมายท่ี 2 

 ยุทธศาสตรท่ี 1. โรงเรียนบริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตา

รมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 ยุทธศาสตรที่ 2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอยางมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรที่ 3. “SLC” ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี 3 

 ยุทธศาสตรที่ 1. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล และตามจิต

ตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายท่ี 4 

 ยุทธศาสตรท่ี 1. สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณของ

สถานศึกษาสูวิถึสากล และตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง

ฟอรต 

เปาหมายท่ี 5 

 ยุทธศาสตรท่ี 1. โรงเรียนสงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และ

เนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายท่ี 6 

 ยุทธศาสตรท่ี 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 เปาหมายท่ี 7 

 ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยส ู ว ิถีสากล และตาม 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 ยุทธศาสตรที่ 2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 21” 

เอกลักษณ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีเดน เนนภาษา พัฒนาสูวิถีสากล 

อัตลักษณ ศิษยเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล้ำ จริยธรรมเดน 

 

9.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

เปาหมาย 

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

เปาหมายที ่

1 

 

1. กิจกรรม

สงเสริม

สุขอนามัย 

578 
ยอด

เยี่ยม 
91.30 

ยอด

เยี่ยม 
1 1 2 

2.กิจกรรมจัด

ประสบการณ

ประจำวัน

กิจกรรมหลัก 6 

กิจกรรม / STEM 

Education 

578 
ยอด

เยี่ยม 
91.20 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,7 1 6 

3.กิจกรรมทัศน

ศึกษาระดับ

ปฐมวัยปที่ 1 

578 
ยอด

เยี่ยม 
93.76 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 2 

4.กิจกรรมทัศน

ศึกษาระดับ

ปฐมวัยปที่ 2 

578 
ยอด

เยี่ยม 
94.86 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 2 

 5.กิจกรรมทัศน

ศึกษาระดับ

ปฐมวัยปที่ 3 

 

578 

 

ยอด

เยี่ยม 

 

93.57 

 

ยอด

เยี่ยม 

 

2,3,4 

 

1 

 

2 
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เปาหมาย 

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

 6.กิจกรรมพัฒนา

ทักษะดานดนตร ี 578 
ยอด

เยี่ยม 
92.08 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 2 

7.กิจกรรมยินดี

กับบัณฑิตนอย 
578 

ยอด

เยี่ยม 
94.01 

ยอด

เยี่ยม 
5 1 2 

8.กิจกรรมบริจาค

สิ่งของเยี่ยม

ผูดอยโอกาส 

578 
ยอด

เยี่ยม 
93.10 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 2 

9.กิจกรรมนัก

อนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

578 
ยอด

เยี่ยม 
91.10 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 2 

10.กิจกรรมสภา

นักเรียนปฐมวัย 
578 

ยอด

เยี่ยม 
94.72 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 2 

11.กิจกรรม

แขงขันทักษะ

ปฐมวัย (ภายใน/

ภายนอก) 

578 
ยอด

เยี่ยม 
94.50 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,7 1 2 

 12.กิจกรรมวัน

วิชาการปฐมวัย 
578 

ยอด

เยี่ยม 
90.70 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,7 1 2 

13.กิจกรรม

พัฒนาทักษะดาน

ดนตร ี

578 
ยอด

เยี่ยม 
92.08 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 2 

14.กิจกรรม

พัฒนาทักษะดาน

ภาษา 

578 
ยอด

เยี่ยม 
91.07 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 7 

15.กิจกรรมหนู

นอยนักดารา

ศาสตร 

578 
ยอด

เยี่ยม 
93.87 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 2 
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เปาหมาย 

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

 16.กิจกรรมวัน

อาชีพและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 
578 

ยอด

เย่ียม 
93.30 

ยอด

เย่ียม 
2,3,4 1 2 

17.โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ 

Pre-IMSP 
578 

ยอด

เย่ียม 
94.58 

ยอด

เย่ียม 
5,6,8 1 7 

18.กิจกรรม

พัฒนาทักษะ

ดานภาษา 
578 

ยอด

เย่ียม 
91.07 

ยอด

เย่ียม 
2,3,4 1 7 

19.กิจกรรม

พัฒนาทักษะ

ดานเทคโนโลย ี

 

578 
ยอด

เย่ียม 
92.32 

ยอด

เย่ียม 
2,3,4 1 5 

เปาหมายที ่

2 

 

 

1.งานบริหาร

ฝายปฐมวัย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
96.23 

ยอด

เยี่ยม 
5,6,8 2 2 

2.กิจกรรม

เครือขายระดับ

ปฐมวัยปที่ 1 

578 
ยอด

เยี่ยม 
95.92 

ยอด

เยี่ยม 
5,6,8 1 2 

3.กิจกรรม

เครือขายระดับ

ปฐมวัยปที่ 2 

578 
ยอด

เยี่ยม 
91.20 

ยอด

เยี่ยม 
5,6,8 1 2 

4.กิจกรรม

เครือขายระดับ

ปฐมวัยปที่ 3 

578 
ยอด

เยี่ยม 
92.23 

ยอด

เยี่ยม 
5,6,8 1 2 

5.งานสื่อการ

เรียนรู 
578 

ยอด

เยี่ยม 
93.73 

ยอด

เยี่ยม 
5,7 1 2 

6.งานหลักสูตร 

 

 

- 

 

ยอด

เยี่ยม 

 

97.99 

 

ยอด

เยี่ยม 
 

5,7 

 

1 

 

2 
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เปาหมาย 

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

เปาหมายที ่

3 

1.งานบริหาร

ฝายปฐมวัย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
96.23 

ยอด

เยี่ยม 
5,6,8 2 2 

เปาหมายที ่

4 

1.งานบริหาร

ฝาย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
96.23 

ยอด

เยี่ยม 
5,6,8 2 2 

2.กิจกรรมจัด

ประสบการณ

ประจำวัน

กิจกรรมหลัก 6 

กิจกรรม / 

STEM 

Education 

578 
ยอด

เยี่ยม 
91.20 

ยอด

เยี่ยม 
1,2,3,4,5,7 1 6 

3.โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ 

Pre-IMSP 

578 
ยอด

เยี่ยม 
94.58 

ยอด

เยี่ยม 
5,6,8 1 7 

4.กิจกรรม

พัฒนาทักษะ

ดานภาษา 

578 
ยอด

เยี่ยม 
91.07 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 2 

5.กิจกรรม

พัฒนาทักษะ

ดานเทคโนโลย ี

578 
ยอด

เยี่ยม 
92.32 

ยอด

เยี่ยม 
2,3,4 1 5 

เปาหมายท่ี 5 

 

 

1.งานบริหาร

ฝาย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
96.23 

ยอด

เยี่ยม 
5,6,8 2 2 

2.งานหลักสูตร 
- 

ยอด

เยี่ยม 
97.99 

ยอด

เยี่ยม 
5,7 1 2 

3.งานนิเทศการ

สอน 
52 

ยอด

เยี่ยม 
97.87 

ยอด

เยี่ยม 
6 1 2 

เปาหมายท่ี 6 

 

1.งานหลักสูตร 

 

 

- 
ยอด

เยี่ยม 
97.99 

ยอด

เยี่ยม 
5,7 1 2 
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เปาหมาย 

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

 2.งานนิเทศการ

สอน 
52 

ยอด

เยี่ยม 
97.87 

ยอด

เยี่ยม 
6 1 2 

1.งานบริหาร

ฝาย 
- 

ยอด

เยี่ยม 
96.23 

ยอด

เยี่ยม 
5,6,8 1 2 

เปาหมายท่ี 7 

 

2.งานนิเทศการ

สอน 
52 

ยอด

เยี่ยม 
97.87 

ยอด

เยี่ยม 
6 1 2 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปาหมาตาม

แผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

เปาหมายที่ 1 1. กิจกรรม 

Academic Day 

2527 ดีเลิศ 83.54 ดีเลิศ ม.1 1 2 

2. กิจกรรม

กิจกรรมเพชร 

SLC 

2527 ยอด

เยี่ยม 
93.03 ยอด

เย่ียม 

ม.1 3 3 

3.งานสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

2527 ดีเลิศ 87.95 ดีเลิศ ม.1 3 1 

4.กิจกรรมติว

เจียระไนเพชร 

SLC 

2527 ดีเลิศ 89.90 ดีเลิศ ม.1 3 3 

5.กิจกรรมคาย

คณิตศาสตร 

2527 ดีเลิศ 85.20 ดีเลิศ ม.1 1 3 

6.งานสัปดาหวัน

วิทยาศาสตรและ

สิ่งแวดลอม 

2527 ยอด

เยี่ยม 
97.51 ยอด

เย่ียม 

ม.1 1 6 
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เปาหมาตาม

แผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

 7.กิจกรรม 

วันโครงงาน 

เซนตหลุยส 

2527 ยอด

เยี่ยม 

98.93 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 6 

8.งานสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

นักเรียนดาน

อาชีพ 

2527 ยอด

เยี่ยม 

92.50 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 10 

9.กิจกรรม

พัฒนาการฝก

ทักษะภาษาไทย 

2527 ดีเลิศ 86.24 ดีเลิศ ม.1 1 4, 9 

10.กิจกรรม 

Cambridge 

Center. 

2527 ยอด

เยี่ยม 

92.26 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 4 

11. SLC Study 

Experience 

2527 ดีเลิศ 86.89 ดีเลิศ ม.1 1 4 

12.  งานแนะแนว 

 

2527 ยอด

เยี่ยม 

98.00 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 3 2,  10 

13 งานกลุมสาระ

การเรียนรูการ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

2527 ยอด

เยี่ยม 

97.5 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 3 2, 10 

14.งานกลุมสาระ

การเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

2527 ยอด

เยี่ยม 

98.32 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 3 1 

15.กิจกรรมพบ

พระชำระใจ 

2527 ดีเลิศ 89.65 ดีเลิศ ม.1 3 1 

เปาหมายที่ 2 1.งานบริหาร

สำนัก

ผูอำนวยการ 

- ยอด

เยี่ยม 

97.00 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

2.งานนโยบาย

และแผน 

- ยอด

เยี่ยม 

98.31 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 
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ยุทธศาสตรตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) คุณภาพ 
ปริมาณ 

(รอยละ) คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

 3.งานประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

- ยอด

เยี่ยม 

90.60 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

4.งานบริหารฝาย

บริหารทั่วไป 

- ยอด

เยี่ยม 

78.11 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

5. งานบริหาร

ธุรการ-การเงิน 

- ยอด

เยี่ยม 

95.12 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

6. งานบริหาร

ฝายกิจการ

นักเรียน 

- ยอด

เยี่ยม 

92.03 ยอด

เยียม 

ม.2 7 1, 4, 5, 7 

7. งานบริหาร

ฝายวิชาการ 

- ดีเลิศ 89.74 ดีเลิศ ม.2 7 1, 4, 5, 7 

เปาหมายที่ 3 1.กิจกรรม 

Academic Day 

2527 ดีเลิศ 85.54 ดีเลิศ ม.1 4 3,  4 

2.กิจกรรมเขา

คายลูกเสือ 

2527 ดีเลิศ 88.25 ดีเลิศ ม.1 4 1 

3. กิจกรรมชมรม 2527 ดีเลิศ 87.00 ดีเลิศ ม.1 4 2, 4,  10 

4.กิจกรรมความรู

สูชุมชน 

2527 ยอด

เยียม 

91.17 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 5 2, 4 

5.กิจกรรม

เครือขาย

ระดับชั้น 

2527 ยอด

เยียม 

91.39 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 5 2, 4 

เปาหมายที่ 4 1.งานสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

นักเรียนดาน

อาชีพ 

2527 ยอด

เยี่ยม 

92.50 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 10 

2.กิจกรรม

พัฒนาการฝก

ทักษะภาษาไทย 

2527 ดีเลิศ 86.24 ดีเลิศ ม.1 1 4, 9 

3. กิจกรรม 

Cambridge 

Center 

2527 ยอด

เยี่ยม 

92.26 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 4 
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เปาหมาตาม

แผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

 4. SLC Study 

Experience 

2527 ดีเลิศ 86.89 ดีเลิศ ม.1 1 4 

5.งานกลุมสาระ

การเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

2527 ยอด

เยี่ยม 
98.32 ยอด

เยี่ยม 
ม.1 3 1 

6.กิจกรรมพบ

พระชำระใจ 

2527 ดีเลิศ 89.65 ดีเลิศ ม.1 3 1 

7.งานสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

2527 ดีเลิศ 87.95 ดีเลิศ ม.1 3 1 

เปาหมายที่ 5 1.กิจกรรม 

Cambridge 

Center 

2527 ยอด

เยี่ยม 

92.26 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 4 

2. SLC Study 

Experience 

2527 ดีเลิศ 86.89 ดีเลิศ ม.1 1 4 

3.กิจกรรมเยี่ยม

ผูดอยโอกาส 

2527 ยอด

เยี่ยม 

91.30 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 5 1 

4.กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิต

บุคลากร 

258 ยอด

เยี่ยม 

92.10 ยอด

เยี่ยม 

ม.3 7 5 

5. กิจกรรมเยี่ยม

บานนักเรียน 

2527 ยอด

เยี่ยม 

100 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 4 1 

6.งานสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

2527 ดีเลิศ 87.95 ดีเลิศ ม.1 3 1 

เปาหมายที่ 6 1.งานหลักสูตร

และการสอน 

- ยอด

เยี่ยม 

94.34 ยอด

เยี่ยม 

ม.2 7 1, 3 

2.กิจกรรม 

Cambridge 

Center 

2527 ยอด

เยี่ยม 

92.26 ยอด

เยี่ยม 

ม.1 1 4 
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เปาหมาตาม

แผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

เปาหมายที่ 7 1.งานทรัพยากร

มนุษย 

258 ยอด

เยี่ยม 

97.00 ยอด

เยี่ยม 

ม.3 3,  7 5 

2.งานนิเทศการ

สอน 
258 ดีเลิศ 89.25 ดีเลิศ ม.3 3,  7 5 

3.งานวิจัยและ

พัฒนา 

258 ดีเลิศ 76.32 ด ี ม.3 3,  7 5 
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10.  ผลงานของบุคลากร 

ประเภท ลำดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

ครูผูสอน 1 นางภรณุต   ศรีสุวรรณ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 2 นางวีนา   ซอดี สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 3 นายสุรัตน    มูลชัยสุข สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 4 นางสาวอมรรักษ   เจริญศรี สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 5 นายนที   ศรีสมัย สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 6 นางสาวชฎามาศ ศรีชนะวัฒน สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 7 นางสาวหทัยชนก  ศรีชนะวัฒน สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 8 นางรจนา   สุวรรณกุล สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 9 นางอมร   งามประสิทธิ์ 

 

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 10 นางสาวจิดาภา   กงทอง สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 11 นางยุพิน  บุดดาหวัง สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 12 นางสาวรัชนีวรรณ   เตาสุวรรณ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 13 นางอาภรณ   วิริยะรัมภ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 14 นางจันทนา   ศิริโสภาพงษ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 
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ประเภท ลำดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

ครูผูสอน 15 นางฐิติมา  ลายประดิษฐ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 16 นางอรอุมา   ชำนาญ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 17 นางสาวจุฑามาศ  มะหะมาน 

 

สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 18 นางพิมพพิศา   จุลศักดิ์ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 19 นางสาวหน่ึงฤทัย  ทองคำ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 20 นางสาววิลาวัณย   ยืนยง สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 21 นางสาวนฤมล  เล็กศิริ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 22 นางอาภิญญา  อรุณพงษ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 23 นางดาริกา  กลิ่นอบเชย สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 24 นางพนิตตา  จิตตอารียเทพ สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 25 นางสนิทรัตน  แสงทอง สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 26 นางเจนจิรา  เชื้อแกว สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 27 นางสาววาสนา   ปญจันตา สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

ครูผูสอน 28 นางสาวอรวรรณ  ศรีขันธมา สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน 
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11.  ผลงานของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผลงานนักเรียนดานกิจกรรม 

ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญรางวัล,

เกียรติบัตร 
1 

นายอรรณพ  พงษแพทย     ม.6/2      

1.ไดรับรางวัลรองนชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

เทควันโด การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 

35 “บุรีรัมยเกมส” วันท่ี 10-20 พฤษภาคม 

2562  

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุนมิดเด้ิลเวท น้ำหนัก 

68 – 73 กก.  การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงชาติครั้งที ่41  “อุดรธานีเกมส” ระหวาง

วันท่ี 22 -30 มกราคม 2563  

3. รางวัล Bronze Medal สังกัดทีม Taweesilp 

B  รุนอายุ 17 ปข้ึนไป เพศชาย น้ำหนัก 68 – 

74 กก.  อาคารกรีฑาในรม ศูนยกีฬาแหงชาต

ภาคตะวันออก เมืองพัทยา 

1.การกีฬาประเทศไทยและจังหวัด

บุรีรัมย 

2. กรมพละศึกษาและจังหวัดอุดรธานี 

3. GH Bank TAEKWONDO Thailand 

Championships 2019  

เหรียญรางวัล,

เกียรติบัตร 

2 

 

เด็กชายราม คำแหง  ม. 3 

1. ไดรับรางวัลเหรียญทอง   ประเภทปนสั้นยิง

เร็ว/ทีม (25M. Rapid Pistol Man/Team) 

2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทปนสั้น

มาตรฐาน/ทีม 

(25 M Standard Pistol Man /Team) 

3. ไดรับรางวัลเหรียญทอง    ประเภท ปนสั้น 

ชาย/ทีม (25M.  Pistol Man/ TEAM ) 

4. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท  ปนสั้นยิง

ชา/ทีม (50M.  Pistol Man/ TEAM)  

5.ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  ประเภท  ปนสั้น

อัดลมชาย/ทีม (10M. Air Pistol Men/Team) 

6.ไดรับรางวัลเหรียญเงิน     ประเภท ปนสั้นยิง

เร็ว บุคคล (25M. Rapid Fire Pistol Man)  

1-7 การกีฬาประเทศไทยและจังหวัด

บุรีรัมย 
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ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญรางวัล,

เกียรติบัตร 
3 

เด็กชายบริพัตร   จริยาทัศนกร ม.4       

1.ไดรับรางวัลเหรียญทอง   ประเภทปนสั้นยิง

เร็ว/ทีม (25M. Rapid Pistol Man/Team) 

2.ไดรับรางวัลเหรียญทองปนสั้นมาตรฐาน/ทีม 

(25 M Standard Pistol Man/Tame) 

3.ไดรับรางวัลเหรียญทอง    ประเภท ปนสั้น

ชาย/ทีม (25M.  Pistol Man/ TEAM ) 

4.ไดรับรางวัลเหรียญเงิน     ประเภท  ปนสั้นยิง

ชา/ทีม (50M.   Fee Pistol Man/ TEAM)  

5.ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  ประเภท  ปนสั้น

อัดลมชาย/ทีม (10M. Air Pistol Men/Team) 

6.ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงปนสั้นมาตรฐาน 

บุคคล (25m Standard pistol man) 

7.ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ปนสั้นชาย บุคคล 

(25m pistol man ) 

1-4 การกีฬาประเทศไทยและจังหวัด

บุรีรัมย 

เหรียญรางวัล,

เกียรติบัตร 
4 

นายแทนกาย  คำแหง   ม.6  

1.ไดรับรางวลัเหรียญทอง   ประเภทปนสั้นยิง

เร็ว/ทีม (25M. Rapid Pistol Man/Team) 

2.ไดรับรางวัลเหรียญทองปนสั้นมาตรฐาน ทีม 

(25M Standard Pistol Man / Team) 

3.ไดรับรางวัลเหรียญทอง    ประเภท ปนสั้น 

ชาย/ทีม (25M.  Pistol Man/ TEAM ) 

4.ไดรับรางวัลเหรียญเงิน     ประเภท  ปนสั้นยิง

ชา/ทีม (50M.  Pistol Man/ TEAM)  

5.ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  ประเภท  ปนสั้น

อัดลมชาย/ทีม (10M. Air Pistol Men/Team) 

6.ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ปนสั้นมาตรฐาน บุคคล 

(25M Standard Pistol Man ) 

7.ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท ปนสั้นยิง

เร็ว บุคคล (25M. Rapid Fire Pistol Man 

1-5 การกีฬาประเทศไทยและจังหวัด

บุรีรัมย 
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ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

รับเหรียญ , 

ถวย รางวัล 
5 

เด็กชายฐาภพ  จันทรเกษ ป.4/5  

1.รับเหรียญ รางวัล เหรียญเงิน แขงขันฟุตบอล 

ในนามแปดริ้วจูเนียร รุน U-9 ณ. สนามกีฬาสุบิน 

 ( เปาเปยมทรัพย )  7 เม.ย. 2562  

 

2.รับถวยรางวัล ชนะเลิศ อันดับ1 แขงขัน

ฟุตบอล ในนามแปดริ้วจูเนียร  รุน  U – 10 ณ. 

สนาม BFC Bangsaen football club ( 

มิตรภาพลูกหนัง ) 

 

 6 

ด.ช.ภูร ิ ภวะกุล ป.2/5  

1. 2. รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 (เหรียญ

ทองแดง) ในการแขงขันเทควันโด  "The 1 

Thailand Kimunyong Open Ayutthaya 

Taekwondo Championship 2019 

วันท่ี 20 เมษายน 2562  

1.สมาคมกีฬาแหงจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 7 

ด.ช. ปรัณชัย  หนองใหญ  ป.4  

1. ไดเขารวมการแขงขันรับรางวัลชนะเลิศ 

แขงขันฟุตบอลเยาวชน รุนอายุไมเกิน 9 ป  

รายการ CITI U 9 Soccer League ระหวาง

วันท่ี 27 มกราคม - 12 พฤษภาคม 2562 ณ 

สนามฟุตบอลไทเบฟฟุตบอลอคาเดมี่ กรุงเทพฯ 

 

ถวยรางวัล , 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 

8 

ด.ช.ณัฐภาคย  โรจนสิรกวิน ป.6/2 

1. ชนะเลิศ กีฬา เทควันโด รุน 11 – 12 ป การ

แขงขันชิงชนะเลิศแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำป 2562 “แปดริ้วเกมส 2019 “ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2562  

2. ไดรับรางวัล  BRONZE MEDAL (เหรียญ

ทองแดง)   เทควันโด  ตอสู A เยาวชน 11-12 ป 

ชาย D 31-34 กก. Kasaetsart Taekwondo 

Championship วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 

  

1. สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา 

4. อยุธยาโอเพน แชมปเปนนชิพ 2019 

วันท่ี 17 -18 สิงหาคม 2562 
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ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

  

3. เหรียญทอง รุนอายุ 11-12 ป ชาย D 31-34 

KG. เทควันโด นานาชาติ 5th The Heroes 

International Championship 2019 

4. เหรียญทองประเภทตอสู และ ถวยนักกีฬา

ยอดเยี่ยม รุนอาย ุ11-12 ป 

5. ไดรับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด รุนอายุ 

11- 12  ป วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563   

5. สมาคมกีฬาแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

และสำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ถวยรางวัล , 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 

9 

นายสิรภพ  กงแกว  

1. ไดรับรางวัล ชนะเลิศ  กีฬาเทควันโด  รุน 15 

-17 ป  การแขงขันชิงชนะเลิศแหงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประจำป 2562 “แปดริ้วเกมส 

2019” วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

2.ไดรับรางวัล GOLD MEDAL (เหรียญทอง)   เท

ควันโด  ตอสูเกาะไฟฟา A เยาวชน 15-17 ป 

ชาย J +78 กก.Kasaetsart Taekwondo 

Championship วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 

3. เหรียญทอง รุนอายุ  15-17  ป ชาย J+78KG. 

