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คํานํา 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 

ปการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสะทอนใหเห็นภาพความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซ่ึงมีองคประกอบ 2  สวน  

ไดแก สวนท่ี 1 บทสรุปของผูบริหาร สวนท่ี 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค              

เพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมา ซึ่งเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

และเปนการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 
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สารบัญ 

                                     หนา 

 
คํานํา  

สารบัญ             

สวนท่ี 1 บทสรุปของผูบริหาร 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      4 

 ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง     4 

สวนท่ี 2 รายงานผลการประเมินตนเอง 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      6 

 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา           135 

 ตอนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา             172 

ภาคผนวก  

- มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  

- คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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สวนท่ี 1 

บทสรุปของผูบริหาร 

 

ตอนท่ี  1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

              โรงเรียน  เซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  รหัส  24100005  ท่ีต้ัง  128  ถ.ศุภกิจ  ต.หนาเมือง  อ.เมือง   

จ.ฉะเชิงเทรา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท 038-535481 โทรสาร  

038-535487 e-mail slphoto_1@hotmail.com website www.sl.ac.th   ไดรับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ  4  มิถุนายน  2491  

เปดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  จํานวนนักเรียน 3,223  คน จํานวนบุคลากรของ

โรงเรียน  259  คน  

ตอนท่ี  2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง 

 1) ปจจุบันโรงเรียนดําเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษา ระดับ  ยอดเยี่ยม 

 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                 2.1  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณ  

นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

                 2.2  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศึกษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณ  นักบุญหลุยส  

มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

                 2.3  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล  และเนนตามจิตตารมณ  

นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

                 2.4  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณ  เอกลักษณ  ของสถานศึกษาสูวิถีสากล  และเนนตาม

จิตตารมณ  นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

   2.5  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากล  และเนนตามจิตตารมณ  นักบุญ

หลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

   2.6  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล  และเนนตามจิตตารมณ  นักบุญหลุยส  มารีย  

กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

   2.7  โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณ  

นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 
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 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ 

                 3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี 1   สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

                 3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี 2   สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุงสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณ

นักบุญหลุยส  มารีย กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

                 3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี 3   พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถสากล  และ

เนนจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารียกรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

 

                  

  

 

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

         (  ภราดาอาวุธ     ศิลาเกษ  ) 

                                                         วันท่ี............เดือน........................พ.ศ............. 
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สวนท่ี 2  

รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ต้ังอยูเลขท่ี 128 ถนนศุภกิจ  ตําบลหนาเมือง   อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

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

เปดสอนระดับชั้นปฐมวัยปท่ี 1 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 เน้ือท่ี 19 ไร 3 งาน 23 ตารางวา   

2.  ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน  

2.1   ประวัตินักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรคณะภราดาเซนตคาเบรียล  ไดกําเนิดและ

ดําเนินการสอนสืบเน่ืองมา  โดย  นักบุญหลุยส มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  ไดสถาปนาขึ้นในป ค.ศ. 1705 (พ.ศ. 

2248)  มีจุดหมายแรกท่ีจะสอนใหเยาวชนอานออก  เขียนได  คิดเลขเปน  และมีหลักศาสนา  เปนแนวทางให

ประพฤติตนเปนคนดี นักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  เปนนักบุญผูย่ิงใหญองคหน่ึงของประเทศฝรั่งเศส  

เกิดในครอบครัวคาทอลิก  เมื่อวันท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 1673 (พ.ศ. 2216)  ท่ีเมืองมงฟอรตซูเมอร (Le Montort 

Sur-Meu) ณ  บานเลขท่ี  15  ถนนลูเดอลาโซลเนรี  (Rue de La Saulnerie) บิดาชื่อ ยีนบับติสต กรีญอง มารดาชื่อ 

ยีน         โรแบรต  กรีญอง  เปนชาวฝรั่งเศส  เมื่อหลุยส  กรีญอง เติบโตขึ้นไดใชพระนาม “มารีย”  ของแมพระ

เสริมชื่อเขาไปดวย  เพราะทานมีความศรัทธาตอแมพระมาก  ตอเมื่อไดรับศีลลางบาปท่ีเมืองมงฟอรตจึงใชนามเต็มวา           

“หลุยส มารีย  กรีญอง เดอ มงฟอรต”  (หลุยส  มารีกรีญองแหงเมือง มงฟอรต)   บิดาของทานมีอาชีพทนายความมี

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

ดังน้ันหลุยสจึงกลายเปนบุตรคนโตของครอบครัว 

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

ทานชวยมารดาทํางานสารพัด  ทานเปนนักเรียนท่ีเอาจริงเอาจังกับการเรียน   และสอบไดเปนท่ีหน่ึงของชั้นเสมอ 

เมื่อเรียนจบหลุยสไดเขาเรียนในบานเณรเพ่ือเตรียมตัวเปนพระสงฆ  หลังจากท่ีทานไดศึกษาอยูในสามเณราลัยอยู    

8  ป  ก็ไดรับการบวชเปนพระสงฆ เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1700 (พ.ศ. 2243)  ท่ีโบสถแซงตซูลปซ (St. Sulpice 

Seminary)   ในกรุงปารีส   เมื่ออายุได  27  ป 

 พอหลุยสไดอุทิศชีวิตของทานดวยการเทศนาสั่งสอน  ใหคนท่ีประพฤติตนไมดีไดกลับใจเปนคนดี  ท้ังยังชวย

เด็ก ๆ ท่ียากจน  ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน  การท่ีพอหลุยสทํางานอยางหนัก  โดยไมคํานึงถึงสุขภาพของตนเอง  จึง
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ทําใหทานลมปวยลงหลายครั้ง  จนในท่ีสุดทานก็ไดเสียชีวิตลงเม่ือวันท่ี  28   เมษายน   ค.ศ. 1716   (พ.ศ. 2259)    

อายุของทานในขณะนั้นเพียง  43  ป  3  เดือนเทานั้น 

 

ภราดาคณะเซนตคาเบรียล คือใคร 

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

เราถือวาผูท่ีถวายตัวเปนผูรับใชพระเปนเจาในพระศาสนจักรน้ัน  ตางก็เปนพี่นองกันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน

ในทางศาสนา  หรือ “ภราดา” คือ นักบวชท่ีไดปฏิญาณตนตอหนาอธิการเจาคณะและพระศาสนจักรท่ีเปนตัวแทน

ของพระเปนเจา จะถือความยากจน ความบริสุทธิ์ ความนบนอบ 

 สําหรับภราดาในคณะเซนตคาเบรียล  คือ  บุคคลท่ีไดปฎิญาณตน  เพ่ือดําเนินชีวิตตามอยางทานนักบุญ

หลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต  ผูสถาปนาคณะฯ  ในการติดตามพระเยซูเจา รับใชเพื่อนมนุษย รับใช    

พระศาสนจักร  รับใชพระเจาโดยการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติ  โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กยากจน ๆ ท่ีไมมีใคร

เหลียวแล  เด็กกําพรา  ฯลฯ  ภราดาคณะเซนตคาเบรียลจะไมบวชเปนพระสงฆ  เพราะการเปนภราดาเปนกระแส

เรียกท่ีสมบูรณแลวนักบวชในคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 นักบวชในคณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีเฉพาะนักบวชผูชายเทาน้ัน  เรียกท่ัวไปวา       

“บราเดอร”  (Brother)  บราเดอรทุกทานมีศีลเปนหลักในการดําเนินชีวิตที่สําคัญท่ีสุดอยู 3 ประการ  ดังตอไปน้ี คือ   

 1. ถือความยากจน (Poverty)  คือ ไมเปนเจาของในทรัพยสิน  มีความประหยัดและมีความอดทนตอความ

เปนอยู 

 2. ถือศีลพรหมจรรย (Chastity)  คือ  รักษาความบริสุทธ์ิ  ไมมีครอบครัว 

 3. มีความนบนอบ (Obedience) คือ  เช่ือฟงผูใหญซ่ึงถือเสมือนเปนผูแทนของพระเปนเจา  เปนการมอบ

การถวายชีวิตตอพระเปนเจา  ไมยอทอตอภาระหนาท่ี  ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย  สละตัวเอง

ทํางานเพ่ือมวลมนุษยและพระเปนเจา 
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ความหมายของตรามูลนิธิฯ 

 ตราของภราดาคณะเซนตคาเบรียล เปนเครื่องแสดง เอกลักษณ และความสามัคคีของบรรดาสมาชิก 

อัสสัมชัญ  และมีความสําคัญมากในฐานะเปนท่ีรวม หัวใจหลายพัน หลายหม่ืนไวใหอยูใตสํานึกแหงการ ประพฤติ 

ปฎิบัติ รวมกันซ่ึงความหมายของตรามีดังนี ้

 โล หรือ Coat Of Arms ท่ีอยูใจกลางของตราน้ีเปนเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และย่ังยืน

ของสถาบันภราดาคณะเซนตคาเบรียลภายในโลแบงเปน 4 สวนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี ้

 สวนท่ีหนึ่ง คือคํา A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เปนชื่อของมารดา ของพระเยซูคริสต Ave 

Maria ตรงกับภาษาไทยวาวันทาแมมารี  ชอดอกซอนกลิ่นสีขาว เปนเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ ์

 สวนท่ีสอง เปนรูปเรือใบก็เปรียบไดกับนาวาชีวิต ท่ีจะตองตอสูคลื่นลมแสงแดดไป จนถึงฝงเปนคติใหไดคิด

เสมอวา ชีวิตคือการตอสู 

 สวนท่ีสาม มีดวงดาวอยูในทองฟาเหนือเรือลําท่ีกําลังสูคลื่นลม หมายถึง แสงแหง ความหวัง ไดแก แสงธรรม

แหงศาสนากับแสงแหงปญญา 

 สวนท่ีส่ี  เปนเครื่องหมาย D+S ยอมาจากภาษาฝรั่งเศส  Dieu Seul ซึ่งมีความ หมายวา จะทําทุกสิ่งเพ่ือเปน

สิริมงคลแกพระเจา สวนเคร่ืองหมายกางเขนเปนเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละแหงความรัก 

 พวงดอกไม ท่ีประดับรองโลน้ัน เปนมาลัยเกียรติยศท่ีจะเตือนใจทุกคนใหกระทํา ความดีเพื่อ  เชิดชูและ

จรรโลงไวซึ่งเกียรติยศช่ือเสียงของสถาบันมิใหเส่ือมสูญสลายไป คําวา Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all 

Things) ท่ีอยูใตชื่อเปนคติพจน (Motto) ประจําใจของสมาชิกในครอบครัวท่ีจะตองมีความวิริยะอุตสาหะซึ่งจะนํามา

แหงความสําเร็จ 

 ตราโลน้ีจะอยูในจิตสํานึกของทุกคน และชวยเตือนใจใหคํานึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญแหงคณะภราดา   

เซนตคาเบรียล ภายในออมอกพระแมมีศาสนาเปนเสมือนชีวิตยึดถือ ความบริสุทธิ์และจริงใจตอกันและกัน รูจักใช

ชีวิตเพื่อตอสูกับปญหาและอุปสรรคอยางมี ความหวังใชคุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนําทางและรอบไปดวยความ

รัก มีความเสียสละอันจะทําใหเราเปนคนท่ีสมบูรณ สามารถเอาชนะอุปสรรคท้ังมวลไดดวยความอุตสาหะจนไดรับ

ความสําเร็จดวยเกียรติยศและการ ยกยองสรรเสริญตลอดไป 
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1.2  ประวัติโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  (โดยยอ) 

 ในป 2491 ภราดาฮิวเบิรต เจาคณะภราดาเซนตคาเบรียล ไดมอบหมายใหภราดายอหน แมรี่ รวมกับ  

ภราดาภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียน เพ่ือใหบริการดานการศึกษา แกเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา      

ซึ่งตอมาโรงเรียนแหงนี้เปนท่ีรูจัก ในนามของ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา วันท่ี 4 มิถุนายน 2491 เปนวัน

แรกเริ่มของโรงเรียนแหงน้ีในการทําหนาท่ีสถาบันการศึกษา ของทองถ่ิน ซ่ึงมีภราดา ยอหน แมรี่ เปนผูจัดการและ

อธิการ โดยมี นายชลินทร ศรีพิจารณ เปนครูใหญ ปฐมบทของโรงเรียนเซนตหลุยสนั้น ไดเริ่มตน โดยคณะครู 6 คน 

กับ นักเรียน 72 คน เปดสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จนถึงช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3  

 นับต้ังแตโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดเปดดําเนินการสอนใหแกบุตรหลานของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะภราดา และคณะครูตลอดจนเจาหนาท่ี ไดทุมเทความต้ังใจท่ีจะพัฒนาโรงเรียนแหงน้ีใหมีความพรอมในทุก ๆ 

ดาน เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและนักเรียน ท่ีตองการจะมีสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทําให

โรงเรียนแหงน้ีมีพัฒนาการท่ีตอเน่ืองอยูตลอดเวลา  

 เริ ่มจากป 2495 ภายหลังจากที่ไดมีการกอตั้งโรงเรียนไดไมนานนัก โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนการยืนยันถึงมาตรฐานดานการศึกษาของโรงเรียน และ

ตอมาในปการศึกษา 2496 โรงเรียนแหงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญอีกครั้งในดานภาพลักษณ กลาวคือ โรงเรียน

ไดมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแตงกายจากเดิมที่ใหนักเรียนแตงกายดวยเส้ือสีขาว กางเกง สีกากี มาเปนเสื้อสีขาว 

กางเกง สีน้ําเงิน สวมถุงเทาสั้นสีขาว รองเทาสีดํา ดังเชนปรากฏอยูในปจจุบัน  

 อยางไรก็ตามจากการท่ีโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับความไววางใจจากผูปกครองโดยการ            

สงบุตร-หลาน เขามาเรียนเปนจํานวนมาก ทําใหจํานวนนักเรียนไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จนสถานท่ีต้ังเดิมท่ีเคยกวางขวาง

ไมอาจจะรองรับจํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นได ในปการศึกษา 2498 จึงไดมีการยายท่ีต้ังโรงเรียน มาต้ัง ณ ท่ีต้ังปจจุบัน

ซึ่งมีเน้ือท่ี 11 ไร 2 งาน 60 ตารางวา พรอมกับการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม ช่ือ "อาคารเซนตหลุยส" จากนั้น  

ในปการศึกษา 2504 เปนอีกปการศึกษาที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนารูปแบบการสอนท่ี

เดนชัด โดยภราดา อันโตนิโอ อธิการในขณะนั้น  ไดตัดสินใจขยายการเรียนการสอนไปจนถึง ชั้น ม.7 แผนก

วิทยาศาสตร หรือท่ีคนในยุคน้ันเรียกวา ช้ันเตรียมอุดมศึกษา และเพื่อเปนการยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด 

ในปการศึกษา 2505 ภราดา อันโตนิโอ ไดสรางหอสมุดโดยแยกออกมาเปนเอกเทศเพื่อใหบริการแกนักเรียน  และใน

ปการศึกษา 2507 เปนปท่ีโรงเรียนไดเปดทําการสอนตั้งแตช้ัน ป1. ถึง ม.ศ. 5  
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 ดวยจํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปการศึกษา 2512 ภราดาอะเล็กซานเดอรจึงไดดําเนินการสราง

อาคารเรียนหลังใหม เปนตึกขนาด 3 ช้ัน ยาว 28 เมตร  ช่ือ "อาคารมารีย" เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียน  

 ในปการศึกษา 2518 เปนปที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรางอาคารเรียนเพิ่มเติมสําหรับ

นักเรียนในระดับอนุบาล และไดสราง "อาคารมงฟอรต" ขึ้น ในสมัยภราดาพยุง ประจงกิจ ปการศึกษา 2522 เปนอีก

กาวที่สําคัญของโรงเรียน ในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นได

อยางแทจริง ในปการศึกษาน้ีโรงเรียนไดมีการขออนุญาตรับนักเรียนหญิงในช้ันอนุบาลปท่ี 1 และ 2  เพิ่มขึ้น รวมท้ัง

ไดมีการพัฒนาสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหมีความเหมาะสม  มากขึ้น  

 ในปการศึกษา 2534 เปนปท่ีภราดาอนุรักษ นิธิภัทราภรณ ไดเขามารับหนาท่ีอธิการ นับเปนยุคท่ีโรงเรียน

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนาการในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว เชน การเรงปรับปรุงอาคารสถานท่ี           

การกอสราง "อาคารสัฐยามหาราชินี" "อาคารวันทามารี" อาคารสําหรับนักเรียนอนุบาล อาคาร"เฉลิมพระเกียรติ" 

อาคารเรียน 6 ชั้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ดานเพ่ือรองรับระบบการศึกษายุคใหมซึ่งทําใหเซนตหลุยสใน

ยุคนั้น เปนยุคท่ีหลายคนกลาววา เปนยุคแหงการเรงรัดพัฒนา ซึ่งความพยายามดังกลาวไดสงผลแกโรงเรียนใน

ปจจุบัน ในดานการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางไรก็ตามนอกเหนือจากการพัฒนาดาน

ระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานท่ีใหมีความทันสมัยแลว ในดานพัฒนาการดานสังคม โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา ไดมุงสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด โดยในปการศึกษา 2542       

ไดรับรางวัล เหรียญเงินระดับประเทศ จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย ประเภทระดับมัธยมตน 

ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 4 ประจําป 2542  

 ในปการศึกษา 2543 ในปการศึกษาน้ีโรงเรียนไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอนุบาล 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นับเปนกาวท่ีสําคัญของโรงเรียนท่ีมุงสูการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. 

2542 และตามแนวการจัดการศึกษาของคณะเซนตคาเบรียล ในปถัดมา คือ ปการศึกษา 2544 มีการอบรม

พัฒนาหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูปครูและจัดการเรียนการสอน และภราดามีศักด์ิ วองประชานุกูล ไดสราง 

"อาคารสิรินธร" เพ่ือรองรับการเปดมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปการศึกษา 2545 โรงเรียนไดเปดทําการสอนใน

ระดับ ม.ปลาย พรอมท้ังไดเชาและซื้อท่ีดินเพ่ือขยายเน้ือท่ีเพ่ิมเติมดานหลังรวมเปน 65ไร 2 งาน 69 ตารางวา  

 ในปการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัล

พระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2545 และโรงเรียนยังไดรับประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย โปรดเกลาโปรดกระหมอม  
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ใหประกาศวา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนสถาบันท่ีใหความรวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ เพื่อ

ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยอยางสม่ําเสมอนานกวา 5 ป อีกดวย โรงเรียนไดจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อวา 

SWIS (School Web-based Information System) เปน Web Application ท่ีใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูล

ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนไดมุงสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถดาน

ดนตรี ใหมีโอกาสไดแสดงออกโดยการจัดต้ังวงโยธวาฑิต และผลปรากฏวาไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวด 

วงโยธวาฑิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย และชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งท่ี 23 ประจําป 2547 

และรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮา   แหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งท่ี 8 

ประจําป 2547 

 ปการศึกษา 2547 ภราดาชํานาญ เหลารักผล รับหนาท่ีอธิการโรงเรียน ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ และ

การพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพ่ือใหโรงเรียนกาวสูการเปนผูนําดานการศึกษา และเทคโนโลยี มีการปรับโครงสรางการ

บริหาร และการบริหารการจัดการท่ีเปนระบบมากย่ิงขึ้น สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง รวมไปถึงการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตลอดจนดานเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ และอาคารสถานท่ี มีการ

คัดสรรบุคลากรท่ีเปนชาวตางชาติท่ีมีความรูความสามารถเปรียบเสมือนเจาของภาษา มาทําการสอนใหกับนักเรียน 

และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยครูตางชาติ

รวมกับครูไทย การปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื ่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรูของผู เรียน โดยการ

ปรับเปลี่ยน ขยายหองปฏิบัติการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย ติดต้ังโทรทัศนวงจรปดตามหองเรียน และมีสื่อ

เทคโนโลยีท่ีครบครัน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน มีหองมัลติมีเดียรวมถึงเครื่องทัศนูปกรณอื่น ๆ ท่ีทันสมัย   

การสงเสริมพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยี เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีกาวไกล ตลอดจนมีการพัฒนาอาคาร

สถานท่ีอยางตอเนื่อง มีการปรับสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหรมรื่น สวยงาม และมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูปกครอง และนักเรียน ปการศึกษา 2548 โรงเรียนไดผานการคัดสรรผลงาน และไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการ

จัดการเรียนรูแบบธุดงคศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการเรียนรู

อยางตอเน่ือง เสรมิสรางใหผูเรียน ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของไดใชกระบวนการคิดและทักษะในการพัฒนาผลงานที่มี

คุณภาพ ผานการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ปการศึกษา 2547 – 