เทควันโด นานาชาติ 5th The Heroes 

International Championship 2019 

4.เหรียญทองประเภทตอสู รุนอายุ 15-17 ป 

1. สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา 

อยุธยาโอเพน แชมปเปนนชิพ 2019 วันที่ 

17 -18 สิงหาคม 2562 

 10  

ด.ญ.อาภาวรรณ  ชุนหะศรี  

1. รองชนะเลิศ ชนะเลิศ  กีฬาเทควันโด  รุน 15 

-17 ป  การแขงขันชิงชนะเลิศแหงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประจำป 2562 “แปดริ้วเกมส 2019 

“ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  

2.เหรียญเงินประเภทตอสู และ เหรียญทองทารำ

พุมเซ รุน 15-17 ป 

3. ชนะเลิศอันดับ 3 แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน 

ของกรมพลศึกษา ประเภท แบนตั้มเวท รุนอายุ

ไมเกิน 16 ป  วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

3. กรมพละศึกษา วันท่ี 7 กุมภาพันธ 

2563 

3. สมาคมกีฬาแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

และสำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จ. ฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

  
4. ไดรับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด รุนอายุ 

15-17 ป วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 

 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
11 

ด.ช.ชนกันต  ชนะพละพล 

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา 

ยูยิตสู - ตอสู รุน 39 กก. 12 ป  การแขงขันชิง

ชนะเลิศแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำป 2562 

“แปดริ้วเกมส 2019 “ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูยิตสู - 

NEWAZA รุน 39 กก. 12 ป  การแขงขันชิง 

ชนะเลิศแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำป 2562 

“แปดริ้วเกมส 2019” วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูยิตสู - 

DUO รุน 39 กก. 12 ป  การแขงขันชิงชนะเลิศ

แหงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำป 2562 “แปดริ้ว

เกมส 2019” วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

4. รางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู NEWAZA 12-13 

ป รุน D  รุนน้ำหนักไมเกิน 42 กก. วันที่ 22 

มิถุนายน 2562  

5. รางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู FIGHTING  12-13 

ป รุน D  รุนน้ำหนักไมเกิน 42 กก. วันที่ 22 

มิถุนายน 2562 

1-3. สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4-5. Palladium Ju Jitsu 

Championship 2019  

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
12 

ด.ช. ทัศนพล  รักษากิจ 

1. รางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู - Fighting 12 – 

13  ป ชาย   การแขงขันชิงชนะเลิศแหงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประจำป 2562 “แปดริ้วเกมส 

2019” วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

2. รางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู Newaza รุน 12 – 

13  ป ชาย   การแขงขันชิงชนะเลิศแหงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประจำป 2562 “แปดริ้วเกมส 2019 

“ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

1-3. สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4-5. Palladium Ju Jitsu 

Championship 2019   
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ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

  

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูยิตสู Dip-

Male รุน 12 – 13  ป ชาย   การแขงขันชิง

ชนะเลิศแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำป 2562 

“แปดริ้วเกมส 2019 “ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

4. รางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู NEWAZA 12-13 

ป รุน D  รุนน้ำหนักไมเกิน 34  กก. วันท่ี 22 

มิถุนายน 2562  

5. รางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู NEWAZA NO GI  

12-13 ป รุน D  รุนน้ำหนักไมเกิน 34 กก. วันท่ี 

22 มิถุนายน 2562   

6. รางวัลเหรียญเงิน กีฬายูยิตสู FIGHTING  รุน 

12-13  ป รุน B  น้ำหนักไมเกิน 34 กก. วันท่ี 22 

มิถุนายน 2562 

7. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย ยุวชนอายุไมเกิน 

12-13 ป  วันที่ 22 มิถุนายน 2562 Palladium 

Ju Jitsu Championship 2019   

 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 

13 

 

 ด.ช. คณพศ  เช็งสวย ป.5/4 

1. เหรียญเงิน กีฬายูยิตสู FIGHTING ยุวชน ชาย 

10-11 ป รุน E น้ำหนักไมเกิน 38 กก.  วันท่ี 30-

31 มีนาคม 2562  ยูยิตสูชิงชนะเลิศแหงประเทศ

ไทย 2019    

2. เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู NEWZA ยุวชน 

ชาย 10-11 ป รุน E น้ำหนักไมเกิน 38 กก.  

วันท่ี 30-31 มีนาคม 2562  ยูยิตสูชิงชนะเลิศ

แหงประเทศไทย 2019  

3. เหรียญทองแดง กีฬายยูิตสู NEWZA NO GI  

ยุวชน ชาย 10-11 ป รุน E นำ้หนักไมเกิน 38 

กก.  วันที่ 30-31 มีนาคม 2562  ยูยิตส ู

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 2019  

 

1.-3. นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแหง

ประเทศไทย   

4.-6. สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7-9. Palladium Ju jitsu 

championship 2019   
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ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

  

4. รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา ยูยิตสู FIGHTING 

รุน 7-12  ป แปดริ้วเกมส 2019  

วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

5. รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬา ยูยิตสู DUO 

CLASS รุน 7-12 ป   แปดริ้วเกมส 2019  

วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

6. รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา ยูยิตสู NEWZA รุน 

7-12 ป   แปดริ้วเกมส 2019 วันที่ 30 มิถุนายน 

2562 

7. เหรียญเงิน JU Jitsu Championship 2019 

Newza  รุน 10-11 ป น้ำหนักไมเกิน 38 กก.  

วันท่ี 22 มิถุนายน 2562  

8. เหรียญเงิน JU Jitsu Championship 2019 

Newza NO GI  รุน 10-11 ป น้ำหนักไมเกิน  

38 กก. วันที่ 22 มิถุนายน 2562 

9. เหรียญเงิน JU Jitsu Championship 2019 

Fighting รุน 10-11 ป น้ำหนักไมเกิน 38 กก. 

วันท่ี 22 มิถุนายน 2562 

 

 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 

14 

 

ด.ช.เกริกเกียรติ  สุดชู ม.3/5  

1. รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา ยูยิตสู FIGHTING 

รุน 15 ป แปดริ้วเกมส 2019 วันท่ี 30 มิถุนายน 

2562 

2. ชนะเลิศอันดับ1 กีฬา ยูยิตสู DUO CLASS รุน 

15 ป   แปดริ้วเกมส 2019 วันที่ 30 มิถุนายน 

2562 

3. ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา ยูยิตสู NEWZA รุน 15 

ป   แปดริ้วเกมส 2019 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 

 

1-3. สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 

15 

 

ด.ช.สุรเกียรต ิ สุดช ูป.5/4  

1.ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา ยูยิตสู FIGHTING รุน 

10 ป แปดริ้วเกมส 2019 วันท่ี 30 มิถุนายน 

2562 

2. ชนะเลิศอันดับ1 กีฬา ยูยิตสู DUO CLASS รุน 

10 ป   แปดริ้วเกมส 2019 วันที่ 30 มิถุนายน 

2562 

3. ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา ยูยิตสู NEWZA รุน 10 

ป แปดริ้วเกมส 2019 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

1-3. สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
16 

ด.ช.ธนกร  แสงอรุณ  ม.3/1  

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
17 

ด.ช.ชณาเทพ  บุญราช ม.3/2   

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
18 

ด.ช.วชัรพล ศรีจันทร ม.3/1  

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
19 

นายนครินทร  สุดสวยสด ม.4/3 

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
20 

ด.ช.สันติภาพ ทิพสิงห  ม.3/4 

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
21 

ด.ช.จิรวฒัน  วงษจินดา  ม.3/1 

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
22 

ด.ช.ธงชัย  พวงมาลัย ม.3/3   

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
23 

ด.ช.กรวิชญ  พิลาคลัง  ม.3/2  

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
24 

ด.ช.ปยะนันท  วัฒนะเวชศักด์ิ ม.3/4 

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
25 

นายชาญวิทย  มิตรวงศ  ม.4/3 

1. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป 

"แปดริ้วเกมส วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

1.สมาคมแหงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญ ,  

เกียรติบัตร 
26  

 นายชุติเดช  อนุกูลวรรธกะ  ม.6/1 

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 6 (เหรียญทองแดง) 

50m.  Freestyle  เวลา 25.74 ระหวางวันท่ี 22 

– 30 มกราคม 253 ณ จังหวัดอุดธานี  

2. รางวัลเหรียญทองแดง  ชิงแชมปภาคกลาง 1 

ป 2562 Freestyly 50 เมตร วันที่ 12 -14 

ตุลาคม 2563  

1.กรมพลศึกษา และจังหวัดอุดรธาณี การ

แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ 

ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส” 

2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต

สุวรรณภูมิ 
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ผลงานนักเรียนดานวิชาการ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญทองแดง 3 นายณภัทร           เจริญบูลยวิวัฒน การแขงขันโอลิมปกระดับชาติ คร้ังที่5 

(จัดโดยมูลนิธิ สอวน.) 

เหรียญทองแดง 3 นายอภิวิชญ            วิศาลเลิศศิริ 

นายพนธกร             โอภาสตระกูล 

นายฌอน                เซ็พเพอรส 

นางสาวจิดาภา         บัวนอย 

นางสาวธรรมณัฐสรณ  เกษมสุข 

นายแทนกาย            คำแหง 

ประกวดโครงงานส ิ งประด ิษฐ  และ

นว ัตกรรมคร ั ้ งท ี ่  9  มหาว ิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 2 เด็กหญิงเขมิกา          เจรีรัตน การแขงขันหมากลอมมัธยมลีก 2562  

ดิว ิช ั ่น1  ของสมาคมหมากลอมแหง

ประเทศไทย 

 5 นายณัฐกิตต           อริยมฐานมานนท 

นายพัสกร              ศรีบุญเจริญ 

นายสิรวิชญ            ทิมสุวรรณ 

นายธารากร            เขียวขำ 

นายติณณ              ยังสมบูรณ 

การแขงขันหมากลอมมัธยมลีก 2562  

ดิวิชั ่น1-2  ของสมาคมหมากลอมแหง

ประเทศไทย ไดลำด ับที ่  5 จาก 10 

โรงเรียน 

ชมเชย  เด็กชายธนฉัตร         เจ็งกุหลาบ 

เด็กชายธไนศวรรย     จันทรเทศ 

เด็กหญิงสิริยากร       ตั้วมาก 

การแขงขัน Science Show  

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาสระแกว 

เหรียญทอง 1 เด็กชายชวิศภัฒน      พิมพสอน 

เด็กชายอังศุธร          งามประสิทธิ ์

เด็กชายคณิศร          ตันสวุรรณรัตน 

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนตน ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฎพระนคร 

เหรียญทองแดง 3 เด็กหญิงบวรลักษ    เหลืองเจริญพัฒนะ 

เด็กชายชยธร         ศรีคชา 

เด็กหญิงจันทรัสม    ศรีประเสริฐ 

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนตน ณ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนคร 

เหรียญทอง 1 นายฐนกร              ศรีมงคล 

นายกฤษฎา            ฉิมประเสริฐ 

นายพัสกร              ศรีบุญเรือง 

 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 

Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญทอง 1 นายอติวิชญ            กวางทอง 

นายพิสิฐ                นาคภกัดี 

นางสาวกัลรณัฎฐ      สวุพานิชกิตติกร 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 

Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

เหรียญทอง 1 เด็กชายธนฉัตร          เจ็งกหุลาบ 

เด็กชายธไนศวรรย      จันทรเทศ 

เด็กหญิงสิริยากร         ต้ัวมาก 

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนตน ณ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนคร 

ชมเชย  เด็กชายธนฉัตร           เจ็งกุหลาบ 

เด็กชายธไนศวรรย       จันทรเทศ 

เด็กหญิงสิริยากร         ต้ัวมาก 

การแขงขันทางวิทยาศาสตร ของสมาคม

วิทยาศาสตรแหงชาติในพระบรม

ราชูปถัมภ 

ชมเชย  เด็กชายอังศุธร           งามประสิทธิ ์

เด็กหญิงธัญพิชชา        คงเมือง 

การแขงขันกระบวนการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร 

รางวัลชมเชย  เด็กหญิงพิมพอร         บุญศรีพิทักษ การแข งข ันวาดภาพความค ิดร ิ เ ริ่ ม

ส ร  า ง ส ร ร ค  แ ล ะจ ิ น ต น า ก า ร ท า ง

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ณ ศูนย

วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาสระแกว  

จ.สระแกว 

เหรียญทอง 1 เด็กชายธนดล         รัตโนภาส  

เด็กหญิงเขมจิรา         รัตนพิบูลย  

ก า รแ ข  ง ข ั น ตอบป ญหา ทา ง ด  าน

วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา 

ณ ศูนย ว ิทยาศาสตรเพื ่อการศ ึกษา

สระแกว จ.สระแกว 

รางวัลชมเชย 

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

 เด็กชายชินพัฒน         ปลาทอง 

เด็กหญิงชุติมา         ทองผา 

   

การแขงขันส ิ ่งประดิษฐจากเศษวัสดุ

เหล ือใช   ณ ศ ูนย ว ิทยาศาสตร  เพื่อ

การศึกษาสระแกว จ.สระแกว 

เหรียญทองแดง 3 เด็กชายพงศภัค         มีกุลศล  

เด็กหญิงอาริ         โรห 

ก า รแ ข  ง ข ั น ตอบป ญหา ทา ง ด  าน

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เหรียญเงิน 2 นายฐนกร         ศรีมงคล 

นายกฤษฎา         ฉิมประเสริฐ 

นายพัสกร         ศรีบุญเจริญ 

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญทอง 1 เด็กชายเกริกเกียรติ      สุดช ู  

เด็กชายภูริณัฐ         สุขดานนท 

นายรัชชานนท         หอมจันทร  

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

รางวัลพิเศษ   นางสาวชรินรัตน         สุขสันติกู 

นางสาวกัญญาณัฐ       ไพรินพาณิช 

การแขงขันตอบปญหาความรูทั่วไปทาง

ว ิทยาศาสตร   (ภาษาไทย) ณ คณะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รางวัลชมเชย  นายฌอน  เช็พเพอร 

นายฐนกร  ศรีมงคล 

การแขงขันตอบปญหาความรูทั่วไปทาง

วิทยาศาสตร (ภาษาอังกฤษ) ณ คณะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เหรียญเงิน 2 เด็กชายชินพัฒน            ปลาทอง 

เด็กชายกันตพงษ           อุดมศิล  

เด็กชายธนกฤต            เทพสัตรา

  

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ ระดับ

ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษ า ต อ น ต  น  ณ  ค ณ ะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เหรียญทองแดง 3 นายมคร  ผลาผล  

นายณัฐภัทร สุนทรวลรนนท 
 

 

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ ระดับ

ม ั ธ ย มศ ึ ก ษ าต อนป ลา ย  ณ  ค ณะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เหรียญทองแดง 3 นายจิรเจตน         แกวดวง  

นายคณิน         โลกาพิพัฒน 

นายณัฐนันท         เหลืองอรามวิฑูร

  

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ ระดับ

ม ั ธ ย มศ ึ ก ษ าต อนป ลา ย  ณ  ค ณะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

เหรียญทองแดง 3 เด็กชายราม   คำแหง 

เด็กชายพงศภัค             มีกุศล  

เด็กหญิงเมษนี             โอนธรรม 

 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญทองแดง 3 เด็กหญิงชุติกาญจน จรัลพงษ

เด็กหญิงฟองสม            แกวรอด

เด็กหญิงพัชราภา            คุณาวุฒ ิ

   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ-

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช-

ส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมาร ี  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

เหรียญทอง 1 เด็กชายเกริกเกียรติ สุดชู  

เด็กชายภูริณัฐ           สุขดานนท 

เด็กชายรัชชานนท หอมจันทร
   

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ-

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช-

ส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมาร ี  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

เหรียญทองแดง 3 นางสาวอาภิณญา สิมะรัตนมงคล 

นางสาวสิริกร            ความมานะ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ-

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช-

ส ุดาฯ สยามบรมราช กุมาร ี  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

เหรียญทองแดง 3 นางสาวปรียาภรณ วิริยะรัมภ

นางสาวภชร  โรจนภานุกร

   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ-

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช-

ส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมาร ี  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

เหรียญทองแดง 3 นายพิสิฐ         นาคภัคดี 

นายอติวิชญ         กวางทอง 

นางสาวกัลรณัฏฐ        สุวพานิชกิตติกร

   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ-

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช-

ส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมาร ี  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รางวัลชมเชย  นายณภัทร        เจริญบูลยวิวัฒน

   

การแขงขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7  

(ลำด ับท ี ่  21 ของประเทศ) ช ิงถ วย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระ

มหารัชมงคลมุนี  ณ โรงเรียนสุรศักด์ิ

มนตรี  

ผานการอบรม

หลักสูตรโอลิมปก

วิชาการ คาย 1 

สอวน. 

 นายฐนกร         ศรีมงคล ฟ  ส ิ กส   ณ ศ ูนย   สอวน .  โ รง เร ี ยน

ว ิทยาศาสตร จ ุฬาภรณราชว ิทยาลัย 

จังหวัดชลบุร ี

ผานการอบรม

หลักสูตรโอลิมปก

วิชาการ คาย 1 

สอวน. 

 นางสาวชรินรัตน         สุขสันติกูล 

นายฌอน         เช็พเพอรส

  

ชีววิทยา ณ ศูนย สอวน. โรงเรียนวัดปา

ประดู จังหวัดระยอง 

ผานการอบรม

หลักสูตรโอลิมปก

วิชาการ คาย 1 

สอวน. 

 เด็กหญิงณิชา         จิรพันธโชติกุล

  

เคมี ณ ศูนย สอวน. โรงเรียนชลกัลยา- 

นุกูล จังหวัดชลบุร ี

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงเขมจิรา         รัตนพิบูลย 

เด็กหญิงวลิษชญา        มวงศรี  

เด็กชายธนดล         รัตโนภาส 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ระด ับประถมศึกษาปท ี ่  4 – 6 ของ

สถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงณิชา          จิรพันธโชติกุล

เด็กชายณัฐธพงษ         พิทักษศิลป 

เด็กชายนฤนาท          เจริญบูลยวิวัฒน 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ระด ับประถมศึกษาปท ี ่  4 – 6 ของ

สถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญทอง 1 นายเกริกเกียรติ  สุดชู  

นายรัชชานนท  หอมจันทร 

เด็กชายภูริณัฐ  สุขดานนท 

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร  

ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

– 3 ของสถานศึกษาเอกชน จ ังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
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เหรียญทอง 

 

1 เด็กชายราม  คำแหง  

เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งเสถียรกิจ 

เด็กหญิงเมษนี  โอนธรรม 

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร  

ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับมัธยมศึกษาป

ที่ 1–3ของสถานศึกษาเอกชน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

เหรียญทอง 1 เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ 

เด็กหญิงสิริยากร  ตั้งมาก  

เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุ 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร 

(Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 

1 – 3 ของสถานศึกษาเอกชน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

เหรียญทอง 1 เด็กชายชินพัฒน  ปลาทอง 

เด็กชายธนกฤต  เทพสัตรา 

 

 

การประกวดผลงานสิ ่งประดิษฐทาง

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 

3 ของสถานศ ึกษาเอกชน จ ั งหวัด

ฉะเชิงเทรา 

เหรียญทองแดง 3 นายณัฐภัทร                 ต้ังเสถียรกิจ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สาขา

ว ิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย

บูรพา 

เหรียญเงิน 2 เด็กชายพงศภัค             มีสกุล 

เด็กชายราม                 คำแหง 

เด็กหญิงเมษนี              โอนธรรม 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสาขา

ชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เหรียญเงิน 2 เด็กชายพงศพิพรรธ        ตันติศรีไกรแสง

เด็กชายกฤติณ              พัฒนธำรงรชต 

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาของ

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงชนิกานต       เกตุวิมล 

เด็กหญิงอนัญญา        ภักดี 

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาของ

ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

เหรียญทองแดง 3 นายจิราเจตน            แกวดวง 

นายณัฐนันท             เหลืองอรามวิกูล 

นายกฤษฎา              ฉิมประเสริฐ 

การแขงขันตอบคำถามสงครามแหง

ปญญา ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

หมวดวิชาคณิตศาสตร 

 

เหรียญทองแดง 3 นายพนธกร               โอภาสตระกูล การแขงขันตอบคำถามสงครามแหง

ปญญา ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หมวดวิชาเคมี 
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เหรียญเงิน 2 นางสาวอภิญญา         สิมะรัตนมงคล การแขงขันตอบคำถามสงครามแหง

ปญญา ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

หมวดวิชาเคมี 

เหรียญเงิน 2 นายพิสิฐ                   นาคภักดี การแขงขันตอบคำถามสงครามแหง

ปญญา ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

หมวดวิชาชีววิทยา 

เหรียญทอง 1 นางสาวสิริกร             ความมานะ 

เหรียญทอง 1 นายฌอน                  เช็พเพอรส 

เหรียญเงิน 2 นายณัฐนันท              เหลืองอรามวิฑูร การแขงขันตอบคำถามสงครามแหง

ปญญา ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

หมวดฟสิกส 

เหรียญทอง 1 นายกฤษฎา               ฉิมประเสริฐ 

เหรียญทอง 1 นายฐนกร                 ศรีมงคล 

เหรียญทองแดง 3 นางสาวพิชชา              ศิริโสภาพงษ 

นายวุฒิพงศ                วรสทิธิ ์

การแขงขันประกอบอาหารจานหลัก 

ประเภทเปรี้ยวหวาน ณ โรงเรียน

อัสสัมชัญศรีราชา 

เหรียญทอง 1 เด็กชายธนดล           รัตโนภาส 

เด็กชายพงศภัศ         บุญโปรง 

เด็กหญิงเขมจิรา        รัตนพิบูลย 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ระดับชั้นป.4-ป.6งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา   

เหรียญทองแดง 3 เด็กชายกฤติน            พัฒนธำรงรชต 

เด็กชายพงศพิพรรธณ   ตันติศรีไกรแสง 

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ระดับชั้นป.1-ป.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา   

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงวาสิตา         สุชิน การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ระดับชั้นม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา   

เหรียญเงิน 2 นางสาวกองแกว  เงินทอง การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ระดับชั้น ม.4-ม.6  ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา   
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เหรียญเงิน 2 เด็กชายนฤนาท       เจริญบูลยวิวัฒน การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา   

เหรียญทอง 1 นางสาวจิดาภร       บัวนอย การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

ระด ับช ั ้น  ม.4-ม.6 ศ ิลปห ัตถกรรม

นักเร ียน คร ั ้งท ี ่  69 ระดับเขตพื ้นท่ี

การศึกษา   

เหรียญทอง 1  เด็กชายธีรัช          ความมานะ 

 เด็กหญิงนัทธมน     ศรีบุญเจริญ 

 เด็กหญิงภัทรภร      พิพรพงษ 

 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  

ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง

คณิตศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3  

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทอง 

 

1 นายธนโชค           สมประเสริฐ 

นางสาวพิมพณดา   อมรวัชรีรุจน 

นายสุชัจจ             มีอนันต 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  

ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง

คณิตศาสตร ระดับชั้นม.4-ม.6 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทอง 1 นายธนกฤต  เทพสัตรา 

เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิ์เสรวีงศ 

นายเกริกเกียรติ  สุดช ู

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  

ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร

ไปประยุกตใช ระดับชั้นม.1-ม.3 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทอง 

 

1 นางสาวกมลรัตน  วิบูลย 

นายกฤษฎา  ฉิมประเสริฐ 

นางสาวจุฬาลักษณ  เดชอนันต 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  

ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร

ไปประยุกตใช ระดับชั้นม.4-ม.6 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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   ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทองแดง 3 เด็กชายกวีเอก        คนตรง  

นางสาวธนาพร       พิพรณพงษ 

การแขงขันสรางสรรคผลงาน

คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP 

ระดับชั้นม.1-ม.3  การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ป

การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทองแดง 3 นางสาวปภัสสร       เนียรมงคล 

นางสาวเอมมิกา      สันติสุขโพธา 

 

การแขงขันสรางสรรคผลงาน

คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP 

ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ป

การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทองแดง 3 เด็กหญิงณิชา         จิรพันธโชติกุล การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทองแดง 3 นายบริพัตร          อรัญยกานนท 

นายอัศมกรณ       จิรเลิศวิทยาพร 

การแข งข ันต อสมการคณิตศาสตร   

(เอแม็ท) ระดับชั้นม.1-ม.3การแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป

ก า รศ ึ กษา  2562 ระด ั บ เ ขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

 

เหรียญทอง 1 นายคณิตกรณ       มูลชัยสุข การแข งข ันต อสมการคณิตศาสตร   

(เอแม็ท) ระดับชั้นม.4-ม.6 การแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป

ก า รศ ึ กษา  2562 ระด ั บ เ ขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1  
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เหรียญทอง 1 นางสาวปนัดดา      รวมเจริญกิจ 

เด็กชายพงศภัค      มีกุศล 

นางสาวอาริ          โรห 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแขงขันงาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป

การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

 

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงชุติกาญจน     จรัลพงษ 

เด็กหญิงณัฐวดี           ต้ังเสถียรกิจ 

เด็กหญิงเมษนี            โอนธรรม 

แขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ระดับชั้นม.4-ม.6 ก า ร แ ข  ง ข ั น ง า น

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ป

การศ ึกษา  2562 ระด ับ เขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

 

เหรียญทอง 1 นางสาวกัลรณัฏฐ  สุวพานิชกิตติกร 

นายพิสิฐ             นาคภักดี 

นายอติวิชญ         กวางทอง 

การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร  

ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4-ม.6  

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา  

 

เหรียญทอง 1 เด็กชายคณิศร        ตันสุวรรณรัตน 

เด็กหญิงธัญพิชชา   คงเมือง 

เด็กชายอังศุธร        งามประสิทธิ์ 

กา รประกวด โครง งานว ิทยาศาสตร  

ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้นม.1-ม.3การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

69 ป การศึกษา 2562 ระดับเขตพื ้นท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1  

 

เหรียญทอง 1 เด็กชายธนฉัตร        เจ็งกุหลาบ 

เด็กชายธไนศวรรย    จันทรเทศ 

เด็กหญิงสิริยากร       ต้ัวมาก 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 

(Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1  
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญทอง 1 นางสาวณัฐชยา        ยมมาศ 

นางสาวธัญวรัตน      ยาตา 

นางสาวศิริวรรณ       วงษศิลป 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 

(Science Show) ระดับชั้นม.4-ม.6การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1  

 

เหรียญเงิน 2 เด็กชายกันตพงศ      อุดมศิลป 

เด็กชายชินพัฒน       ปลาทอง 

การประกวดผลงานสิ ่งประดิษฐทาง

วิทยาศาสตร ระดับชั้นม.1-ม.3  

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

 

เหรียญทอง 1 นายจิราเจตน          แกวดวง 

นายณัฐนันท           เหลืองอรามวิฑูร 

การประกวดผลงานสิ ่งประดิษฐทาง

ว ิทยาศาสตร  ระดับช ั ้นม.4-ม.6การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