2549 และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และในปการศึกษา 2549  ไดดําเนินการสรางอาคาร “ศูนยการเรียนรู

ยอหน แมรี่” 
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 ปการศึกษา 2550  ภราดามณฑล  ประทุมราช ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  ผูจัดการ และผูแทนผูรับ

ใบอนุญาต เนนนโยบายประหยัด เพ่ิมคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานเปนทีม และเปดโรงเรียนตอชุมชน  นอกจากนี้ยัง

ไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับ

การกอสรางและตกแตงภายในอาคาร   “ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่”    ซ่ึงเปนอาคารอเนกประสงค  จํานวน 4 ชั้น 

มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 6,062 ตารางเมตร  ประกอบดวยหองประชุมขนาดใหญขนาด  900 -1,000  ท่ีน่ัง  สําหรับรองรับ

การจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึงการเลนกีฬาในรมได  หองประชุมยอยขนาด  300  ท่ีนั่ง  หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร   หองออกกําลังกาย ลานจัดนิทรรศการ  โรงอาหารขนาดใหญใหทันสมัยถูกสุขลักษณะ  และหองสมุดท่ี

ทันสมัย  จัดสรางหองเกียรติยศ  เพ่ือเก็บรวบรวมผลงานตาง ๆ ของโรงเรียนไวเปนสัดสวน ณ ชั้นสอง อาคารศูนยการ

เรียนรูยอหน  แมรี่  จัดสรางหลังคาสระวายนํ้า เพื่อกันแดด - ฝนใหกับผูท่ีมาใชบริการ  จัดทําคูมือครู เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน  มุงเนนเรื่องระเบียบและความมีวินัย ความสะอาด  และลงนามในสัญญาซื้อขายท่ีดินเชาจากคุณลัดดา – 

คุณบํารุง  ศรีคชา  มาเปนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  จํานวน  17  ไร   เปนเงิน  17.5  ลานบาท   

 ปการศึกษา  2551  โรงเรียนไดจัดใหมีพิธีเสกอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่”  โดยไดรับเกียรติ      

จากพระคารดินัล ไมเก้ิล มีชัย  กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเปนประธานในพิธี  เม่ือวันท่ี  4  มิถุนายน 

2551 ซึ่งตรงกับวันฉลองครบรอบ  60  ปแหงการกอต้ังโรงเรียน  อีกท้ังยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดอาคาร “สิรินธรและศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่”  

เมื่อวันท่ี 4  สิงหาคม 2551   นําความปลื้มปติยินดีมาสูชาวเซนตหลุยสเปนอยางย่ิง  นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงภูมิ

ทัศนโดยรอบโรงเรียนใหรมรื่น สะอาดและสวยงามยิ่งข้ึน  จัดทาสีอาคารทุกอาคารใหดูเดนเปนสงา  จัดทําและติดต้ัง

ปายบอกทางไปยังสถานท่ีตาง ๆ ภายในโรงเรียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อใหผูมาติดตอกับทางโรงเรียนไดใช

บริการสะดวกขึ้น จัดทําและติดต้ังปายสุภาษิต – คําคม ท้ังภาษาไทย และอังกฤษ ตามอาคาร เพ่ือเปนแหลงความรู

ใหแกนักเรียนทุกคน และในปนี้โรงเรียนไดผานการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบ  2   ประเภท

สามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) นับเปนกาวที่สําคัญของโรงเรียนที่มุงสูการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  และตามแนวการจัดการศึกษาเซนต

คาเบรียล พรอมท้ังไดสงโรงเรียนเขารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาปฐมวัย  ขนาด

ใหญ เพื่อเปนการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเน่ืองตอไป 

ปการศึกษา  2552  โรงเรียนไดจัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน  

โดย พระสังฆราชลอเรนซ  เทียนชัย  สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี  เมื่อวันที่  
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4  มิถุนายน  2552  ซึ่งเปนวันครบรอบ 61 ปแหงการกอตั้งโรงเรียน  เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดา คณะครู 

ผูปกครอง และศิษยเกา  อีกท้ังโรงเรียนยังไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา  ขนาดใหญ   

ประจําปการศึกษา 2551  ซึ่งถือเปนรางวัลเกียรติยศสูงสุดท่ีสถานศึกษาไดรับ เพราะเปนรางวัลท่ีแสดงถึงคุณภาพ

และมาตรฐานโดยรวมของโรงเรียน  โดยภราดามณฑล  ประทุมราช  ผู อํานวยการฯ ไดเขาเฝาฯรับรางวัล

พระราชทานจากสมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เ ม่ือวันท่ี  27  กรกฎาคม 2552   

ณ ศาลาดุสิดาลัย   สวนจิตรลดา  และจัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552  โดยมี

พิธีแหอัญเชิญเกียรติบัตรในชวงเชา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีในชวงเย็น ซึ่งรางวัลสถานศึกษาพระราชทานท่ีไดรับ 

สงผลใหผูอํานวยการโรงเรียนไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะเปนผูบริหารท่ีพัฒนาสถานศึกษาจนไดรับรางวัล

พระราชทาน  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูของนักเรียน  โดยจัดสรางสวนนกเซนตหลุยส  ซ่ึงมีนกหลากหลาย

ชนิดใหนักเรียนศึกษาหาความรู  จัดทําปายแหลงการเรียนรูบริเวณริมแมน้ํา  สรางศาลาการเรียนรูของแตละกลุม

สาระการเรียนรู ฯ สวนวรรณคดี  และจัดสวนหยอมรอบบริเวณโรงเรียนใหสวยงาม  อีกท้ังไดติดต้ัง Active board  

ซึ่งเปนสื่อการสอนท่ีทันสมัยมาใชในการจัด การเรียนการสอน  เพื่อใหครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบใหม ๆ  เปน

การพัฒนาอยางตอเนื่อง  พรอมท้ังไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทประถมศึกษา  ขนาดใหญ   

ปการศึกษา 2552  อันเปนสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทานติดตอกัน  2  ป 

ปการศึกษา 2553  โรงเรียนไดจัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน  

ในวันท่ี 4  มิถุนาย  2553  ซ่ึงเปนวันครบรอบ 62 ป  แหงการกอต้ังโรงเรียน  โดย ฯพณฯ  พระสังฆราชสิริพงษ   

จรัสศรี  ประมุขแหงสังฆมณฑลจันทบุรี  ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี  เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดา  คณะครู  

ผูปกครอง  และศิษยเกา    และในปน้ีโรงเรียนยังไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา  ขนาด

ใหญ ประจําปการศึกษา 2552  ซึ่งถือเปนรางวัลเกียรติยศสูงสุดท่ีสถานศึกษาทุกแหงมุงมั่น  และปรารถนา 

ท่ีจะไดรับ เพราะเปนรางวัลท่ีแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมของโรงเรียน  โดยผูอํานวยการไดเขาเฝาฯ เพื่อเขา

รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี   เมื่อวันท่ี 12  กรกฎาคม 2553   

ณ ศาลาดุสิดาลัย   สวนจิตรลดา ซ่ึงในปนี้ถือเปนปท่ี 2  ท่ีโรงเรียนไดรับคัดเลือกจากกระทวงศึกษาธิการใหเปน

สถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระทาน 2  ปติดตอกัน โดยมีพิธีแหอัญเชิญเกียรติบัตร ในวันท่ี  13  กรกฎาคม 2553   และ

จัดงานเล้ียงฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2551 และ

ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ  ประจําปการศึกษา 2552  ข้ึน ในวันท่ี  6  พฤศจิกายน 2553 เพ่ือเชิดชูเกียรติของ

โรงเรียนและเปนการเฉลิมฉลอง "ผลงานและความดี สมศักด์ิศรี รางวัลพระราชทาน"  นอกจากนี้ไดปรับภูมิทัศนโดยรอบ
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บริเวณโรงเรียนใหรมร่ืน  สะอาดสวยงาม ปรับปรุงเพิ่มเติมแหลงการเรียนรู  จัดทํา และติดต้ัง   ปายสุภาษิต – คําคม 

ท้ังภาษาไทย และอังกฤษ  ตามอาคาร เพ่ือเปนแหลงความรูใหแกนักเรียนทุกคน   และปรับเปลี่ยนหลักสูตรขั้น

พ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2544  เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปการศึกษา  2551 อีกท้ังไดติดต้ังกระดาน

อัจฉริยะ  Activboard   ในระดับช้ันมัธยมศึกษาทุกหองเรียน  เพ่ือใชในการจัด การเรียนการสอนปรับปรุงระบบเสียง

ตามสายภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน   และเร่ิมการกอสรางบานพักภราดาโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 

พรอมทั้งไดสงโรงเรียนเขารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ  เพ่ือเปนการ

พัฒนาโรงเรียนอยางตอเน่ือง 

 ปการศึกษา  2554  โรงเรียนไดจัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน  

ในวันศุกรท่ี  3  มิถุนายน  2554   ซ่ึงเปนวันครบรอบ  63  ป  แหงการกอต้ังโรงเรียน โดย ฯพณฯ  พระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักด์ิ  สิริสุทธิ์ ประมุขแหงสังฆมณฑลนครราชสีมา  ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธ ีเพ่ือเปนสิริมงคลแกคณะ

ภราดา  คณะครู  ผูปกครอง  และศิษยเกา  อีกท้ังยังไดรับอนุมัติจากทางมูลนิธิฯใหทําการสรางอาคารเรียนหลังใหม

ทดแทนอาคารเรียนเซนตหลุยส  ซึ่งเปนอาคารท่ีใชงานมากวา  50  ป มีรากฐานท่ีไมคอยมั่นคง  แข็งแรง อีกท้ังขาด

ความปลอดภัย และมีบุคลากรท้ังครูและนักเรียนใชงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนอาคารอยางตอเนื่องและเปน

ประจํา  ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายไดท้ังในปจจุบันและอนาคต  โดยอาคารเรียนหลังใหมเปนอาคารเรียน 6 ชั้น ออกแบบ

โดยบริษัทเออรเบ้ินอารคิเต็คส  จํากัด  ใชงบประมาณการกอสรางจํานวน  140  ลานบาท  กําหนดแลวเสร็จภายใน

เดือนกันยายน ปการศึกษา  2555  รวมเวลากอสรางประมาณ 10 เดือน ประกอบดวย  ชั้นท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีโลงและหอง

ประกอบการบางสวน ชั้นท่ี  2 – 6 เปนหองเรียน ป. 4 – ม. 2 และหองประกอบการบางสวน  ตามลําดับซึ่งถือวา 

เปนอาคารเรียนท่ีทันสมัยเหมาะแกการจัดการศึกษาในยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง  นอกจากน้ีไดปรับภูมิทัศนโดยรอบ

บริเวณโรงเรียนใหแหลงการเรียนรู  โดยไดจัดทําโครงการฐานความรู..ตามรอยพอหลวง  84   ฐาน  เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรครู นักเรียน ทานผูปกครองและบุคคลท่ัวไป ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของในหลวงและ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  พรอมท้ังไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ   

ปการศึกษา 2554   อันเปนสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทานอยางตอเน่ือง  3  ป 

ปการศึกษา  2555  ปจจุบันโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ต้ังอยูท่ี 128 ถนนศุภกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ฉะเชิงเทรา 

เขต  1  เปดทําการสอนต้ังแตชั้นการศึกษาปฐมวัยปท่ี  1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  บนเน้ือท่ี  19  ไร 3 งาน 23 ตารางวา 

มีนักเรียนท้ังหมด 3,850 คน ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 632 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 1,566 คน  ระดับ

มัธยมศึกษา  จํานวน 1,652 คน  และคณะครูท้ังหมด 267 คนครูชาย จํานวน 56 คน ครูหญิง จํานวน  211  คน   

มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการท้ังหมด 12  อาคาร  จัดเปนหองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
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หองวิทยาศาสตร หองประชุม  หองพยาบาลหองพักครู  โรงอาหารอาคารพลศึกษา  สนามกีฬา และอ่ืน ๆ โรงเรียนไดรับ

รางวัลพระราชทานระดับการศึกษากอนประถมศึกษา  ปการศึกษา  2555   

             ปการศึกษา  2556  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับประกาศเกียรติคุณช้ันท่ี 3 จากสภากาชาดไทย 

ในการเปนสถาบันท่ีใหความรวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิต  เพ่ือชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสมํ่าเสมอ รวมติดตอกันนาน

กวา 9 ป รวมเปนปริมาณโลหิตสะสมท่ีไดรับบริจาคเกินกวา 3,200 หนวย  ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556  ณ โรงแรม

แอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน จ.ชลบุรี  ไดรับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาระดับชาติท้ัง 8 กลุมสาระ 

การเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET เขารับรางวัล ใน

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1  โรงเรียนไดผานเกณฑ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับเหรียญทองแดง  โดยสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชนจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรข้ึน ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ธันวาคม 2556  ณ  โรงแรมปรินซพาเลซ 

มหานาค กรุงเทพฯ  โรงเรียนไดรับโลพรอมดวยเกียรติบัตรรางวัล โรงเรียนสงเสริมการออมดีเดน ประจําปการศึกษา 

2556   ในวันพฤหัสท่ี  1  สิงหาคม  2556  เวลา  14.00  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคาร “เซนตหลุยสวิทยาคาร” ณ  โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 

 ปการศึกษา  2557  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556  ตามเกณฑท่ีกําหนด  คือ  รอยละ  50 - 59.99  ของ

ระดับประถมศึกษาป ท่ี 6  รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู  ปการศึกษา 2556  โดยรับมอบจากนายบัณฑิตย   

ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ปการศึกษา  2558  โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดรับรางวัลยอดเย่ียมจากการนําเสนอผลงาน

นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ

เปนส่ือ  โดยการขับเคล่ือนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน  ในพ้ืนท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค  5  “กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  และการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือการเขาสู

ประชาคมอาเซียน”  จัดโดยสํานังานศึกษาธิการภาค  5  ในวันอาทิตย ท่ี  6  กันยายน  2558  ณ  สถาบัน 

การพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ผานการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสู

มาตรฐานสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และไดผานรับรองใหเปนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานสากล  ปการศึกษา  2558  -  2560  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและยกยองโรงเรียนเอกชนท่ีพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับ

ของนานาประเทศ 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557  ตามเกณฑท่ีกําหนด  คือรอยละ  

50 - 59.99  ของระดับประถมศึกษาปท่ี 6 รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู  ปการศึกษา 2557  ณ  โรงแรมอะเดรียติค 

พาเลส เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

ปการศึกษา  2559  โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558  ตามเกณฑท่ีกําหนด  คือ  รอยละ  50 - 59.99  ของ

ระดับประถมศึกษาป ท่ี 6  รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู  ปการศึกษา 2558  ณ  โรงแรมอะเดรียติค พาเลส  

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

ปการศึกษา  2560  โรงเรียนไดรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษากอนประถมศึกษา  ไดผานการคัดเลือก

โดยไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับกอนประถมศึกษา  ขนาดใหญ  ประจําปการศึกษา  2559  และไดรับ

รางวัลโลพระราชทาน 3 ครั้งตอเนื่องกัน  ป  2551,  2555  และ  2559  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ  

ณ  วันท่ี  11  พฤษภาคม  2560 
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3. แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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4. ขอมูลบุคลากร 

 4.1 ขอมูลผูบริหาร 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จากสถาบัน เร่ิมทํางาน  ตําแหนง/หนาที่ 

1 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ คบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 28 ก.ย. 2538 ผูอํานวยการ/ ผูจัดการ 

2 ภราดาวิจารณ แสงหาญ M.B.A. มหาวิทยาลัยวูลลองกอง 1 พฤษภาคม 

2561 

รองผูอํานวยการ/หัวหนาฝาย

บริหารทั่วไป 

3 ภราดาประจักษ นันศรีทอง ศศ.บ. มหาวิทยาลัยแสงธรรม  1 พ.ค 2561 ผูชวยผูอํานวยการ/หัวหนาฝาย

กิจการนักเรียน 

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

5 มิสวัชรี เกิดทาไม คบ. วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 1 ก.ย. 2537 หัวหนาฝายวิชาการปฐมวัย 

5 ม.สุเมธ พุทธเมฆ วทบ. มหาวิทยาลัยบูรพา 19 ก.ย. 2539 ผูชวยฝายวิชาการ 

6 มิสวรรณา กรัสพรหม กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

1 ก.ย. 2538 ผูชวยฝายวิชาการประถมตน 

7 ม.นพดล ปญญาดี กศ.ม. Sheffield Hallam 

Universit 

1 มิ.ย. 2544 ผูชวยฝายวิชาการประถมปลาย 

8 มิสสุพัตรา แกวแสนสุข วท.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา 4 ม.ค. 2543  ผูชวยฝายวิชาการมัธยมศึกษา

ตอนตน 

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

10 ม.อนันต จิตตอารียเทพ คบ. วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 1 ก.ค. 2534 หัวหนาแผนกปกครอง 

11 ม.ธงชัย กิจเจริญ ค.บ. วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 1 มิ.ย. 2520 หัวหนาฝายธุรการ-การเงิน 

12 มิสสุดา ดงหลง คบ. สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 1 ก.ค. 2534 ผช.หน.ฝายธุรการ-การเงิน 

13 มิสนพรัตน รัตนบวร คบ. วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 31 มี.ค. 2538 หัวหนาแผนกโภชนาการ 

14 ม.นิคม    โขมะนาม ศศ.ม. มหาวิยาลัยบูรพา 1 ก.ย.  2536 หัวหนาแผนกอาคารสถานท่ี 
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4.2  ขอมูลครูและบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร จํานวน 

คน รอยละ 

1.  จํานวนจําแนกตามเพศ   

     เพศชาย 62 23.94 

     เพศหญิง 197 76.06 

     รวม 259 100 

2.  จําแนกตามระดับการศึกษา   

     -ปริญญาเอก - - 

     -ปริญญาโท 45 17.38 

     -ปริญญาตรี 213 82.24 

     -อนุปริญญา 1 0.38 

     -ตํ่ากวาอนุปริญญา - - 

                 รวม 259 100.00 

3.  จําแนกตามอายุงาน   

     -ตํ่ากวา  1  ป 24 9.27 

     - 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 

 259 100 
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   4.3 ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 1 มีนาคม 2562)  

 1) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 3,223 คน จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน ดังนี้ 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง เพศ รวม เฉลี่ยตอ

หอง ชาย หญิง 

ระดับปฐมวัย      

เตรียมอนุบาล 2 28 32 60 30 : 1 

ชั้นอนุบาล 1 7 107 87 194 25 : 1 

ชั้นอนุบาล 2 7 98 81 179 26 : 1 

ชั้นอนุบาล 3 8 109 109 218 27 : 1 

รวม 24 342 309 651 27 : 1 

ระดับประถมศึกษา      

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 6 124 119 243 41 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 6 89 90 179 30 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 5 104 83 187 37 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 6 107 117 224 37 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 6 104 117 221 37 : 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 5 102 98 200 40 : 1 

รวม 34 630 624 1,254 37 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน      

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 6 116 87 203 34 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 6 129 112 241 40 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 5 101 113 214 43 : 1 

รวม 17 346 312 658 39 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 7 95 104 199 28 : 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  7 116 102 218 31: 1 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 6 108 135 243 41 : 1 

รวม 20 319 341 660 33 : 1 

รวมทั้งส้ิน 95 1,637 1,586 3,223  
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5. ขอมูลอาคารสถานท่ี 

 - อาคารเรียนและอาคารประกอบการ  ท้ังหมด  11 หลัง  ไดแก 

  อาคารเรียน  

1. อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

2. อาคารสิรินธร 

3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

4. อาคารสัฐยามหาราชินี 

5. อาคารวันทามารีอา 

อาคารประกอบการ 

1. อาคารศูนยการเรียนรูยอหนแมรี 

2. อาคารมงฟอรต 

3. อาคารเซราฟน 

4. อาคารหอสมุดเกา 

5. สระวายนํ้า 

6. อาคารราฟาแอล 

จํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการ  ท้ังหมด  157  หองเรียน  แบงเปน 

- เตรียมอนุบาล  =  2 หอง 

- ช้ันปฐมวัย 1 – 3  = 23 หอง 

- ช้ัน ป.1 – ป.6  = 32 หอง 

- ช้ัน ม.1 – ม.6  = 35 หอง 

- หองปฏิบัติการ  = 65 หอง 
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หองท่ีจัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  มีหองปฏิบัติการดังนี้ 