 

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงจิราภัทร    พันธเพ็ง 

เด็กหญิงจิราภา      พันธเพ็ง 

การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท

บินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้นม.1-ม.3

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

 

เหรียญทอง 1 นายภวัต              ทวมพงษ 

เด็กชายเมธาสิทธิ์  เรืองศิริ 

การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท

บินนาน ปลอยอิสระ ระดับชั้นม.1-ม.3

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงชนิกานต   เกตุวิมล 

เด็กหญิงอนัญญา    ภักดี 

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ป

การศ ึกษา  2562 ระด ับ เขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทอง 1 นางสาวพัชรี  เติมวรรธนภัทร 

นางสาววริศรา  อนอมร 

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ป

การศ ึกษา  2562 ระด ับ เขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญเงิน 2 นางสาวกองเงิน  เงินทอง ศิลปะ-ทัศนศิลป การแข  งข ัน  "ศ ิ ลป

สร างสรรค  " ระด ับชั้น ม.4-ม.6การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญเงิน 2 นางสาวบุรพร  สืบสมาน การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น 

ม.4-ม.6 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 

ระด ับเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา สพม.6 

ฉะเชิงเทรา 1 

รางวัลเหรียญเงิน 2 นางสาวจิรนันท          คงสมจิตต การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยส ี

เอกรงค ระดับชั้น ม.4-ม.6การแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป

การศ ึกษา  2562 ระด ับ เขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญเงิน 2 นางสาวณัฐชาดา       พัวพันธ การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) 

ระด ับช ั ้น  ม.1-ม.3การแข งข ันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ป

การศ ึกษา  2562 ระด ับ เขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญเงิน 2 นางสาวทัญญา         เงินทอง การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) 

ระด ับช ั ้น ม.4-ม.6 การแข งข ันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ป

การศ ึกษา  2562 ระด ับ เขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

 

เหรียญเงิน 2 เด็กหญิงศิขฎาญค      ไวกัณสุรส 

 

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ

(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-

ม.3 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.6 

ฉะเชิงเทรา 1 

 

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงธันยพร   จิรธรรมประดับ 

 

การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) 

ระดับชั ้น ม.1-ม.3  การแขงข ันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ป

การศ ึกษา  2562 ระด ับ เขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1   

 

เหรียญทอง 1 เด็กชายอภิสรา  กอเจริญเกียรติ 

เด็กหญิงอาภัสรา  ฉวีวรรณ 

การแขงขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-

ม.3 การแข งข ันงานศิลปห ัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 

ระด ับเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา สพม.6 

ฉะเชิงเทรา 1 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญเงิน 2 นายปฏิพัทธ  สนรักษา 

นางสาวรัชนีกร  อินละมุ 

การแขงขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-

ม.6การแข งข ันงานศ ิลปห ัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 

ระด ับเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา สพม.6 

ฉะเชิงเทรา 1  

เหรียญเงิน 2 นางสาวกนกพร      กลิ่นอบเชย การแขงขันเข ียนเรียงความภาษาจีน 

ระด ับช ั ้น  ม.4-ม.6การแข งข ันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ป

การศ ึกษา  2562 ระด ับ เขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทอง 1 นายคณิน             โลกาพิพัฒน 

นายณัฐภัทร         สุนทรวลนีนท 

นายมคร              ผลาผล 

การประกวดโครงงานคอมพิว เตอร

ประเภทซอฟตแวรระดับชั ้น ม.4-ม.6 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทองแดง 3 นายณัฐพล          ดีสวัสด์ิ 

นายธิษณิน          บุญสิทธิ ์

เด็กชายวุฒิพงศ    สายแกว 

การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด 

เครื ่องเค ียง ระดับชั ้น ม.4-ม.6 การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1  

เหรียญทอง 1 นางสาวพิชชา         ลิ้มเหมอนันต 

นางสาวมนสิชา       มั่นคง 

นางสาวสุภัสสร       สรวมศิริ 

การแข งข ันทำอาหารคาวหวานเพื่อ

สุขภาพ ระดับชั้นม.4-ม.6 กา รแข  งขั น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป

การศ ึกษา  2562 ระด ับ เขตพ ื ้ น ท่ี

การศึกษา สพม.6 ฉะเชิงเทรา 1 

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงเขมจิรา      รัตนพิบูลย 

เด็กหญิงวลิษชญา    พวงศรี 

เด็กชายธนดล         รัตโนภาส 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ระดับชั ้น ป.4-ป.6 การแขงขันทักษะ

ว ิชาการระหวางสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปการศึกษา 

2562   
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงณิชา        จิรพันธโชติกุล 

เด็กหญิงณัฐธพงษ พิทักษศิลป 

เด็กชายนฤนาท          เจริญบูลยวิวัฒน 

 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ระดับชั ้น ม.1-ม.3 การแขงขันทักษะ

ว ิชาการระหวางสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปการศึกษา 

2562   

เหรียญทอง 1 นายเกริกเกียรติ           สุดช ู

นายรัชชานนท  หอมจันทร 

เด็กชายภูริณัฐ  สุขดานนท 

เด็กชายราม  คำแหง 

 

การแข  งข ันโครงงานว ิทยาศาสตร

ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 การ

แ ข  ง ข ั น ท ั ก ษ ะ ว ิ ช า ก า ร ร ะ ห ว  า ง

สถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำปการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 1 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งเสถียรกิจ 

เด็กหญิงเมษนี  โอนธรรม 

 

การแข  งข ันโครงงานว ิทยาศาสตร

ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ม.1-ม.3

การแข งข ันท ักษะว ิชาการระหว าง

สถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำปการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 1 เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ 

เด็กหญิงสิริยากร            ตั้วมาก 

เด็กหญิงพรนภัส            บูรณะปรีชากุล 

 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 

Science Show ระดับชั้น ม.1-ม.3 การ

แ ข  ง ข ั น ท ั ก ษ ะ ว ิ ช า ก า ร ร ะ ห ว  า ง

สถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำปการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 1 เด็กชายชินพัฒน            ปลาทอง 

เด็กชายธนกฤต  เทพสัตรา 

การแขงขันสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

ระดับชั ้น ม.1-ม.3การแขงขันทักษะ

ว ิชาการระหวางสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปการศึกษา 

2562 

เหรียญเงิน 2 เด็กหญิงพัชมณ          สุขดานนท 

 

การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3

การแข งข ันท ักษะว ิชาการระหว าง

สถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำปการศึกษา 2562 
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ประเภท ลำดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญทองแดง 3 เด็กหญิงณิชา  จิรพันธโชติกุล 

 

การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3

การแข งข ันท ักษะว ิชาการระหว าง

สถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำปการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 1 เด็กชายณภัทร  ศรวณียารักษ 

 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

ระดับชั ้น ป.4-ป.6การแขงขันทักษะ

ว ิชาการระหวางสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปการศึกษา 

2562 

เหรียญทอง 1 เด็กชายนฤนาท          เจริญบูลยวิวัฒน 

 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

ระดับชั ้น ม.1-ม.3การแขงขันทักษะ

ว ิชาการระหวางสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปการศึกษา 

2562 

เหรียญทองแดง 3 เด็กชายธีธัช  ไพบูลย การแขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3การ

แ ข  ง ข ั น ท ั ก ษ ะ ว ิ ช า ก า ร ร ะ ห ว  า ง

สถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำปการศึกษา 2562 

เหรียญเงิน 2 นางสาวพิชชา  ลิ้มเหมอนันต 

นายวุฒิพงศ  สายแกว 

การแขงขันการประกอบอาหารจานหลัก

ประเภทผัดเปรี้ยวหวานโดยใชสับปะรด

ศรีราชาเปนองคประกอบการแขงขัน

เนื่องในวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ศรีราชา 
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12. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน 

นักเรียน    

ท่ีเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ       

ป 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

คณิตศาสตร 227 225 32.90 47.46 48.48 37.29 -11.19 -23.08 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 227 225 35.55 44.54 44.56 37.95 -6.61 -14.83 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 227 225 49.07 52.75 61.52 48.93 -12.59 -20.46 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 227 225 34.42 55.56 55.11 44.60 -10.51 -19.07 ไมมีพัฒนาการ 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 

  

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ท่ีเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ       

ป 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 

*** 

ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

คณิตศาสตร 241 240 26.73 35.11 34.87 33.65 -1.22 -3.49 มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3 

วิทยาศาสตร 241 238 30.07 35.70 39.44 31.95 -7.49 -18.99 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 241 240 55.14 53.90 58.30 56.16 -2.14 -3.67 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 241 238 33.25 37.62 34.27 38.91 4.64 13.53 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 
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 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ที่เขา

สอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ      

 ป 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

คณิตศาสตร 228 221 25.41 25.81 35.61 32.94 -2.67 -7.49 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 228 219 29.20 29.08 30.78 31.49 0.71 2.30 มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3 

ภาษาไทย 228 219 42.21 47.36 48.21 45.02 -3.19 -6.61 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 228 219 29.20 31.11 34.71 34.58 -0.13 -0.057 ไมมีพัฒนาการ 
สังคมศึกษาฯ

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

228 221 35.70 33.69 35.13 36.63 1.5 4.27 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ 

จำนวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  ระดับประถมศึกษา 
 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

รอยละ 

ภาษาไทย 235 

 

215 91.49 229 183 79.91 174 142 81.61 182 136 74.73 224 159 70.98 227 160 70.48 

คณิตศาสตร 235 215 91.49 229 195 85.15 174 147 84.48 182 112 61.54 224 159 62.05 227 169 74.45 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

235 189 80.43 229 213 93.01 174 128 73.56 182 171 93.96 224 191 85.27 227 141 62.11 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

235 160 68.09 229 158 69.00 174 149 85.63 182 119 65.38 224 175 78.13 227 166 73.13 

ประวัติศาสตร 235 170 72.34 229 158 69.00 174 146 83.90 182 109 59.89 224 170 75.89 227 154 67.84 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

235 231 98.30 229 225 98.25 174 172 98.85 182 164 90.11 224 208 92.86 227 214 94.27 

ศิลปะ 235 215 91.49 229 216 94.32 174 163 93.68 182 172 94.51 224 205 91.52 227 220 96.92 

การงานอาชีพ 235 231 98.30 229 229 100 174 153 87.93 182 177 97.25 224 218 97.32 227 219 96.48 

ภาษาตางประเทศ 235 146 62.13 229 148 64.63 174 110 63.22 182 132 72.53 224 134 59.82 227 106 46.70 

รายวิชาเพิ่มเติม.... 235 160 68.09 229 125 54.59 174 92 52.87 182 113 62.09 224 138 61.61 227 104 45.81 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ท่ีมีผลระดบั 

3 ขึ้นไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ท่ี 

มีผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่มีผลระดับ 

3 

ขึ้นไป 

รอยละ 

ภาษาไทย 194 121 62.37 201 94 46.77 241 151 62.66 

คณิตศาสตร 194 72 89 201 89 44.28 241 74 30.71 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 194 121 62.37 201 117 58.21 241 136 56.43 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 194 142 73.20 201 147 73.13 241 184 76.35 

สุขศึกษาและพลศึกษา 194 184 94.85 201 192 95.52 241 221 91.70 

ประวัติศาสตร 194 132 68.04 201 156 77.23 241 148 61.41 

ศิลปะ 194 159 81.96 201 181 90.05 241 181 75.10 

การงานอาชพี 194 186 95.88 201 194 96.52 241 179 74.27 

ภาษาตางประเทศ 194 112 57.73 201 119 59.20 241 63 26.14 

รายวิชาอื่นเพิ่มเติม.... 194 73 37.63 201 63 31.34 241 67 27.80 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนท่ี 2) 

ม.4 ม.5 ม.6 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนที่มี

ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่มีผลระดับ 3    

ข้ึนไป 

รอยละ 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ที่มีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 

รอยละ 

ภาษาไทย 203 110 53.94 200 139 69.50 224 110 48.88 

คณิตศาสตร 203 65 31.77 200 142 71.00 224 83 37.05 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 203 169 83.25 200 174 87.00 224 115 51.34 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 203 134 66.01 200 143 71.25 224 105 46.65 

สุขศึกษาและพลศึกษา 203 174 85.47 200 198 99.00 224 204 91.07 

ประวัติศาสตร 203 95 46.80 200 95 47.50 224 97 43.30 

ศิลปะ 203 157 77.09 200 188 93.75 224 214 95.31 

การงานอาชพี 203 149 73.40 200 178 89.00 224 177 79.02 

ภาษาตางประเทศ 203 69 33.74 200 92 45.75 224 134 59.82 

รายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม.... - - - - - - - - - 
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ผลการพัฒนาเด็ก ระดับปฐมวัย    

ผลพัฒนาการดาน 
จำนวน

เด็ก

ทั้งหมด 

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ดานรางกาย 578 553 95.67 23 3.98 2 0.35 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 578 545 94.29 30 5.19 3 0.52 

3. ดานสังคม 578 553 95.67 21 3.64 4 0.69 

4. ดานสตปิญญา 578 540 93.43 33 5.71 5 0.86 

 

13.  รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ  

12.1 ปการศึกษาปจจุบัน  - 

12.2 ปการศึกษาท่ีผานมา (ยอนหลังไมเกิน 3 ป) 

ช่ือรางวัล 
ป พ.ศ. 

ที่ไดรับรางวัล 

หนวยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

 โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ 

ประจำปการศึกษา 2559 และไดร ับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง 

ตอเนื่องกัน ป 2551 ปการศึกษา 2555 และ ปการศึกษา 2559 

2559 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

14. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป) 

ประเด็นตัวชี้วัด ม ี ไมมี 

1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด √  

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ √  

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคดิวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning √  

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเปนขั้นตอน (Coding) √  

5. การพัฒนาครูใหมีความชำนาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร

(Coding) 

√  

6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรูตามแนวทาง STEM Education 

√  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใชในการประกอบอาชีพ √  

8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม) √  

9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรยีนรูภาษาอ่ืน √  

10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรยีนรูหรือสรางอาชีพ √  
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15. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 

ระดับ

ปฐมวัย 

ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

รอบท่ี 1 (พ.ศ. 2544 – 2548)  ( ระหวางวันที่  1-5 ธันวาคม 2549) ดี   ดี 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553)  (ระหวาง 2-4  มกราคม  2550) ดีมาก ดีมาก 

รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558)  (ระหวาง 26-28  พฤศจิกายน  2555) ดีมาก ดีมาก 
 

ตอนที่ 2   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก   
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก

ผานเกณฑท่ี

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

ไม

ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง         

มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนองได 

 

- 

 

- 92 578 553 95.67 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของเด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตาม

เกณฑมาตรฐาน 
 

   
525 90.83  

 

 

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกาย

คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดด ี
 

   

553 95.67 
 

 

 

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย  
   

562 97.23 
 

 1.4 รอยละของเด็กปฏบิัติตนตามขอตกลง

เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเลี่ยงสภาวะ 

ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก

บุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณท่ีเสีย่ง

อันตราย 

 

   

538 93.08 

 

2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 

ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ

ได 

  

93 578 545 94.29 ยอดเยี่ยม 

 2.1 รอยละของเด็กรางเริงแจมใส          

แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม 
 

 
  548 94.81  

 2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ  

อดทนในการรอคอย 
 

 
  554 95.85  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก

ผานเกณฑท่ี

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

ไม

ปฏิบตั ิ

 2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน

ความสามารถ และผลงานของตนเองและ

ผูอื่น 
 

 

  548 94.81  

 2.4 รอยละของเด็กมีจิตสำนกึและคานยิม      

ที่ดี 
 

 
  558 96.54  

 2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด 

กลาแสดงออก 
 

   
548 94.81 

 

 2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน     557 96.37 

 

 

 

 2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ี

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
 

   
544 94.12 

 

 2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

   
551 95.33 

 

 2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ

ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

   
562 97.23 

 

3 

 

มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลอื

ตนเองและเปนสมาชิกที่ดขีองสังคม 

  
93 578 553 95.67 ยอดเยี่ยม 

 3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง 

ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจำวัน มีวินยั 

ในตนเอง 
 

 

  559 96.71  

 3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง     532 92.04  

 

 

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดแูลรักษา

สิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน  
 

  557 96.37  

 3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม

ไทย เชน การไหว การยิ้ม ทกัทาย และ 

มีสัมมาคารวะกบัผูใหญ ฯลฯ 
 

 

  554 95.85  

 3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 

ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด 

พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน 

 

 

  553 95.67  

 3.6 รอยละของเด็กเลนและทำงานรวมกับ

ผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก 

การใชความรุนแรง 
 

 

  560 96.89  

4 

 

 

มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร

ได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรูได 

  

92 578 540 93.43 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก

ผานเกณฑท่ี

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

ไม

ปฏิบตั ิ

 

 

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ 

เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ  
 

  544 94.12  

 

 

4.2 รอยละของเด็กตั้งคำถามในสิ่งที ่

ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คำตอบ 
 

 
  546 94.46  

 

 

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรือ่ง 

ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวยั  
 

  553 95.67  

 4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการ

คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิด

แกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง 

งาย ๆ ได 

 

 

  550 95.16  

 4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม

ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ 

การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ 
    510 88.24 

 

 4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน 

แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน

เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู

ได 

    557 96.37 

 

                สรุปผลการประเมิน    =     ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

94.97 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (รอยละ)    =      100 x จำนวนผูเรียนผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด 

                                                                      จำนวนผูเรียนท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   

รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    

รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    

รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มี

สุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ปการศึกษา 2562-2564  ฝายปฐมวัย ไดกำหนดเปาหมาย โรงเรียนมีการ

พัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผู เรียนครบทุกมิต ิสู ว ิถ ีสากลและเนน 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ในเปาหมายที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานรางกาย  โดยกำหนดตัวชี้วัด

ความสำเร็จในปการศึกษา 2562 รอยละ 90 เด็กมีน้ำหนักสวนสูงปกติ

ตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่

เสี่ยงตอโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด โดยฝายปฐมวัยไดจัดงาน โครงการ 

กิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้                                                                         

1) โรงเรียนไดจัดอาหารกลางวันใหเด็กทุกคนไดรับประทานอาหารที่

มีค ุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และไดร ับอาหารเสริมนมโรงเรียนทุกวัน 

นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีรางกายสมบูรณแข็งแรงตามวัย 

และมีการชั่งน้ำหนักและวัดสวนสงูของเด็กปฐมวัยทุกคน โดยครูประจำชั้น  

และสรุปผลการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย 1 – 3 ปการศึกษา 2562  

ดังนี้ 

ระดับชั้น 

รอยละการเจริญเติบโตตามเกณฑของเด็ก 

ปการศึกษา 2562 

อวน สมสวน ผอม 

ปฐมวัยปที่ 1 3.81 92.38 3.81 

ปฐมวัยปที่ 2 7.61 90.22 2.17 

ปฐมวัยปที่ 3 7.07 89.67 3.26 

รวม 6.06 90.83 3.11 

    สรุป เด็กปฐมวัย 1 – 3 มีภาวะการณเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมสวนเฉลี่ยรอยละ 90.83  

     2) ครูผูสอนทุกคนในระดับปฐมวัย 1- 3 จัดประสบการณเรียนรูตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยการจัดประสบการณ

เรียนรูใหกับเด็กไดอยางหลากหลาย ฝกใหเด็กไดลงมือปฏิบัติไดดวย

ตนเอง เชน กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

ไดแกกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและการเลนตามมุม ใหเด็กไดระบายสี  

การเปาสี การฉีกตัดปะ การปนดินน้ำมัน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

เด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ โดยใช

เสียงเพลงเครื ่องเคาะจังหวะตางๆ ทองคำคลองจอง การเลนนิ ้วมือ 

ปรบมือ กิจกรรมการเลนกลางแจงโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสนาม เกม

การละเลนตางๆ เคลื่อนไหวรางกายอยางอิสระ คลองแคลว มีความสุขใน

การออกกำลังกาย  ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี  

     3) ครูผูสอนทุกคนในระดับปฐมวัย 1- 3  มีการดูแลและบันทึกการ

ตรวจสุขภาพเด็กทุกวัน และจัดประสบการณเรียนรูใหเด็กไดรู จักดูแล

รักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ลางมือกอน

รับประทานอาหารและการแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร ทั้งนี้ไดรับ

ความรวมมือจากโรงพยาบาลพุทธโสธร ในการใหความรูและตรวจสุขภาพ

เด็ก รวมถึงการปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการไป

เรียนรูนอกสถานที่ เชน กิจกรรมทัศนศึกษา  เปนตน เด็กสามารถบอก

โทษของสิ ่งเสพติดและสิ ่งมอมเมาได หลีกเลี ่ยงสภาวะที่เสี ่ยงตอโรค  

สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี ่ยง

อันตราย        

       ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม

ใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที ่ดีและดูแลความ

ป ล อ ด ภ ั ย ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด  แ ล ะ ส ร ุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น  ด ั ง นี้                                                      

(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education ผลการประเมิน รอยละ 91.20 

(2) กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย  ผลการประเมิน รอยละ 91.33 

(3) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 1 ผลการประเมิน รอยละ 93.76 

(4) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 2 ผลการประเมิน รอยละ 94.86 

(5) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 3 ผลการประเมิน รอยละ 93.5  

    เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 

92.94 สูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ปการศึกษา 2562 ที่กำหนดไวรอยละ 92.00                                                                              
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1.2 ม ีพ ัฒนาการด านอารมณ จ ิตใจ 

ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ปการศึกษา 2562-2564  ฝายปฐมวัย ไดกำหนดเปาหมาย โรงเรียนมีการ

พัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผู เรียนครบทุกมิต ิสู ว ิถ ีสากลและเนน 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ในเปาหมายที่ 1 

ยุทธศาสตรที ่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานอารมณและจิตใจ  กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จในปการศึกษา 2562 รอยละ 90 เด็กราเริง แจมใส มี

ความรูท่ีดีตอตนเอง มีความมั่นใจและกลาแสดงออก รักผูอื่น และควบคุม

อารมณตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัย ตลอดจนชื ่นชมศิลปะ ดนตรี  

การเคลื ่อนไหวและรักธรรมชาติ  โดยฝายปฐมวัยไดจัดงาน โครงการ 

กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี ้

    1) ครูผูสอนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคนไดจัดประสบการณเรียนรูตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาเด็กใหมีความ 

ราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน

ในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอื่น  เชน การใหเด็กมีสวนรวมในการแขงขันนำเสนอผลงานตนเอง  

   2) โรงเรียนจัดกิจกรรมใหเด็กไดรอง เลน เตน ใหเด็กไดแสดงออกตาม

ศักยภาพของตนเอง ฝ กใหเด ็กมีความมั ่นใจในตนเองกลาพูดกลา

แสดงออก ยอมรับและพอใจในผลงานของผูอ่ืน มีจิตสำนึกและคานิยมท่ีดี 

มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก   ชวยเหลือแบงปนสิ่งของใหกับผูอื่น    

เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี 

และการเคลื่อนไหว ผานการจัดกิจกรรรมตางๆ ในหองเรียน เชน กิจกรรม

จัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนา

ทักษะดานดนตรี เปนตน 

   3) โรงเรียนไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

การรักธรรมชาติ เชนกิจกรรมหนูนอยนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

กิจกรรมปลูกปา  เปนตน                                                 

        ท้ังนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม

ใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณได และสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
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(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education  ผลการประเมิน รอยละ 91.20 

(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานดนตร ีผลการประเมิน รอยละ 92.08 

(3) กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตนอย ผลการประเมิน รอยละ 94.01 

(4) กิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผูดอยโอกาส ผลการประเมิน             

รอยละ 93.10 

(5) กิจกรรมนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผลการประเมิน       

รอยละ  91.10 

(6) จากการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ระดับการศึกษา

ปฐมวัย โรงเรียนสงเสริมเด็กใหสามารถแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสม

กับวัย ผลการประเมิน รอยละ  96.78 

   เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 

94.70สูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ป

การศึกษา 2562 ที่กำหนดไวรอยละ 93.00                                                                              

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือ

ตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

 

       จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  

ปการศึกษา 2562-2564  ฝายปฐมวัย ไดกำหนดเปาหมาย โรงเรียนมีการ

พัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตา

รมณนักบุญหลุยส มาร ีย  กร ีญอง เดอ มงฟอรต ในเปาหมายที ่ 1 

ยุทธศาสตรที ่  3 พัฒนาคุณภาพผู  เร ียนดานสังคม กำหนดตัวช ี ้วัด

ความสำเร็จในปการศึกษา 2562 รอยละ 90 เด็กมีวนิัย รับผิดชอบ เชื่อฟง

คำสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน

เลนและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา

ที่ตนนับถือมีความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางสรางสรรคเหมาะสม 

ตามวัย โดยฝายปฐมวัยไดจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี ้

     1) ครูผูสอนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคนไดจัดประสบการณเรียนรูให

เด ็กเป นสมาช ิกท ี ่ด ีของส ังคม โดยคร ูดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมจัด

ประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีเนนใหเด็กไดปฏิบัติจริง  ชวยเหลือ

ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได และมีการดำเนินโครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อปลูกฝงให เด็กทุกคนรวมกันปฏิบัติตาม
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ขอตกลงของหองเรียนที ่เด็กรวมกันสรางขึ้น และการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน เชน การแตงกาย ระเบียบวินัยการเขาแถว เดิน