- หอง  Self  Learning  Center -  หองปฏิบัติการทางภาษาปฐมวัย 

- หองสื่อปฐมวัย   -  หองคียบอรดปฐมวัย 

- หองคอมพิวเตอรปฐมวัย  -  หองพยาบาล 

- หองจริยธรรม   -  หอง  Music  Room 

- หองบอบอล    -  หองผลิตส่ือปฐมวัย 

- หองอาหารนักเรียนปฐมวัย  -  ศูนยวินัยจราจร   

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  มีหองปฎิบัติการดังนี ้

- หองดนตรีไทย   -  หองนาฏศิลป 

- หองดนตรีสากล   -  หองคียบอรด 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1  -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมตน -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมปลาย 

- หองเรียน  Cambridge  -  หองสมุดแผนกประถมและแผนกมัธยม 

- หองปฏิบัติการทางเคมี  -  หองปฏิบัติการทางฟสิกส 

- หองปฏิบัติการทางชีววิทยา  -  หอง  FITNESS 

- หองลูกเสือ    -  หองธนาคารโรงเรียน 

- หองธนาคารขยะรีไซเคิล  -  หองงานอภิบาล 

- หองพยาบาล    -  หองแนะแนว 

- หองโสตฯ    -  หองสารสนเทศ 

- หองปฏิบัติการศิลปะ   -  หองเบเกอรี่ 

- หองวงโยธวาทิต   -  หองมุมสวัสดิการ  1974 

- 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 555 10,010.50 5,555,827.50 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 1,251 10,180.50 12,735,805.50 

มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 656 13,797.50 9,051,160.00 

มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 658 14,127.50 9,295,895.00 

รวม 3,120  366,386,888.00 

 

การจัดสรรเงินอุดหนุน 

1. งบพัฒนาการเรียนการสอน 60% เปนเงิน 229,832,132.80 

2. งบบริหารท่ัวไป 40% เปนเงิน 146,554,755.20 

รวม 100% เปนเงิน 366,386,888.00 

 

7. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 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 ้  

 จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 1,060 คน ตอ วันคิดเปนรอยละ  40.87 ของ

นักเรียนท้ังหมด 
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2)  หองปฏิบัติการ 

  2.1  หองสมุด  เพ่ือใหนักเรียนสืบคนองคความรูจากหนังสือ ตํารา ระบบ Internet และการเรียนรู

ผานกิจกรรมท่ีหองสมุดจัดขึ้น 

  2.2  หองดนตรีไทยและดนตรีสากลนักเรียนสามารถเรียนรูและคนพบความตองการและสราง

อารมณสุนทรียะ ใหแกตนเองผานอุปกรณดนตรีท่ีโรงเรียนจัดไวใหบริการ โดยมีครูผูรับผิดชอบคอยใหคําแนะนําอยาง

ใกลชิด 

  2.3  หองศิลปศึกษาเปนหองเรียนสําเร็จรูปท่ีนักเรียนจะสามารถใชเปนสถานท่ีเรียนและฝก

ปฏิบัติงานศิลปะแขนงตางๆ โดยมีครูผูรับผิดชอบคอยใหขอเสนอแนะและใหคําปรึกษา 

  2.4  ธนาคารโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมคุณธรรมดานการออมและความมีวินัยใหเกิดแก

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยผูเรียนทุกคนของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีสมุดบัญชีธนาคารเปนของตนเอง  

  2.5  หองเรียนวิชาลูกเสือนักเรียนจะสามารถสืบคนองคความรูเกี่ยวกับประวัติลูกเสือไทยและ

ประวัติลูกเสือโลก  ไดพบกับเครื่องหมาย  ตํารา  อุปกรณการเรียนการสอนตางๆในวิชาลูกเสือ  

  2.6  หองเรียนกระดาษรีไซเคิลนักเรียนจะไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงในการทํากระดาษ       

รีไซเคิลทุกกระบวนการ  มีองคความรูเกี่ยวกับกระดาษรีไซเคิล และการแสดงชิ้นงานท่ีเกิดข้ึนจาก ฝมือของนักเรียน

  2.7  หองปฏิบัติการ ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา จัดสรางข้ึนเพ่ือรองรับการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ท่ีเนนการทดลอง และปฏิบัติจริง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน จะไดใชหองปฏิบัติการตางๆ ตาม

รายวิชาท่ีตนเองเรียน สวนในระดับประถมศึกษา สามารถจองหองปฏิบัติการลวงหนาได เพื่อไมใหซ้ําซอน และ

สามารถทําการทดลองไดเชนเดียวกับนักเรียนมัธยมศึกษา แตในปการศึกษา 2555 นักเรียนระดับประถมศึกษาจะมี

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร อีก 2 หอง เพ่ือรองรับการพัฒนาทางการศึกษาตามหลักสูตร วัย และการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต 

  2.8  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระดับประถมศึกษา มี 3 หองเรียน มัธยมศึกษา มี 4 หองเรียน ซ่ึง

ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร ทุกระดับชั้น ตามโครงสรางหลักสูตร  

  2.9  หองปฏิบัติการทางภาษา เปนหองท่ีใชจัดการเรียนการสอน โดยมีชาวตางชาติเจาของภาษา

เปนผูดูแล และจัดกิจกรรมการสอนใหแกนักเรียนทุกระดับช้ัน เพ่ือพัฒนาดานทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

  2.10  หองปฏิบัติการ  STEM  เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาในเชิงบูรณาการ  4  แขนงมาชวยการ

แกปญหาสถานการณในปญหาชีวิตจริง  (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะหวิจารณในการแกไข

ปญหา 
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2.11  หองปฏิบัติการ   SLC Smart Classroom  เพ่ือจัดทําหองเรียนดิจิตอลแหงอนาคต สําหรับ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแกผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา ดานการสืบคนขอมูลและการจัดการงาน

อยางเปนระบบกระตุนใหผูเรียนมีมักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห พัฒนาการรับรูแบบบูรณาการทั้ง ฟง คิด พูด อาน 

และเขียน และใหครูจัดทํา และพัฒนาการคลังสื่อดิจิตอลอยางเปนระบบ 

  2.12  หองปฏิบัติการ  Multiple  Interlligrnces  Learening  Center  (MILP) เพ่ือสงเสริมให

นักเรียนเขารวมกิจกรรมเพ่ือคนหาความสามารถของตนเอง  โดยกิจกรรมท่ีจัดในหองเรียนจะสงเสริมใหนักเรียน  

ไดแก 1) ดานสติปญญาดานภาษา  2)  ดานสติปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  3)  ดานสติปญญาดานมิติสัมพันธ  

4)  ดานสติปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว  5)  ดานสติปญญาทางดานดนตรี / จังหวะ 6)  ดานสติปญญา 

ดานมนุษยสัมพันธ  7)  ดานสติปญญาตนเอง  และการเขาใจตนเอง  8)  ดานสติปญญาดานการักธรรมชาติ 

  2.13  หองปฏิบัติการ  Robotic  เปนหองปฏิบัติการใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิด  ทักษะกระบวนการดานการใชงานโปรแกรม  คํานวณ  สามารถนํากิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเขา

มาประกอบในการเรียนการสอนไดในหลาย ๆ หนวยการเรียนรู เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพใหกับผูเรียนและ 

สงเสริมาการใชเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนรู  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะขบวนการในการเขียน

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 

190/5 ถ.ริมคลองทาไข  ต.หนาเมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณนํ้าทิพย   เกตุแกว 

คุณอินทุอร   ถีระพงศ 

การทําขนมบัวลอย 

99/15 ม.4 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคลา 

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณตระกูล  บุญเจริญ การเลี้ยงกุง 

สวนแกววงษนุกูล  46/2 ม.4   ต.เสม็ด

เหนือ  อ.บางคลา   จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณมานพ   แกววงษนุกูล การปลูกมะมวง 

36 ม.3 ต.คลองประเวศ  อ.บานโพธิ์   

จ.ฉะเชิงเทรา 24140 

คุณสุนิสา    วงเวียน 

คุณสืบชัย   สืบสงวนวงศ 

การเลี้ยงปลา และการใหอาหารปลา 

24 หมู 4  ต.จุกเฌอ  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  

คุณสิรภพ    ปาสาณพงศ การเลี้ยงกุง 

34/11 ม.2 ต.สนามจันทร  อ.บานโพธิ์ 

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณปวรธิยา   กิตติพลธนันต 

คุณฐิติวิชญ    กิตติพลธนันต 

การเลี้ยงไก 

สวนสมเด็จ ถ.มรุพงษ  ต.หนาเมือง อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณกมลทิพย  มหาปญญาวงค ช่ือและการดูแลดอกไม 

97/1 ม.3 ต.คลองประเวศ  อ.บานโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรา 24140 

คุณธนา         ภาคีโชติ 

คุณจุฑารัตน   ศรีโชติ 

กาลปลูกกลวย 

99/2 ม.16 ต.บางปะกง  

อ.บางปะกง    จ.ฉะเชิงเทรา  

คุณชัชพงศ     ชอสุวรรณทิพย การปลูกกลวย 

หางสรรพสินคา โรบินสัน   ฉะเชิงเทรา คุณจารุตม      รอดถาวร ของเลนชนิดตางๆ 

147/4 ถ.ศุขประยูร  ต.หนาเมือง   

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณนคร         ศิริวรรณ 

คุณวนิดา       ศิริวรรณ 

ช่ือและการปลูกผลไมชนิดตางๆ 

21/3  หมู 14 ต.นครเน่ืองเขต อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณอัญชลี      เจริญบูลยวิวัฒน ช่ือและการปลูกผลไมชนิดตางๆ 

14/1 หมู 6  ต.สาวชะโงก  อ.บางคลา  

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณมณีรัตน  อิทธิโยภาสกุล ช่ือ /พันธุ/ และลักษณะของ

มะพราว 

รานประกอบการพิมพ  เลขท่ี 60-62   

ถ.มรุพงษ  ต.หนาเมือง  อ.เมือง   

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณทัศนีย   ประกอบการ การพิมพ และทําหนังสือจาก

กระดาษ 
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ท่ีอยูแหลงการเรียนรู วิทยากรภายนอก หัวขอใหความรู 

รานเจาเงาะชวนชิม 19/9 ม.4  

ต.วังตะเคียน อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณกุสุมา    คงช่ืน 

คุณกฤษดา  วงษอนันต 

การทํากวยเต๋ียว 

ประทุมพันธุปลา  63/3  ม.3    

ต.หนองตีนนก อ.บานโพธิ์  

จ.ฉะเชิงเทรา  

คุณพิสิษฐ   เฟองยอย 

คุณปรินทรทิพย  สีหามาตย 

การเลี้ยงปลา 

ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนบานคลองเอว

จระเข หมูท่ี 11   ต.ทาไข  อ.เมือง   

จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณอัสดา   รัตนสิทธิ์ การปลูกผัก 
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8. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
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9. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 

   ผลงานดีเดน 

ประเภท ลําดับท่ี 
ชนิด / ประเภท  ของรางวัล 

ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

สถานศึกษา 1 โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดผาน

การ คัดเลือกโดยไดรั บรางวั ลโรง เรี ยน

พระราชทานระดับกอนประถมศึกษา  ขนาด

ใหญ  ประจําปการศึกษา 2559  และไดรับ

รางวัลพระราชทาน 3 ครั้ ง ตอเนื่อง กัน  

ปการศึกษา  2551,  2555, และ2559 ตาม

ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อ

นักเรียน นักศึกษา  และสถานศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา  

2559  ประกาศ ณ  วันท่ี 11 พฤษภาคม  

2560 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน 
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10.  ผลงานของบุคลากร 

ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

ผูบริหาร 1 ภราดาวิจารณ  แสงหาญ 

รางวัลผูบริหารดีเดน ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2 ภราดาประจักษ   นันศรีทอง 

รางวัลผูบริหารดีเดน ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3 มาสเตอรอนันต   จิตตอารียเทพ 

รางวัลผูบริหารดีเดน  ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คร ู 4 มิสสุภี  วงศพลับ 

รางวัลครูดีเดนระดับปฐมวัย ของชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 5 มิสสนิทรัตน   แสงทอง 

รางวัลครูดีเดนระดับปฐมวัย ของชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 6 มิสนงคนุช   ใจยะสัน 

รางวัลครูดีเดนระดับปฐมวัย ของชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 7 มิสนพภัสสร   นรินทรกุล ณ อยุธยา 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 1 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 8 มิสเสาวคนธ   ปนสุวรรณ 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 1 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 9 มิสทิพวรรณ  สืบสมบัติ 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 1 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

 

 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

 10 มิสภรณุต   ศรีสุวรรณ 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 2 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 11 มิสปูรดา   จ๊ีดนาเกลือ 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 2 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 12 มิสสุนันทา   ขจรฤทธิ์ 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 2 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 13 มิสเจรดา   รัฐประเสริฐ 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 3 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 14 มิสรัชนีวรรณ   เตาสุวรรณ 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 3 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 15 มาสเตอรจิรวัฒน   ศรีสวัสด์ิ 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 3 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 16 มาสเตอรรชต   ศิลาวัชรานนท 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 4 ของชมรมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 17 มาสเตอรสมมาตร   ศรีวิศาลศักด์ิ 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 4 

ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   

ประจําปการศึกษา 2561 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 18 มาสเตอรประสบสุข   ปราชญากุล 

รางวัลครูดีเดนระดับชวงช้ันท่ี 4 

ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   

ประจําปการศึกษา 2561 

 

ชมรมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

 19 มิสสุนิภา     สวัสดิวงษ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 20 มิสหทัยชนก     ศรีชนะวัฒน 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 21 มิสชฎามาศ    ศรีชนะวัฒน 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 22 มิสบุญสม   บุญประเสริฐ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 23 มิสอมร      งามประสิทธิ์ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 24 มิสจิดาภา    กงทอง 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 25 มิสมลฤดี    รอดเงิน 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 26 มิสพวงทอง    กุลละวณิชย 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 27 มิสวิมล   สมศรี 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 28 มิสวาสนา   แซโคว 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

 29 มิสพัชธิภรณ    ชื้อผาสุก 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 30 มิสวลีลักษณ    สืบตอย 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 31 มิสวัชรี    เกิดทาไม 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 32 มิสขวัญหทัย    โตสุขเจริญ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 33 มิสนพรัตน รัตนบวร 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 34 มิสศิริลักษณ บูรณะวงศตระกูล 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 35 มิสสุพัตรา     ทับพวง 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 36 มิสจารุวรรณ    ตางใจ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 37 มิสสาวิตรี    คงวิมล 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 38 มาสเตอรนที    ศรีสมัย 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

 39 มิสธนิดา    โกสิตานนท 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 40 มิสเปรฬดา      ทานานุรักษ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 41 มาสเตอรบุญรวม   ต่ิงแตง 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 42 มิสสิริญาพร   รุงเรือง 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 43 มิสณัฐภา  ธนภูมิ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 44 มิสเสาวคนธ   ปนสุวรรณ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 45 มิสรจนา   สุวรรณกุล 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 46 มิสนฤมล   สีคะปสสะ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 47 มิสรําพึง    ศรีสวัสด์ิ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 48 มิสประกายแกว  เปล้ืองนุช 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

 49 มิสอุษา จันทร 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 50 มาสเตอรเอกสิทธิ์      นามแกว 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 51 มิสรุงฤดี   อังศิริ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 52 มิสเพ็ญฤดี   เพ็ชรประไพ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 53 มิสสุพัตรา  คงคาสวัสด์ิ 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 54 มิสสมฤทธิ์   แสงจันทร 

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน” 

Private School Teacher Award 2019 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 55 มิสจิตรา   จันทรหอม 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 56 มิสเจนจิรา  เช้ือแกว 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 57 มิสดาริกา   กลิ่นอบเชย 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 58 มิสทิพาภรณ    แกวบรรจง 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
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ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

 59 มิสพจนารถ   กลิ่นเชิดชู 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 60 มิสพาวณี   เพ็ชรแกวนุย 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 61 มิสพิมพพิศา   จุลศักด์ิ 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 62 มิสยุวดี   ทองคํา 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 63 มิสสาคร   บํารุงบุตร 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 64 มิสสุภาพร   เกตุสุวรรณ 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 65 มิสสุภี   วงศพลับ 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 66 มิสสุอัชลี   ทองสิทธ์ิ 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 67 มิสฐิติมา   ลายประดิษฐ 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 68 มิสวิมล   สมศรี 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
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ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

 69 มิสสุพัตรา   ทับพวง 

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ 

ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 70 มิสอัญชลี  อยูสุข 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 71 มิสสิริญาพร   รุงเรือง 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 72 มิสจุฬารัตน   ฤทธิ์มงคล 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 73 มิสนภาพร  จิตตอารียเทพ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 74 มิสดวงใจ   นาคปุนบุตร 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 75 มาสเตอรสมมาตร   ศรีวิศาลศักด์ิ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 76 มิสชุติมา   มุสิการยกูล 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 77 มิสสุภาพร    เพ็ชรสดใส 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 78 มิสสาวิตรี   แขกเทศ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 79 มิสศิริลักษณ   บูรณะวงศตระกูล 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 80 มิสธัญพร   วงษสวาง 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 81 มิสวัสยามน     มิ่งระหงษ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 82 มิสพัชรธิภรณ   ชื้อผาสุข 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล 

 83 มิสพนิตตา   จิตตอารียเทพ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 84 มิสชุทิมา   มุยฮะสูญ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 85 มิสจิตรา    จันทรหอม 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 86 มิสรุงฤดี   อังศิริ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 87 มิสปูรดา     จ๊ีดนาเกลือ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 88 มิสยุพิน   บุดดาหวัง 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 89 มิสอรพรรณ    ประภาศิริสุลี 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 90 มิสพูลทรัพย   รักษาสุข 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 91 มิสนันทิยา   คํามี 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 92 มิสวีณา   นิ่มเรือง 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 93 มิสสนิทรัตน   แสงทอง 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 94 มาสเตอรนที    ศรีสมัย 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 95 มาสเตอรประจักษ   ศรีภักดี 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 96 มาสเตอรเชษฐา   รักษาศรี 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 97 มิสมัลลิกา   พุทธเมฆ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 15 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

 98 มิสอาภรณ   วิริยะรัมภ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 15 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 99 มิสฐิติมา   ลายประดิษฐ 

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 15 ป 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 100 มาสเตอรประจักษ    ศรีภักดี 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 101 มาสเตอรจิรวัฒน    ศรีสวัสด์ิ 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 102 มิสอัญชลี    อยูสุข 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 103 มิสนภาพร    จิตตอารียเทพ 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 104 มิสนภา    สงพิทักษชัย 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 105 มิสวัชรี    เกิดทาไม 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 106 มิสรําพึง    ศรีสวัสด์ิ 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 107 มิสเจนจิรา    เชื้อแกว 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

 

 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 



 
 

80  

ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

 108 มิสภัตชนัน    สุขผึ้ง 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 109 มิสเพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 110 มิสสาวิตรี    แขกเทศ 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 111 มิสนันทิยา    คํามี 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 112 มิสดาริกา    กลิ่นอบเชย 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 113 มิสพาวณี    เพ็ชรแกวนุย 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 114 มิสทิพาภรณ    แกวบรรจง 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 115 มิสศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 116 มิสวาสนา    แซโคว 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 117 มิสพรพนา    แสงจันทร 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 
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10.  ผลงานของนักเรียน 

ผลงานนักเรียนดานกิจกรรม 

ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญรางวัล 1 ด.ช.รพีคยศ  วกันสุรส  

1. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  

การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA SINGAPORE 

OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 

2018  วันท่ี 25 - 28 พฤษภาคม 2561  

2. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง รุน 7 ป  ประเภท 

Individual 3-3-3  และเหรียญทองแดง รุน 7 ป 

ประเภท Individual  3-6-3 รุน 7 ป  และไดรับ

รางวัลเหรียญเงินประเภท Double Cycle รุน  

8 ป  และไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม 

Timed 3-6-3 Relay, เหรียญเงิน ประเภททีม 

Timed H-T-H  Cycle  Relay  วันท่ี 2 ธันวาคม 

2561 

1. สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร 

2. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป 

2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN 

SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS)  

ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญรางวัล 2 ด.ญ.โสพิศณิชา  พิธิยานุวัฒน    

ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง  

การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA  SINGAPORE 

OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP  

2018  วันท่ี 25-28 พฤษภาคม 2561  

 

 

สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร 

ประเภท ลําดับท่ี ชนิด /  ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

 118 มิสนฤมล    เล็กศิริ 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

 119 มิสสุพัตรา    คงคาสวัสด์ิ 

รายชื่อครูท่ีไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61 

โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 



 
 

82  

ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญรางวัล 3 ด.ญ.ภิชญาภา พิธิยานุวัฒน    

1. ไดรับรางวัล เหรียญเงินและเหรียญทองแดง 

การแขงขันกีฬาสแต็ค  WSSA  SINGAPORE  

OPEN  SPORT STACKING CHAMPIONSHIP  

2018 วันท่ี 25 - 28 พฤษภาคม 61 

2. เหรียญทองแดง ประเภททีม Timed 3- 6-3 

Relay  

1. สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร 

2. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป 

2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN 

SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS)  

ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญรางวัล 4 ด.ญ.ณัฐณิชา  พันทะล ี 

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการแขงขันกีฬา 

สแต็ค WSSA  SINGAPORE  OPEN  SPORT 

STACKING CHAMPIONSHIP  2018   

วันท่ี 25-28 พฤษภาคม 61  

สมาคมสแตค็แหงสิงคโปร 

เหรียญรางวัล, 

โล 

5 ด.ญ.พีรญาพัณ  คําศรีสุข  

1. ไดรับรางวัล เหรียญทองและเหรียญเงิน การ

แขงขันกีฬาสแต็ค WSSA  SINGAPORE  OPEN  

SPORT STACKING CHAMPIONSHIP  2018   

วันท่ี 25-28 พฤษภาคม 61  

2. ไดรับรางวัล.เหรียญทอง  ประเภท Individual  

3–3-3, เหรียญทองประเภท Individual  3–6-3  

, เหรียญทองประเภท Individual Cycle, 

เหรียญทอง ประเภท Team Time 3-6-3 Relay  

, เหรียญทอง ประเภท Head To Head Cycle 

Relay และเหรียญทอง ประเภท Doubles 

Cycle วันท่ี 20   มกราคม  2562 

3. รุน 8 ปหญิงไดรับรางวัล เหรียญทอง ประเภท

ทีม Individual  3-3-3  ,เหรียญทอง ประเภท

ทีม Individual  3-6-3, เหรียญทอง  

ประเภททีม Individual  Cycle , 

เหรียญทองประเภททีม Timed 3 – 6 - 3 

Relay 

1.สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร 

2.WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships 

ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ  

พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทิ

นัดดามาตุ 

3. การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย 

ประจําป 2561 (WSSA 2018 ASIAN 

OPEN SPORT STACKING 

CHAMPIONSHIPS )  ประเทศมาเลเซีย 

4. นายกรัฐมนตรี 
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ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

 

 

 และเหรียญเงิน ประเภททีม Timed H-T-H  

Cycle  Relay  วันท่ี 2 ธันวาคม 2562 

4. เยาวชนดีเดนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ 

ประเภททีม วันท่ี 9 มกราคม 2562 

 

เหรียญรางวัล 6 ด.ช.ณัฐกร สีเขียว   

1. ไดรับรางวัล เหรียญเงินและเหรียญทองแดง 

การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA  SINGAPORE  

OPEN  SPORT STACKING CHAMPIONSHIP  

2018 วันท่ี 25-28 พฤษภาคม 61  

2 .ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภท Individual  

Cycle ,เหรียญทองแดง ประเภท Individual   

3-3-3,เหรียญทอง  ประเภท Doubles Cycle 

และเหรียญเงิน ประเภท Individual  3–3-3  

วันท่ี  20  มกราคม  2562 

3. ไดรับรางวัล เหรียญเงิน รุน 11 ป    

ประเภททีม Individual  3-6-3 และเหรียญ

ทองแดงประเภททีม Individual  Cycle  และ 

เหรียญทองประเภท Double  Cycle รุน 12 ป  

วันท่ี 2 ธันวาคม 2561 

1.สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร 

2.WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships 

ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ  

พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทิ

นัดดามาตุ 

3.กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป 

2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN 

SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS )  

ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญรางวัล 7 ด.ญ.ภัทรปภา  เสามั้น  ไดรับรางวัล เหรียญเงิน

และเหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาสแต็ค  

WSSA SINGAPORE   OPEN  SPORT 

STACKING CHAMPIONSHIP  2018  

2. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภท Individual  

3 – 3 - 3  ,เหรียญทองแดง ประเภท 

Individual  Cycle ,เหรียญทองแดง ประเภท 

Individual  3 – 3 –3 วันท่ี  20  มกราคม  

2562 

 

 

1.สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร 

2.WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships 

ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทิ

นัดดามาตุ 
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ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

  3.ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง  ประเภทเด่ียว 

บุคคลหญิง   กีฬาสแต็ค (สาธิต) 

4.ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญเงิน 

ประเภท Double รุน 8 ป WSSA 2017 ASIAN 

Open Sport Stacking Championships  

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

3. กีฬาสแต็ค (สาธิต) นักเรียน นักศึกษา

แหงชาติครั้งท่ี 40 “นครสวรรคศึกษา

เกมส” 

4.สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร 

5.สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร 

6. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป 

2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN 

SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS )  

ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญรางวัล 8 ด.ญ. กัญญณัฐ   ชางแยม    

1. ไดรับรางวัล เหรียญเงินและเหรียญทองแดง 

การแขงขันกีฬาสแต็ค  WSSA  SINGAPORE  

OPEN  SPORT STACKING CHAMPIONSHIP  

2018 วันท่ี 25-28 พฤษภาคม 2561  

2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง  ประเภท Individual  

,เหรียญทองประเภท Individual  Cycle  

วันท่ี  20  มกราคม  2562 

3. ไดรับรางวัลเหรียญเงินประเภททีม 

Individual  3-6-3,เหรียญทองแดงประเภททีม 

Individual  3-3-3,เหรียญทองแดงประเภททีม 

Individual  Cycle , เหรียญทองแดงประเภททีม 

Timed 3-6–3 Relay   วันท่ี 2 ธันวาคม 2561 

1.สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร 

2.WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championshipsชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

3.กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป 

2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN 

SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS )  

ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญรางวัล 9 ด.ญ.ยุศินานันท  คําศรีสุข    

1. ไดรับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงินและ

เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาสแต็ค  WSSA  

SINGAPORE OPEN  SPORT STACKING 

CHAMPIONSHIP  2018   

วันท่ี 25-28 พฤษภาคม 2561 

2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง  ประเภท Doubles 

Cycle  วันท่ี  20  มกราคม  2562 

1. สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร 

2. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championshipsชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

3. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร 

4. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป 

2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN  
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ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

  3. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญเงิน

ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3 WSSA 2017 

ASIAN Open Sport Stacking 

Championships  

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

4. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม 

Individual  Cycle รุน 11 ปหญิง และ เหรียญ

ทองประเภท Double  Cycle รุน 12 ป  

วันท่ี 2 ธันวาคม 2561 

SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS )  

ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญรางวัล 10 ด.ช.อิสระ  แกวเมืองเพชร   ไดรับรางวัล เหรียญ

ทองแดง การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA  

SINGAPORE   OPEN  SPORT STACKING 

CHAMPIONSHIP  2018   

วันท่ี 25-28 พฤษภาคม 61  

สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร 

เหรียญรางวัล,     

เกียรติบัตร 

11 นายแทนกาย  คําแหง   ไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง การแขงขันยิงปนการแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาติครั้งท่ี 34 "นานเกมส"  วันท่ี  

25-28 พฤษภาคม 61  

การกีฬาแหงประเทศไทย 

เหรียญรางวัล,    

เกียรติบัตร 

12 นายสิรภพ   กงแกว    

1. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเทควันโด  

การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 34  

"นานเกมส"  วันท่ี 19-29 มีนาคม  61   

2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันเทควันโด 

KASETSART TAEKWONDO 

CHAMPIONSHIPS ครั้งท่ี 10  วันท่ี 30 มิถุนายน 

2561   

 

 

 

 

1.การกีฬาแหงประเทศไทย  

2. สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย  
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ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เหรียญรางวัล,     

เกียรติบัตร 

13 นายอรรณพ   พงษแพทย     

1. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเทควันโด  

"เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศ

ไทย"  วันท่ี 6-9 เมษายน 2561   

2. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเทควันโด  

KASETSART TAEKWONDO 

CHAMPIONSHIPS ครั้งท่ี 10 วันท่ี 30 มิถุนายน 

2561 

1. สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย 

 

เหรียญรางวัล, 

เกียรติบัตร 

14 ด.ช.ณัฐภาคย  โรจนสิริกวิน   ไดรับรางวัล

เหรียญทองแดง การแขงขันเทควันโด การแขงขัน

เทควันโดนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  วันท่ี 

1 กรกฎาคม 2561  

สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย 

เหรียญรางวัล, 

เกียรติบัตร 

15 ด.ช.วัสสถิร   รัตนาภรณพงศ   

1. ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันกอลฟ  TKG 

Tour-Thailand Kids Golf Tour 2017-2018    

วันท่ี 5 พฤษภาคม 2561 

2.  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันกอลฟ  

TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour 2018-

2019 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561  

3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแขงขัน

กอลฟ   TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour 

2018-2019  วันท่ี 18 สิงหาคม 2561 

4. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2017-2018 

การแขงขันกอลฟ TKG Tour-Thailand Kids 

Golf Tour  วันท่ี 26 พฤษภาคม 2561  

5. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขัน

กอลฟ  2017-2018  TKG Tour-Thailand Kids 

Golf Tour    วันท่ี 23 มิถุนายน 2561 

 

 

1. สนาม Rayong Green Valley 

Country club 

2.  สนาม Uniland Golf & Resort  

3.สนาม Uniland Golf & Resort  

4.สนาม Suvarnabhumi Golf and 

Country Club  

5.สนาม Watermill Golf & Gardens 

6.Uniland Golf & Resort   

7. Uniland Golf & Resort   
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ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

  6. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขัน

กอลฟ   TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour   

2018-2019  วันท่ี 22 กันยายน 2561  

7. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5  การแขงขัน

กอลฟ   TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour     

2017-2018 วันท่ี 10 มีนาคม 2561 

 

เกียรติบัตร 16 ด.ญ อัจจมาภ รัตนาภรณพงศ  

1. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศTKG Tour-Thailand 

Kids Golf Tour 2017-2018  อันดับ 2  

การแขงขันกอลฟ วันท่ี 23 มิถุนายน 2561 

2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขัน

กอลฟ2017-2018   TKG Tour-Thailand Kids 

Golf Tour วันท่ี 5 พฤษาคม 2561 

3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแขงขัน

กอลฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour     

2018-2019  วันท่ี 21 กรกฏาคม 2561 

4. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  การแขงขัน

กอลฟ   TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour   

2017-2018 วันท่ี 21 เมษายน 2561 

1. สนาม Watermill Golf & Gardens 

2. สนาม Rayong Green Valley   

Country Club  

3. สนาม Uniland Golf & Resort 

4. สนาม Watermill Golf & Gardens  

5. สนาม Suvarnabhumi Golf and  

Country Club  

6. Uniland Golf & Resort   

7. สนาม Royal  Hills  Golf  Resort  

and  Spa  

  5. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  การแขงขัน

กอลฟ   TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour    

2017-2018 26  พฤษภาคม 2561 

6. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5  การแขงขัน

กอลฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour   

2018-2019 วันท่ี 18 สิงหาคม 2561   

7. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขัน

กอลฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf 

Tour 2018-2019  December 15’2018  

วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 
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ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เกียรติบัตร 17 คุณอรณัฐชา ขมเล็ก 1.ไดรับรางวัล นักเรียน

ดีเดน เหรียญทอง ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3 

WSSA 2017 ASIAN Open Sport Stacking 

Championships  

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร 

 

เกียรติบัตร 18 คุณรญาพัณ คําศรีสุข 1.ไดรับรางวัล นักเรียน

ดีเดน เหรียญทอง ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3 

Relay 

2.WSSA 2017 ASIAN Open Sport Stacking 

Championships วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร 

เกียรติบัตร 19 คุณภิชญาภา พิธิยานุวัตร  

1. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญทอง 

ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3 Relay WSSA 

2017 ASIAN Open Sport Stacking 

Championships วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร 

2. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships ชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

  2. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภท Individual  

3 – 3 - 3 ,เหรียญเงินประเภท Individual  

Cycle ,เหรียญทอง ประเภท Team Time 3-6-

3 Relay  และ เหรียญทอง ประเภท Head To 

Head Cycle Relay  วันท่ี 20   มกราคม  2562 

 

เกียรติบัตร 20 คุณรุจณิชา สีทํามา  

1. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญทอง 

ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3 WSSA 2017 

ASIAN Open Sport Stacking 

Championships วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

2. เหรียญทอง  ประเภท  

Individual  3–3–3  วันท่ี  20  มกราคม  2562 

3. เยาวชนดีเดนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ 

ดานกีฬา และนันทนาการ วันท่ี  9 มกราคม 

2562 

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร 

2. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships 

ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ  

พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชา 

ทินัดดามาตุ 

3. สํานักนายกรัฐมนตรี 

4. แขงขันกีฬาสแต็ค (สาธิต) นักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 40 “นครสวรรค

ศึกษาเกมส” 



 
 

89  

ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

  4. เหรีญทอง ประเภทคูหญิง กีฬาสแต็ค (สาธิต)   

วันอังคารท่ี 22  มกราคม  2562 

5.ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม 

Timed 3 - 6 - 3 Relay  รุน 14 ป   

วันท่ี 2 ธันวาคม 2561 

5. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป 

2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN 

SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS )  

ประเทศมาเลเซีย 

เกียรติบัตร 21 คุณศิรสิทธิ ์ศรีเพ็ญจันทร   

1. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญทอง 

Double CycleWSSA 2017 ASIAN Open 

Sport Stacking Championships  

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร 

เกียรติบัตร 22 คุณพิชญาภัค สรรพานิช  

1. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญทอง 

Double Cycle WSSA 2017 ASIAN Open 

Sport Stacking Championships   

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

2. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Individual  

3–3-3 และเหรียญเงิน ประเภท Individual   

3–6-3  วันท่ี  20  มกราคม  2562 

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร 

2. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships 

ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ  

พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชา 

ทินัดดามาตุ 

เกียรติบัตร 23 ด.ช.ราม คําแหง ไดรับเหรียญเงินบุคคล ประเภท 

ปนส้ันยิงเร็ว ,ไดเหรียญเงินทีมปนส้ันยิงเร็ว  

วันท่ี16-28 พฤศจิกายน 2561 

1. กีฬาแหงชาติครั้งท่ี 46  

"เจียงฮายเกมส" ณ จังหวัดเชียงราย  

เกียรติบัตร 24 นายแทนกาย คําแหง ไดเหรียญเงินทีม ปนส้ันยิง

เร็ว วันท่ี 16-28 พฤศจิกายน 2561 

1. กีฬาแหงชาติครั้งท่ี 46  

"เจียงฮายเกมส" ณ จังหวัดเชียงราย  

เกียรติบัตร 25 ด.ช. บริพัตร จริยาทัศนกร ไดเหรียญเงินทีม ปน

สั้นยิงเร็ว วันท่ี 16-28 พฤศจิกายน. 2562 

1. กีฬาแหงชาติครั้งท่ี 46  

"เจียงฮายเกมส" ณ จังหวัดเชียงราย  

โล 26 ด.ญ.อรณัฐชา ขมเล็ก เยาวชนดีเดนและนํา

ชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ดานกีฬาและ

นันทนาการ วันท่ี 9 มกราคม 2562 

 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

โล 27 ด.ญ พิชญาภัค สรรพานิช เยาวชนดีเดนและนํา

ชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประเภททีม   

วันท่ี 9 มกราคม 2562 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

โล 28 ด.ช.ศริสิทธิ์ ศรเพ็ญจันทร เยาวชนดีเดนและนํา

ชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประเภททีม   

วันท่ี 9 มกราคม 2562 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

โล 29 ด.ญ.ภิชญาภา พิธิยานุวัตร  เยาวชนดีเดนและนํา

ชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประเภททีม   

วันท่ี 9 มกราคม 2562 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

เกียรติบัตร 30 ด.ช. ชุติเดช อนุกูลวรรธกะ  เหรียญทองแดง 

ผลัดผสม4x100ชาย วันท่ี 30 มกราคม 2562 

1. กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ  ครั้งท่ี 

40 จังหวัดนครสวรรค 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

31 ด.ช.ภูบดินทร เพชรชูศรี 

1. เหรียญทอง  ประเภท Individual  3–6-3  

2. เหรียญทองแดง ประเภท Individual  3–3–3  

วันท่ี  20  มกราคม  2562 

1. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships ชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

32 ด.ช.ชโณทัย  เพชรชูศรี  

1.ไดรับรางวัลเหรียญทอง  ประเภท Individual    

3–6-3, เหรียญทอง  ประเภท Individual  

Cycle และไดรับรางวัลเหรียญเงินประเภท 

Individual  3–3-3 วันท่ี  20  มกราคม  2562 

1. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships ชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

33 ด.ญ.เบญจวรรณ สวัสดีมงคล 

1.ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Individual  

3–3-3 วันท่ี  20  มกราคม  2562 

 

1. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championshipsชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

34 ด.ช.กลวัชร  ศรีสูงเนิน   

1. เหรียญทองแดง ประเภท Individual  Cycle  

2. เหรียญทอง ประเภท Team Time 3-6-3 

Relay . 

3. เหรียญทอง ประเภท Head To Head Cycle 

Relay วันท่ี  20  มกราคม  2562 

WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championshipsชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
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ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

35 ด.ญ.เกวลีน  ปนวรสาร  

1. เหรียญเงินประเภท Individual   3-6-3 

2. เหรียญทอง ประเภท Team Time 3-6-3 

Relay . 

3. เหรียญทอง ประเภท Head To Head Cycle 

Relay  

4. เหรียญทอง  ประเภท Doubles Cycle วันท่ี  

20  มกราคม  2562 

WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships ชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

36 ด.ญ.พนิดา ช่ืนชูผล  

1. เหรียญทองแดง ประเภท Individual  3–3-3 

2. เหรียญทองแดง ประเภท Individual  Cycle   

วันท่ี  20  มกราคม  2562 

WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championshipsชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

37 ด.ญ.วิรัญชนา  สรรพนิช  

1. เหรียญทองแดง ประเภท Individual  3–3-3  

วันท่ี  20  มกราคม  2562 

WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championshipsชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

38 ด.ช.ชัชนันท  ศรีสวัสด์ิ  1.เหรียญทอง ประเภท 

Team Time 3-6-3 Relay  

และเหรียญทอง ประเภท Head To Head 

Cycle Relay วันท่ี  20  มกราคม  2562 

2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง  ประเภททีม 

Individual  Cycle , เหรียญทองแดงประเภททีม 

Individual     3-3-3, เหรียญทองแดงประเภท

ทีม Individual  3-6-3, ไดรับรางวัลรุน 8 ป 

เหรียญเงินประเภท Double  Cycle  และไดรับ

รางวัลเหรียญทอง  ประเภททีม Timed 3 - 6 - 

3 Relay, เหรียญเงิน ประเภททีม Timed H-T-H  

Cycle  Relay  วันท่ี 2 ธันวาคม 2561 

 

 

1. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championshipsชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

2. การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย

ประจําป 2561 (WSSA 2018 ASIAN 

OPEN SPORT STACKING 

CHAMPIONSHIPS )  ประเทศมาเลเซีย 
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ประเภท ลําดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

39 ด.ญ.จุฑาบดี วิจัย  

1. ไดรับรางวัลเหรียญทอง  ประเภท Individual  

3–3-3  ,เหรียญทองแดงประเภท Individual  

3–6-3 และเหรียญทอง ประเภท Individual   

3 – 3 –3   วันท่ี  20  มกราคม  2562 

2. เหรีญทองประเภทคูหญิง กีฬาสแต็ค (สาธิต)    

วันอังคารท่ี 22  มกราคม  2562   

1. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships   ชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา

โสมสวล ีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

2. กีฬาสแต็ค (สาธิต) นักเรียน นักศึกษา

แหงชาติครั้งท่ี 40 “นครสวรรคศึกษา

เกมส” 

เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

40 ด.ช.พีรณัฐ รุจิขจรเดช  

1.เหรียญเงิน  ประเภท Individual  3 – 3 –3 

วันท่ี  20  มกราคม  2562 

1. WSSA 2019 School  Battle Sport 

Stacking Championships   ชิงถวย

ประทานพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 

 

ผลงานนักเรียนดานวิชาการ 

ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญทองแดง 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 1 – 2 

1 1. เด็กชายวรกันต      วิจิตรไพบูลย 

2. เด็กชายรพีคยศ      ไวกัณสุรส 

3. เด็กชายเอกณัฏฐ    อนิวรรตพงษ 

4. เด็กชายธนภัทร      โรจนาภานุกร 

5. เด็กชายพีรพัฒน     จันทรวัฒน 

การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตร 

AMC ครั้งท่ี 7/2561 

 

รางวัลเหรียญทองแดง 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3-4 

2 1. เด็กหญิงณัฐนันท    อาจสาริกรณ 

2. เด็กชายณภัทร       ศรวณียารักษ 

3. เด็กหญิงวลิษชญา   มวงศรี 

4. เด็กหญิงชนาภา     เถื่อนอาราม 

5. เด็กชายธนดล        รัตนโนภาส 

การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตร 

AMC ครั้งท่ี 7/2561 

 

รางวัลเหรียญเงิน 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5-6 

3 1. เด็กหญิงพริมา       พิพัฒนนราพงศ 

2. เด็กชายรัตนธรรม   ธรรมชูเชาวรัตน 

 

 

การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตร 

AMC ครั้งท่ี 7/2561 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 4 ประเภท 

high kyu มัธยมศึกษา 

สาย 1 

4 1. เด็กชายพัสกร  ศรีบุญเจิรญ การแขงขันหมากลอมเยาวชนชิง

ชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 21 

 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 

กีฬาหมากลอม 

ประเภทชายคู 

5 1. เด็กชายณัฐกิตต  อริยฐานมานนท  

2. เด็กชายพัสกร  ศรีบุญเจริญ 

การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

“จันทบุรีเกมส” 

 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ประเภทตํ่า

กวา 8 kyu 

6 1. เด็กชายศักยศรณ   สุวัฒนากุลกิจ การแขงขันหมากลอม รายการ 9 * 

กาว Go tournament 2018 

 

รางวัลชมเชย ประเภท 

สูงกวา 8 kyu 

7 1. เด็กหญิงเขมกา  เจรีรัตน 

 

การแขงขันหมากลอม รายการ 9 * 

กาว Go tournament 2018 

รางวัลชนะเลิศ 

ประเภท kyu 

8 1. เด็กชายพัสกร  ศรีบุญเจริญ 

 

การแขงขันหมากลอม รายการ 9 * 

กาว Go tournament 2018 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 

9 1. นายณัฐภัทร   ต้ังเสถียรกิจ 

 

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ

และนวัตกรรม กลุม STEM  

เร่ือง กลองสําหรับการตรวจวัด

ปริมาณวิตามินซีดวยภาพถายดิจิตอล 

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี   

 

รางวัลชมเชย 10 1. นายฐิติพัฒน  ปาละกะวงศ  

2. นายจิรวัฒน  จุลสํารวล 

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ

และนวัตกรรม กลุม วิทยาศาสตร 

เร่ือง การทดสอบฤทธ์ิของสารสกัด

หยาบจากขาท่ีมีผลตอการยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเพื่อ

ชวยยืดอายุของเสนลอดชอง 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลชมเชย 11 1. นายมคร ผลาผล 

2. นายณัฐภัทร  สุนทรวลีนนท 

3. นายจิรวัฒน  จุลสํารวล 

4. นายฐิติพัฒน  ปาละกะวงศ 

5. นายเมธี พูลขํา 

6. นางสาวพิชญาภา เถือกเถาว 

7. นางสาวอริสรา  คงคลาย 

8. นางสาวณีรนุช  อินทรเจริญ 

9. นางสาวสินสุดา  สุขเกษม 

10. นางสาวสุฑาทิพย สิมะรัตนมงคล 

11. นางสาวทัตพร ระวรรณวงษ 

12. นางสาวภัทรมน  วัฒนาผาติ 

13. นายกวี สกุลอําไพ 

การประกวดโครงงานดีเดนสะเต็ม

ศึกษารอบคัดเลือก ระดับ ม.ปลาย  

วันท่ี 11 มิถุนายน 2561 ณ สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

  14. นางสาวอิสรีย  นําศรีเจริญสุข 

15. นางสาวอรอนงค ถนอม 

16. นางสาวเสาวนีย  ไชยยันตบูรณ 

17. นางสาวชนิษฐา   เสาวนา 

18. นางสาวปภาวรินทร คลองมีคุณ 

 

รางวัลชนะเลิศ 12 1. นายวฤนท วิไลประภากร 

2. นายณัฐภัทร  ต้ังเสถียรกิจ 

 

การแขงขันกระบวนการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร ระดับ ม. ปลาย 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

รางวัลชมเชย 13 1. เด็กหญิงณัฐพัทร วณิชยศักดิ์พงศ 

2. เด็กหญิงสุฑามาศ สิมะรัตนมงคล 

 

การแขงขันตอบปญหาทาง

วิทยาศาสตร ระดับ ม. ตน 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

รางวัลเหรียญทอง (ทีม

ชาย) 

14 1. เด็กชายชวิศภัฒน  พิมสอน 

2. เด็กชายอังศุธร      งามประสิทธ์ิ 

3. เด็กชายธีธัช      ความมานะ 

 

การแขงขันจัดสวนถาดแบบช้ืน 

วันท่ี 16 สิงหาคม 2561  

ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญเงิน (ทีม

หญิง) 

15 1. เด็กหญิงชุติกาญจน  จรัลพงษ 

2. เด็กหญิงฟองสม แกวรอด 

3. เด็กหญิงนัทธมน  ศรีบุญเจริญ 

การแขงขันจัดสวนถาดแบบช้ืน 

วันท่ี 16 สิงหาคม 2561  

ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร 

 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 2 

16 1. เด็กชายคณิตกรณ มูลชัยสุข  

2. เด็กชายศิลปะชัย รตโนภาส 

3. เด็หญิงลีลาวดี            สุทํา 

การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร  

วันท่ี 16 สิงหาคม 2561              

ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร 

 

รางวัลชมเชย 17 1. เด็กชายเกริกเกียรติ   สุดชู 

2. เด็กชายธนกฤต เทพสัตรา 

3. เด็กชายกันตพงศ อุดมศิลป 

 

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science Show) เน่ือง

ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป 

2561 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561                  

ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 

จังหวัดสระแกว 

 

รางวัลเหรียญเงิน 18 1. เด็กหญิงภวิษยพร โพธิ์โต การแขงขันวาดภาพความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและจินตนาการทาง

วิทยาศาสตร เน่ืองในงานสัปดาห

วิทยาศาสตร ประจําป 2561       

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561             

ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

จังหวัดสระแกว 

 

รางวัลเหรียญเงิน 19 1. เด็กหญิงปาณิศรา   ชํานาญศิลป  

2. เด็กหญิงพริมา   พิพัฒนนราพงศ  

การแขงขันตอบปญหาทาง

วิทยาศาสตร ระดับประถมปลาย 

เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตร 

ประจําป 2561 วันท่ี 13 กรกฎาคม 

2561 ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษา จังหวัดสระแกว 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญเงิน 20 1. เด็กหญิงธีรตา  แดงชาวนา การแขงขันพูดทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เน่ืองในงานสัปดาห

วิทยาศาสตร ประจําป 2561 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561            

ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 

จังหวัดสระแกว 

รางวัลเหรียญเงิน 21 1. เด็กหญิงชุติมา    ทองผา  

2. เด็กหญิงแพรวา  วิเชียรแกวมณี 

การแขงขันส่ิงประดิษฐจากเศษวัสดุ

เหลือใชระดับมัธยมตน เน่ืองในงาน

สัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป 2561 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561                 

ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 

จังหวัดสระแกว 

รางวัลเหรียญทอง 22 1. นายณัฐภัทร ต้ังเสถียรกิจ การแขงขันประการกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมปลาย เน่ือง

ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป 

2561 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561             

ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 

จังหวัดสระแกว 

เหรียญทองแดง 23 1. เด็กหญิงอภิสรา กอเจริญเกียรติ 

2. เด็กหญิงอาริ อนัญญา  โรห 

3. เด็กหญิงธันยพร จิรธรรมประดับ 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมตน เน่ืองในนิทรรศการ 

วันวิทยาศาสตร วันท่ี 23-24 สิงหาคม 

2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เหรียญเงิน 24 1. นายกรรกฎ สมพงษ  

2. นางสาววริศรา  คงคลาย 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  

ระดับมัธยมปลาย เน่ืองในนิทรรศการ

วันวิทยาศาสตร วันท่ี 23-24 สิงหาคม 

2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เหรียญทองแดง 25 1. นายณภัทร เจริญบูลยวิวัฒน 

2. นายพงศพร พุทธวงศ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  

ระดับมัธยมปลาย เน่ืองในนิทรรศการ 
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  3. นางสาวจิดาภา  บัวนอย 

 

วันวิทยาศาสตร วันท่ี 23-24 สิงหาคม 

2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เหรียญเงิน 26 1. นายปรวรรต อังศิริ 

2. นายวีรชิต ศิริปุณย 

3. นายณัฐนนท กลางแกว 

 

การประกวดส่ิงประดิษฐ         

ระดับมัธยมปลายเน่ืองในนิทรรศการ

วันวิทยาศาสตร วันท่ี 23-24 สิงหาคม 

2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รางวัลเหรียญทองและ

ถวยรางวัลถวย

ประทาน พระเจา

หลานเธอพระองค 

เจาพัชรกิติยาภา 

 

 

27 1. นายธนวัตร  บุญดี 

2. นายณัฐกิตต   อริยฐานมานนท 

3. นายพลวศิน    พจนพิมล 

4. นายพัสกร  ศรีบุญเจริญ 

5. นายสิรวิชญ  ทิมสุวรรณ 

6. นายธราธร เขียวขํา 

7. นายติณณ  ยังสมบูรณ 

การแขงขันหมากลอม มัธยมลีก 

ประจําป 2561 ในระดับ ดิวิช่ัน 2 

รางวัลรองชนะเลิศ 

อับดับท่ี 2 

28 1. เด็กหญิงเขมิกา เจรีรัตน การแขงขันหมากลอม Women Go 

Championship 2018  ประเภท 

บุคคล Low Kyu  ในวันท่ี 26 

สิงหาคม 2561 ณ ศูนยการคา 

ฮาเบอร พัทยา จ.ชลบุรี 

คะแนนผานเกณฑการ

แขงขันภาษาอังกฤษ

เพชรยอดมงกุฎ  

คร้ังท่ี 13 

29 1. นายชวัลวิทย  สีมาเอกรัตน 

 

การแขงขันภาษาอังกฤษเพชรยอด

มงกุฎ ครั้งท่ี 13  (ถวยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

กันยายน 2661 ณ โรงเรียน        

ฤทธิยะวรรณาลัย) 

ไดเปนตัวแทนศูนยภาค

ตะวันออก  

(รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ) 

30 1. นายณัฐภัทร  ต้ังเสถียรกิจ 

2. นายวฤนท   วิไลประภากร 

 

การแขงขันกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย คายเวทีนักวิทยาศาสตร 

รุนเยาวแหงชาติ ครั้งท่ี 14  
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   วันท่ี 25-28 ตุลาคม 2561  

ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ   

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 

31 1. นายพัสกร  ศรีบุญเจริญ การแขงขันหมากลอม Chiangmai 

Open Go Tournament 2018    

(จัดโดย ชมรมกีฬาหมากลอมจังหวัด

เชียงใหม ในวันท่ี 27-28 ตุลาคม 

2561 ณ อุทยานการคากาดสวนแกว) 

รางวัลชมเชย 32 1. นางสาวจิดาภา  บัวนอย การแขงขันคณิตศาสตร เพชรยอด

มงกุฎ ครั้งท่ี 20  ถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระ

พรหมมังคลาจารย ในวันท่ี 3-4 

พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน 

สุรศักด์ิมนตรี 

รางวัลชนะเลิศประเภท

บุคคล Low Kyu 

ประถมศึกษา 

ตอนปลาย สาย 3 

33 1. เด็กชายศักด์ิศรณ   สุวัฒนากุลกิจ การแขงขันหมากลอม ACC 80th 

Anniversary Standard Rating and 

Friendship Game 2018 ในวันท่ี 

11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียน

อัสสัมชัญพาณิชยการ 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ประเภท

บุคคล Low Kyu 

มัธยมศึกษาตอนตน 

สาย 1 

34 1. นายพลวศิน พจนพิมล 

 

การแขงขันหมากลอม ACC 80th 

Anniversary Standard Rating and 

Friendship Game 2018 ในวันท่ี 

11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียน

อัสสัมชัญพาณิชยการ 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับประเภทบุคคล 

High  Kyu ม.ปลาย 

35 1. นายพัสกร  ศรีบุญเจริญ การแขงขันหมากลอม ACC 80th 

Anniversary Standard Rating and 

Friendship Game 2018 ในวันท่ี 

11 พฤศจิกายน 2561  

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
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รางวัลชนะเลิศ 

การแขงขันคณิตคิดเลข

เร็ว 3 ระดับช้ัน ป.1-3 

36 1. เด็กชายเอกณัฐ   อนิวรรตพงษ 

 

การแขงขัน เน่ืองในงานวันวิชาการ 

ACSP Academic Show and 

Share 2018 “Think  Global , Act 

Local” ในวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 

2561  

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาโปรแกรม 

Kahoot  

ระดับชั้น ม.1-3 

37 1. เด็กหญิงพรนภา   จันทโชติ 

 

การแขงขัน เน่ืองในงานวันวิชาการ 

ACSP Academic Show and 

Share 2018 “Think  Global , Act 

Local” ในวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 

2561   

 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 การแขงขัน

ภาษาจีน ระดับชั้น ม.

4-6 

38 1. นายปฏิพัทธ  สนรักษา การแขงขัน เน่ืองในงานวันวิชาการ 

ACSP Academic Show and 

Share 2018 “Think  Global , Act 

Local” ในวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 

2561    

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

รางวัลชนะเลิศ การ

แขงขัน หมากลอม 

ประเภท High Kyu 

39 1. นายพัสกร  ศรีบุญเจิรญ 

 
 

การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ  

Active Play Active Learning     

โรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันท่ี 20-21 

พฤศจิกายน 2561 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 การแขงขัน

เลานิทานระดับประถม 

ศึกษาตอนปลาย 

40 1. เด็กหญิงกานตพิชชา ชุนหะศรี 

2. เด็กหญิงกานตชนิต  ชุณหะศรี 
 

 

การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ  

Active Play Active Learning     

โรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันท่ี 20-21 

พฤศจิกายน 2561 

รางวัลชมเชย ประเภท 

นาฏศิลปจีน 

41 1. นางสาวสิริณัฏฐ  คงฉับ 

2. นางสาวสุนิสา   ควรรับสวน 

3. นางสาวณิชกานต    พวงมณี 

4. นางสาวธันยชนก    ปนสํารวจ 

การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ

ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ  

ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  

ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ 
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  5. นางสาวสิริภัทร     สิทธิวรรณธนะ  

รางวัลชมเชย ประเภท

การถักเชือกจีน 

42 1. นางสาวปวีณา   การินทร 

 

การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ

ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ  

ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  

ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ 

รางวัลชมเชย ประเภท

การเขียนพูกันจีน 

43 1. นางสาวสุชารัตน    ปนแกว 

 

การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ

ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ  

ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  

ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ 

รางวัลชมเชย ประเภท

 ดนตรีจีน

โบราณ 

44 1. นางสาวพรรณิภา    พุมกุมาร การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ

ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ  

ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  

ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ 

ไดรับรางวัลชมเชย 

ประเภทการตัด

กระดาษจีน 

45 1. นางสาวนัฏฐณิชา    ปรีผอง 

 

การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ

ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ  

ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  

ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ 

ชมเชย ประเภทรอง

เพลงจีน 

46 1. นางสาวณัฐฐิญา    กันภัย    

2. เด็กหญิงธนกร   ทรงบัณฑิตย 

การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ

ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ  

ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  

ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ 

เหรียญทองแดง ลําดับ

ท่ี 12 การแขงขันคัด

ลายมือสื่อภาษาไทย  

ป.4-ป.6 

 

47 1. เด็กหญิงพรปวีณ  สายัณหศิริ 

 

 

 

 

 

งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 

2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 

2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง       

 "สุวัณณะศรี ตัณฑิกุลราษฎรศึกษาลัย" 
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เหรียญทองแดง ลําดับ

ท่ี 4 การแขงขัน

อัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร 

ป.1-ป.3 

 

48 1. เด็กชายวรกันต  วิจิตรไพบูลย 

   

งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 

2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 

2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง       

"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล            

ราษฎรศึกษาลัย" 

รางวัลเหรียญทอง 

ลําดับท่ี 4  การแขงขัน

อัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร  

ป.4-ป.6 

 

49 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข                                                               

2. เด็กหญิงปาณิศรา  ชํานาญศิลป 

3. เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพิบูลย                                                                        

 

งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 

2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 

2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง       

"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล             

ราษฎรศึกษาลัย" 

รางวัลเหรียญทอง 

ชนะเลิศ   การแขงขัน

พูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu 

Speech) ป.1-ป.3 

 

50 1. เด็กหญิงนารา  จาบถนอม งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 

2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 

2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง  

"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล 

 ราษฎรศึกษาลัย" 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับ 2 การ

แขงขันพูด

ภาษาอังกฤษ 

(Impromptu 

Speech) ป.4-ป.6 

 

 

51 1. เด็กหญิงศิขฎาญค  ไวกัณสุรส 

 

งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 

2561ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 

2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง        

"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล             

ราษฎรศึกษาลัย" 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับ 2 การ

แขงขัน Multi Skills 

Competition   ป.4-

ป.6 

52 1. เด็กหญิงวชิรญาณ  วณิชยศักดิ์พงศ งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 

2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 

2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง       

"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล             

ราษฎรศึกษาลัย" 

รางวัลเหรียญทอง 

อันดับ 5การสรางภาพ

ดวยการฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย 

 

53 1. เด็กหญิงกิรณา  แสงดีจริง 

2. เด็กหญิงรักขณา  รัตนพงษ     

3. เด็กหญิงสิราวรรณ  เกาลวณิชย 

 

 

 

 

                                                                                                                

งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 

2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 

2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง        

"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล            

ราษฎรศึกษาลัย" 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

การแขงขันตอบปญหา

วิชาการคณิตศาสตร 

ระดับช้ัน ป.4 – 6 

54 1. เด็กหญิงพริมา พิพัฒนนราพงศ  

2. เด็กหญิงปาณิศรา   ชํานาญศิลป 

 

การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ โรง

เรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันท่ี 27 

พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2   

การแขงขัน RAP THAI 

Contest ระดับชั้น  

ม.4 – 6 

55 1. นายสหโอฬาร   ธนิตโอฬาร 

2. นายธนกฤต     พะสีรัมย 

 

 

การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ       

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันท่ี 27 

พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี 

 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 การแขงขัน            

e -Sport  ROV 

 

 

56 1. ด.ช.ณัฐกิตต  อริยฐานมานนท   

2. ด.ช.ศุภิรัต  นําภา  

3. ด.ช.พลวศิน  พจนพิมล  

4. ด.ช.รุงรดิศ  อะจะระกุล  

5. นาย พัสกร  ศรีบุญเจริญ  

6. นายพีรศักดิ์  บุญศรีพิทักษ   

 

การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ       

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันท่ี 27 

พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี 
 

 

รางวัลเหรียญทองแดง 

อันดับ 16 การแขงขัน

คัดลายมือส่ือภาษาไทย  

ม.1-ม.3 

57 1. นางสาวกองเงิน  เงินทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1  

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  1    

การแขงขันอัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร      

ม.1-ม.3 

 

58 1. เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลยวิวัฒน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญทองแดง 

รองชนะเลิศอันดับท่ี  

1 การแขงขัน

อัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร  ม.4-ม.6 

59 1. นางสาวจิดาภร  บัวนอย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  1 

การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร ประเภท

บูรณาการความรูใน

คณิตศาสตรไป

ประยุกตใช ม.4-ม.6 

60 1.  นางสาวจิดาภา  บัวนอย                                                                

2. นางสาวธรรมณัฐสรณ  เกษมสุข                                                                     

3. นายแทนกาย  คําแหง 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

 

รางวัลเหรียญเงิน รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  2 

การแขงขันคิดเลขเร็ว        

ม.1-ม.3 

61 1. เด็กหญิงณิชา  จิรพันธโชติกุล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  2 

การแขงขันตอสมการ

คณิตศาสตร  (เอแม็ท) 

ม.1-ม.3 

62 1. เด็กชายคณิตกรณ  มูลชัยสุข 

2. เด็กชายอัศมกรณ  จิรเลิศวิทยาพร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  2 

การแขงขันตอสมการ

คณิตศาสตร (เอแม็ท) 

ม.4-ม.6 

63 1. นายกฤษฎา  ฉิมประเสริฐ 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  2 

การแขงขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร      

ม.1-ม.3 

64 1. เด็กหญิงณัฐพัทร  วณิชยศักด์ิพงศ 

2. เด็กหญิงลีลาวดี  สุทํา                                                                   

3. นายศิลปชัย  รตโนภาส 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  1 

การแขงขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร      

ม.4-ม.6 

65 1. นายณภัทร  เจริญบูลยวิวัฒน 

2. นายรุงรุจ  ฐิตโชตินิมิต 

3. นายวฤนท  วิไลประภากร                                                        

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง 

อันดับท่ี  4   การ

ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร ประเภท

ทดลอง ม.1-ม.3 

66 1. เด็กชายคุณากร  จินดาศักด์ิ                                                    

2. นางสาวพิชามญชุ  สุขพงษไทย                                                       

3. เด็กหญิงภัคพร  ศรีวัฒนาเจริญ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  1 