แถวอยางเปนระเบียบ  

  2) ครูผูสอนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคนไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมี

ท ักษะช ีว ิตและปฏิบ ัต ิตนตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัด

และพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน  

   3) ครูผูสอนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคน ดูแลสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรม

ที่เหมาะสม เชน ฝกใหเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว  

การยิ้ม ทักทาย มีสัมมาคารวะกับผูใหญ และปฏิบัติตามคำสอนของพอ 

แม ผูปกครอง และครู เชน กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมเทิดพระคุณ

พอเปนตน ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด 

พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน เลน

และทำงานรวมกับผู อื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความ

รุนแรง และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เชนกิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย  

กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ไดแก

กิจกรรมเสริมประสบการณ ที่ใหเด็กไดเรียนรูการแสดงออกทางดานสังคม

ท่ีถูกตอง และเหมาะสมกับวัย 

       ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม

ใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของ

สังคม และสรุปผลการประเมิน ดังนี ้

(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education ผลการประเมิน  รอยละ 91.20 

(2) กิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย ผลการประเมิน  รอยละ 94.72 

(3) กิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผูดอยโอกาส ผลการประเมิน  

รอยละ 93.10 

(4) กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project  Approach   ผลการประเมิน  

รอยละ 92.80 

(5) กิจกรรมกีฬาปฐมวัย  ผลการประเมิน  รอยละ 92.64 
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(6) กิจกรรมกีฬาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน  ผลการประเมิน  รอยละ 95.12 

(7) กิจกรรมวันแมแหงชาติ   ผลการประเมิน  รอยละ 94.10 

(8) กิจกรรมเทิดพระคุณพอ ผลการประเมิน  รอยละ 93.75 

(9) กิจกรรมกองบุญคายธรรมะ ผลการประเมิน  รอยละ 93.40 

(10) กิจกรรมแขงขันทักษะปฐมวัย (ภายใน/ภายนอก)    ผลการประเมิน  

รอยละ 94.50 

(11) กิจกรรมวันวิชาการปฐมวัย ผลการประเมิน  รอยละ 90.70 

(12) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานดนตรี ผลการประเมิน  รอยละ 92.08 

(13) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา ผลการประเมิน  รอยละ 91.07 

(14) จากการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ระดับการศึกษา

ปฐมวัย โรงเรียนมุ งพัฒนาใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได

เหมาะสมกับวัย รอยละ 94.67 

(15) จากการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ระดับการศึกษา

ปฐมวัย โรงเรียนสงเสริมใหเด็กสามารถทำงานรวมกับผู อ ื ่นได  

รอยละ 94.26 

       เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 

93.21สูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ปการศึกษา 2562 ที่กำหนดไวรอยละ 93.00      

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร

ได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา

ความรูได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         จากแผนพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา โรงเร ียนเซนต หล ุยส  

ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2562-2564  ฝายปฐมวัย ไดกำหนดเปาหมาย 

โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากล

และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ในเปาหมาย

ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสติปญญา กำหนดตัวชี้วัด

ความสำเร็จในปการศึกษา 2562 รอยละ 90 เด็กสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว มี

ความรูดานสิ่งแวดลอม ซักถามอยางตั้งใจและรักการเรียนรู มีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรูมีทักษะทาง

ภาษาที ่ เหมาะสมตามว ัยม ีท ักษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี มีจินตนาการ ความคิด

สรางสรรค และคิดนอกกรอบ มีทักษะการสื่อสารดานภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวันเหมาะสมตามวัย มีทักษะการอาน (Reading) การเขียน 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Writing) และคิดเลขเปน (Arithmetics) เหมาะสมตามวัย   โดยฝาย

ปฐมวัยไดจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี ้ 

1) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนินการพัฒนาและสงเสริม

ใหเด็กพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรูได    โดยครูผูสอนทุกคนในระดับปฐมวัย 1- 3 ทุกคนได

จัดประสบการณเรียนรูใหเด็กไดรับการพัฒนาในการสนทนาโตตอบและ

เลาเรื ่องใหผู อื ่นเขาใจ ตั ้งคำถามในสิ ่งที ่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ

พยายามคนหาคำตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสม

กับว ัย มีความสามารถในการค ิดรวบยอด การค ิดเช ิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจใน

เรื่องงายๆ ได สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เปนตน และใชสื่อเทคโนโลยี 

เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือในการ

เร ียนรู  และแสวงหาความร ู  ได    โดยผ านการจ ัดก ิจกรรมเสริม

ประสบการณ ซึ ่ง  แตละหนวยการเรียนรู ไดสงเสริมใหเด็กไดเรียนรู

เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานท่ีที่แวดลอมเด็ก สถานที่สำคัญตางๆ ทั้ง

ในทองถ่ินและในประเทศไทย ไดเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เชน 

สิ่งมีชีวิต/ สิ่งไมมีชีวิต  ไดเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวที่เด็กๆ เชน 

ยานพาหนะชนิดตาง ๆ สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน  เครื่องมือ

สื่อสาร  ของเลน  ฯลฯ 

2) โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น เขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษา ซึ่งก็สอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ที่ตองการใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

เด็กใหมีความสุขในการเรียนรู  และพัฒนาเด็กอยางรอบดาน เชน 

กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project   Approach  กิจกรรมจัด

ประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM Education  

และกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น  เปนตน  

       ทั้งนี้ โรงเรียนไดดำเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม

ใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรูได และสรุปผลการประเมิน ดังนี ้
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

(1) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education ผลการประเมิน  รอยละ 91.20 

(2) กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project  Approach ผลการประเมิน  

รอยละ 92.80 

(3) กิจกรรมนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ผลการประเมิน   

รอยละ 91.10 

(4) กิจกรรมหนูนอยนักดาราศาสตร  ผลการประเมิน  รอยละ 93.87 

(5) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 1  ผลการประเมิน  

     รอยละ 93.76 

(6) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 2  ผลการประเมิน              

รอยละ  94.86 

(7) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปที่ 3  ผลการประเมิน              

รอยละ  93.57 

(8) กิจกรรมวันอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น  ผลการประเมิน             

รอยละ  93.30 

(9) โปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre-IMSP  ผลการประเมิน  รอยละ 94.58 

(10) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา  ผลการประเมิน  รอยละ 91.07 

(11) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี  ผลการประเมิน รอยละ 92.32 

       เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ  

92.95สูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ปการศึกษา 2562 ที่กำหนดไวรอยละ 92.00              

สรุปผลมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็กระดับคุณภาพ:  ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม        ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ              ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง        ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา 
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     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

1 

 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบท

ของทองถ่ิน 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสตูร

การศึกษาปฐมวัย 
 

   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอมและไมเรงรัด

วิชาการ 
 

   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรยีนรูผานการเลน 

และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 

   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและ

ความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะทีส่อดคลองกับ

วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น 
 

   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสตูรอยาง

ตอเน่ือง 
 

   

2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      

 2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ     

 2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย 

    

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     

 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย     

3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ   5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ

วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
 

   

 3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจดัประสบการณและการประเมิน

พัฒนาการเด็ก  
 

   

 3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจดั

กิจกรรม จดักิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปน

รายบุคคล 
 

 

  

 3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสมัพันธท่ีดีกับเด็กและครอบครัว     

 3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจดัประสบการณโดยใชชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

4 

 

จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัย 

และเพียงพอ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย     

 4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย     

 4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบ

รวมมือรวมใจ 
 

   

 4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มสีื่อการเรียนรู ท่ี

ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก

ธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบ

เสาะหาความรู 

 

   

 4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก     

5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อำนวยความสะดวกและใหบรกิารสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู 
 

   

 5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลติและใชสื่อในการ

จัดประสบการณ 
 

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ     

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนา 
 

   

 5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม

เพื่อการจัดประสบการณ 
 

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน

รวม 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและอัตลักษณของสถานศึกษา 
 

   

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา

กำหนดและดำเนินการตามแผน 
 

   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา     

 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล          

การประเมินตนเองประจำป และรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด 
 

   

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

โดยผูปกครองและผูเกีย่วของทุกฝายมีสวนรวม  
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 สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                      จำนวนประเด็นพิจารณา 
5 ยอดเยี่ยม 

 

  หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 

***  คาเปาหมาย =   จำนวนขอการปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได 

ปฏิบัติ 1 ขอ    ไดระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดี 

ปฏิบัติ 4 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

           คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 

3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 

4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

     จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา    

ปการศึกษา 2562-2564  ฝายปฐมวัย โดยกำหนดเปาหมายขอที ่ 2  

โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศึกษาสูวิถีสากลและเนนจิต

ตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  พันธกิจขอที ่ 2 

สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุงสูวิถึสากล และเนนจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จใน

ปการศึกษา 2562 รอยละ 90  

       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่

ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยนำ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560 มาดำเนินการตามรูปแบบ 

ดังตอไปนี ้

     1) มีการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย ของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย     

ปการศึกษา 2562  

2) ครูผูสอนปฐมวัย 1-3 ทุกคนมีการดำเนินการจัดทำแผนการจัด 

ประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน โดยมีวิทยากรมา

อบรมใหความรูเกี ่ยวกับการจัดทำโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

และเขียนแผนการจัดประสบการณ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 และสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยครูผูสอนเปน

ผูวิเคราะหใบงาน 4.1 ภูมิปญญาทองถิ่น /ภูมิปญญาไทย /ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง /ทักษะการคิดสูศตวรรษที่ 21 /จุดเนนอื่นๆ ตามบริบท

โรงเรียน โดยเนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติเพื ่อให

สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น  

    3) มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการใชหลักสูตร มีผลสรุปจากการ

ประเมินความพึงพอใจของครู ผู ปกครอง และชุมชนตอการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ ครูผูสอนรอยละ93.00  ผูปกครองรอยละ 90.33   

และชุมชนรอยละ 88.32  สรุปผลการประเมินภาพรวมเฉลี ่ยรอยละ 

90.55  
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     จากการจัดประสบการณเรียนรูและสงเสริม ผานแผนงาน โครงการ/

กิจกรรมตางๆ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ

บริบทของทองถิ่น บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมาย

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2562 ที่โรงเรียน

กำหนดไวรอยละ 90.00 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

 

     โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ดังนี ้

    1) สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูผูสอนการศึกษาปฐมวัย    

ครูไทย(บรรจุ)จำนวน   52  คน               คิดเปนรอยละ 85.25 

ครูตางชาติ    จำนวน   9  คน                คิดเปนรอยละ 14.75 

                     รวม  61 คน 

สรุปอัตราสวน    ระดับปฐมวัย 

จำนวนผูเรียนตอครู    10 : 1 

จำนวนผูเรียนตอหอง  26 : 1 

     2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับที่เปดสอน 

ระดับท่ี 

เปดสอน 

จำนวน

หองเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

เฉลี่ยตอ

หอง 

เฉลี่ยตอคร ู

เตรียมอนุบาล 2 44 22:1 11:1 

อนุบาล 1 8 210 27:1 14:1 

อนุบาล 2 7 184 27:1 13:1 

อนุบาล 3 7 184 27:1 16:1 

รวม 24 622 26:1 14:1 

     สรุป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดครูผูสอนใหเพียงพอและ

ครบในทุกชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100 บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูง

กวาคาเปาหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 

2562 ท่ีโรงเรียนกำหนดไวรอยละ 90.00 

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดาน

การจัดประสบการณ 

      โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการสงเสริมพัฒนาครูใหมี

ความรูความสามารถจัดประสบการณ โดยเชื่อมโยงจากหลักสูตรปฐมวัย

ไปสูกระบวนการจัดกิจกรรมประสบการณ  ดานวุฒิการศึกษาครูผูสอน

ปฐมวัยทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป หรือ
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ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นแตไดรับการพัฒนาอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป คิดเปนรอยละ 100 ดังนี ้

   1) สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษา 

จำนวนครูที่จบปริญาตรี     51   คน    คิดเปนรอยละ 94.44 

จำนวนครูที่จบปริญาโท       3   คน    คิดเปนรอยละ 5.56 

    2) สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

จำนวนครูที่จบปฐมวัย        38  คน    คิดเปนรอยละ 70.38 

จำนวนครูที่สอนตรงตามความถนัด   4  คน คิดเปนรอยละ 7.40 

จำนวนครูที่สอนไมตรงตามสาขาวิชา 12  คน คิดเปนรอยละ 22.22  

     3) ครูผูสอน ฝายปฐมวัย  เขาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่มีชั่วโมง

การอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป มีจำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ100            

จากการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ บรรลุผล

สำเร็จตามที ่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับ

ปฐมวัย ปการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนกำหนดไวรอยละ 91.00 

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการ

เรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 

         จากแผนพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา โรงเร ียนเซนต หล ุยส  

ฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2562-2564  ฝายปฐมวัย โดยกำหนดเปาหมาย

ท่ี 3 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถี

สากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ

เนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ยุทธศาสตร  

ขอท่ี 1. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู ส ู ว ิถ ีสากล  และตาม 

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

และย ุทธศาสตร  ข อท ี ่  2 .  สถานศ ึกษาม ีการจ ัดบรรยากาศและ

สภาพแวดลอม พัฒนาสูวิถีสากล และตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย 

กรีญอง เดอ มงฟอรต 

        โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือ

การเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ โดยดำเนินการตามบริบทของ

โรงเรียน ดังตอไปนี ้
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      1) จัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเร ียน ของอาคารสถานที ่ และ

สิ่งแวดลอม ของงานบริหารฝายปฐมวัย โดยมีการสำรวจและปรับปรุง

อาคารสถานที่อยูตลอดเวลา มีการจัดทำหองศิลปะ  แหลงเรียนรูบนพ้ืน

ทางเดิน และแหลงเรียนรู ตามมุมตาง ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย     

คิดเปน รอยละ 96.23         

        2) ครูผูสอนไดมีการผลิตสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย ตั้งแตระดับชั้น

เตรียมอนุบาล – ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 3 อยางสม่ำเสมอ เชน สื่อของจริง  

สื่อสิ่งประดิษฐ  สื่อเกมการศึกษา บัตรภาพ     บัตรคำ และสื่อเทคโนโลยี 

มีการสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน มีการสงเสริมการ

สรางมุมประสบการณท่ีหลากหลาย    คิดเปนรอยละ 93.50  

เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม คิดเปน รอยละ 94.87 

        จากการจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและ

เพียงพอ ผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ บรรลุผลสำเร็จตามที่

กำหนดไว ส ูงกว าค าเป าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย              

ปการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนกำหนดไว รอยละ 91.00 

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ 

       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูมีเพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที ่ทันสมัย ที ่ใชในในการ

บริหารจัดการเก็บขอมูลสารสนเทศและใชในการติดตอสื ่อสารกับ

หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก  มีสัญญาณ Wifi เพื่อรองรับ

การใชงานตามจุดตาง ๆ  มีเครื่องคอมพิวเตอร  โทรทัศน ในการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน ไดจัดตั้งกลุม Line หองเรียน และ 

Line โรงเรียน รวมถึง Facebook ครูและเครือขายผูปกครองดวย รอยละ 

93.50 

         จากการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ 

บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2562 ท่ีโรงเรียนกำหนดไว รอยละ 90.00 
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2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาส

ใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีการบริหารดวยหลักการบริหารแบบมี

สวนรวม โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายรวม

รับผิดชอบดำเนินงานตามบทบาทหนาที ่    มีการแตงตั ้งและประชุม

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำขอมูลที่ไดจากการ

สำรวจความคิดเห็นความตองการการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของ

โรงเรียน ดังนี้ 

      1) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดทำแแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ในระดับการศึกษาปฐมวัย ที ่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที่โรงเรียนกำหนด คือ ศิษย

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล ้ำ จริยธรรมเดน และ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของงาน/

โครงการ/กิจกรรมกำหนดไว และมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการสรุป

และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป  

    2) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมี

ระบบกลไกมีการตรวจติดตามคุณภาพของโรงเรียนตามกฎกระทรวง      

มีการกำกับ  ติดตาม  การดำเนินงานอยางตอเนื่อง ใหบรรลุตามเปาหมาย

ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการนำผลการตรวจ

ติดตามการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และนำขอมูลมาจัดทำแผน

ประจำปในปการศึกษาตอไป  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่

ดำเนินการอยางตอเนื่อง  โดยนำวงจร  PDCA มาเปนแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   

      3) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา นำผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และ 

จัดทำรายงานประเมินตนเองและสงรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 

แกตนสังกัด เผยแพรผูที่เกี่ยวของ และสงใหสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อรับการประเมิน



 
 

92  

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

ภายนอกนำผลจากกระบวนการทำงานมาเปนฐานขอมูลในการพิจารณา

ทบทวนในการวิเคราะหงาน ในการวางแผนพัฒนาในปการศึกษาตอไป 

     4) โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดใหมีระบบบริหารคุณภาพที่

เปดโอกาสใหผ ู  เกี ่ยวของทุกฝ ายมีส วนรวม ในการจัดการเรียนร ู ที่

หลากหลาย ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

- กิจกรรมจัดประสบการณแบบ Project  Approach มีการนำภูมิ

ปญญาทองถิ่นเขามาใหความรู กับเด็ก ๆ ในหองเรียนเกี่ยวกับเรื ่องที่

นักเรียนสนใจทุกหองเรียน และนำนักเรียนออกเรียนรูนอกหองเรียนไปยัง

แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ผลการประเมิน รอยละ 92.80   

- กิจกรรมวันอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น เปนกิจกรรมที่จัดเปน

ฐานความรูโดยมีวิทยากรเขามาจัดฐานความรูตางๆ ใหกับนักเรียนได

เรียนรูเกี่ยวกับอาชีพ เชน อาชีพทหาร  ตำรวจ แพทย พยาบาล วิศวกร  

พอคาแมคา ฯลฯ  ผลการประเมิน รอยละ 93.30   

- กิจกรรมเครือขายระดับชั้น จัดขึ้นในวันเด็กเพ่ือใหผูปกครองมีสวน

รวมในการจัดหาของขวัญ ของรางวัล มารวมเลนเกม และจัดอาหารมา

รับประทานรวมกันในระดับชั ้นนั้น ๆ ผลการประเมิน รอยละ 93.12  

รวมถึงผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร 

และประเมินความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อนำผลไป

ประเมินและปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผูปกครองและ

ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  รอยละ 94.63   

เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมคิดเปนรอยละ 93.46 

         จากการมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมี

สวนรวม ผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ บรรลุผลสำเร็จตามที่

กำหนดไว ส ูงกว าค าเป าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ปการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนกำหนดไว รอยละ 90.00 

สรุปผลมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  :  ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม        ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ              ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง        ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม

ปฏิบตั ิ

1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเตม็

ศักยภาพ 

  

92 52 52 100  ยอดเย่ียม 

 

 

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปน

รายบุคคล 
 

   
52 100  

 1.2 จัดทำแผนและใชแผนการจัด

ประสบการณจากการวเิคราะห

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใน

หลักสตูรสถานศึกษา 

 

   

52 100  

 1.3 จัดกิจกรรมทีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดาน

สติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดาน

ใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว 

 

   

52 100  

2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ

ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสขุ 

  
91 52 52 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกบั

ประสบการณเดิม 
 

   
52 100  

 2.2  ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรม

อยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอ

วิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล 

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย 

 

   

52 100  

 

 

2.3  เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ 

กระทำ และสรางองคความรูดวยตนเอง 

 
 

   

52 100  

3 

 

จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรยีนรู ใชสื่อ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 

  

90 52 52 100 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม

ปฏิบตั ิ

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม

ในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก 
 

   

52 100  

 

 

 

3.2  จัดใหมีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ี

สำหรับมุมประสบการณและการจดั

กิจกรรม 
 

   

52 100  

 3.3  จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจดัภาพ

แวดลอมในหองเรยีน เชน ปายนิเทศ 

การดูแลตนไม เปนตน 
 

   

52 100  

 3.4  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ

ชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถกีาร

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล 

คอมพิวเตอร สำหรับการเรยีนรู 

กลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคดิและ

หาคำตอบ เปนตน 

 

   

52 100  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจดัประสบการณและ

พัฒนาเด็ก 

  

91 52 52 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรม

และกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการท่ีหลากหลาย  
 

   

52 100  

 4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม 
 

   

52 

100 

 

 4.3 นำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา

คุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 

   
52 

100 
 

 4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยน

เรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ 
 

   

52 

100 

 

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 
100 ยอดเยี่ยม 
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 หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (รอยละ)    =      100 x จำนวนครูผานเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด  

                                                                    จำนวนครูท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   

รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    

รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    

รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

3.1 จัดประสบการณที่สงเสริม

ให เด ็กมีพ ัฒนาการทุกด าน

อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

        โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา ปการศึกษา 2562 – 2564 โดยกำหนดเปาหมาย 7 

โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากลและ

เนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  พันธกิจขอที่  

3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล และ

เนนตาม  จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต โรงเรียนเซนต

หลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุก

ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ โดยครูมีการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ในทุกๆดานใหเหมาะสมกับวัย 

โดยครูผูสอนทุกคนไดจัดทำแผนการจัดประสบการณเรียนรูแบบบูรณาการ

ครบทั ้ง 4 ดาน คือ พัฒนาดานรางกาย พัฒนาการดานอารมณ-จ ิตใจ 

พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ นได

ความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและนอก

หองเรียน   

       ผลจากการนิเทศการจัดประสบการณเรียนรู  ครูไดนำแผนการจัด

ประสบการณเรียนรู ส งเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม

ศักยภาพ เฉลี่ยรอยละ 93.27 
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

         จากการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง

สมดุลเต็มศักยภาพ บรรลุผลสำเร็จตามที ่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมาย

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   ปการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนกำหนดไว 

รอยละ 92.00 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กได รับ

ประสบการณตรง เลน และ

ปฏิบัติอยางมีความสุข 

       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรางโอกาสใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข ครูมีการจัดการจัด

ประสบการณทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง มี

การสงเสริมการเรียนรู ใหเด็กไดลงมือทำและปฏิบัต ิจริง ตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ดังนี้  

    1) การเรียนรูแบบ Project Approach เชน เรื ่อง กลวย รถยนต ปลา  

ดอกไม ฯลฯ ผลการประเมินนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมภาพรวม คิดเปน

รอยละ 93.89   

     2) กิจกรรมจัดประสบการณประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / STEM 

Education  ใหเด็กไดคิดแกปญหาและสรางชิ้นงานดวยตนเอง เชน  เรื่อง

บานหลังนอยของนองเนย  เครื่องบินของนองนาโน  เรือลำนอยของนองแปง  

เสียงพาเพลิน ฯลฯ   ครูผูสอนทุกคนไดสงเสริมและสรางโอกาสใหเด็กทุกคน

ไดมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคในการประดิษฐชิ้นงานเพื่อเกิดความ

ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง คิดเปนรอยละ 91.20 

    3) กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย  เด็กได ออกไปเรียนรู   ได รับ

ประสบการณตรงจากสิ ่งที ่พบเห็น และลงมือปฏิบัติ เชน ใหอาหารสัตว      

ปนดิน ทำพิชซา ฯลฯ ภาพรวมทั้ง 3 ระดับชั้น คิดเปนรอยละ  94.06 

เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 93.05 

       จากการจัดประสบการณการ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง 

เลน และปฏิบัต ิอยางมีความสุขผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ 

บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับ

ปฐมวัย   ปการศึกษา 2562 ท่ีโรงเรียนกำหนดไว รอยละ 91.00 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัย 

       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู  มีการตกแตงหองเรียนใหสดใส  และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัด

ประสบการณการเรียนการสอน ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย เชน

กระดาน Active Board มีใชทุกหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ มีบริการ 
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

อินเตอรเน็ต Wifi ตามจุดตางๆ และมีการสงเสริม ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ

ตามบริบทของโรงเรียน ดังตอไปนี้ 

      1) งานสื่อการเรียนรู กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ ครูผูสอนไดมีการผลิต

สื่อนวัตกรรมตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 3 อยาง

สม่ำเสมอ ตรงตามหนวยการจัดประสบการณ   นอกจากนี้โรงเรียนไดติดตั้ง

กระดานอัจฉริยะเพื่อเปนสื่อเทคโนโลยี สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยสื่อท่ีใชสอดคลองกับกิจกรรมการจัดประสบการณ มีความปลอดภัย 

และมีจำนวนที่เพียงพอกับเด็ก พรอมทั้งมีการนำผลการใชสื ่อมาปรับปรุง

คุณภาพสื่อใหดียิ่งข้ึน มีการจัดประกวดสื่อการสอนของครู และนำไปเผยแพร

ใหกับครูและผูปกครองท่ีสนใจ  ผลการประเมิน รอยละ 93.73     

    2) งานบริหารฝายปฐมวัย และงานอาคารสถานที่ ฝายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนมีการสำรวจทรัพยสินและปรับปรุงอาคารสถานที่อยูตลอดเวลา     

ผลการประเมิน รอยละ 96.23 

     3) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี เด็กไดเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยี 

ipad ท่ีหองปฏิบัติการ ipad room สัปดาหละ 1 ครั้ง  ผลการประเมิน  รอย

ละ 92.32 

     เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม คิดเปนรอยละ 94.09 

จากการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

วัย ผานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูง

กวาคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2562 ที่

โรงเรียนกำหนดไว รอยละ 90.00 

3.4 ประเม ินพัฒนาการเด็ก

ตามสภาพจริงและนำผลการ

ประเม ินพ ัฒนาการเด ็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก 

      โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม

สภาพจร ิงและนำผลการประเม ินพัฒนาการเด ็กไปปร ับปร ุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

ทุกคน โดยมีเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่มีเกณฑการประเมินอยาง

ชัดเจนในแตละระดับชั้น  และนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ  จัดใหมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีสงผลดังตอไปนี ้

  1) ผลการนิเทศครูที ่ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก โดย

เฉลี่ยรอยละ 91.57  
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

   2) งานวัดและประเมินผล ไดดำเนินการจัดทำแบบประเมินที่สามารถ

ประเมินผลพัฒนาการของเด็กไดอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ ครูมีการจัดทำ

ขอมูลใหเห็นเปนหลักฐาน รองรอยการพัฒนา โดยหัวหนางานวัดและ

ประเมินผล ฝายปฐมวัย เปนผูจัดทำขอมูล รายบุคคล  รายหอง  รายระดับ  

รายแผนก เพื่อสงตอขอมูลไปยังงานสารสนเทศโรงเรียนและจัดพิมพขอมูลขึ้น

Web โรงเรียนตามลำดับ รวมถึงการรายงานผลการประเมินใหผู ปกครอง

รับทราบผลพัฒนาการของนักเรียนอยางเปนระบบ ผลการประเมินงาน     

คิดเปนรอยละ 92.50 

เฉลี่ยผลจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม คิดเปนรอยละ 92.04 

          จากการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ผานแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมตางๆ บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวสูงกวาคาเปาหมาย

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนกำหนดไว 

รอยละ 91.00 

สรุปผลมาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ      ระดับคุณภาพ:  ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม        ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ              ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง        ระดับคุณภาพ 1 : กำลังพัฒนา 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 

1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม  

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม  

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสงัคม ยอดเยี่ยม  

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรูได 

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพิม่เตมิได... -  

มาตรฐานที่ 

2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

1. มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทขอทองถิ่น ยอดเยี่ยม  

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  

3. สงเสรมิใหครูมคีวามเชี่ยวชาญดานการจดัประสบการณ ยอดเยี่ยม  

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรยีนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม  

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนนุการจัด

ประสบการณ 

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมสีวนรวม ยอดเยี่ยม  

7. โรงเรียนเพิม่เตมิได... -  

มาตรฐานที่ 

3 

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  ยอดเยี่ยม 

1. จัดประสบการณที่สงเสรมิใหเดก็มีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดลุเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม  

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมคีวามสุข ยอดเยี่ยม  

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจดัประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพิม่เตมิได... -  

มาตรฐานที่....    