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร 

ประเภททดลอง  

ม.4-ม.6 

67 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไพรินพาณิช                                                                

2. นางสาวชรินรัตน  สุขสันติกูล                                    

3. นางสาวณภัทร  ศรีเจริญ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



 
 

106  

ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญทอง 

อันดับท่ี  5 การ

ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรประเภท

สิ่งประดิษฐ 

ม.1-ม.3 

68 1. เด็กชายคณิศร  ตันสุวรรณรัตน                                                   

2. เด็กชายชวัลวิทย  ปญญาดี                                                      

3. เด็กชายชัยอนันท  สุขศิริ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

รางวัลเหรียญทอง 

อันดับท่ี  5 การ

ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร ประเภท

สิ่งประดิษฐ       

 ม.4-ม.6 

69 1. นายณัฐภัทร  ต้ังเสถียรกิจ                                                      

2. นายพงศพร  พุทธวงศ                                                     

3. นางสาววริศรา  คงคลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  1 

การแขงขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร 

(Science Show)  

ม.1-ม.3 

70 1. เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ                                                                 

2. เด็กชายธไนศวรรย  จันทรเทศ                                                                     

3. เด็กหญิงสิริยากร  ต้ัวมาก 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

รางวัลเหรียญทอง 

อันดับท่ี  4 การแขงขัน

การแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science 

Show) ม.4-ม.6 

71 1. นายกรรกฎ  สมพงษ                                                       

2. นางสาวจิดาภา  เจริญโภคยานนท                                                       

3. นางสาวพิมพลภัส  แจงศรีสุข 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญเงิน รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  2 

การประกวดผลงาน

ส่ิงประดิษฐทาง

วิทยาศาสตร 

ม.1-ม.3 

72 1. เด็กชายชินพัฒน  ปลาทอง                                                                    

2. เด็กชายเกริกเกียรต ิ สุดชู 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญเงิน 

อันดับท่ี  8  

การประกวดผลงาน

ส่ิงประดิษฐทาง 

วิทยาศาสตร 

ม.4-ม.6 

73 1. นายฌอน  เช็พเพอรส                                                      

2. นายอภิวิชญ  วิศาลเลิศศิริ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทองแดง      

อันดับท่ี  11  

การแขงขันเครื่องบิน 

พลังยาง ประเภท 

บินนาน ปลอยอิสระ 

 ม.1-ม.3 

74 1. เด็กชายกันตพงศ  อุดมศิลป                                                            

2. เด็กหญิงชุติมา  ทองผา 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทองแดง      

อันดับท่ี  10 การ

แขงขันเคร่ืองบินพลัง

ยาง ประเภทสามมิติ 

(3D) ปลอยอิสระ 

ม.1-ม.3 

75 1. เด็กชายณัฐกิตต  อริยฐานมานนท                                                              

2. เด็กชายรุงรดิส  อะจะระกุล 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  2   

การแขงขันตอบปญหา      

สุขศึกษาและ    พล

ศึกษา ม.1-ม.3 

76 1. เด็กหญิงปณฑารี  เปลื้องนุช                                     

2. เด็กหญิงเพ็ญพาแสง  ตันทอง 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  2 

การแขงขันตอบปญหา      

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.4-ม.6 

77 1. นางสาวพัขรี  เติมวรรธนภัทร                                                                     

2. นางสาววริศรา  อนอมร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง 

ชนะเลิศ   

การประกวดดนตรี 

78 1. เด็กหญิงกัญญาณัญ  เพ่ิมพิมล 

2. เด็กหญิงฐิติรัตน  วิจิตรสมบัติ  

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี 

ประเภทวงเครื่องลม 

(Wind Ensemble) 

ม.1-ม.3 

 3. เด็กหญิงปจจริญา  นาสิงหรัชตะ 

4. เด็กหญิงพลอยฝน  อินทรโฆษิต 

5. เด็กหญิงพัฒระว ี จําเพียร 

6. เด็กหญิงพิชชาพร  นอยใจบุญ 

7. เด็กหญิงมานฟา  อินทรโฆษิต 

8. เด็กหญิงรักคุณธรรม  สุมประพาฬ 

9. เด็กหญิงอินทิรา  พ่ึงดี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง 

อันดับ 8            

การแขงขันเลานิทาน 

(Story Telling) 

ม.1-ม.3 

79 1. นางสาวธันยพร  จิรธรรมประดับ  
 

 

 

 

 
 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี  2 

การแขงขัน Multi 

Skills Competition   

ม.1-ม.3 

80 1. เด็กชายภีมเดช  วัฒนาผาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญทอง 

ชนะเลิศ การแขงขัน 

Multi Skills 

Competition   

ม.4-ม.6 

81 1. นายชวัลวิทย  สีมาเอกรัตน     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง 

อันดับ 4  การแขงขัน

ละครสั้นภาษาอังกฤษ 

(Skit) ม.4-ม.6 

82 1. นางสาวชลวรางค  แสงทอง                                                    

2. นางสาวณัฐฐิญา  กันภัย                                                   

3. นายพัชรพล  เดนงามวศิน                                                   

4. นายพุฒิเมธ  นาคสุก                                                   

5. นางสาววราภรณ  มุงหมาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญเงิน  

อันดับ 4  การแขงขัน

พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 

ม.1-ม.3 

83 1. เด็กชายภาคภูมิ  กุลิญาณวงษ                                                   

2.. เด็กหญิงอภิสรา  กอเจริญเกียรติ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทองแดง  

อันดับ 5  การแขงขัน

พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน   

ม.4-ม.6 

84 1. นายปฏิพัทธ  สนรักษา                                                         

2. นางสาวรัชนีกร  อินละมุ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญเงิน  รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 2  

การแขงขันเลาเรื่อง

จากภาพภาษาจีน ม.4-

ม.6 

85 1. นางสาวธนัชชา  ชุณหะศรี                                                                   

2. นายภูวเดช  รัตนกรเกศ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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ประเภท ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหนวยงานท่ีใหรางวัล 

รางวัลเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 

การแขงขันเขียน

เรียงความภาษาจีน  

ม.4-ม.6 

 

86 1. นางสาวกนกพร  กล่ินอบเชย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต 

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68       

ประจําปการศึกษา 2561 สังกัด 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

ฉะเชิงเทรา 1                          

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง 

อันดับท่ี 7 การแขงขัน

การจัดสวนถาด 

แบบชื้น 

ม.1-ม.3 

87 1. เด็กชายชวิศภัฒน  พิมสอน 

2. เด็กชายธีรัช  ความมานะ                                                           

3. เด็กชายอังศุธร  งามประสิทธ์ิ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจําป

การศึกษา 2561 สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 1 

วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลระดับเหรียญเงิน 88 1. นายอภิวิชญ  วิศาลเลิศศิริ 

2. นายพนธกร โอภาสตระกูล 

3. นายฌอน เช็พเพอรส 

 

การประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 

เน่ืองในงาน “วันนักประดิษฐ” 

ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 2-6 

กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยนิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพ 
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11.  ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน 

 

รายงานผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2561 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนเซนตหลุยสกับคะแนนเฉล่ียของระดับ 

             จังหวัด 

             ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค และระดับประเทศ 
   

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉล่ีย(รอยละ) 

ร.ร.เซนตหลุยส

ฉะเชิงเทรา ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด

(สช.) ระดับภาค ระดับประเทศ 

 ภาษาไทย 100 61.52 56.22 59.59 56.71 55.90 

 

ภาษาอังกฤษ 100 55.11 38.12 49.29 39.97 39.24 

 คณิตศาสตร 100 48.48 37.18 43.10 37.59 37.50 

 

วิทยาศาสตร 100 44.56 39.34 43.24 39.90 39.93 

           การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด, 

ระดับภาค และระดับประเทศ  พบวา  รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย  สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด 

ระดับภาค และระดับประเทศ 

           รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉล่ีย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ  

          รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

           รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
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 ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ O-NET  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6

ร.ร.เซนต์หลยุส์ฉะเชิงเทรา ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั(สช.) ระดบัภาค ระดบัประเทศ
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รายงานผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปที ่3  ปการศึกษา 2561 

สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  ของโรงเรียนเซนตหลุยสกับคะแนนเฉล่ียของระดับ

จังหวัด   ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค แลระดับประเทศ 

   

  

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉล่ีย(รอยละ) 

ร.ร.เซนตหลุยส

ฉะเชิงเทรา 

ระดับ

จังหวัด ระดับสังกัด (สช.) ระดับภาค ระดับประเทศ 

 ภาษาไทย 100 58.30 53.39 53.81 54.29 54.42 

 ภาษาอังกฤษ 100 34.27 28.43 31.91 29.23 29.45 

 คณิตศาสตร 100 34.87 28.54 30.40 29.09 30.04 

 วิทยาศาสตร 100 39.44 35.16 35.82 35.43 36.10 

  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด ,            

ระดับสังกัด(สช.) , ระดับภาค และระดับประเทศ     พบวา     

     รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉล่ีย  สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

     รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉล่ีย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ  

     รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉล่ีย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

 
     รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
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 ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

ร.ร.เซนตหลุยสฉะเชิงเทรา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด (สช.) ระดับภาค ระดับประเทศ
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 รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2561  สถานท่ีสอบ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  ของโรงเรียนเซนตหลุยสกับคะแนนเฉล่ียของ 

   ระดับจังหวัด 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉล่ีย(รอยละ) 

ร.ร.เซนตหลุยส

ฉะเชิงเทรา ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด 

(สช.) ระดับภาค ระดับประเทศ 

 ภาษาไทย 100 48.21 48.94 45.23 48.08 47.31 

 สังคมศึกษาฯ 100 35.13 35.35 34.27 35.35 35.16 

 ภาษาอังกฤษ 100 34.71 31.38 34.38 32.50 31.41 

 คณิตศาสตร 100 35.61 31.35 30.82 31.79 30.72 

 วิทยาศาสตร 100 30.78 30.23 29.99 30.57 30.51 

   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด, ระดับ

สังกัด(สช.) ระดับภาค และระดับประเทศ     พบวา     

            รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย 48.21 สูงกวาระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค และระดับประเทศ แตตํ่า

กวาระดับจังหวัด   

            รายวิชาสังคมศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 35.13 สูงกวาระดับสังกัด(สช.)  แตตํ่ากวาระดับจังหวัด  ระดับ

ภาค และระดับประเทศ  

            รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉล่ีย 34.71 สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค 

ระดับประเทศ   

             รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 35.61  สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค  และ

ระดับประเทศ  

   รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 30.78 สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค และ

ระดับประเทศ 
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 ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

ร.ร.เซนตหลุยสฉะเชิงเทรา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด (สช.) ระดับภาค ระดับประเทศ
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

     12.1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 

     โรงเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันท่ี 1 – 3 ธันวาคม 

2549  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน ซึ่งสรุปผล

การประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 

 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ดานผูบริหาร    

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการ

บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
   

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ

กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
   

มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

โดยเนน ท่ีผูเรียนเปนสําคัญ 
   

มาตรฐานท่ี 20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ 
   

มาตรฐานท่ี 25 สถานศกึษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและ

ทองถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
   

ดานครู    

มาตรฐานท่ี 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   

มาตรฐานท่ี 24 ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ี

รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  
   

ดานผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา    

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค    

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความรูและทักษะเบ้ืองตน    

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   

มาตรฐานท่ี  6  ผูเรียนรักการเรียนรู  มีทักษะในการแสวงหาความรู    
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มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

มาตรฐานท่ี 9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
   

มาตรฐานท่ี 10 ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดี    

มาตรฐานท่ี 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
   

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา    

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค     

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดไตรตรอง และ

มีวิสัยทัศน 

   

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
   

มาตรฐานท่ี 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีตออาชีพสุจริต 
   

มาตรฐานท่ี 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี    

มาตรฐานท่ี 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา 
   

 

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  ปรากฏวา  การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ

ระดับดี  จํานวน  10  มาตรฐาน  และมีคุณภาพระดับพอใช  จํานวน  4  มาตรฐาน  ระดับกอนประถมศึกษา  มีคุณภาพ

ระดับดีจํานวน  7  มาตรฐาน  (ไมมีระดับปรับปรุง) 
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12.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง 

 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  รองสองเมื่อวันท่ี  2-4  เดือน

มกราคม  พ.ศ.  2550   

          ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3  ดาน  คือ  ดานผูเรียน  ดานครู  และดาน

ผูบริหาร  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภายรวมตามมาตรฐานดังแสดงในตารางตอไปน้ี 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ประถมและมัธยมศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบ  2  พ.ศ.2549 – 2553 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  

ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา คา 

เฉล่ีย 

ระดับ 

คุณภาพ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

3.14 ดี 3 ดี 3.07 ดี 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 

3.22 ดี 3 ดี 3.11 ดี 

มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ 
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.14 ดี 3 ดี 3.07 ดี 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี 
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

3.04 ดี 3 ดี 3.02 ดี 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะ 
ท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

3.48 ดี 3 ดี 3.24 ดี 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการ 
แสวงหา ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  
และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

3.27 ดี 3 ดี 3.14 ดี 

มาตรฐานท่ี 7  ผูเรียนมีทักษะในการ 
ทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางาน 
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
สุจริต 
 

3.22 ดี 3 ดี 3.11 ดี 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  

ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย 

ระดับ 

คุณภาพ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

ดานครู       

มาตรฐานท่ี 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู  
ความสามารถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและ 
มีครู เพียงพอ 

3.39 ดี 3 ดี 3.20 ดี 

มาตรฐานท่ี 9  ครูมีความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.94 ดี 3 ดี 3.01 ดี 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานท่ี 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัด 
องคกร/โครงสรางและการบริหารงาน 
อยาง เปนระบบ  ครบวงจร ใหบรรลุ 
เปาหมายการศึกษา 

3.86 ดีมาก 3 ดี 3.43 ดี 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

3.56 ดีมาก 3 ดี 3.28 ดี 

มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีหลักสูตร

เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อการเรียน

การสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

3.60 ดีมาก 3 ดี 3.30 ดี 

มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษาสงเสริม

ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน

การพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
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จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปรากฏวา  การดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมและ

มัธยมศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพระดับดี  จํานวน  13  มาตรฐาน  และมีคุณภาพระดับดีมาก  จํานวน  1  มาตรฐาน   

ในภาพรวมผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง 

 1.  ผูเรียนระดับปฐมวัยควรไดรับการสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคจินตนาการโดยครูจัดกิจกรรมการประกวด

วาดภาพตามจินตนาการ/เลาเร่ืองตามจินตนาการในระดับหองเรียน  และช้ันเรียน  เพ่ือใหผูเรียนไดคิด  และสรางสรรค

ชิ้นงานโดยอิสระ  นอกจากน้ี  ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรักการอานโดยจัดมุมหนังสือในหองเรียนมีหนังสือท่ี

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  จัดเวลาท่ีแนนอนใหผูเรียนไดอานหนังสือท่ีตนสนใจรวมท้ังใหผูเรียนเลาเรื่องนิทานท่ีตนสนใจ  

และจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะการส่ือสารโดยการใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เลานิทาน เลาเรื่องท่ีผูเรียนประสบในแต

ละวัน ในการจัดประสบการณเรียนรูในหองเรียน 

 2.  ผูเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ควรไดรับการพัฒนาดานระเบียบวินัยในการเขาแถวเคารพธงชาติ  

ความสนใจในกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานท่ีครูมองหมายรวมท้ังการมีสัมมาคารวะตอผูใหญโดยครูสรางความ

ตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการมีวินัย  และรับผิดชอบ  และการมีสัมมาคารวะในการจัดกิจกรรมในหองเรียน  

และการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  การมอบหมายใหเพ่ือนเตือนเพ่ือน  พี่เตือนนอง  และครูทุกคนดูแลแกไข

พัฒนาผูเรียน 

 3.  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะการคิดสังเคราะหและคิดนอกกรอบ  โดยครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนคิดสราง

ชิ้นงานใหม ๆ  ดวยตนเอง เชน การแตงเรื่องส้ัน  การทําโครงการ  การทําหนงัสือเลมเล็ก  การแตงบทละคร  การใหสรุป

ความรูที่เรียน  โดยครูใหผูเรียนปฏิบัติทุกกลุมสาระการเรียนรูและทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  ตลอดปการศึกษา 

 4.  ครูระดับปฐมวัยควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรักการอานโดยจัดมุมหนังสือในหองเรียน  จัดเวลาท่ีแนนอนให

ผูเรียนไดอานหนังสือตามท่ีตนสนใจรวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกคิด  ฝกทํา  ฝกแกปญหา  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ในหองเรียนโดยการสรางสถานการณและบทบาทสมมุติ 

 5.  ครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ควรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีทักษะในการควบคุมผูเรียน

โดยการถามใหผูเรียนตอบ ปรับวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา ใชสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย รวมท้ัง

ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูเรียนตามท่ีครูมอบหมาย ควรไดรับการกระตุนจากผูบริหารใหทําการวิเคราะหศักยภาพ

ผูเรียนแตละคนรวมท้ังศึกษาขอมูลสวนตัวของผูเรียนแตละคนเพ่ือครูเขาใจผูเรียนและวางแผนแกไขพัฒนาไดเหมาะสมกับ

ผูเรียนแตละคน รวมท้ังการสนับสนุนใหทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทุกคน 

 6.  สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนโดยนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน

การจัดประสบการณ    รวมท้ังควรจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตยเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูบทบาทของผูนําและผู

ตามท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
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 7.  สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดเก็บขอมูลผูเรียนแตละคนอยางมีระบบ  มีขอมูลทุกดาน  ขอมูลเปนปจจุบัน  

ทําใหครูสามารถวิเคราะหขอมูลนักเรียน  เพ่ือใหครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลทําใหสามารถแกไขและพัฒนาผูเรียนไดอยาง

เหมาะสม  รวมทั้งจัดระบบการสงตอขอมูลแตละระดับช้ันอยางชัดเจนและสงเสริมใหมีการนําผลการนิเทศการจัดการเรียน

การสอนมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

 8.  สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาใหสมํ่าเสมออยางนอย  2  เดือน/ครั้ง  และนําผลการ

ประชุมไปพัฒนาสถานศึกษา 

นวัตกรรมและส่ิงดีเดน  รวมท้ังการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสถานศึกษาสถานศึกษามีการปฏิบัติเปนเลิศคือ 

 -  การจัดทําธนาคารโรงเรียนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักการออม  โดยผูเรียนเปนผูดําเนินการ    รับฝากและถอนเงิน 

           -  โครงการบัญชีสานฝนตามเบ้ืองพระยุคลบาท  เพื่อฝกใหผูเรียนวางแผนในการใชเงินอยางเหมาะสมและเห็น

คุณคาของเงิน 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 

 โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  มีจุดเดนคือผูบริหารมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการทํางานมีความคิดริเริ่มและมี

วิสัยทัศนในการพัฒนาสถานศึกษา  สถานศึกษามีความพรอมทางดานอาคารสถานท่ี  มีสื่ออุปกรณการเรียนการสอนท่ี

ทันสมัยเพียงพอ  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายท่ีสงเสริมความสามารถของผูเรียนท้ังทางดานวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  

มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  มีโอกาสคือเปนสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหง       ประเทศไทย  ไดรับการสนับสนุนในดานการบริหารจัดการและดานวิชาการ  ศิษยเกาคณะกรรมการ

สถานศึกษาและชุมชน  ดังนั้นทิศทางในอนาคตมีดังน้ี 

 1.  เปนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนวิชาการมุงผลิตผูเรียนใหมีความสามารถทางการเรียนมีความรู

พื้นฐานท่ีดีในการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาท่ีระดับท่ีสูงข้ึน  โดยจัดการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพ  มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีการใชสื่อการเรียนท่ีทันสมัย  ทันตอการเปล่ียนแปลง

ของสังคม  จัดการเรียนการสอนโดยมีศูนยการเรียนรูเพื่อใหครู  ผูเรียน  บุคลากรตาง ๆ  ในสถานศึกษาสามารถเขาไปศึกษา

หาความรูไดดวยตนเอง 

 2.  เปนศูนยกลางการสงเสริมความสามารถดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลปท่ีสามารถใหความรูกับผูเรียน  ชุมชน  

เน่ืองจากสถานศึกษามีความพรอมท้ังทางดานบุคลากรและสถานท่ี  นอกจากน้ียังเปนสถานศึกษาท่ีฝกผูเรียนใหคนหาทักษะ

ความสามารถของตนเองดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป  เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนไดเต็มศักยภาพ 

 

11.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม 

 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดรับการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม  เมื่อวันท่ี  26 – 28  พฤศจิกายน  

2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตรารางสรุปผลไดดังนี้ 
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 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ที่ ช่ือตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ดีมาก 

2 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ดีมาก 

3 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ดีมาก 

4 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ดีมาก 

5 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป ดีมาก 

6 6 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

7 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน  

พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

ดีมาก 

9 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

10 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปน

สําคัญ 

ดี 

11 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา

สถานศึกษา 

ดี 

12 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 

ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามกลุมตัวบงชี้ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นักหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี  1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัน 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ี 

                 เนนเด็กเปนสําคัญ 

35.00 31.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 

                พัฒนาสถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.89 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /  

                วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดต้ัง 

                 สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล 

                  สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

2.50 2.00 ดี 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นักหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี  11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม 

                  บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ       

                  มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปน 

                  เลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.50 

 

 

2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.89 ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 @  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป      ใช    ไมใช 

 @  มีตัวบงชี้ท่ีไดรับดีขึ้นไปอยางนอย  10  ตัวบงชี้จาก  12  ตัวบงชี้    ใช    ไมใช 

 @  ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช    ไมใช 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ช่ือตัวบงชี้ 
น้ําหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี    1 มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี  1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  2  เด็กมีพัฒนาการดวยอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตังบงช้ีท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงช้ีท่ี  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /   2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

วิสัยทัศน พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา    

ตัวบงช้ีท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล 

สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี  11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริม 

บทบาทของสถานศึกษา 

 

2.50 2.50 ดีมาก 
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ช่ือตัวบงชี้ 
น้ําหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 

พัฒนาสถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

กลุมตัวบงมาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีท่ี  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ี

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ี 

เนนเด็กเปนสําคัญ 

35.00 31.00 ดี 

มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ 

ภายใน 

5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด 100.00 92.89 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

        ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ไดแก 

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 

2 2 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ดีมาก 

3 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง ดีมาก 

4 4 ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน ดีมาก 

5 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

ดีมาก 

6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 

ดีมาก 

7 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสังกัด 

ดีมาก 

8 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 10 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

ดีมาก 

10 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

ดีมาก 

11 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศ  ท่ีสอดคลอง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

12 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จําแนกกลุมตัวบงช้ี 

           ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  ประถมศึกษา   และ  มัธยมศึกษา 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มัธยมศึกษา 

น้ําหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี  1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.77 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.90 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  3  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 9.87 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  4  ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน 10.00 9.53 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 12.21 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

                เปนสําคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

                 สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 

                สถานศึกษาและตนสังกัด 

5.00 4.98 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน   

                วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

                สถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน 

                  เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี  11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท 

                  ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 

                  มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปน 

                  เลิศ  ท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.16 ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 @  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป       ใช    ไมใช 

 @  มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย  10  ตัวบงช้ี จาก  12  ตัวบงช้ี  ไป      ใช    ไมใช 

 @  ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ไป     ใช   ไมใช 

 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 

         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มัธยมศึกษา 

น้ําหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี  1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.77 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.90 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  3  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 9.87 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  4  ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน 10.00 9.53 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 12.21 ดี 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ      

ตัวบงชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน 

                พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน 

                  เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตวับงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี  11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท 

                  ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประถมศึกษา  และ  มัธยมศึกษา 

น้ําหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 

ตัวบงชี้ท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี  12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปน เลิศท่ีสอดคลอง

กังแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน 

                   ผูเรียนเปนสําคัญ 

   

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการนอนท่ีเนนผูเรียน 

                เปนสําคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถาน 

                ศึกษาและตนสังกัด 

5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 90.16 ดีมาก 
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จุดเดน   

1)  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขภาพแข็งแรง  มีน้ําหนัก  สวนสูง  และสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑท่ีกําหนด แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ

ตาง ๆ ไดเปนอยางดี  สามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด  สิ่งมอบเมาและอบายมุขตาง ๆ รูจักวิธีดูแลรักษา

ตนเองใหปลอดภัยจากความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยไมรูตัว  มีความม่ันคงทางอารมณกลาแสดงออกอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับวัย ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความสุภาพออนโยน  มีความสุขกับการเรียน  และมีพัฒนาการ

ดานสุนทรียภาพเต็มตามศักยภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  เปนลูกท่ีดีของพอแม  หรือ

ผูปกครองเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  และมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

เกณฑท่ีหลักสูตรกําหนดมีนํ้าใจชวยเหลือพอแม ชวยเหลือโรงเรียน  และชวยเหลือสังคม  มีความใฝรูและ

เรียนรูอยางตอเนื่อง  รูจักคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสานสนเทศ  สามารถเรียนรูผาน

ประสบการณตรงรวมกับผูอื่นท้ังในและ  นอกสถานศึกษา  รวมท้ังมีความสามารถดานการคิด  และมี

ความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ

และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษาคือ  “จริยธรรมเดน  เนนจิตตารมณ”  เปนผลใหผูเรียนมีความ

สุภาพเรียบรอย  มีสัมมาคารวะ มีนํ้าใจชอบชวยเหลือผูอื่น ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถานศึกษาคือ  “ศิษยเซนตหลุยส  สวัสดีนอบนอม”  รูจักทักทายดวยการไหว  และกลาว

ทักทายดวยถอยคําสุภาพ  และผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ 

“โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ”  ใหผูเรียนไดเรียนวิชา  Math,  Science,  

Social,  English,  Computer  และ  Moral  เปนภาษาอังกฤษ  ผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จเปน  

อยางดี 

2) ผูบริหารมีความรู  ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังผล

การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  สงผลใหผูเรียน

มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน  ครูมีความมุงมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

และสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

           3)  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูท้ังดานการอบรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน  และการ

ควบคุมคุณภาพขอสอบใหมีประสิทธิผล  และสงเสริมใหครูทุกคนจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          4)  ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก  สามารถจัดไดตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายใน  มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด  และมี

พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ  

ชัดเจน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1)  ผลการสอบ O-NET  ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 2)  การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีจะสอนและ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการใชสื่อใหมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   

พ.ศ.  2553 

1.  ดานผลการจัดการศึกษา 

1)  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีอยูแลว  แตควรควบคุมนํ้าหนัก  สวนสูง  และสมรรถภาพทางกายให

เปนไปตามเกณฑ  รูจักดูแลตนเองใหปลอดภัยจากปญหาทางเพศ  ยาเสพติด  รวมท้ังพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย

ดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  และกีฬา  โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

      2)  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงคดีอยูแลว  แตสถานศึกษาควรสงเสริมการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีกําหนดเปนนโยบายของสถานศึกษาใหครบถวนและครูควรสอดแทรกคุณลักษณะการเปนนักเรียนท่ีดี

ของโรงเรียน  โดยควรดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

3)  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ืองดีอยูแลว  แตควรสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูท้ังภายในและ

ภายนอก  สงเสริมการเรียนรูการทําโครงงานตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

4)  ผูเรียนคิดเปน  ทําเปนดีอยูแลว  แตควรฝกใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติกิจกรรม

จริง  ฝกการทํางานเปนทีมและฝกทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการกลุม  โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

5)  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลการสอบ  O-NET  ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ใหสูงข้ึน  โดยครูเนนใหผูเรียน

ปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ  เพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจใฝรูใน  3  กลุมน้ีมากข้ึน  และสง

เสริรวมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมตาง ๆ  ไดแก  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร  โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่น  โครงการ  Intensive  Course  กิจกรรมจัดติวใหกับนักเรียนเตรียมสอบ  O-NET  โครงการเพชร  SLC  กิจกรรม

เขารวมการแขงขันทักษะดานวิชาการท้ังหนวยงานภายในและภายนอก  กิจกรรมประกวดโครงงาน  โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาการ  กิจกรรมคายวิชาการ  โครงการคายเพ่ือนักบุญมงฟอรต  เปนตน 

6)  สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการ

จัดต้ังสถานศึกษาดี  อยูแลว  แตควรสงเสริมใหผูเรียนมีการดําเนินชีวิตตามแบบทานนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ   

มงฟอรต  ซึ่งแสดงออกถึงความรัก  ความรับผิดชอบ  ความทุมเท  ความเสียสละ  ความวิริยะ  ความนอบนอม  การอุทิศตน  

และการเปนแบบอยางท่ีดี  โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
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7)  สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  ดีมากอยู

แลว   แตควรจัดกิจกรรมสงเสริมจุดเนน  จุดเดนของสถานศึกษาใหหลากหลาย เพื่อใหไดรับการยอมรับจากชุมชนและ

องคกรภายนอกสถานศึกษาใหมากย่ิงข้ึน  โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

8)  สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยูแลว  แตควร 

จัดกิจกรรมสงเสริมโครงการพิเศษของสถานศึกษาใหหลากหลายมากข้ึน  เพ่ือเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยควร

ดําเนินงานอยางเปนระบบตอเน่ือง 

 

1.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

1)  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยูแลว   

แตควรพัฒนา  สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมีความสะอาด  สวยงาม  ถูกสุขลักษณะ  และมีความปลอดภัย  เอ้ือตอ

การจัดการเรียนรู  และมีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

2)  สถานศึกษามีผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานท่ีสอดคลองกับแนว 

ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยูแลว แตควรวิเคราะหขอเสนอแนะของ สมศ. นําผลการวิเคราะหมากําหนดเปนนโยบาย

ในการพัฒนาสถานศึกษาตามขอเสนอแนะใหครบถวน  และดําเนินการปฏิบัติ  เพื่อสงเสริมกลยุทธ  (ขอ  13 )  

เรื่องกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  และตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาโดยการดําเนินงานอยาง

เปนระบบและตอเน่ือง 

 

2.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ครูทุกคนควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู เรื่องการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  

เชน  มีมุมสื่อ  มุมหนังสือสําหรับศึกษาคนควาในหองเรียน  มุมผลงานท่ีแสดงความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน 

การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีจะสอน  ใหเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา  ขนาดของ

จอภาพ  ความชัดเจนของส่ือ  แสงสวางภายในหอง  และจํานวนผูเรียน  และควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ ใชสื่อใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 

3.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนระบบอยูแลว  แตควรจัดอบรมใหความรูเรื่องมาตรฐาน

การศึกษา  และวิธีกาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ใหแกครูและบุคลากรในการวางแผนพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  และเปนตนแบบใหแกสถานศึกษาในกลุมสถานศึกษาเอกชน  และ

สถานศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีสนใจมาเย่ียมชม  โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
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กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกดานภายใน  2  ป   

 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติทีดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

1.  SWIS  สารสนเทศแหงการเรียนรู 

ปจจุบันการศึกษาผานระบบออนไลนเปนสิ่งสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมากดังนั้นการจัดทํา  “SWIS  

สารสนเทศแหงการเรียนรู”  เปนการนําแนวคิดในการนําระบบ  SWIS  ( School  Web- based  Information  

System)  ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีทางสถานศึกษาไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

มาผนวกรวมเขากับกระบวนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาบนระบบออนไลนเพื่อเปนแหลงการเรียนรูท่ีสงเสริมให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมีความรูท้ังใน

ดานสารสนเทศท่ัวไปของสถานศึกษา  และความรูท่ัวไปจากแหลงขอมูลตาง ๆ  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วในปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

2. 84  ฐานความรูตามรอยพอหลวง 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  เห็นควรใหผูเรียนไดเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระองค  จึงไดจัด

โครงการฐานความรูตามรอยพอหลวง  จํานวน  84  ฐานขึ้น  และจะจัดทําเพ่ิมท่ีละฐานใหผูเรียนไดเรียนรู  ซ่ึงสอดรับกับ

การปฏิรูปการศึกษาท่ีใหความสําคัญเรื่องการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  โดยสถานศึกษาไดรวมกันวางแผน

กําหนดรายช่ือ  กําหนดสถานท่ี  และจัดทําฐานการเรียนรูจํานวน  84  ฐานรวมกับผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  เพ่ือให

ผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยทํากิจกรรมธุดงคศึกษา  ต้ังแตระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนละ  

1  ครั้ง  โดยกําหนดเปนปฏิทินใหทราบ 
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ตอนท่ี 2   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน 

   มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน   

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาผูเรียนผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองโดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  

2559-2564 และแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2561 และหลักสูตรของสถานศึกษา   รวมไปถึงนโยบายการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู

และสื่อตางๆ  รอบตัว  มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งคําถาม  เพ่ือคนควาหาความรูเพิ่มเติม  เรียนรู

รวมกัน เทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน โรงเรียนไดการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะ

การแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถคนควาขอมูลความรูท้ังท่ีเปนเอกสารและส่ือไดจากหองสมุดและแหลง

การเรียนรูตาง ๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดไวอยางหลากหลาย เชน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  อุทยานการศึกษา   

เซนตหลุยส     สวนพฤกษศาสตรและฐานความรู ทีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค  สังเคราะห 

วิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของตนเองได มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลยอดนักอานใหกับนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมการ

อานรูปแบบตาง ๆ เชน  ธุดงคศึกษา  การจัดนิทรรศการ  วันสําคัญตางๆ กิจกรรมรักการอาน   กิจกรรมการแขงขัน

ตอบคําถามสารานุกรมไทย  กิจกรรมหองสมุดโครงการโรงเรียนแสนดี  กิจกรรมแขงขันตอบคําถามอาเซียน 

360  องศา  กิจกรรมตอบปญหาพระราชประวัติและหนังสือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  กิจกรรม

ยอดนักอานดีเดนประจําปการศึกษา  2561  กิจกรรมบรรณารักษอาสาดีเดน  ปการศึกาษา  2561  โครงการสัปดาห

หองสมุด 

  โรงเรียนไดสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยจัดใหมีหองเรียน  Robotic,  หองเรียน  STEM,  

หองเรียนพหุปญญา  (  MILP )  และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  (Project )  ใหนักเรียนทุกระดับชั้น 

จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน  การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู   การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  ไดมีการสงเสริมให

นักเรียนมีการแขงขันการแตงคําประพันธ    การแตงโคลง  กลอน  การอานรอยแกวรอยกรอง   การเขียนเรียงความ  

สงผลใหนักเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา    เปนผูท่ีรักการอาน  และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนครูผูสอนทุก

กลุมสาระการเรียนรู  ใชวิธีการประเมินผลท่ีเนนจากสภาพจริง โดยนักเรียนได เขียนรายงาน การสรุปผล   

การรายงานผล  ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม  การมีสวนรวมของผูเรียนเปนรายบุคคล 

  โรงเรียนมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีการรูเรียนรู คนควาหาความรูดวยตนเองและเรียนรูแบบกลุม

กับเพื่อนเพ่ือเรียนรูรวมกัน  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น องคความรูและวิธีการเรียนรูระหวางกัน แบงหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกันไดอยางเหมาะสมหลากหลาย เพื่อเปนการสงเสริมการทํางานเปนทีมของผูเรียน 

อยางมีระบบ ขั้นตอน วางแผนการทํางาน ดําเนินงานตามขั้นตอนท่ีกําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข 
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การทํางานเปนระยะ ๆ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนธนาคารรีไซเคิลกิจกรรม 

ธุดงคศึกษา 8 กลุมสาระ กิจกรรมโครงงาน 8 กลุมสาระฯ เปนตน 

  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดสงเสริมใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารใน

การสืบคน  และนําเสนอขอมูล ผลงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพโดยโรงเรียนไดจัด

ใหมีหองปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนอยางครบถวน  มีศูนยใหบริการดานอินเทอรเน็ตเพ่ือให

ผูเรียนไดเขาใชบริการสืบคนขอมูล ซ่ึงโรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักเรียน เชน กิจกรรมประกวดโครงงาน 

โครงการ Academic Day  ไดรับการสงเสริมดานเทคโนโลยีจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   

เปนตนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดจัดกิจกรรมโครงการท่ีสงเสริมใหผูเรียนใฝรู  แสวงหาความเชื่อคานิยม  

วิถีชีวิตของคนในทองถ่ินและนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน (BSG) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบธุดงคศึกษาทุกระดับชั้น  โดยการจัดกิจกรรมธุดงคศึกษาตามวันสําคัญตาง ๆ และมีการ

เชิญวิทยากรมาใหความรูในเรื่องของภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ไดจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีวิจารณญาณอยางฉันทมิตร 

(BSG) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาตางประเทศและภาษาจีน  โดยผูเรียนไดเรียนรูภาษา

วัฒนธรรมจากครูผูสอนท่ีเปนชาวตางประเทศและไดมีการจัดกิจกรรมตามวันสําคัญสากลและของไทยมีการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาในความแตกตางของวัฒนธรรมแตละประเทศและไดแลกเปล่ียนเรียนรู

วัฒนธรรมอยางสรางสรรค 

  ฝายวิชาการไดกําหนดใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีทําใหผูเรียนไดมี

ความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและเขียน โดยมีการทดสอบและเก็บคะแนนจากแบบทดสอบท้ังในระหวางเรียน

และการสอบปลายภาคเรียน นอกจากน้ียังมีการสอบซึ่งประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียนสื่อความ ซึ่งจะมีการ

รายงานผลการสอบของแตละรายวิชาไวอยางชัดเจน  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยการใชแฟมสะสม

ผลงานเปนการพัฒนาความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการทํางาน เกิดการ

เรียนรูแบบรวมมือกันระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง สรางองคความรูและเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง

โดยการใหนักเรียนจัดทํา แฟมผลงานของตนเอง โดยใชทักษะในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ  และ

ไดจัดใหมีกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในโครงการ 

Academic day ซึ่งนักเรียนทุกคนมี สวนรวมและฝกการทํางานอยางเปนระบบและเหมาะสมตามวัยของนักเรียน  

และจัดใหมีโครงการเพชร SLC เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียนโดยสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ

ทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู มีผลงานและไดรับรางวัลท้ังระดับประเทศ เขตพ้ืนท่ีและระดับจังหวัดนอกจากนี้ยัง

จัดกิจกรรมวันวิชาการ  กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงผลงานความคิดสรางสรรค ใน

โอกาสตางๆ มีการแสดงผลงานดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง  นอกจากน้ี

ยังจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมคายของแตละกลุมสาระการเรียนรู เชนคาย

วิทยาศาสตร  ค ายคณิตศาสตร  ค ายสังคมศึกษาและภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาทักษะดานการ ส่ือสาร 
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โดยใชภาษาอังกฤษ ( Interview Test ) เปนการพัฒนาทักษะกระบวนการและการบูรณาการความรูในทุกสาขาวิชา

ตาง ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดในชีวิตจริงโดยผานการจัดประสบการณการเรียนรูภายนอก

หองเรียน จากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายในสังคม  โดยผานประสบการณโดยตรง ท่ีทุกกลุมสาระสรางสรรค

กิจกรรมจากแหลงการเรียนรูภายนอก 

  งานหองสมุดรวมกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดใหมีโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยจัดใหมีสมุด

บันทึกการอาน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดมีการเขียนสรุปความและวิเคราะหเรื่องท่ีอาน นอกจากน้ีงาน

หองสมุดยังจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1–6 กิจกรรมสงเสริมการ การแขงขันประกวด

ภาพถายในหัวขอ การอาน สานปญญา พัฒนาสมอง  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  งานวัดและประเมินผลไดจัดทําแบบสรุปผลการประเมินดานการอาน แบบสรุปผลการประเมินดานการคิด

วิเคราะห แบบสรุปผลการประเมินดานการเขียน แบบสรุปผลการประเมินดานการอาน การคิดวิเคราะหและเขียนสื่อ

ความ แบบประเมินคุณลักษณะของนักเรียน แบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมชมรมของผูเรียนตลอดปการศึกษา 

  งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  กําหนดใหครูผูสอนวางแผนการเรียนรูเพื่อใหมีการประเมิน

นักเรียนท้ังทางดานความรูและ กิจกรรมซึ่งสงเสริมใหผูเรียนมีการใชสํานวน ภาษาของตนเองในการสื่อความ การเขียน 

Mind Map   การเรียนการสอนในรูป  STEM  การทํางานกลุม การทํารายงาน และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

เปนตน ซึ่งทุกกิจกรรมจะสงเสริมใหนักเรียนรูจักการแกปญหา มีวิธีการนําเสนอผลงานใหนาสนใจ และวางแผนงาน

อยางเปนระบบ 

  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสงเสริมกระบวนการคิด วิเคราะหและการวางแผนของนักเรียนโดย

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน โดยใหนักเรียนทุกระดับช้ันมีการจัดทําโครงงานพรอมท้ังการนําเสนอป

การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักการวางแผนการทํางานและการคิดวิเคราะห แกปญหา นอกจากนี้การเรียน

การสอนจะมีกิจกรรมฝกใหนักเรียนรู จักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ไดแก  

การทดลองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร การเรียนรูโดยกรณีศึกษา 

  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน โดยนักเรียนทุกระดับช้ันมีการแบงกลุมจัดทําโครงงาน 