มาตรฐานที่....    

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 

กรณีที่  1 ใหใชฐานนิยม (Mode)  ใหระดับคณุภาพในภาพรวม 

กรณีที่ 2 หากไมมีฐานนิยม (Mode)  เชน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใหใช คากลาง ของระดับคณุภาพ ในที่นี ้คือ ดีเลิศ  

 

หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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3. จุดเดน ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 

1.เด็กมีรางกายสมบูรณแข็งแรง ตามวัย 

2.เด็กมีความราเริง แจมใส กลาแสดงออกไดเหมาะสมตามวัย 

3.เด็กมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน และชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดี 

4.เด็กมีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจและชวยเหลือแบงปน และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.โรงเร ียนมีหล ักส ูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ ่นเพิ ่มเติมจุดเนน      

นอกเหนือจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการคือเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น/ภูมิปญญาไทย/หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ทักษะการคิดสูศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหเด็กได

เรียนรูเพ่ิมเติม และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกตามแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอรต 

2.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู จัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการดานสื่อ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ มีกระดาน Active  board ทุกหองเรียน 

3.ผูบริหารสูงสุดเปนนักบวช ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เนนการบริหารจัดการโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

1.ครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการจัดประสบการณโดยจัดเปนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ที่พัฒนาเด็กครบท้ัง 4 ดาน    

2.ครูผูสอนทุกคนสงเสริมใหเด็กไดมีประสบการณตรง เลนและปฎิบัติอยางมีความสุข ในรูปแบบการ จัดการ   

เรียนรูบูรณาการแบบ Project Approach และ STEM Education  ที่นักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ  คิด

แกปญหา และ สรางสรรคชิ้นงาน/ผลงานในทุกระดับชั้น 

 

4.  จุดควรพัฒนา ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 

- เด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดีอยูแลว แตควรควบคุมน้ำหนัก สวนสูง ใหเปนไปตามเกณฑกรมอนามัย    

กระทรวงสาธารณสุข 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- ทบทวนแกไขแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 

2559 – 2564 ใหม เปนปการศึกษา 2562 – 2564  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพ   การศึกษา 

ระดับปฐมวัย ในปการศึกษา 2561 เพื่อใหสอดคลองกับกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  3 มาตรฐาน 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

-ควรมีการพัฒนาสื่อใหมีความเปนสากล สามารถสงตอใหผูปกครองไปใชกับนักเรียนที่บานได 
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5.  แนวทางการพัฒนา 

          1. ครูผูสอนจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กที่อยูในเกณฑอวนและผอม ใหทำกิจกรรมยามเชาและกิจกรรมสงเสริม

ภาวะการเจริญเติบโตอยางสม่ำเสมอ 

         2. ครูผูสอนประสานกับผูปกครองเด็กที่ในเกณฑอวนและผอม ในการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ

และออกกำลังกายตามความเหมาะสมของวัยที่บาน 

         3. ครูผูสอนติดตามผลการพัฒนาและเพิ่มเติมใหความรูและประโยชนในการออกกำลังกายแกเด็กท่ีอยูในเกณฑ

อวนและผอมอยางตอเนื่อง 

         4. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการในปจจุบัน 

         5. สงเสริมพัฒนาจัดอบรมใหความรูครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอล   

 

6. ความตองการชวยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะดานการคิด

แกปญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (Coading)  ใหมากข้ึน   

2. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใหความรูคำปรึกษาในดานเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน การ

สอน  การวัดและประเมินผลผูเรียนดวยเทคนิคท่ีหลากหลาย เทคนิคการสอนทักษะการคิดเชื่อมโยง เพื่อพัฒนาเด็กได

เติมเต็มตามศักยภาพ     
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน   

                   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        

1 มีความสามารถในการอาน การเขียน  

การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

√  70 2,527 1,836 72.64 ดี 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน

แตละระดบัช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

√   2,527 1,955 77.36  

 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนใน

แตละระดบัช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

√    1,645 65.09  

 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร

ในแตละระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

√    2,119 83.85  

 1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิด

คำนวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากำหนด 

√    1,624 64.25  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา 

√  85 2,527 2,253 89.15 ดีเลิศ 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

คิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ 

√    2,438 96.47  

 2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็น  

√    2,435 96.34  

 2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมี

เหตุผล 

 

√    1,886 74.64  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ
 

ไม 

ปฏิบตั ิ

3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   85 2,527 2,277 90.12 ยอดเยี่ยม 

 3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทำงาน

เปนทีม 

√    2,527 90.12  

 3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองค

ความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด 

โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

√    2,277 90.12  

4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  88 2,527 2,375 93.98 ยอดเย่ียม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

√    2,375 93.98  

 4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการ

สื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมี

คุณธรรม 

√    2,375 93.98  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

  78 2,527 2,033 80.47 ยอดเย่ียม 

 5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรยีนรูตาม

หลักสตูรสถานศึกษา 

√    2,033 80.47  

 5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน

เดิม 

√    2,033 80.47  

 5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผล

การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ

อื่น ๆ 

√    2,033 80.47  

6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ

งานอาชีพ 

  85 2,527 2,446 96.83 ยอดเย่ียม 

 6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทกัษะ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ  

√    2,446 96.83  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบตั ิ
 

ไม 

ปฏิบตั ิ

 6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทกัษะ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทำงานหรืองานอาชีพ 

√    2,446 96.83  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน        

1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

  85 2,527 2,193 86.79 ดีเลิศ 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มี

คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   

√    2,193 86.79  

 1.2 รอยละของผูเรียนมีคานยิมและจิตสำนึก

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไมขดักับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

√    2,193 86.79  

2 ความภูมิใจในทองถิน่และความเปนไทย   90 2,527 2,307 91.30 ยอดเย่ียม 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน 

เห็นคุณคาของความเปนไทย  

√    2,307 91.30  

2.2 รอยละของผูเรียนมสีวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย 

√    2,307 91.30  

3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

  90 2,527 2,318 91.75 ยอดเย่ียม 

 - รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบน

ความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย  

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

√    2,318 91.75  

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม   85 2,527 2,294 90.78 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจติ อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  

√    2,399 94.95  

4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคน

อื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน 

 

√    2,188 86.60  
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                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

89.62 ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (รอยละ)    =      100 x จำนวนผูเรียนผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด 

                                                                      จำนวนผูเรียนท้ังหมด        

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   

รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง  

รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี 

รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

 

2.  กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

         2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

            โรงเรียนไดกำหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2559 – 2564  

เปาหมายที่  1  ยุทธศาสตรที่  1  สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ  และมีความสามารถคิดสรางสรรค

นวัตกรรม  และเปาหมายที่ 5  ยุทธศาสตรที่  1  โรงเรียนสงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล  และเนนตาม

จิตตารมณ  นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ มงฟอรต  มีการพัฒนาการดำเนินโครงการ / กิจกรรมแยกตามแผนงาน

โครงสราง  ดำเนินการตั้งแตเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2562  -  มีนาคม  2563  ณ  หองเรียน  หองประกอบการ  แหลง

การเรียนรูภายใน  และภายนอกโรงเรียน  โดยมีผูเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

6  จำนวนนักเรียน  3,147   คน    เขารวม  ดังนี ้

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

1.  มีความสามารถในการอาน  การเขียน 

การสื่อสารและการคิดคำนวณ   

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาผู เรียน

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2559-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2562 และหลักสูตร

ของสถานศึกษา  รวมไปถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ  รอบตัว  มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  

และตั้งคำถาม  เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม  เรียนรูรวมกัน เทคโนโลยีใน

การเรียนรู และนำเสนอผลงาน โรงเรียนไดการจัดการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถ

คนควาขอมูลความรูทั้งที่เปนสิ่งพิมพและสื่อไดจากหองสมุดและแหลงการ

เรียนรูตาง ๆ ที่โรงเรียนไดจัดไวอยางหลากหลาย เชน หองสมุด อุทยาน

การศึกษาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  เซนตหลุยส  สวนพฤกษศาสตร 

และฐานความรูทีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค  สังเคราะห

วิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของตนเองได มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลยอด

นักอานใหกับนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบตาง ๆ เชน  

ธุดงคศึกษา  การจัดนิทรรศการ  วันสำคัญตางๆ กิจกรรมรักการอาน   

กิจกรรมการแขงขันตอบคำถามสารานุกรมไทย  กิจกรรมอานจับใจความ

สำคัญ  กิจกรรมตอบปญหาพระราชประวัติและหนังสือพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว  ก ิจกรรมยอดนักอานดีเด นประจำป

การศึกษา  2562  สงผลใหนักเรียนเปนผูที่รักการอาน  และใชเวลาวางให

เกิดประโยชนผลการดำเนินงาน  ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม  และไดรับ

รางวัลเกี ่ยวกับการอาน การเขียน การสื ่อสาร  และการคิดคำนวณ มี

ความสามารถในการเขียนภาษาไทย  เขียนสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน  ฟง 

ดู  และสื่อสารโดยการเขียนตามความคิดของตนเอง  นำเสนอวิธีคิด  ของ

ตนเอง  นำเสนอวิธีคิด  วิธีแกปญหาดวยภาษา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ผลงานดานความภาคภูมิใจ  มีการนำเสนอรูปแบบการคิด  วิธีแกปญหา

อยางสนใจ โดยผูเรียนมีผลการประเมินการประเมินความสามารถในการ

อาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณแตละระดับชั้นดังนี ้

ระดับชั้น ผลการประเมิน 

เกณฑดีขึ้นไป 

คาเปาหมาย สรุป 

ป.1 78.12 75 สูงกวา 

ป.2 80.16 75 สูงกวา 

ป.3 80.75 75 สูงกวา 

ป.4 76.70 75 สูงกวา 

ป.5 79.97 75 สูงกวา 

ป.6 78.09 75 สูงกวา  
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ระดับชั้น ผลการประเมิน 

เกณฑดีขึ้นไป 

คาเปาหมาย สรุป 

ม.1 58.25 65 ต่ำกวา 

ม.2 67.33 65 สูงกวา 

ม.3 67.89 65 สูงกวา 

ม.4 65.75 65 สูงกวา 

ม.5 74.57 65 สูงกวา 

ม.6 64.07 65 สูงกวา 

ภาพรวม 72.64 70 สูงกวา 

       ฝายวิชาการ  ไดสงเสริมพัฒนาเพ่ิมเติมผานโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจำปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา  2562 

ไดผลการประเมินท่ีสงเสริมดังนี ้

       1. กิจกรรมวันโครงงานเซนตหลุยส   

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  98.93 

       2. งานสัปดาหวิทยาศาสตร  และสิ่งแวดลอม 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน งานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ 

            รอยละ 97.51  

       3. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  86.24 

       4. กิจกรรมวันภาษาไทย   

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  98.41 

       5. กิจกรรมสงเสริมการอาน  มีผลการประเมินรอยละ   

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  92.20 

       สรุปผลการประเมินการอาน  เขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณใน

แตละระดับชั้นสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  ภาพรวมคิดเปนรอยละ  72.64 

2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมกับกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร  ไดดำเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปแบบกิจกรรม

ตาง ๆ  ดังนี้   

- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแบบบโครงงานวิทยาศาสตร  และการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  STEM  สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห 
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 ของนักเรียนโดยจัดใหมีหองเรียน  Robotic  หองเรียน  STEM  โรงเรียน

จัดใหมีหองเรียนที่พัฒนานักเรียนดานการคิดวิเคราะหดังนี้      

      1.  หองเรียนพหุปญญา  (Multiple  Intelligence)  เพื่อใหนักเรียน

เขาใจความสามารถของตนเองและของคนอื่น  ใชประโยชนจากจุดแข็งของ

ตนเองในการปรับปรุงจุดออนของตน  เสริมความมั่นใจในตนเองจะกลาให

นักเรียนทำงานที่ยากกวาเดิม  ประเมินทักษะพื้นฐานและระดับการเรียน

อยาแมนยำ  และเรียนไดดีขึ้นเพราะทำใหเกิดการจดจำไมลืม  โดยเฉพาะ

บทเรียนที ่ใชฝกปญญา  8  ดาน  ไดแก  ดานภาษา  ดานตรรกะและ

คณิตศาสตร  ดานมิติสัมพันธ  ดานรางกาย  และการเคลื่อนไหวดานดนตรี 

/ จังหวะ  ดานมนุษยสัมพันธดวยตนเองหรือการเขาใจตนเอง  ดานการรัก

ธรรมชาติ 

     2.  หองเรียน  Robotic  เพื่อตองการใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู

และกระบวนทัศนเพื่อกาวใหทันในยุคใหม  แมวาการพัฒนาการศึกษาจะมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  หากแตการพัฒนาท้ังครูผูสอนและ

ผูเรียนก็ยังตองดำเนินตอไปอยางตอเนื่องและเชื่องโยงกัน  ทั้งนี ้ก็ดวย

เปาประสงคของการสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรมของการศึกษาที่มุงตรงไปสู

ผูเรียน 

       3.  หองเรียน  STEM  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่อง  

“สะเต็มศึกษา”  (STEM  Education)  มากยิ่งขึ้น  และมีทัศนคติที่ดีและ

ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี  

และสงเสริมการศึกษาคนควา  ในเชิงบูรณาการความรูทั้ง  4  แขนง  มา

เพื่อชวยแกไขปญหา  สถานการณปญหาในชีวิตจริง  (Project  based  

Learning)  โดยสามารถคิดวิเคราะหวิจารณในการแกไขปญหา  สนับสนุน

การใชความคิดสรางสรรค คิดคนผลงานทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี  ภายใต  “สะเต็มศึกษา”  นำไปสูการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ 

ท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  ปลูกฝงใหนักเรียนมีความสามารถ

ในการสื ่อสารและการทำงานประสานงานรวมกันไดอยางดีไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณ  และความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพ่ือใหเยาวชนนั้น 

มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่  21  โดยเนนวิทยาการดานวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี  ซึ่งเปนพ้ืนฐานสำคัญในการพัฒนาตอไป 
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           4.  การจัดกิจรรมการเรีนนรูแบบโครงงาน  (Project)  ใหนักเรียน

ทุกระดับชั ้นมีการจัดทำโครงงานพรอมทั ้งการนำเสนอปการศึกษาละ 

1  ครั้ง  โดยใหนักเรียนทุกระดับชั้นมีการแบงกลุมจัดทำโครงงานแลวทำ

การคัดเลือกโครงงานที ่ชนะเลิศแตละหองเรียน  มาเปนตัวแทนในการ

แขงขันการประกวดโครงงานในระดับโรงเรียนในวันวิชาการ โดยไดเรียน

เชิญคณะกรรมการจากภายนอกมาเปนคณะกรรมการในการประเมิน

โครงงานของนักเรียน   

          5.  การจัดแสดงทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหนักเรียนไดมีการจับกลุม

และทำการวางแผนการฝกฝนการแสดง  Science  Show  เพื่อใหนักเรียน

เขาใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

      ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีความสามารถในการนำเสนอวิธีคิด วิธี

แกปญหาตาง ๆ  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชขอมูล  ความรู

ประกอบการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบในการทำความเขาใจกับ

เรื่องราวแลวนำมาตั้งเปนสมมุติฐานจากเรื่องราวนั้นนำไปใชวิเคราะห  แปล

ความหมาย  และสรุปขอมูลอยางสมเหตุสมผล  และรูจักแยกแยะขอมูลวา

ขอมูลใดคือ  ขอเท็จจริง  ชอมูลใดคือความคิดเห็น  ตลอดจนพิจารณาความ

นาเชื ่อถือของขอมูล  แลวตั้งสมมุติฐานเพื ่อหาสาเหตุของปญหา  และ

สามารถหาแนวทางแกป ญหาได  และสามารถนำมาประยุกตใช ใน

ชีวิตประจำวันได   

       ฝายวิชาการโดยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวมกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดมีการจัดกิจกรรมในแผนปฏิบัติ

การประจำปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา  

2562  ไดผลการประเมินที่สงเสริมดังนี้ 

      1. กิจกรรม  Academic  Day 

              - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ 83.54 

       2. กิจกรรมคายคณิตศาสตร 

              - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  85.20 

       3. งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

              -รายงานสรุปผลการประเมิน งานกลุมสาระวิทยาศาสตร 

                รอยละ  98.21 
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        4.งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

       5. กิจกรรมวันโครงงานเซนตหลุยส 

           -รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  98.93 

     สรุปผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิด

อยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาเฉลี่ย

ผลการประเมิน  89.15   สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนดรอยละ     
 

ตารางสรุปผูเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมี

วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา  
ระดับชั้น ผลการประเมิน 

เกณฑดีขึ้นไป 

คาเปาหมาย สรุป 

ป.1 95.18 75 สูงกวา 

ป.2 93.31 75 สูงกวา 

ป.3 85.82 75 สูงกวา 

ป.4 96.14 75 สูงกวา 

ป.5 87.02 75 สูงกวา 

ป.6 86.64 75 สูงกวา 

ม.1 87.63 65 สูงกวา 

ม.2 88.72 65 สูงกวา 

ม.3 83.04 65 สูงกวา 

ม.4 90.02 65 สูงกวา 

ม.5 91.67 65 สูงกวา 

ม.6 84.24 65 สูงกวา 

ภาพรวม 89.15 70 สูงกวา 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ฝายวิชาการ ไดสงเสริมใหผู เรียนมี

ความรู   ความเขาใจ  สามารถใชเทคโนโลยีสื ่อสารในการสืบคน  และ

นำเสนอขอมูล  ผลงานตาง ๆ  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยโรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติการตาง ๆ  เพื่อรองรับการ

จัดการเรียนการสอนอยางครบถวน  มีศูนยใหบริการอินเตอรเน็ตเพื่อให

นักเรียนสืบคนขอมูล  มีการจัดประกวดโครงงานทุกระดับชั้นนำเสนอผล 
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 และมีการสรางผลงานจากการประกวดโครงงานโดยการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรู 

        ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

มีการสรางชิ ้นงานโดยอาศัยองคความรู ในการแกปญหาดวยทักษะ

กระบวนการคิด  ตามที่ตนเองสนใจ และประดิษฐสิ่งที่เปนประโยขนและ

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได   

        ฝายวิชาการไดมีการจัดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา  2562  ไดผลการ

ประเมินที่สงเสริมดังนี้ 

       1. กิจกรรมวันโครงงานเซนตหลุยส 

           - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  98.93 

       2. กิจกรรม  Academic  Day 

            - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ 83.54 

       3. คายกลุมสาระการเรียนรูการงานฯ 

           - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  85.51 

       4. งานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานอาชีพ 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  92.50 

     สรุปผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  โดย

เฉลี่ยรอยละ 90.12  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเร ียนเซนตหลุยส   ฉะเช ิงเทรา  ได จ ัดการเร ียนการสอนสงเสริม

กระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยจัดใหมีในหองเรียน  Robotic,  

หองเรียน  STEM,  หองเรียนพหุปญญา  (MILC)  มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบโครงงาน  (Project)  สงเสริมใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  

สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารในการสืบคน  และนำเสนอขอมูลผลงาน 

       ดานตาง ๆ  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในการเรียนหองปฏิบัติการตางๆ  และสงเสริมเพิ่มเติมกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนคุณภาพการศึกษา  2562  ไดผลการประเมินท่ีสงเสริมดังนี ้

       1. งานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

            - รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  97.50  
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        2.  คายกลุมสาระการเรียนรูการงานฯ 

           -รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  85.51 

       3.  กิจกรรมวันโครงงานเซนตหลุยส 

            รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  98.93 

       ผลการดำเนินงาน  ผ ู  เร ียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในการเรียนรูการ

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉลี่ยรอยละ 93.98  สูงกวาคาเปาหมาย

ท่ีกำหนด  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

         งานหลักสูตรการสอน  และกลุมสาระการเรียนรู 8  กลุมสาระได

วางยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทักษะผูเรียนดานความรูและทักษะที่จำเปน

ตามหลักสูตร  โดยกำหนดไวในแผนพัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา  

ยุทธศาสตรที่  5  พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 8  กลุม

สาระการเรียนรูไมนอยกวา  2.70  และกำหนดแผนงาน /  โครงการ  เพื่อ

พัฒนาผูเรียนไวในแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2562  การพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูใหไดตามเกณฑ  และผล

การทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑในกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ

ในการพัฒนาผูเรียนดานการประเมินสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑของโรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียน  โดยการประเมินคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค  ตามที ่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื ้นฐาน  

พุทธศักราช  2551  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   โดยโรงเร ียนไดจัด

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการตามแผนคุณภาพ

การศึกษา  2562  ไดผลการประเมินที่สงเสริมดังนี้ 

         1. กิจกรรม  Academic Day 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  83.54 

         2. กิจกรรม Intensive Course 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  92.49 

         3. กิจกรรมวันภาษาไทย 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  98.41 

         4. กิจกรรมคายคณิตศาสตร 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  85.20 
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           5. งานสัปดาหวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  97.51 

          6. กิจกรรมวันโครงงานเซนตหลุยส 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  98.93 

          7. กิจกรรมสงเสริมการอาน 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  92.20 

      ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษาและวัฒนธรรม  

สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ

ภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  คือ  แบบทดสอบ  แบบประเมินตามสภาพ

จริง  ท้ัง  8  กลุมสาระการเรียนรู  สรุปผลสัมฤทธิ์ปการศึกษา  2562 

 
ระดับชั้น ผลการประเมิน 

เกรดเฉล่ีย 2.70 ขึ้นไป 

คาเปาหมาย สรุป 

ป.1 94.04 85 สูงกวา 

ป.2 85.59 85 สูงกวา 

ป.3 88.51 85 สูงกวา 

ป.4 89.01 84 สูงกวา 

ป.5 82.59 84 ต่ำกวา 

ป.6 85.46 84 สูงกวา 

ม.1 69.33 75 ต่ำกวา 

ม.2 67.91 75 ต่ำกวา 

ม.3 62.86 75 ต่ำกวา 

ม.4 83.25   70 สูงกวา 

ม.5 90.50 70 สูงกวา 

ม.6 66.67 70 ต่ำกวา 

ภาพรวม 80.47 78 สูงกวา 

      

 ผู เรียนมีเกรดเฉลี ่ย 2.70 ขึ ้นไปรอยละ 80.47 ผลโดยภาพรวมไดเฉลี่ย 

รอยละสูงกวาคาเปาหมายที่กำหนดไว 
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 ผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

วิชา 
 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนเฉลีย่(รอยละ) 
รร.เซนต

หลุยส 
ระดับ

จังหวัด 
ระดับสังกัด 

สช. 
ระดับ

ภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 100 56.16 53.87 53.81 56.63 55.14 

ภาษาอังกฤษ 100 38.91 31.95 36.02 35.10 33.25 

คณิตศาสตร 100 33.65 25.62 27.14 27.87 26.73 

วิทยาศาสตร 100 31.95 29.59 29.98 30.47 30.07 

          การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

เซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับประเทศ 

พบวา  

         รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด แตต่ำ

กวาระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
         รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

          รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี ่ย สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

          รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย  สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศ  ต่ำกวาระดับสังกัด 

ผลการทดสอบ  O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
 

วิชา 
 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนเฉลีย่(รอยละ) 
รร.เซนต

หลุยส 
ระดับ

จังหวัด 
ระดับสังกัด 

สช. 
ระดับ

ภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 100 56.16 53.87 53.81 56.63 55.14 

ภาษาอังกฤษ 100 38.91 31.95 36.02 35.10 33.25 

คณิตศาสตร 100 33.65 25.62 27.14 27.87 26.73 

วิทยาศาสตร 100 31.95 29.59 29.98 30.47 30.07 

         การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

เซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด , ระดับสังกัด (สช.) ,ระดับภาค 

และระดับประเทศ พบวา 
         รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย  สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ

สังกัด และระดับประเทศ แตต่ำกวาระดับภาค 
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          รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

    รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ

สังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

    รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ

สังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

      รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย  สูงกวาระดับจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับประเทศ  ต่ำกวาระดับสังกัด 

      ผลการทดสอบ  O-Net  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

      การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

เซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด, ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาคและ

ระดับประเทศ  พบวา     

     รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย 48.21 สูงกวาระดับสังกัด(สช.) 

ระดับภาค และระดับประเทศ แตต่ำกวาระดับจังหวัด   

      รายวิชาสังคมศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 35.13 สูงกวาระดับสังกัด

(สช.)  แตต่ำกวาระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับประเทศ 

      รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 34.71 สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค ระดับประเทศ   

       รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี ่ย 35.61  สูงกวาระดับ

จังหวัด ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค  และระดับประเทศ 

       รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 30.78 สูงกวาระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค และระดับประเทศ 

 

 

วิชา 
 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนเฉลีย่(รอยละ) 
รร.เซนต

หลุยส 
ระดับ

จังหวัด 
ระดับสังกัด 

สช. 
ระดับ

ภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 100 45.02 43.81 39.59 45.44 42.21 

สังคม 100 36.63 36.50 34.43 37.23 35.70 

ภาษาอังกฤษ 100 34.58 29.13 31.21 32.39 29.20 

คณิตศาสตร 100 32.94 25.66 25.06 29.11 25.41 

วิทยาศาสตร 100 31.49 28.91 28.55 31.02 29.20 
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        สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ภาพรวมคิดเปนรอยละ  80.47  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด 

6. มีความรู  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี

ตองานอาชีพ 

 งานแนะแนว  ไดดำเนินการพัฒนาดำเนินกิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมแนะ

แนวการศึกษาเตรียม / ทักษะกิจกรรมเตรียมความพรอมสูสายสามัญและ

สายอาชีพ  กิจกรรม  ป.6 เตร ียมความพรอมสู ม ัธยมศึกษาตอนตน  

กิจกรรมปจฉิมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  ระดับประถมจัดใหมี       

     หองเรียนพหุปญญา  (Multiple  Intelligence) เพ่ือใหนักเรียนมีความ

เขาใจความสามารถของตนเองและของคนอื่น  ใชประโยชนจากจุดแข็งของ

ตนเองในปรับปรุงจุดออนของตน  เสริมความมั่นใจในตนเอง  ซึ่งจะชวยให

นักเรียนกลาทำงานที่ยากกวาเดิม  ประเมินทักษะพื้นฐานและระดับของ

นักเรียนอยางแมนยำ  และเรียนไดดีขึ ้นเพราะทำใหเกิดการจดจำไมลืม  

โดยเฉพาะบทเรียนที่ใชฝกปญญา  8  ดาน  ไดแก  ดานภาษา  ดานตรรกะ

และคณิตศาสตร  ดานมิติสัมพันธ  ดานรางกายและการเคลื่อนไหวดาน

ดนตรี / จังหวะ  ดานมนุษยสัมพันธ  ดานตนเอง  หรือการเขาใจตนเอง  

ดานการรักธรรมชาติ 

            ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีความสามารถในการกำหนดเปาหมาย

ท่ีจะทำใหเสร็จ  โดยการรวบรวมขอมูล  จัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูล

ที ่เกี ่ยงของกับปญหา  คาดคะเนสถานการณหรือคาดคะเนคำตอบเพื่อ

กำหนดเปาหมาย  และกำหนดทางเลือกตัดสินใจแกปญหาโดยใชขอมูลขาว

ที่เชื่อถือมาสนับสนุน  มีการวางแผนการทำงาน  ดำเนินงานตามแผนอยาง

รอบคอบ  มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเปนระยะ ๆ  จนงานท่ี

ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค  และเปาหมายที่กำหนดจน

สำเร็จอยางมีคุณภาพ  ทำงานอยางมีความสุข  มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจ 

ในผลงานของตนเอง  สามารถทำงานเปนหมูคณะได  มีความรูสึกที่ดีตอ

อาชีพสุจริต  สามารถบอกแหลงขอมูลเกี ่ยวกับอาชีพ  และหาความรู

เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

        เครื่องมือที่ใชสำหรับการประเมิน  คือ แบบประเมิน  แบบประเมิน

ผูเรียนทุกคน  ดังนี ้

      1.  กิจกรรมเรียนรูหองเรียนพหุปญญา  (MILC) 

           - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมคิดเปนรอยละ  100 
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       2.  กิจกรรมงานแนะแนว   

           -  รายงานสรุปผลกิจกรรมงานแนะแนว  คิดเปนรอยละ  98.00 

      3.  งานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานอาชีพ 

           - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมคิดเปนรอยละ  92.50 

     ผู เรียนรอยละ 97.65 มีความรู ทักษะพื ้นฐานและเจตคติที ่ดีตองาน

อาชีพ  96.83 

1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตาม

สถานศึกษากำหนด 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการสงเสริมใหนักเรียนมี

คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยผานการจัดการ

เรียนรู ในหองเรียนและสงเสริมเพิ ่มเติมผานกิจกรรม / โครงการตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา  2562  ไดผลดังนี ้

ที่ รายการ รอยละ 

1 รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 91.64 

2 ซ่ือสัตย  สุจริต 85.53 

3 มีวินัย 87.93 

4 ใฝเรียนรู 80.18 

5 อยูอยางพอเพียง 84.83 

6 มุงมั่นในการทำงาน 84.32 

7 รักความเปนไทย 91.55 

8 มีจิตสาธารณะ 85.71 

9 ความนอบนอม 89.43 

สรุปผลการประเมิน 86.79 

      ผลการดำเนินงาน  ผู  เร ียนมีคคุณลักษณะและคาน ิยมที ่ด ีตาม

สถานศึกษากำหนด   โดยเฉลี่ยรอยละ  86.79 สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด  

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย       โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการสงเสริมใหนักเรียนมี

ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยโดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ในหองเรียนและสงเสริมเพิ่มเติมผานกิจกรรมตางของโรงเรียนดังตอไปนี้ 

     1. กิจกรรมพบพระชำระใจ   

        - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  89.65 
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      2. กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 

        - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  86.24 

     3. กิจกรรมลอยกระทง 

        - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.08 

     4  กิจกรรมวันไหวครู 

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.33 

     5. กิจกรรมหรรษามหาสงกรานตเซนตหลุยส 

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  89.93 

     6. กิจกรรมดนตรีไทย 

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.55 

     7. กิจกรรมหลอเทียนพรรษา 

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  99.32 

    ผลการดำเนินงาน  ผู เรียนแตงกายตามระเบียบของโรงเรียนและมี

มารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคาระ  กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  รวม

กิจกรรมเกี่ยวของกับประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย  ใชภาษาไทยใน

การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  นำภูมิปญญาไทยมาใชเหมาะสมกับ

ชีวิต  รวมกิจกรรมที ่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทยและมีสวนรวมในการ 

สืบทอดภูมิปญญาไทย  สงผลใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความ 

เปนไทย  โดยเฉลี่ยรอยละ   91.30   สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   

3. การยอมรับที ่จะอยู ร วมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

      โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยฝายกิจการนักเรียน  ไดดำเนิน

กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย  ผานกิจการจัดการเรียนรูในหองเรียนและสงเสริมเพ่ิมเติม

ผานกิจกรรม /  โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2562  ไดผล

ดงนี้   

      1. กิจกรรมเครือขายระดับชั้น 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.39 

      2. กิจกรรมเยี่ยมผูดอยโอกาส 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.30 

      3. กิจกรรมความรูสูชุมชน 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.17 
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       4. กิจกรรมอบรมสัมมนาสภานักเรียน 

      5. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  92.99 

      6. กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.72 

       ผลการดำเนินงาน  ผู เรียนแสดงความเห็นของตนเองอยางสุภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยความเขาใจ  เห็นประโยชนจากการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ยอมรับและเห็นความงามในความ

แตกตางทางวัฒนธรรม  เชน  กฎกติกาแหงกิริยามารยาท  การแตงกาย  

ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ศาสนา  พิธีกรรรม  ความคิด  ความเชื่อ  และ

สามารถแกปญหา  อยุรวมกันไดดวยความเขาใจที่ถูกตอง  มีการสื่อสาร

อยางสรางสรรค  มีการยอมรับจะอยู ร วมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย  โดยเฉลี่ยรอยละ  91.75  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   

4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม       โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินสงเสริมใหนักเรียนมีสุข

ภาวะทางรางกายและจิตสังคมผานการจัดการเรียนรู ในหองเรียนและ

สงเสริมเพิ่มเติมผานกิจกรรม /  โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปการศึกษา  2562 ไดผลดังนี้ 

            สรุปผลการประเมิน  SDQ 

ระดับชั้น พฤติกรรม

ดานอารมณ 

(ปกติ) 

พฤติกรรม

เกเร 

(ปกต)ิ 

พฤติกรรมไม

อยูนิ่ง 

(ปกติ) 

ความสัมพันธ

กับเพื่อน 

(ปกติ) 

สัมพันธภาพ

ทางสังคม 

(ปกต)ิ 

ป.1 98.72 92.77 97.45 98.30 100 

ป.2 98.25 99.13 98.25 99.13 100 

ป.3 96.55 95.40 97.13 95.40 96.55 

ป.4 96.11 99.44 95.56 95.00 95.00 

ป.5 93.75 95.98 93.75 95.54 95.54 

ป.6 89.87 93.39 84.14 93.83 96.04 

ม.1 88.66 93.81 93.30 88.66 91.24 

ม.2 91.54 92.54 94.53 94.03 94.03 

ม.3 93.78 93.78 93.78 94.19 94.19 

ม.4 99.01 97.03 94.55 97.52 97.52 
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ระดับชั้น พฤติกรรม

ดานอารมณ 

(ปกติ) 

พฤติกรรม

เกเร 

(ปกต)ิ 

พฤติกรรมไม

อยูนิ่ง 

(ปกติ) 

ความสัมพันธ

กับเพื่อน 

(ปกติ) 

สัมพันธภาพ

ทางสังคม 

(ปกต)ิ 

ม.5 95.90 94.87 95.38 94.87 96.41 

ม.6 92.96 94.84 93.43 91.08 93.43 

ภาพรวม 94.59 95.24 94.27 94.80 95.83 

 

      1.  สรุปผลการประเมิน  SDQ    มีผลการประเมินทุกดานคิดเปนรอย

ละ 94.95   

      2. กิจกรรมการแขงขันกีฬา SLC GAMES 

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.70 

      3. กิจกรรมแขงขันบาสเกตบอล 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.21 

      4. กิจกรรมแขงขันฟุตบอล 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.30 

      5. กิจกรรมแขงขันวายน้ำ 

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  91.34 

      6. กิจกรรมแขงขันกรีฑาส ี

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  92.57 

      7. กีฬาสแต็ค 

         - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  92.12 

      8. กิจกรรมหุนสวยหุนดี 

          - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  95.00 
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 ตารางสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ระดับชั้น ป.1 – ม.6 
สมรรถภาพทางกาย ชาย 

( คน ) 

รอยละ 

( % ) 

หญิง 

( คน ) 

รอยละ  

( % ) 

รวม 

(คน) 

รอยละ 

(%) 

**ต่ำมาก** 21 1.64 0 0.00 21 0.83 

**ต่ำ** 227 17.72 78 0.28 305 12.09 

**ปานกลาง** 515 40.20 556 44.77 1,071 42.45 

**ด*ี* 391 30.52 505 40.66 896 35.51 

**ดีมาก** 120 9.37 98 7.89 218 8.64 

ไมสามารถประเมินได 7 0.55 5 0.40 12 0.48 

รวมจำนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

1,281 100.00 1,242. 100.00 2,523 100.00 

      จำนวน  2,185  คน  คิดเปน  86.60  เปอรเซ็นต 

      หมายเหตุ  ม..3 หญิง หอบ  1  คน,  ม.5 ชาย  กานสมอง  1  คน   

ม.6  ชายกลามเนื้อออนแรง  1  คน,  อายุเกิน  9  คน 

   ผลการดำเนินงาน  ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง  

รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดี  อยูเสมอ  พรอมทั้งเรียนรูและมีวิธีการ

ดูแลสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง  และอยู ร วมกันดวยดีในครอบครัว  

ชุมชนและสังคม  สงผลใหนักเรียนสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมโดย

เฉลี่ยรอยละ  90.78  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

สรุปผลมาตรฐานที่  1  คุณภาพผูเรียน   ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  5  :  ยอดเยี่ยม         ระดับคุณภาพ  4  :  ดีเลิศ            ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ  2  :  ปานกลาง         ระดับคุณภาพ  1  :  กำลังพัฒนา 

3.  จุดเดน 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดสงเสริมผูเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  สงผลให

ผูเรียนทำงานอยางมีขั้นตอนและมีระบบ  โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน  ดำเนินงานตามขั้นตอนท่ี

กำหนด  มีการตรวจสอบ  ทบทวน  ปรับปรุง  แกไข  การทำงานเปนระยะๆ  ไมกอใหเกิดปญหา  อุปสรรคในการ

ทำงาน  จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดอยางมีคุณภาพและปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง  เมื่อผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีดังกลาวขางตน  โรงเรียนมีการสงเสริมผูเรียนแขงขันทั้งภายในและภายนอก  

สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลตาง ๆ  อยางตอเนื่องมากมาย  และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง  8  

กลุมสาระ  มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  และมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน

เปนไปตามเกณณฑที่โรงเรียนไดกำหนดไว   
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4.  จุดควรพัฒนา 

     ผูเรียนบางคนมีน้ำหนัก  สวนสูงไมเปนไปตามเกณฑกรมอนามัยและสมรรถภาพทางกายไป 

เปนไปตามเกณฑของกรมพลศึกษา       

5.  การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดี  หรือดีเลิศ 

     ผูเรียนมีความประพฤติ  ระเบียบเรียบรอย  แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบ 

ของโรงเรียน  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ  ไดเปนอยางดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงค  เปนลูกที่ดีของพอแม  หรือผูปกครองเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  และมีการบำเพ็ญประโยชนตอ

สังคม 

        

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 

  
98.31 ยอดเยี่ยม 

 1.1  กำหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการ

ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสงักัด 

√    

 1.2 กำหนดวิสยัทัศน และพันธกจิ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง           

กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 

นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

√    

 1.3 กำหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอ             

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
√    

 1.4 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบ        

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
√    

 1.5 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร 

ตอสาธารณชน 
√    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   90.60 ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอยางเปน

ระบบ  
√    

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
√    

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ

ดูแลชวยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน 
√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

 2.4 สถานศึกษามีการนำขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √    

 2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการ

จัดการศึกษา 

√    

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคณุภาพผูเรยีนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

  94.34 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 
√    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบท

ของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 

√    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชวีิตจริง  
√    

 3.4  กำหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน

การสอนทุกกลุมเปาหมาย  
√    

 3.5  สถานศึกษามกีารปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
√    

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

  97.00 ยอดเยี่ยม 

 4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

√    

 4.2  จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √    

 4.3 นำชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนา

งานและการเรียนรูของผูเรียน 

√    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 

บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

√    

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปน

แบบอยางที่ดีท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

√    

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  90.51 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อ

ตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย 

√    

 5.2  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ี

เอื้อตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย 

√    

 5.3  จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

เปนรายบุคคล และเปนกลุม 

√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบตั ิ
ไม 

ปฏิบตั ิ

 5.4  จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเอื้อตอการจัดการ

เรียนรู และมีความปลอดภัย 

√    

 5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอม

ตามศักยภาพของผูเรียน 

√    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

  92.56 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.4  ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการ

จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

√    

 6.5  ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

√    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

93.88 ยอดเยี่ยม 

 

  หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  คาเปาหมาย =   จำนวนขอการปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

ปฏิบัติ 1 ขอ    ไดระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดี 

ปฏิบัติ 4 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได 

1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 

3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

                    โรงเรียนไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที ่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม

ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนรวมกันกำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน  กำหนดพันธกิจ กลยุทธใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจำป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร 

จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2562 - 

2564 เปาหมายที่ 2  ยุทธศาสตรท่ี 1  บริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  

กรีญอง  เดอ มงฟอรต  และเปาหมายท่ึ 7  ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยสูวิถีสากล  และตามจิต

ตารมณนักบุญหลยุส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต   ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

    โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทราไดดำเนินการวิเคราหสภาพปญหาจาก

ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา  โดยการศึกษาขอมูล  สารสนเทศ  จากผล

การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา  และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา

เพื ่อวางแผนรวมกันกำหนดเปาหมาย  ปรับวิสัยทัศน  กำหนดพันธกิจ  

กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู เรียน  

มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปให

สอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา  พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงาน

ใหผู รับผิดชอบ  ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ี

กำหนดไว  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการ

ดำเนินงาน   และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ดำเนินกิจกรรม  

โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2562  มีผลการดำเนินงาน

ประเมินสะทอนรอยละ  98.31  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนดไว 

2.2  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

       โรงเรียนโดยการบริหารงานของภราดาเกรียงศักด  มายอด  ซึ่งเปน

นักบวชชายที่ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ

ไทย ทำหนาท่ีบริหารโรงเรียน  เปนผูบริหารที่มีความรู  ความสามารถ 
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 ในการบริหารและวิชาการ  เปนผูที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความ

รับผิดชอบ  เสริมสรางใหบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถและเพิ่มพูน 

ทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  มีการปรับปรุงระบบการบริหาร

และการจัดการของโรงเรียนใหเกิดความคลองตัวเหมาะสม ทันสมัย  และมี

มาตรฐานสากล  สอดคลองกับเปาหมายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย  สอดรับการความตองการของผูปกครองและชุมชน  ผูบริหาร 

มีความสามารถในการวิเคราะห  สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  เพื่อ

นำมาใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  โดยโรงเรียนไดนำขอมูล

และสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการไดแก  ขอมูลผู เรียน  ขอมูล

บุคลากร  เพื่อตัดสินใจในการวางแผนการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหเกิดประโยชนตอผูเรียน  มีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดวย

ระบบ  SWIS  เพื่อใหมีการพัฒนาฐานขอมูลและนำขอมูลมาจัดทำเปน

ขอมูลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  การคิดริเริ ่ม  เทคนิค  วิธีการ 

ใหม ๆ  มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เพื่อนำขอมูลไปใชในการบริหาร

และพัฒนาการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 

        ผูบริหารจัดโครงสรางการบริหารแบบกระจายอำนาจ  มีระบบการ

ทำงานเปนทีมโดยแบงการบริหารออกเปน  6  ฝ าย  ไดแก  สำนัก

ผูอำนวยการ  ฝายธุรการ-การเงิน  ฝายกิจการนักเรียน  ฝายบริหารทั่วไป  

ฝายวิชาการ  และฝายการศึกษาปฐมวัย  โดยมีหัวหนางานตามโครงสราง

การบริหารของโรงเรียน  กำกับ  ดูแล  และรับผิดชอบการบริหารงาน  ซึ่งมี

คำสั่งแตงตั้งบุคลากรอยางชัดเจน  โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดชวยกัน

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรู  ความเขาใจ  มีความสามารถและมีสวนรวมในการดำเนินงานพัฒน

คุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง  4  ดานของสถานศึกษา  ไดแก  งาน

บริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  งานบริหาร

ทั่วไป  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ใชระบบการบริหารดวยวงจรเดมมิ่ง  (Deming  Cycle)  เปนกระบวนการ

บริหารคุณภาพที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ประกอบดวย   

 



 
 

127  

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

           1.  การงางแผน (Plan)  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาในการกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐาน

มูลนิธ ิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยเปนกรอบในการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพระยะ  6  ป  ( ปการศึกษา  2559-2564)  จัดทำแผน  

ปฏิทินปฏิบัติงาน  /  โครงการ /  กิจกรรมตาง ๆ  เปนปจจุบัน 1  ครั้ง /  ป

การศึกษา  เพื่อใหการดำเนินการประกันคุณภาพบรรลุเปาหมายตามท่ี

กำหนดไว 

          2.  การปฏิบัติใหเปนไปตามแผน  (Do)  มีการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำป  ดำเนินตามแผนงานที่ไดกำหนดไว  โดยเก็บรวบรวมขอมูล

และบันทึกขอมูลที ่ เก ี ่ยวของกับปฏิบัต ิงานเพื ่อใช เปนขอมูลในการ

ดำเนินงานในข้ันตอนตอไป 

          3.  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน (Check)  

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา Audit  ภาคเรียนละ  2  

ครั ้ง  และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื ่องและบรรลุ

เปาหมายที่กำหนดไว  สรุปจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสำเร็จของการ

บริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจนครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาตามรูปแบบท่ีหนวยงานตนสังกัดกำหนดโดผูมีสวนเกี่ยวของกับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานทุกฝาย 

          4.  การนำผลปรับปรุงพัฒนา  (Act)  นำผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน  การประเมินภายนอกของไนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ  และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการทั้งในประเทศและตางประเทศมา

วิเคราะห  สังเคราะหและเลือกสรรขอมูลสารสนเทศโดยใหผูมีสวนเกี่ยวของ

ทุกฝายมีสวนรวม  เพื่อนำไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและ

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  และนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับโรงเรียน

ในเครืองมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยสูการปฏิบัติและการ

พัฒนาที่ยั ่งยืน        ผลการดำเนินงานโรงเรียนมีการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนระบบและมีการดำเนินงานอยางตอเนื่อง  ผลการ

ดำเนินงานคิดเปนรอยละ  90.60  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด 
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2.3  ดำเนินงานดานวิชาการที่เนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 

        โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการจัดทำหลักสูตร

โรงเรียนที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นโดยดำเนินการดังนี้ 

        1.  การพัฒนาหลักสูตร  ฝายวิชาการไดจัดอบรมใหครูผูสอนทุกคน

ไดรวมกันจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรุทั้ง  8  กลุมสาระที่สอดคลอง

กับภูมิปญญาทองถิ่น  โดยมีการวิเคราะหใบงานพัฒนาการพัฒนาหลักสูตร

ดังนี้  

 (1)  ใบงานท่ี 1  วิเคราะหวิสัยทัศน  หลักการ  และจุดมุงหมายหลักสูตร 

 (2)  ใบงานท่ี 2  จำนวนมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร 

 (3)  ใบงานท่ี 3  วิเคราะหโครงสรางหลักสูตรโรงเรียน 

 (4)  ใบงานท่ี 4  วิเคราะหมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของแตละกลุมสาระ 

 (5)  ใบงานที่ 4.1 วิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่น / ภูมิปญญาไทย / ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง / ทักษะการคิดสูสตวรรษที่ 21 / ประชาคมอาเซียน / 

จุดเนนอื่น ๆ  ตามบริบทโรงเรียน 

 (6)  ใบงานท่ี 5 คำอธิบายรายวิชา 

 (7)  ใบงานท่ี 6  วิเคราะหหนวยการเรียนรู 

 (8)  ใบงานท่ี 7  แผนการจัดประสบการณการเรียนรู 

        2.  โรงเร ียนมีการเปดหลักส ูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre - 

IMSP  (Pre-Intensive Math and Science Program)  ในระดับปฐมวัยป

ท ี ่  2 - 3  IMSP(Intensive Math and Science Program) ในระด ับชั้ น

ประถมศึกษาปที่ 1-6 จัดกิจกรรมเสริมทักษะตามแนวพหุปญญาในศูนยการ

เรียนรู MILC (Multiple Intelligent Learning Center)  พรอมทั้งการจัด

กิจกรรมเรียนรูภายในและภายนอกสถานที่โดยคณะครูชาวตางชาติที่เปน 

Qualified Teacher ดูแลประจำชั้นคูกับครูไทย และเพื่อเปนการเปนการ

สงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโรงเรียน

จึงไดเปดโปรแกรมสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร MSP 

(Math and Science Program) ในระด ับช ั ้ นประถมศ ึกษาป ท ี ่  4 -6  

โปรแกรมอัจฉร ิยภาพทางว ิทยาศาสตรและคณิตศาสตร GP (Gifted 

Program)  เปนโปรแกรมที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย และโปรแกรมการเรียน

ลวงหนา APP (Advanced Placement Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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 ตอนปลาย ซึ ่งทั ้ง 3 หลักสูตร ไดมีการจัดเพิ ่มเติมเวลาเรียนและความ

เขมขนในรายว ิชาคณิตศาสตรและว ิทยาศาสตร เน นพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เชน คายทักษะชีวิต  คาย

คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร และศึกษาดูงาน เปนตน  อีกทั ้งยังสงเสริม

นักเรียนใหมีศักยภาพเทียบเทาสากล พรอมเขาสูการแขงขันระดับชาติและ

นานาชาติ  โดยจัดครูผูสอนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรที่จบตรงสาขามีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณ

ดานการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ มาจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียน 

       ผลการดำเนินการของโรงเร ียนมีหลักสูตรโรงเรียนเซนตหลุยส  

ฉะเชิงเทรา  ตามหลักสูตรแกนกลาง  พ.ศ.2551  (ฉบับปรับปรุง 2560 )  

ปการศึกษา  2562  รอยละ 94.34  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม ีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

       โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการพัฒนาครู โดยไดจัด

กิจกรรมปฐมนิเทศครูกอนเปดภาคเรียน  กิจกรรมสัมมนาคณะภราดาและผู

ร วมบริหารกับมูลนิธิฯ  กิจกรรมสัมมนาครูใหมรวมกับฝายการศึกษา 

มูลนิธิฯ  กิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ ไดพัฒนา

ครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยผานกิจกรรม  โครงการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา  2562  ไดผลดังนี ้

           โครงการพัฒนาบุคลากร  งานทรัพยากรมนุษย  ไดจัดทำแบบ

สำรวจความตองการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองของครูและบุคลากร

เพื่อจัดหาสถานที่ฝกอบรมหรือวิทยากรมาจัดอบรมตรงตามความตองการ

ของครูและบุคลากร  ผลการจัดโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาตนเอง งานทรัพยากรมนุษยคิดเปนรอยละ  97.00  สูงกวา

คาเปาหมายท่ีกำหนด 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และ

สังคมที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

     โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยงานอาคารสถานที่  สังกัดฝาย

บริหารทั่วไป  ไดดำเนินการพัฒนาในการจัดหองเรียน  หองปฏิบัติการ  

อาคารเรียนมั ่นคง  สะอาด  และปลอดภัย  มีสิ ่งอำนวนความสะดวก

พอเพียง  อยูในสภาพใชการไดดี  สภาพแวดลอมรมรื่น  และมีแหลงการ

เรียนรูสำหรับผูเรียนสะทอนบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก  เชน 

 



 
 

130  

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 แหลงการเรียนรูนักบุญหลุยส  มารีย  รูปปนนักบุญหลุยส มารีย  รูปปนแม

พระ  คำสอนตามปายนิเทศ  สนามเด็กเลน  สนามกีฬากลางแจง   

     จ ัดโครงการ  และกิจกรรมที ่ส งเสริม  สุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของนักเรียน  โดยมีปายนิเทศความรูใหกับนักเรียนและผูปกครอง  

นอกจากนี้ยังมีการจัดครูดูแลเวรชวงเชา ชวงพัก  ชวงพักกลางวัน  และหลัง

เลิกเรียน  มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด  24  ชั่วโมง  บคุลากรเขา-  

ออกบริเวณโรงเรียนตองแลกบัตรเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 

     จัดหองสมุด  แหลงการเรียนรู  ที่มีสภาพแวดลอมบรรยากาศที่เอื้อตอ

การใชบริการ  มีสื่อเพียงพอเหมาะสม  ทันสมัย  มีกิจกรรมสงเสริมการอาน  

การเรียนรู  และการคนควาอยางหลากหลาย  พัฒนาแหลงการเรียนรูและ

ใชประโยชนจากแหลงการเรียนรู ทั ้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ     

     โรงเรียนมีการดำเนินแผนงานและกิจกรรมที ่จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ  และสังคมที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  โดยได

ดำเนินงานแผนงานและกิจกรรมดังตอไปนี ้

      1.  งานอาคารสถานท่ี   

           -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  81.66 

      2.  งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

          รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  97.51 

      3.  งานหองสมุด 

          รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  92.37 

         ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั ้งไวคือ  รอยละ  90.51  

คาเปาหมายท่ีกำหนด   

  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

เร ียนร ู  เพ ียงพอและใช ประโยชน เต็ม

ศักยภาพ 

      โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูมีการบริหารจัดการ

ขอมูลสารสนเทศโดยใชระบบSWIS  (School Web–based ingotmation  

System )  ซ ึ ่งเป นระบบฐานขอมูลสารสนเทศที ่ทางสถานศึกษาได

พัฒนาขึ ้นเพื ่อใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษามาผนวกเขากับ

กระบวนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาบนระบบออนไลนเพื่อเปนแหลง

การเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช 
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 เทคโนโลยีทางการศึกษา  และสงเสริมใหการใชไดรวดเร็วและคลองตัวขึ้น  

ในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมของนักเรียน  โรงเรียน  

ไดจัดตั้งกลุม  Line และ  Facebook  ครูและเครือขายผูปกครอง   

โรงเรียนมีการดำเนินแผนงานและกิจกรรมท่ีจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื ่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเร ียนรู  เพียงพอและใช

ประโยชนเต็มศักยภาพ  โดยดำเนินแผนงานและกิจกรรมดังตอไปนี ้

      1.  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

           -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  87.00 

      2.  งานนโยบายและแผน 

          -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  98.31 

      3.  งานหองสมุด 

          รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  92.37 

         ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั ้งไวคือ  รอยละ  92.56  

สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด   

 

ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

สรุปผลมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  5  :  ยอดเยี่ยม         ระดับคุณภาพ  4  :  ดีเลิศ            ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ  2  :  ปานกลาง         ระดับคุณภาพ  1  :  กำลังพัฒนา 

 

3.  จุดเดน 

                           โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยการบริหารงานของ  ภราดาเกรียงศักด์ิ  มายอด  ซึ่งเปน

นักบวชชายที่ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  มาทำหนาที่บริหารโรงเรียน  เปน

ผูบริหารที ่มีความรู ความสามารถในการบริหารโรงเรียน  เปนผู มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบ  

เสริมสรางใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  มีการปรับปรุง

การบริหารและการจัดการของโรงเรียนใหเกิดความคลองตัวเหมาะสม  ทันสมัย  และมีมาตรฐานสากล  สอดคลองกับ

เปาหมายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  สอดรับกับความตองการของผูปกครองและชุมชน 

4.  จุดควรพัฒนา 

     โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทราสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครู  บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง 

วิชาชีพและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน      
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5.  การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดี  หรือดีเลิศ 

    โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  มีการบริหารงานดวยวงจรเดมมิ่ง  (  Deming  Cycle )  และ

หลักธรรมาภิบาลสำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  ตามวิสัยทัศน  (Vision)  ทำให

โรงเรียนมีมาตรฐานระดับสากล  พัฒนาตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอรต  สงผลใหมีการปฏิบัติที ่เปน

แบบอยางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

 

มาตรฐานที่  3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม    
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

  85 258 221 85.94 ดีเลิศ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่

เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง 

√    232 89.94  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไป

จัดกิจกรรมไดจริง 

√    232 89.94  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ

สำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความ

ชวยเหลือพิเศษ  

√    232 89.94  

 1.4  ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนำเสนอ

ผลงาน 

√    232 89.94  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

√    232 89.94  

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

  85 258 231 89.50 ดีเลิศ 

 

 1.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู 

√    231 85.90  

 1.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นใน

การจัดการเรียนรู 

 

√    231 85.90  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบตั ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ

 1.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

√    231 85.90  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   90 258 235 91.24 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

โดยเนนการมีปฏิสมัพันธเชิงบวก  

√    235 91.24  

 3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน

อยางมีความสุข 

√    235 91.24  

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

  92 258 235 94.75 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การจัดการเรยีนรูอยางเปนระบบ 

√       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู 

√       

 4.3 เปดโอกาสใหผูเรยีนและผูมสีวน

เกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล 

√       

 4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อ

นำไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 

√       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

  85 258 221 85.94 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผูมสีวนเกี่ยวของรวมกัน

แลกเปลีย่นความรูและประสบการณใน

การจัดการเรยีนรู 

√       

 5.2 นำขอมูลปอนกลับไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรูของ

ตนเอง 

√       

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

89.47 ดีเลิศ 
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 หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (รอยละ)    =      100 x จำนวนครูผานเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด  

                                                                    จำนวนครูท้ังหมด  

  

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   

รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    

รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    

รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

 

        2. กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

             2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

             โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  

มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) โดยมีการดำเนินการดังนี ้

  1.  ผู บริหารและคณะครูรวมกันกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย หลักสูตรของสถานศึกษาให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

 2. ครูผูสอนรวมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเนื้อหาสาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 และมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) โดยเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั ้ง 8 กลุม รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใหสอดคลองกับ

หลักสูตร  สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2560) 

          3. วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยกำหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหากิจกรรม กระบวนการ

เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล 
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     4. เขียนคำอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6  กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปนหนึ่งปการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคำอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมายดาน

ความรู  สวนที่สองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวนที่สาม 

ของคำอธิบายรายวิชานั้น ๆ 

     5. นำหนวยการเรียนรูที่วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู สื่อ

การสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกำหนดเปาหมายคุณภาพ

ผูเรียน ใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาและครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสำคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   6. ผูสอนแตละรายวิชาจัดทำประมวลการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และบันทึกผลการใชประมวลการสอน  

       7. ผูสอนมีการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดแตละรายวิชา 

     ฝายวิชาการ รวมกับงานหลักสูตรและการสอน , งานวัดและประเมินผล  กำหนดใหมีการออกแบบหนายการ

เรียนรู (ใบงานที่4)  ที่สะทอนการวัดประเมินผล ดวยวิธีการที่หลากหลาย  เชน  ทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียน   

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยการสังเกตผูเรียนรายบุคคล และประเมินผลงานตามสภาพจริง  เชนจากการ

ปฏิบัติ    การตรวจชิ้นงาน    การสัมภาษณ  การนำเสนอผลงาน  ฯลฯ    มีระบบการจัดเก็บระเบียนสะสมผูเรียน

รายบุคคล  ( ปพ.4 )มีการจัดทำรายงานพัฒนาของผูเรียนแตละคน (ปพ.5 และ ปพ.6 ) ครูสามารถนำขอมูลไปใชเพื่อ

พัฒนาผูเรียนได 

 ฝายวิชาการรวมกับงานหลักสูตรและการสอนจัดใหครูผูสอนรวมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเนื้อหา

สาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ( ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560 )   โดยเชิญวิทยากร 

ผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม 

รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  และมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดฯ( ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560 ) 

  - วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยกำหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการ

เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล 

      - เขียนคำอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6  กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปนหนึ่งปการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา กำหนดคำอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคำอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมายดาน

ความรู  สวนที่สองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวนที่สาม 

ของคำอธิบายรายวิชานั้น ๆ  

  - นำหนวยการเรียนรูท่ีวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยเน้ือหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู สื่อ

การสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กำหนดเทคนิคและวิธีการเรยีนรู

โดยคำนึงถึงความแตกตางและพัฒนาการทางสติปญญาของแตละบุคคล  ระบุในแผนการสอน 
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3.1  จัดการเรียนรู ผ านกระบวนการคิด

และปฏ ิบ ัต ิจร ิ ง   และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

        โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาผูเรียน

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  

2562-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2562 และหลักสูตร

ของ สถานศึกษา รวมไปถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง

เรียนรูและสื่อตางๆ  รอบตัว  มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และ

ตั้งคำถาม  เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม  เรียนรูรวมกัน เทคโนโลยีในการ

เรียนรูและนำเสนอผลงาน โรงเรียนไดการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี

การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถคนควา

ขอมูลความรูทั้งท่ีเปนเอกสารและสื่อไดจากหองสมุดและแหลงการเรียนรู 

ตาง ๆ ที่โรงเรียนไดจัดไวอยางหลากหลาย เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  อุทยานการศึกษา  เซนตหลุยส     สวนพฤกษศาสตรและ

ฐานความรู ทีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค  สังเคราะห 

วิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของตนเองได มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลยอด

นักอานใหกับนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบตาง ๆ เชน  

ธุดงคศึกษา  การจัดนิทรรศการ  วันสำคัญตางๆ กิจกรรมรักการอาน   

กิจกรรมการแขงขันตอบคำถามสารานุกรมไทย  กิจกรรมหองสมุดโครงการ

โรงเรียนแสนดี  กิจกรรมแขงขันตอบคำถามอาเซียน360  องศา  กิจกรรม

ตอบปญหาพระราชประวัติและหนังสือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัว  กิจกรรมยอดนักอานดีเดนประจำปการศึกษา  2562  

โครงการสัปดาหหองสมุดโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2562  ดังนี้   

       1.  งานนิเทศการสอน 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ  89.49            

       2.  งานสื่อการสอน 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ   92.02   

        3.  งานวิจัยและพัฒนา 

             - รายงานสรุปผลการประเมิน  กิจกรรมรอยละ    76.32  

         ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวคือ  รอยละ  85.94 

สูงกวา คาเปาหมายที่กำหนด   
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3.2  ใชสื ่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

แหลงการเรียนรู 

       โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

รวมกันกับงานกลุมสาระฯ  ฝายวิชาการ  ไดสนับสนุนใหครูมีการใชสื่อ  

เลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  หลากหลายสอดคลองกับวธิีการ

เรียนรู  ธรรมชาติของสาระการเรียนรู  และความแตกตางของผูเรียนโดย

จัดหา  จัดทำ  พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อดวยการศึกษาคนควา  มีการนำภูมิ

ปญญาทองถิ่น  เทคโนโลยีตาง ๆ  มาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน

รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสืออยางตอเนื่อง  โดย

กำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 และแผน

ปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2562  ดังนี้   

        1.  งานนิเทศการสอน 

             -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  89.49       

        2.  งานสื่อการสอน 

             -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ   92.02   

        3.  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

             -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  87.00 

สรุปผลการประเมินการใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงการเรียนรู

ภาพรวมคิดเปนรอยละ  89.50     สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด    

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก        โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยงานนิเทศการ งานกลุมสาระฯ 

งานสื่อการสอน  ฝายวิชาการ  ไดดำเนินการพัฒนา  และกำกับติดตาม

นิเทศการเรียนการสอนของครู จัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในชั้นเรียน  

เพียงพอ  พรอมใชงานไดตลอดเวลา  ซ่ึงประกอบไปดวยโตะ  เกาอี้  ท้ังของู

เรียนและครูผูสอน  บอรดสำหรับจัดนิทรรศการใหความรูภายในหองเรียน  

จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูผูสอนในรูปแบบตาง ๆ  ตาม

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแตละวิชา  ครูผูสอนมีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  โดยครูเปนแบบอยางท่ีดี 

มีการชวยเหลือนักเรียนในการทำงาน  สรางความสัมพันธที่ดี  รับฟงปญหา  

ไมตำหนิ  หรือสอนนักเรียนเร็วเกินไป  เขาใจปญหา  หาขอมูลเพื่อใหรู

สาเหตุและแนวทางการแกปญหาและใชกิจกรรมในการเรียนการสอน  ชวย

ในการสรางความรักสามัคคีในกลุมรักที่จะเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
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 โดยกำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 และแผน

ปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2562  ดังนี้   

       1.  งานนิเทศการสอน 

             -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  89.49       

        2.  งานสื่อการสอน 

             -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ   92.02   

        3. กิจกรรมประเมินคุณภาพชั้นเรียน 

           -รายงานสรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ  92.20 

ผลการประเมินรอยละ 91.24  สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

       โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยงานทะเบียนและวัดผล  งาน

นิเทศการสอน  และกลุมสาระการเรียนรู  ฝายวิชาการ  ไดดำเนินการ

พัฒนาและกำกับติดตามนิเทศการสอนของครู  มีการจัดอบรมครูในหนาย

งานทะเบียนและวัดผล  จัดทำคูมือและระเบียบการวัดและประเมินผล

ใหกับครูผูสอน  กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน  8  

กลุมสาระฯ  กิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนเพื ่อรับการทดสอบจาก

หนวยงานภายนอก  กิจกรรม  Mock  Test  กิจกรรมการสอบวัดคุณภาพ

นักเรียนในเครือมูลนิธิฯ  (FSG)  กิจกรรมการทอดสอบระดับชาติพื้นฐาน  

(O-NET)  กิจกรรมรวบรวมประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดทำ

สารสนเทศ  กิจกรรมประกาศและรายงานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให

นักเรียนและผูปกครอง    กิจกรรมการซอมเสริมและแกไขผลการเรียนของ

นักเรียน  กิจกรรมจัดหาและจัดทำขอสอบที่มีคุณภาพในการสอบกลางภาค  

และปลายภาคเรียน ซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลุมสาระฯ ทั้ง 5 กลุม

ได แก ภาษาไทย  คณิตศาสตร  ว ิทยาศาสตร   ส ังคมศึกษาฯ และ 

ภาษาตางประเทศ รวมดำเนินการออกขอสอบ และ สอบนักเรียน ระดับ

นักเรียนประถมศึกษาทุกคน   

     จากการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ  ทำใหครูมีการตรวจสอบ  ประเมิน

ความรู  ความเขาใจของผูเรียน  อยางมีประสิทธิภาพ  ประเมินจากสภาพ

จริง  มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินที่เหมาะสมกับเปาหมาย และการจัดการเรียนการ

สอน  ผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล        
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 ให ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนำไปใชในการพัฒนาตนเอง  โดย 

กำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 และแผน

ปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2562  ดังนี้   

        1.  งานนิเทศการสอน 

             - รายงานสรุปผลการประเมินงานนิเทศการสอนรอยละ  89.49 

        2.  กิจกรรมออกขอสอบกลาง  โดยคณะกรรมการกลุมสาระฯ 

 ซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลุ มสาระฯ ทั้ง 5 กลุมไดแก ภาษาไทย  

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษาฯ และ ภาตางประเทศ ซึ่งนักเรียน

ประถมศึกษาทุกคน ไดใชขอสอบกลาง คิดเปนรอยละ 100   

         สรุปผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ 94.75 สูงกวาคาเปาหมายท่ี

กำหนด   

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

    โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  โดยงานทะเบียนและวัดผล  งาน

นิเทศการสอน  และกลุมสาระการเรียนรู  ฝายวิชาการ มีการดำเนินการ

พัฒนา  และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครู  จึงทำใหครูมีการ

สะทอนการจัดการเรียนรู  กอนการจัดการเรียนรู  โดยการประชุมเชิง

ปฏิบัติการกอนเปดภาคเรียนเพื่อวิเคราะห็ตัวชี้วัดรายภาค  รายป  กอน

จัดการเรียนรู  ระหวางการจัดการเรียนรู  โดยการสะทอนจากการประชุม

กลุมสาระ  และหลังจากการเรียนรู  จากการนิเทศท้ังเพื่อนชวยเพื่อน  จาก

หัวหนากลุมสาระ  เพื่อใหไดขอมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาอยางเปน

ระบบและตอเนื ่อง  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและคุณลักษณะ

สำคัญอื่นๆ  ที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพครูไดอยางแทจริง  โดย

กำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 และแผน

ปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2562  ดังนี้   

        1.  งานนิเทศการสอน 

             -รายงานสรุปผลการประเมิน  รอยละ  89.49  

          2.  กิจกรรมประกวดสื่อการสอน      

            -รายงานสรุปผลการประเมิน  รอยละ  92.02 

          3.  งานวิจัยและพัฒนา 

            -รายงานสรุปผลการประเมิน  รอยละ  76.32 

     สรุปผลการประเมินรอยละ  85.94   สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด   
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ตัวบงช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

สรุปผลมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  5  :  ยอดเยี่ยม         ระดับคุณภาพ  4  :  ดีเลิศ            ระดับคุณภาพ 3 :  ดี 

ระดับคุณภาพ  2  :  ปานกลาง         ระดับคุณภาพ  1  :  กำลังพัฒนา 

 

จุดเดน 
1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรฉบับครูผูสอน  

2.  หลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการการเรียนรูอาเซียน / เศรษฐกิจพอเพียง / คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค / สมรรถนะผูเรียน / ลักษณะเฉพาะ FSG และภูมิปญญาทองถิ่น 

  3.  โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ  โดยมีการวางแผนแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ  

เครือขาย ข้ึนมาชวยในการกำกับติดตาม ชวยประเมินครูดานการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบที่มูลนิธิกำหนด       

        จุดควรพัฒนา 

   1.  ครูควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และพัฒนาการใชสื่อ IT  

   2.  การเผยแพรนวัตกรรมในการเรียนรูของครูผูสอนใหหลากหลายชองทางใหมากข้ึน 

    

   การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ 

  1.  ครูโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  มีการดำเนินการพัฒนา  และกำกับติดตามนิเทศการเรียน

การสอนของครู  จึงทำใหครูมีการสะทอนการจัดการเรียนรู  กอนการจัดการเรียนรู 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

 

 

 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่

 1 

คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 87.19  

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 72.64  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

89.15  

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 90.12  

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 93.98  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.47  

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 96.83  

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 90.15  

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 86.79  

2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 91.30  

3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 91.75  

4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.78  

มาตรฐานที่ 

 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 98.31  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90.60  

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

94.34  

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 97.00  

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 90.51  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 92.56  

มาตรฐานที่ 

 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  ดีเลิศ 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 85.94  

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 89.50  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 91.24  

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 94.75  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 85.94  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ยอดเยี่ยม 
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2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

2. นำเสนอขอมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  จากผลการดำเนินงานแผนงาน  โครงการและกิจกรรมตาง  ๆ  สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดีเยี่ยมใน

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ  มาตรฐานที่  3  กระบวนการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตามปญหาและ

ความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน  สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพชุมชนทองถ่ิน  จนมีผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยูในระดับดีเย่ียมพัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ผูเรียนมีความสามารถ

ในการอานและการเขียน  การสื ่อสารทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดคำนวณ  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี  และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม  และคุณลักษณะตามท่ี

สถานศึกษากำหนดปรากฏอยางชัดเจน  ดังที่ปรากฎผลการประเมินในมาตรฐานที่  1  ในดานการบริหารจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบ

กิจกรรมและดำเนินการตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม  ใชผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผานมาเปนฐานใน

การพัฒนา  และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน  และปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยาง

ตอเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี ่ยม วิเคราะห  

ออกแบบและการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรม

การเรียนรู  ใชสื่อการเรียนรู  ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหาเปนรายบุคคล  และการ

ประเมินผลจากสภาพจริงทุกขั้นตอน  สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอนจน

เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาใหความสำคัญ

กับผูเกี่ยวของทุกฝายเพ่ือเกิดความรวมมือในการวางระบบ  และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปน

อยางดี  และผูมีสวนเก่ียวของ   มีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
   1.  สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ  และมีความสามารถคิดสรางสรรคนวัตกรรม 

   2.  สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

   3.  สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

   4.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ 
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   5.  สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  

มงฟอรต 

   6.  สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายที่ดี  และมีความสุข 

   7.  บริหารจัดการตามวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง   

เดอ มงฟอรต 

   8.  บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

   9.  โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส   

มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

   10.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลยุส มารีย                         

กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

   11.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยสูวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส   

มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเดน 
  คุณภาพดานผูเรียน 
  1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  มีผลการประเมินระดับชาติและระดังทองถ่ินสูงขึ้นทุกกลุม

สาระการเรียนรู  และนักเรียนกลาแสดงออก  ราเริง  แจมใส  สุขภาพกายแข็งแรง  และเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม

ตามที่สถานศึกษากำหนด 

  2.  ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลองรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน  สามารถใช

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดีเยี ่ยม 

มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  สูงกวาระดับชาติ ทุกกลุมสาระฯ  ที่มีการทดสอบ

และตอเนื่องมาโดยตลอด 

  3.  ผูเรียนมีสุขภาพรางการยแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ  มีระเบียบ

วินัยจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา  

ระเบียบสังคม  เชน  การเขาคิวรอซื้ออาหาร  และเขาคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ  เปนตน 

  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1.  ผูบริหารมีความตั้งใจ  มีความมุงมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงาน

สามารถเปนแบบอยางที่ดีในการทำงาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ  และมีความพรอมในการปฏิบัติ

หนาท่ีตามบทบาท 

 2.  โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ  โรงเรียนใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 

เชน  การประชุมแบบมีสวนรวม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุม  เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปท่ี

สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปญหา  ความตองการพัฒนา  และนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ที่มุงเนนการ

พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  มี

การดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  การดำเนินงาน  และการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  และ

โรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  1.  ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ  มีความตั้งใจ  มุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลาและความสามารถ 

  2.  ครูจัดกระบวนการเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ือง   

  3.  ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ   สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 

  4.  ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิด  ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ  และแหลงการเรียนรูที่ 

หลากหลาย 

   5.  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนไดรับการตรวจประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการ 

วิจัยและนำผลไปพัฒนาในการเรียนการสอน 

2. จุดควรพัฒนา 

1.  ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียนมากขึ้น 
  2.  ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ

เขมแข็ง  มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

  3.  ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผู เรียนไดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะหอยาง

หลากหลาย  และใชแหลงการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 

 4,  ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหหาความรูจากแหลงการเรียนรู  สื่อ  เทคโนโลยีให

มากขึ้น  และพัฒนาสื่อแหลงการเรียนรู  จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานเสมอ 

  5.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง  สอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรู  และธรรมชาติวิชา 

  6.  ครูควรนำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู 
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3. แนวทางการพัฒนา 
             1.  จัดทำแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน มีการกำหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการดำเนินการอยางชัดเจน 

   2.  พัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยใชพัฒนากลุมเครือขายโรงเรียนทั้งในและตางประเทศ 

   3.  จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากล วิธีการและ

รูปแบบท่ีหลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

   4.  ศึกษารูปแบบและวิธีการในการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน หรือบุคคลที่เปนภูมิปญญา

ทองถิ่น ในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ใหมากยิ่งขึ้น เชน วางแผนในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   5.  จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย โดยคำนึงถึงความแตกตางของผูเรียน 

สามารถตอบสนองความตองการและความถนัด ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง สรางหรือพัฒนา

ความรูใหม ๆ ดวยตนเอง  

   6.  พัฒนาการระบบสารสนเทศใหมีระบบ สามารถใชงานไดสะดวก/เชื่อมโยงเครือขายกับฝาย/แผนก

และหนวยงานภายในโรงเรียนและตนสังกัด มีการประเมินและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

4. ความตองการชวยเหลือ 
  1.  การไดรับความชวยเหลือจากชุมชน  และภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอนเพ่ิมเติมในหลักสูตร 

  2.  ควรมีการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด  เพ่ือนำผลไปพัฒนาตอไป 

5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ 
            สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตามปญหาและความตอง

การพัฒนาตามสภาพาของผูเรียน  สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพชุมชนทองถิ่น  จนมีผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนอยูในระดับยอดเยี่ยมพัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน  ผูเรียนมีความสามารถใน

การอานและการเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดคำนวณ  การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดดี  และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม  และคุณลักษณะตามท่ี

สถานศึกษากำหนดปรากฏอยางชัดเจน  ดังที่ปรากฎผลการประเมินในมาตรฐานที่  1  ในดานการบริหารจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบ

กิจกรรมและดำเนินการตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม  ใชผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผานมาเปนฐานใน

การพัฒนา  และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน  และปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยาง

ตอเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม  วิเคราะห  

ออกแบบและการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร   และบริบทของสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรม

การเรียนรู  ใชสื่อการเรียนรู  ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหาเปนรายบุคคล  และ
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การประเมินผลจากสภาพจริงทุกขั้นตอน  สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปน

ขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยูในระดับดี่เย่ียม  โดยสถานศึกษาให

ความสำคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบ  และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเปนอยางดี  และผูมีสวนเกี่ยวของ   มีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน

ระดับสูง 
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มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2562 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ.  3 มาตรฐาน 

คา

เปาหมายที่

กำหนด 

คาเปาหมายที่

ดำเนินการได (รอยละ/

ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  

 

  

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได  
92 95.67 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  93 94.29 

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  93 95.67 

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรูได 
92 93.43 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของ

ทองถิ่น 
90 90.55 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 90 100 

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 91 100 

2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 91 94.87 

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ 
90 93.50 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 90 93.46 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ   

3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 
92 93.27 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี

ความสุข 
91 93.05 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 90 94.09 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
91 92.04 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา รอยละท่ีได คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผูเรียน 88.67 4.43 ดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 87.19 4.36 ดีเลิศ 

      1. มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิด

คำนวณ 

72.64 3.63 ดี 

      2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย

แลกเปลี่ยน 

89.15 4.45 ดีเลิศ 

      3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 90.12 4.51 ยอดเย่ียม 

      4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 93.98 4.79 ยอดเย่ียม 

      5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.47 4.02 ดีเลิศ 

      6. มีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 96.83 4.84 ยอดเย่ียม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 90.15 4.51 ยอดเย่ียม 

      1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 86.79 4.34 ดีเลิศ 

      2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 91.30 4.57 ยอดเย่ียม 

      3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 91.75 4.59 ยอดเย่ียม 

      4. สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม 92.52 4.63 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 93.88 4.69 ยอดเย่ียม 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 98.31 4.92 ยอดเย่ียม 

2,2  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90.60 4.53 ยอดเย่ียม 

2.3  ดำเนินงานดานวิชาการท่ีเนนคุณภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

94.34 4.72 ยอดเย่ียม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 97.00 4.85 ยอดเย่ียม 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยาง

มีคุณภาพ 

90.51 4.53 ยอดเย่ียม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

92.56 4.63 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 89.47 4.47 ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

85.94 4.30 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา รอยละท่ีได คะแนน ระดับคุณภาพ 

3.2  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 89.50 4.48 ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 91.24 4.56 ยอดเย่ียม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 94.75 4.74 ยอดเย่ียม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 

85.94 4.30 ดีเลิศ 

 

คาเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา  2562 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี้ คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สพฐ.  (3  มาตรฐาน) คาเปาหมายที่

กำหนด 

คาเปาหมายที่

ดำเนินการได 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 80 72.64 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น  และแกปญหา 

85 89.15 

3)  มีความสามารถในกสรางนวัตกรรม 85 90.12 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 88 93.98 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 78 80.47 

6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 85 96.83 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 85 86.79 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 85 86.79 

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 90 91.30 

3)  การยอมรับท่ีอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90 91.75 

4)  สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 85 92.52 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 90 98.31 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90 90.60 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุมเปาหมาย 

92 94.34 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 92 97.00 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้ คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สพฐ.  (3  มาตรฐาน) คาเปาหมายที่

กำหนด 

คาเปาหมายที่

ดำเนินการได 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 90 90.51 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 90 92.56 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 

85 89.94 

3.2  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงการเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 85 89.50 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 91.24 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 92 94.75 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

85 85.94 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน 

ยอดเย่ียม รอยละ  90 - 100 

ดีเลิศ รอยละ  75 -89 

ด ี รอยละ  60 - 74 

ปานกลาง รอยละ  50 - 59 

กำลังพัฒนา ต่ำกวารอยละ  50 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม 

 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดรับการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม  เม่ือวันที่  26 – 28 พฤศจิกายน  

2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลไดดังนี้ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

ลำดับท่ี ตัวบงช้ีที่ ช่ือตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ดีมาก 

2 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ดีมาก 

3 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ดีมาก 

4 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ดีมาก 

5 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ดีมาก 

6 6 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

7 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน  

พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

ดีมาก 

9 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

10 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปน

สำคัญ 

ดี 

11 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดี 

12 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 

ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุมตัวบงชี้ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นักหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัน 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ี 

เนนเด็กเปนสำคัญ 

35.00 31.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตัวบงชี้ที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.89 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /  

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล 

สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ       

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปน 

เลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.50 

 

 

2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.89 ดีมาก 

 

การรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 @  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต  80  คะแนนขึ้นไป      ใช    ไมใช 

 @  มีตัวบงชี้ที่ไดรับดีขึ้นไปอยางนอย  10  ตัวบงชี้จาก  12  ตัวบงชี้    ใช    ไมใช 

 @  ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช    ไมใช 
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ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

ช่ือตัวบงช้ี 
น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่    1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการดวยอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตังบงชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /   

                    วสิัยทัศน พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการ 

                    จัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล 

                      สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริม 

                      บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่  2  มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 

พัฒนาสถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

กลุมตัวบงมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลอง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

2.50 2.50 ดีมาก 
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ช่ือตัวบงช้ี 
น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ี 

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่ 

เนนเด็กเปนสำคัญ 

35.00 31.00 ดี 

มาตรฐานที่  4  มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

ตัวบงชี้ที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด 100.00 92.89 ดีมาก 
 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ไดแก 
 

ลำดับท่ี ตัวบงช้ีที่ ชื่อตัวบงชี้ ระดับ

คุณภาพ 

1 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 

2 2 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ดีมาก 

3 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ดีมาก 

4 4 ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน ดีมาก 

5 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีมาก 

6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

7 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ดีมาก 

8 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 10 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

10 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

11 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศ  ท่ีสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

12 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกกลุมตัวบงชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา   และ  มัธยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มัธยมศึกษา 

น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.77 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.90 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  3  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.87 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  4  ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน 10.00 9.53 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 12.21 ดี 

ตัวบงชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

                     เปนสำคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

                      สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 

                     สถานศึกษาและตนสังกัด 

5.00 4.98 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน   

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน 

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท 

ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลอง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.16 ดีมาก 

 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 @  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี  ต้ังแต  80  คะแนนขึ้นไป       ใช    ไมใช 
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 @  มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย  10  ตัวบงชี้ จาก  12  ตัวบงชี้  ไป      ใช    ไมใช 

 @  ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ไป     ใช   ไมใช 

 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  ประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มัธยมศึกษา 

น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.77 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.90 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  3  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 9.87 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  4  ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน 10.00 9.53 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 12.21 ดี 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ      

ตัวบงชี้ที่  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุปรัชญา  ปณิธาน / วิสยัทัศน 

พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน 

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท 

ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานที่วาดวยการบริหารการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกังแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน    
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ผูเรียนเปนสำคัญ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการนอนที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถาน 

ศึกษาและตนสังกัด 

5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 90.16 ดีมาก 

 

จุดเดน   
1)  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขภาพแข็งแรง  มีน้ำหนัก  สวนสูง  และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑที่กำหนด  แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ

ตาง ๆ  ไดเปนอยางดี  สามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด  สิ่งมอบเมาและอบายมุขตาง ๆ  รูจักวิธีดูแลรักษาตนเอง

ใหปลอดภัยจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนโดยไมรูตัว  มีความมั่นคงทางอารมณกลาแสดงออกอยางถูกตองเหมาะสม

กับวัย  ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความสุภาพออนโยน  มีความสุขกับการเรียน  และมีพัฒนาการดานสุนทรียภาพเต็มตาม

ศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  เปนลูกที่ดีของพอแม  หรือผูปกครอง  เปนนักเรียนท่ีดีของ

โรงเรียน  และมีการบำเพ็ญประโยชนตอสังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่หลักสูตรกำหนด  มีน้ำใจ

ชวยเหลือพอแม  ชวยเหลือโรงเรียน  และชวยเหลือสังคม  มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง  รูจักคนควาหาความรู

จากการอานและใชเทคโนโลยีสานสนเทศ  สามารถเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา  

รวมทั้งมีความสามารถดานการคิด  และมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี  ผลการพัฒนาให

บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาคือ  “จริยธรรมเดน  เนนจิตตารมณ”  

เปนผลใหผูเรียนมีความสุภาพเรียบรอย  มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจชอบชวยเหลือผูอื ่น ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ

จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาคือ  “ศิษยเซนตหลุยส  สวัสดีนอบนอม”  รูจักทักทายดวยการ

ไหว  และกลาวทักทายดวยถอยคำสุภาพ  และผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

คือ “โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ”  ใหผูเรียนไดเรียนวิชา  Math,  Science,  Social,  

English,  Computer  และ  Moral  เปนภาษาอังกฤษ  ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเปน  อยางดี 

2)  ผู บริหารมีความรู  ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  สงผลให

ผูเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น  ครูมีความมุงมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  และ

สถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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              3)  สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูทั้งดานการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน  

และการควบคุมคุณภาพขอสอบใหมีประสิทธิผล  และสงเสริมใหครูทุกคนจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

             4)  ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก  สามารถจัดไดตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด  และมี

พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ  ชัดเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1)  ผลการสอบ  O-NET  ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 2)  การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะสอน   

และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการใชสื่อใหมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ.  2553 

1.  ดานผลการจัดการศึกษา 

1)  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ีอยูแลว  แตควรควบคุมน้ำหนัก  สวนสูง  และสมรรถภาพทาง

กายใหเปนไปตามเกณฑ  รูจักดูแลตนเองใหปลอดภัยจากปญหาทางเพศ  ยาเสพติด  รวมทั้งพัฒนาสุนทรียภาพและ

ลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  และกีฬา  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

       2)  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงคดีอยูแลว  แตสถานศึกษาควรสงเสริมการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ตามที่กำหนดเปนนโยบายของสถานศึกษาใหครบถวนและครูควรสอดแทรกคุณลักษณะการเปน

นักเรียนที่ดีของโรงเรียน  โดยควรดำเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3)  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเนื่องดีอยูแลว  แตควรสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูทั้งภายใน

และภายนอก  สงเสริมการเรียนรูการทำโครงงานตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

4)  ผูเรียนคิดเปน  ทำเปนดีอยูแลว  แตควรฝกใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติ

กิจกรรมจริง  ฝกการทำงานเปนทีมและฝกทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการกลุม  โดยควรดำเนินงานอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 

5)  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลการสอบ  O-NET  ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ใหสูงขึ้น  โดยครูเนนใหผูเรียนปฏิบัติจริง  

จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ  เพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจใฝรูใน  3  กลุมนี้มากขึ้น  และสงเสริ

รวมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมตาง ๆ  ไดแก  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร  โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่น  โครงการ  Intensive  Course  กิจกรรมจัดติวใหกับนักเรียนเตรียมสอบ  O-NET  โครงการเพชร  SLC  
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กิจกรรมเขารวมการแขงขันทักษะดานวิชาการท้ังหนวยงานภายในและภายนอก  กิจกรรมประกวดโครงงาน  โครงการ

พัฒนาทักษะวิชาการ  กิจกรรมคายวิชาการ  โครงการคายเพื่อนักบุญมงฟอรต  เปนตน 

6)  สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของ

การจัดต้ังสถานศึกษาดี  อยูแลว  แตควรสงเสริมใหผูเรียนมีการดำเนินชีวิตตามแบบทานนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  

เดอ  มงฟอรต  ซึ่งแสดงออกถึงความรัก  ความรับผิดชอบ  ความทุมเท  ความเสียสละ  ความวิริยะ  ความนอบนอม  

การอุทิศตน  และการเปนแบบอยางที่ดี  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

7)  สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  ดี

มากอยูแลว   แตควรจัดกิจกรรมสงเสริมจุดเนน  จุดเดนของสถานศึกษาใหหลากหลาย  

เพื่อใหไดรับการยอมรับจากชุมชนและองคกรภายนอกสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

8)  สถานศึกษามีผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยูแลว  แต

ควรจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการพิเศษของสถานศึกษาใหหลากหลายมากขึ้น  เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน  โดย

ควรดำเนินงานอยางเปนระบบตอเน่ือง 

1.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

1)  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยูแลว  แตควร

พัฒนา  สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมีความสะอาด  สวยงาม  ถูกสุขลักษณะ  และมีความปลอดภัย  เอื้อตอการ

จัดการเรียนรู  และมีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2)  สถานศึกษามีผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาดีมากอยูแลว แตควรวิเคราะหขอเสนอแนะของ สมศ. นำผลการวิเคราะหมากำหนดเปนนโยบายในการ

พัฒนาสถานศึกษาตามขอเสนอแนะใหครบถวน  และดำเนินการปฏิบัติ  เพื่อสงเสริมกลยุทธ  (ขอ  13 )  เรื ่อง

กระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  และตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาโดยการดำเนินงานอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง 

2.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ครูทุกคนควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู  เรื่องการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของ

ผูเรียน  เชน  มีมุมสื่อ  มุมหนังสือสำหรับศึกษาคนควาในหองเรียน  มุมผลงานที่แสดงความกาวหนาทางการเรียนของ

ผูเรียน  การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะสอน  ใหเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา  

ขนาดของจอภาพ  ความชัดเจนของสื่อ  แสงสวางภายในหอง  และจำนวนผูเรียน  และควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ  

ใชสื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที ่เปนระบบอยูแลว  แตควรจัดอบรมใหความรูเรื ่อง

มาตรฐานการศึกษา  และวิธีกาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ใหแกครูและบุคลากรในการวางแผน
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พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  และเปนตนแบบใหแกสถานศึกษาในกลุม

สถานศึกษาเอกชน  และสถานศึกษาอ่ืน ๆ  ที่สนใจมาเยี่ยมชม  โดยควรดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกดานภายใน  2  ป   

 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติทีดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 

1.  SWIS  สารสนเทศแหงการเรียนรู 

ปจจุบันการศึกษาผานระบบออนไลนเปนสิ่งสำคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมากดังนั้นการจัดทำ  

“SWIS  สารสนเทศแห งการเร ียนร ู ”  เป นการนำแนวคิดในการนำระบบ  SWIS  ( School  Web- based  

Information  System)  ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา  มาผนวกรวมเขากับกระบวนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาบนระบบออนไลนเพื่อเปนแหลงการ

เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  สงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียนใหมีความรูทั้งในดานสารสนเทศทั่วไปของสถานศึกษา  และความรูทั่วไปจากแหลงขอมูลตาง ๆ  โดยอาศัย

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2.    84  ฐานความรูตามรอยพอหลวง 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  เห็นควรใหผูเรียนไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระองค  จึงไดจัด

โครงการฐานความรูตามรอยพอหลวง  จำนวน  84  ฐานขึ้น  และจะจัดทำเพ่ิมท่ีละฐานใหผูเรียนไดเรียนรู  ซึ่งสอดรับ

กับการปฏิรูปการศึกษาที่ใหความสำคัญเรื่องการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  โดยสถานศึกษาไดรวมกัน

วางแผนกำหนดรายชื่อ  กำหนดสถานที่  และจัดทำฐานการเรียนรูจำนวน  84  ฐานรวมกับผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยทำกิจกรรมธุดงคศึกษา  ตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปที่  6  ภาค

เรียนละ  1  ครั้ง  โดยกำหนดเปนปฏิทินใหทราบ 
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คำส่ังท่ี  116 / 2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 

งานบริหารฝายปฐมวัย  ประจำปการศึกษา  2562 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดกำหนดใหมีการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา  

2562  ในระดับการศึกษาปฐมวัย  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอแตงตั้ง

คณะกรรมการกิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปนี้ 

1. มิสวิมล   สมศรี   ประธานกรรมการ/มาตรฐานท่ี 2 (2.1,2.2)   

ตรวจติดตามมาตรฐานที่ 2 (2.5,3.4) 

2. มิสสาวิตรี   แขกเทศ  ท่ีปรึกษา 

3. มิสเพ็ญฤดี   เพ็ชรประไพ  มาตรฐานท่ี 1 (1.1,1.2)/ตรวจติดตามมาตรฐานท่ี 2 (2.3,2.6) 

4. มิสวลีลักษณ   สืบตอย  มาตรฐานท่ี 1 (1.3,1.4)/ตรวจติดตามมาตรฐานท่ี 1 (1.1,1.2) 

5. มิสขวัญหทัย   โตสุขเจริญ  มาตรฐานท่ี 2,3 (2.4,3.3)/ตรวจติดตามมาตรฐานท่ี1(1.3,1.4) 

6. มิสวัชรี   เกิดทาไม  มาตรฐานท่ี 2 (2.3,2.6)/ตรวจติดตามมาตรฐานท่ี 2 (2.1,2.2) 

7. มิสพวงทอง    กุลละวณิชย  มาตรฐานท่ี 2,3 (2.5,3.4)/ตรวจติดตามมาตรฐานท่ี3(3.1,3.2) 

8. มิสมลฤดี       รอดเงิน  มาตรฐานท่ี 3 (3.1,3.2)/ตรวจติดตามมาตรฐานท่ี 2,3(2.4,3.3) 

9. มิสวาสนา      แซโคว   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีรับผิดชอบ 

      -  ประชุมวางแผน กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามระบบการ    

       ประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษา 

   -  ตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงเรียน(Internal Audit) ตามมาตรฐานของคณะมูลนิธิฯ อยางนอยภาคเรียนละ 1 

คร้ัง 

    -  นำเสนอรายงานการประเมินตอคณะผูบริหารและกรรมการบริหารโรงเรียน 

       -   จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหเสร็จสินภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป และประเมิน  

       สรุปผลการดำเนินงาน 

มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย   

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจ  
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 (ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก (1.1,1.2) 

1. มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ ประธาน 2. มิสพัชรธิภรณ ชื้อผาสุข รองประธาน 

3. มิสพรพนา แสงจันทร กรรมการ 4. มิสขัตติยา ถีระพงษ กรรมการ 

5. มิสอรอุมา ชำนาญ กรรมการ 6. มิสวรารัตน  โสภารัตน กรรมการ 

7. มิสยุวดี  ทองคำ กรรมการ 8. มิสกันยารัตน   พันธุนอย กรรมการ 

9. มิสนงคนุช ใจยะสัน กรรมการ    

          มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

          มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม   

          มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

มาตรฐานที่ 4 (BSG) อัตลักษณการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คือ ยึดมั่นสัจ

ธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม   

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 (ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก (1.3,1.4)  

1. มิสวลีลักษณ สืบตอย ประธาน 2. มิสจุฬารัตน ฤทธิ์มงคล รองประธาน 

3. มิสทิพาภรณ แกวบรรจง กรรมการ 4. มิสดารารัตน แตงแยม กรรมการ 

5. มิสสุอัชล ี ทองสิทธิ์ กรรมการ 6. มิสรจนา             ประจวบด ี กรรมการ 

7. มิสนพวรรณ พลอินทร กรรมการ 8. มิสวิลาวัณย   ยืนยง กรรมการ 

          มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 (ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ (3.1,3.2)  

1. มิสมลฤดี รอดเงิน ประธาน 2. มิสดาริกา                กลิ่นอบเชย รองประธาน 

3. มิสหนึ่งฤทัย ทองคำ กรรมการ 4. มิสณัฐภา ธนภูมิ กรรมการ 

5. มิสจุฑามาศ เจ็งเจริญ กรรมการ 6. มิสอาภิญญา อรุณพงษ กรรมการ 

7. มิสพิมพพิศา จุลศักดิ์ กรรมการ    

 มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 (ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.3,2.6) 

1. มิสวัชรี เกิดทาไม ประธาน 2. มิสอารีย              ศรีไพบูลย รองประธาน 

3. มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์ กรรมการ 4. มิสพนิตตา จิตตอารียเทพ กรรมการ 
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5. มิสเจนจิรา เชื้อแกว กรรมการ 6. มิสอรวรรณ        ศรีขันธมา กรรมการ 

7. มิสสาคร  บำรุงบุตร กรรมการ    

                  

          มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา (มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย) 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีหารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 (ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

           มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.1,2.2) 

1. มิสวิมล สมศรี ประธาน 2. มิสวาสนา          แซโคว รองประธาน 

3. มิสนาฏยา กลิ่นขจร กรรมการ 4. มิสวาสนา ปญจันตา กรรมการ 

5. มิสทัศนีย ยันตะศรี กรรมการ 6. มิสมาลิน ี  เขียวชะอุมงาม กรรมการ 

7. มิสสุพัตรา แสงสวาง กรรมการ 8. มิสนฤมล           เล็กศิริ กรรมการ 

มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศนและจุดเนนของการศึกษา

ปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 (ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.4) 

มาตรฐานที่ 3   การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ (3.3) 

1. มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ ประธาน 2. มิสฐิติมา  ลายประดิษฐ รองประธาน 

3. มิสนภา สงพิทักษชัย กรรมการ 4. มิสสุภ ี  วงศพลับ กรรมการ 

5. มิสกาญจนา พงษเจริญ กรรมการ 6. มิสพจนารถ        กลิ่นเชิดช ู กรรมการ 

7. มิสรินทรลภัส ฉัตรธรรมศักด์ิ กรรมการ 8. มิสสิริญาพร  รุงเรือง กรรมการ 

มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให

สูงขึ้น 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 (ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.5) 

มาตรฐานที่ 3   การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ (3.4) 
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1. มิสพวงทอง กุลละวณิชย ประธาน 2. มิสสุพัตรา ทับพวง รองประธาน 

3. มิสจุฑามาศ มะหะมาน กรรมการ 4. มิสพาวณ ี เพ็ชรแกวนุย กรรมการ 

5. มิสวรรณภา ปนทอง กรรมการ 6. มิสศิริลักษณ  บูรณะวงศตระกูล กรรมการ 

7. มิสสนิทรัตน แสงทอง กรรมการ    

 

 ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
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***  ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 1     การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3     การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4     การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5     การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 6     การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ยุทธศาสตรท่ี 7     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 

***  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

1. การปลูกฝงความมีระเบียบวนิัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ   

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning   

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)   

5. การพัฒนาครูใหมีความชำนาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding)  

6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education   

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ   

8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)   

9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอื่น   

          10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูหรือสรางอาชีพ  

 

 

 

 

 
 

 