แลวทําการคัดเลือกโครงงานท่ีชนะเลิศในแตละหอง มาเปนตัวแทนในการแขงขันการประกวดโครงงานในระดับ

โรงเรียนอีกครั้ง  โดยไดเรียนเชิญคณะกรรมการจากภายนอกมาเปนคณะกรรมการในการประเมินผลโครงงาน 

ของนักเรียน (เอกสารการประกวดโครงงาน) 

  โรงเรียนจัดกิจกรรมกรีฑาสีโดยใหนักเรียนมีสวนรวมกันทํางานในการวางแผนการจัดกิจกรรมกรีฑาสีซ่ึง

นักเรียนเปนผูจัดและวางรูปแบบของการทํางานท้ังหมดโดยมีครูเปนท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนํานักเรียนเทาน้ันซ่ึง

นักเรียนก็จะมีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกันรวมถึงนักเรียนไดมีการทํางานกับคนอื่นมีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน  (โครงการ

แขงขันกรีฑาสี ) 
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  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการจัดแสดงทางวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดมีการจับกลุมและทําการวางแผน  

ฝกฝนและปรับปรุงการแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตรใหกับกรรมการและผู ท่ี เขาชมไดเขาใจถึงหลักการทาง

วิทยาศาสตร และต่ืนเตนไปกับการแสดงท่ีนักเรียนไดออกแบบ 

  โรงเรียน จัดใหมีโครงการอาสาจราจร โดยใหนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา 

ท่ีผานการฝกอบรมลูกเสือจราจรทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกดานจราจร ภายในโรงเรียน มีการจัดอบรมนักเรียน 

เพื่อเพ่ิมทักษะทางดานจราจรท่ีถูกตองใหกับนักเรียน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานระบบจราจรมีการสรางขวัญ

กําลังใจใหกับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการโดยการมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนท่ีมีความเสียสละเพื่อสวนรวม  

  โรงเรียนจัดใหมีการเรียนรูเรื่อง ภูมิปญญาไทย โดยนักเรียนไดฝกปฏิบัติอาชีพตางๆ  จากภูมิปญญาทองถิ่น

ภายในชุมชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มาใหความรูและเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนมีแนวทางในการนํา

ภูมิปญญาท่ีมีในทองถ่ินของตนไปใชในชีวิตประจําวันได 

  โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมทองศัพท นักเรียนมีความต้ังใจ กระตือรือรนในการสืบคนและเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษ มีความพากเพียรในการฝกฝนการสะกดคํา  ทองจําคําศัพทพรอมท้ังความหมาย  ต้ังใจฝกฝนการ 

ทองศัพทและรับคําช้ีแนะจากครู ตลอดจนพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ จนสามารถใชคําศัพทภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสาร แขงขัน และสามารถสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนได เชน  กิจกรรม Morning Program  

  การมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานกับหมูคณะ ผูเรียนปฏิบัติตามกฎ ขอตกลงในการอยูรวมกัน   

เนื่องจากโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีคูมือนักเรียนแจกใหกับนักเรียนทุกคน เพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกัน และ

ผูเรียนสวนใหญ ปฏิบัติตามกฎ และขอตกลงท่ีโรงเรียนกําหนด ดานการจัดการเรียนการสอนไดเนนใหนักเรียนไดทํา

โครงงานทุกคนเพื่อฝกใหนักเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห   รูจักการวางแผนในการทํางานเปนทีม  สงเสริมใหนักเรียน

กลาพูดกลาแสดงออก  การเสริมสรางความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเอง (คูมือนักเรียน) 

  ความสามารถในการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม ซึ่งครูผูสอนทุกทาน ไดจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ

และการทํางานรวมกัน ในรูปแบบกลุม ท้ังในดานวิชาการ และกิจกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงการทําโครงงานของนักเรียน

ทุกคนทุกระดับชั้น เพื่อฝกใหนักเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห   รูจักการวางแผนในการทํางาน  สงเสริมใหนักเรียนกลา

พูดกลาแสดงออก  การทํางานเปนทีม   การเสริมสรางความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเอง (เอกสารการประกวด

โครงงาน) 

  การแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคและมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน โดยมีการเตรียม 

ความพรอมผูเรียนใหเปนผูใหญท่ีดีในสังคม  การสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจักระเบียบ  ขอบังคับ  กฎเกณฑและ

กติกาตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาท่ีท่ีตนพึงมีตอหมูคณะ  ชุมชน  และสังคมไดอยางเหมาะสม  ผานกิจกรรมการ

เลือกต้ังประธานนักเรียน การเลือกหัวหนาหอง การประกวดโครงงานโดยต้ังคณะกรรมการของหองรับผิดชอบตัดสิน 

(เอกสารการประกวดโครงงาน, งานสภานักเรียน) 

 

 



 
 

139  

  การเปนผูนําและผูตามท่ีดี โดยจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือฝกทักษะชีวิต มีการสอนวิชาลูกเสือ- 

เนตรนารี ในทุกสัปดาห เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ทุกระดับชั้น ทุกปการศึกษา ฝกความเปนผูนํา ผูตามที่ดี มีการเขา

คายอบรมนายหมู-กองรอยอาสา ทุกปการศึกษา เพ่ือใหมีทักษะผูนําท่ีดี (เอกสารงานลูกเสือ)  กิจกรรมวันสําคัญทาง

ลูกเสือ  กิจกรรมเขาคายงานชุมนุมคณะลูกเสือแหงชาติ 

  การมีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานการทํางานรวมกับหมูคณะจนบรรลุผลสําเร็จโดยจัดใหมีชมรมตางๆ 

ภายในโรงเรียน นักเรียนไดมีการจัดต้ังชมรมตามความสนใจและความถนัดโดยมีครูเปนท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนํา และ

อยางใกลชิด จนนักเรียนสามารถนําผลงานมาจัดแสดง สรางความภาคภูมิใจแกตนเองและหมูคณะ (เอกสารใบสมัคร

ชมรม, เลมชมรม) 

  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดใหมีแนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดมี

ความรู ความเขาใจ ในอาชีพตางๆ และมีแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต สนับสนุนให

ผูเรียนแสดงออกซ่ึงความรู ความสามารถในผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ

ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและบุคคลภายนอกไดรับรู รวมท้ังสงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความ

พรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือใหเกิดทักษะชีวิต และสามารถเอาตัวรอดไดในสังคม ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง”  โดยประสานงานกับผูปกครองของนักเรียน ท่ีประกอบอาชีพตางๆ เขามาแนะนําอาชีพเฉพาะดานใหกับ

ผูเรียนไดเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีตนเองสนใจในอนาคตนอกจากนี้ ยังมีการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นท่ีประกอบอาชีพตางๆ เขามาสาธิต ใหความรูโดยจัดเปนฐานการเรียนรู และใหผูเรียนแวะเวียนเขามาศึกษาเปน

กลุม ๆ  ไดสัมผัสกับอาชีพตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ทําใหผูเรียนเขาใจ มีขอมูลในดานอาชีพน้ันๆ ตามความ

สนใจอีกท้ัง ยังมีการจัดกิจกรรมงานวันอาชีพ ตลาดนัดนักเรียน และการจัดแสดงกิจกรรมชมรม เพ่ือเสริมสรางให

ผูเรียนเห็นความสําคัญ และรักในอาชีพท่ีตนเองเลือก  เกิดความภาคภูมิใจที่ไดประกอบอาชีพสุจริต รูจักวางแผนการ

ทํางานอยางเปนระบบสามารถบริหารงานในกลุมของตนเองไดและสามารถแนะนําชักชวนผูอื่นใหสนใจ 

ในอาชีพท่ีตนทํา 

   งานลูกเสือ  จัดใหมีกองรอยอาสาขึ้น โดยมีการอบรมนักเรียนกองรอยอยางสมํ่าเสมอ และออกปฏิบัติงาน

อยางตอเน่ืองใจดานจิตอาสา เชน เปนจราจรตามจุดตางๆในชวงเชาท่ีการจราจรในโรงเรียนติดขัด ชวยเหลือหนวยงาน

ตางๆตามโอกาส และการรองขอ ชวยครูในการฝกอบรมและดูแลรุนนองในการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ทําใหผูเรียน

เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และในโรงเรียน เปนผูท่ีมีความเสียสละตอสังคม และสวนรวม ซึ่งไดรับคําชมเชยจาก 

ทุกหนวยงาน และผูเรียนเองเกิดความภาคภูมิใจ  

  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการสงเสริมความสามารถของนักเรียนในทุกระดับช้ันทุกดานใหมีความ

เปนเลิศ เชน  ดานดนตรี วงโยธวาทิต  การแสดง  การบริการชุมชน ฝกการทํางานเปนทีม และชวยเหลือสังคมตามท่ี

หนวยงานภายนอกประสานขอความอนุเคราะหมา รวมถึงการสงแขงขันตาง ทําใหโรงเรียน ผูเรียนเอง และผู ท่ี

เกี่ยวของ เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาของตนเอง 
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  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการสงเสริมใหนักเรียนรวมกันดําเนินโครงการปองกันไขเลือดออกท้ังใน

และนอกสถานศึกษา  เพื่อทําการควบคุมกําจัดและปองกัน ลูกน้ํายุงลายตามจุดตางๆภายในโรงเรียนและชุมชน  

ตลอดจนท่ีบานของนักเรียน โดยมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูท่ีถูกตองใหกับนักเรียน   และมอบหมายใหนักเรียน

ดําเนินงานเปนหมูคณะ อาทิ เดินรณรงคใหความรูในการปองกันและกําจัดลูกน้ํายุงลาย และแจกทรายอะเบสใหแก

ชาวบานในชุมชน เพ่ือลดปริมาณยุงลาย คายอาสาพัฒนาชนบท  และการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เปนการ

ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนตอสังคม 

  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดวางยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทักษะของผูเรียนดานความรูและทักษะ 

ท่ีจําเปนตามหลักสูตร โดยผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายไดรวมกันกําหนด 

แนวทางการพัฒนาไวในแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ.2559 – 2564 โดยกําหนดไวในแผนงานพัฒนาผูเรียนและ

ผูสําเร็จการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 8 กลุมสาระการเรียนรูไมนอยกวา 

2.70 และกําหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาผูเรียนไวในแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2560 หลักสูตร

สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑ    โรงเรียนมีเปาหมายที่จะ

พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหไดตามเกณฑ และผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ 

ในกลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ โดยจัดทําโครงการ Intensive Course  โครงการเพชร SLC โครงการพัฒนา

ทักษะวิชาการ โครงการสอนเสริมโครงการ Academic Dayในการพัฒนาทักษะของผูเรียนดานการประเมินสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑโรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียน โดยการประเมินคุณลักษณะผานการประเมินตาม

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปการศึกษาละ 2 ครั้งดานการกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ  

แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ โดยจัดกิจกรรมคายวิชาการ กิจกรรมชมรม โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

โครงการ Special Day งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมธุดงคศึกษา กิจกรรมประกวดโครงงาน โครงการสัปดาห

วิทยาศาสตร โครงการคายพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการเพชร SLC เพ่ือแขงขันภายนอกและทักษะ ดานการมี

ความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ    การพัฒนาทักษะดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไป

ตามเกณฑโรงเรียนไดจัดใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนสื่อความ ของผูเรียนในระดับช้ัน  ป.1 - ม.6   

ปการศึกษา 2561 ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผานการฝกฝน

ความสามารถในการสื่อความคิดผานการพูด การเขียน หรือการนําเสนอดวยวิธีการตาง ๆ ความสามารถในการใชภาษา

เพื่อการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศผานทางการจัด

กิจกรรมและโครงการเพชร SLC โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรมเวทีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนให

มีความรู และทักษะตามเกณฑมาตรฐานและความสามารถในการพัฒนาและสรางองคความรู ตามบริบทเฉพาะของตน
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  โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดสงเสริมผูเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย สงผลใหผูเรียน

ทํางานอยางมีขั้นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตามขั้นตอนท่ีกําหนด มี

การตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะๆ ไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการทํางาน จนงาน

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง เมื่อ

ผูเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีดีดังท่ีกลาวมาขางตน โรงเรียนไดผลักดันและสงเสริมการแขงขันท้ังภายในและภายนอก สงผล

ใหผูเรียน และโรงเรียนไดรับรางวัลตางๆ อยางตอเน่ืองมากมาย  

  โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรามีความตระหนักและมุงหวังท่ีจะพัฒนาผูเ รียนใหมี ทักษะในดาน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนโดยผู

มีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ.2559 – 2564   

แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2561 หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 

  โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา มีการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอดและมีการคิดแบบองครวม ทางโรงเรียนไดสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหของ

ผูเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  ใหผูเรียนทุกระดับช้ัน  โดยผูเรียนรวมกันจัดทําโครงงานพรอมท้ัง

การนําเสนอปการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อฝกใหรูจักคิดวิเคราะหวางแผนแกปญหาจากน้ันยังไดจัดกิจกรรมการประกวด

โครงงาน  โดยผูเรียนทุกระดับช้ันแบงกลุมจัดทําโครงงาน  แลวทําการคัดเลือกโครงงานท่ีชนะเลิศของหอง เปนตัวแทน

ในการแขงขันการประกวดโครงงานในแตละระดับซ่ึงทางโรงเรียนจัดใหมีการประกวดโครงงานดังกลาวทุกปกิจกรรมวัน

วิชาการสงเสริมใหผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเองโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผลงานทางดานวิชาการของ

ผูเรียนท่ีนํามาแสดงผลงาน   นอกจากนี้ในการเรียนการสอนจะมีกิจกรรมฝกใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะหคิด

สังเคราะหมีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรคในการทํางานไดแก การวิเคราะหการทดลองในหองปฏิบัติการวิชา

วิทยาศาสตร  จัดใหมีกิจกรรมรักการอาน และบันทึกการอานซ่ึงสงเสริมการเรียนรูและกระบวนการคิดวิเคราะหใหแก

ผูเรียนและกิจกรรมตาง ๆ เชน  การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู   การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  ไดมีการสงเสริมใหผูเรียนมี

การแขงขันการแตงคําประพันธ การแตงโคลง กลอน การอาน   รอยแกวรอยกรอง   การเขียนเรียงความซึ่งสงผลให

ผูเรียน เปนผูมีนิสัยรักการอาน  และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด   กิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี 

  โรงเรียนจัดใหมีการจัดหองเรียนพหุปญญา  (Multiple  Intelligence)  เพ่ือใหนักเรียนเขาใจความสามารถ

ของตนเองและของคนอ่ืน  ใชประโยชนจากจุดแข็งของตนเองในการปรับปรุงจุดออนของตน  เสริมความมั่นใจใน

ตนเองนักเรียนซ่ึงจะชวยใหนักเรียนกลาทํางานท่ียากกวาเดิม  ประเมินทักษะพื้นฐานและระดับของนักเรียนอยาง

แมนยํา  และเรียนไดดีข้ึนเพราะทําใหเกิดการจดจําไมลืม  โดยเฉพาะบทเรียนท่ีใชฝกปญญา 8 ดาน  ไดแก  ดานภาษา  

ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ ดานรางกายและการเคลื่อนไหวดานดนตรี / จังหวะ ดานมนุษยสัมพันธ  

ดานตนเองหรือการเขาใจตนเอง  ดานการรักธรรมชาติ 
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  โรงเรียนจัดใหมีหองเรียน  Robotic เพ่ือตองการใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูและกระบวนทัศนเพื่อกาวให

ทันในยุคใหม แมวาการพัฒนาการศึกษาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบอยูตลอดเวลา หากแตการพัฒนาท้ัง

ครูผูสอนและผูเรียนก็ยังตองดําเนินตอไปอยางตอเน่ืองและเชื่อมโยงกัน ท้ังนี้ก็ดวยเปาประสงคของการสัมฤทธิ์ผลอยาง

เปนรูปธรรมของการศึกษาท่ีมุงตรงไปสูผูเรียนท่ีจะกําลังเปนอนาคตของชาติ  

  โรงเรียนจัดใหมีหองเรียน  STEM เพื่อใหนักเรียน มีความรูความเขาใจในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” (STEM 

Education) มากย่ิงขึ้น และมีทัศนคติท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

และสงเสริมการศึกษาคนควา ในเชิงบูรณาการความรูท้ัง 4 แขนง มาเพ่ือชวยแกไขปญหา สถานการณปญหาในชีวิต

จริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะหวิจารณในการแกไขปญหา สนับสนุนการใชความคิด

สรางสรรค และของเยาวชนของชาติ คิดคนผลงานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ภายใต “สะเต็ม

ศึกษา” (STEM Education) นําไปสูการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ปลูกฝงให

เยาวชนมีความสามารถในการสื่อสารและการทํางานประสานงานรวมกันไดเปนอยางดีไดมีโอกาสแลกเปล่ียน

ประสบการณ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือใหเยาวชนน้ันมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนวิทยาการ

ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน 

 

  3.  จุดเดน 
  โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ไดสงเสริมผูเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย สงผลใหผูเรียน

ทํางานอยางมีข้ันตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตามขั้นตอนท่ีกําหนด  

มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะ ๆไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการทํางาน จนงาน

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง  

เมื่อผูเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีดีดังท่ีกลาวมาขางตน โรงเรียนไดผลักดันและสงเสริมการแขงขันท้ังภายในและภายนอก 

สงผลใหผูเรียน และโรงเรียนไดรับรางวัลตางๆ อยางตอเนื่องมากมาย  

  การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร ครูและผูท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา ตระหนักถึง

ความสําคัญในการพัฒนาผูเรียน โดยไดกําหนดวิธีการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมไวในพันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนา

สถานศึกษา พ.ศ.2559 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2561 รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสราง

ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนไดกําหนดไว   

  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยท้ัง  8  กลุมสาระ  มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และ

มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด รวมท้ังมีผลการทดสอบ

ระดับชาติเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซ่ึงระบุไว  

8  ประการ  และเพ่ิม 1 ประการ คือ ความนอบนอม สงเสริมผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา  โดยไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความ

ตระหนัก และเห็นความสําคัญของผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค   ซ่ึงทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมดังน้ี 

เชน กิจกรรมพบพระชําระใจ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมธนาคารความดี งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการ 

จัดกิจกรรมวันสําคัญ โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ โครงการ 5 รั้วลอมโรงเรียนปองกันยาเสพติด  เปนตน 

นอกจากน้ันทางโรงเรียนยังไดสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน งานนมัสการหลวงพอ

พุทธโสธร  กิจกรรมวันตอตานลดความรุนแรงกับเด็กและสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสํานักงานอัยการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา กิจกรรมตอตานยาเสพติด และลดอุบัติภัยบนทองถนน จัดโดยสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมวันพอกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เปนตน   

  ผูเรียนแสดงออกถึงความมีนํ้าใจ  เอ้ือเฟอเผ่ือแผแกผูดอยโอกาส ใหความชวยเหลือผูอื่นมีความกตัญูกตเวที

ตอผูมพีระคุณ  ประพฤติตนท่ีถูกตองเหมาะสม  สุภาพ นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอ่ืน  รับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน  มุงม่ันในการเรียน  ดูแลรักษาสถานท่ี  สิ่งของท้ังสวนรวมและสวนตัว ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ เชน กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันแม

แหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ โครงการพบพระชําระใจ โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ งานสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม งานระเบียบวินัย  เปนตน 

  ผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุภาพ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  และเขาใจสภาพแวดลอมของ

วัฒนธรรม  เชน  มารยาท  การแตงกาย  ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา ความคิด เปนตน ซ่ึงทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรม

ตาง ๆ เชน โครงการ 5 รั้วโรงเรียนปองกันยาเสพติด โครงการระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีไทยลอยกระทง โครงการหรรษามหาสงกรานต งานสภาผูเรียน งานกีฬา งานกิจกรรมภายใน 

ภายนอก เปนตน  

  ผูเรียนเขาใจ รูและตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอม รวมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ผูเรียนได

เขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติดวยความเต็มใจ  ซ่ึงทาง

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการ General Cleaning Day โครงการประเมินคุณภาพชั้นเรียน เปนตน 

  ผูเรียนสวนใหญมาโรงเรียนทันเวลา  มีความกตัญูกตเวทีเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม มีนํ้าใจ

รูจักการบริจาคสิ่งของเพ่ือสวนรวมโดยแบงปนทรัพยสินและสิ่งของเพ่ือผูอื่น ผูเรียนมีการปฏิบัติตามระเบียบของ

สถานศึกษาโดยเฉพาะการเขาแถว เคารพธงชาติ มีความนอบนอม  รูจัก กฎระเบียบวินัยพื้นฐานของโรงเรียนอยาง

เครงครัด  สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานท่ีครูมอบหมาย  การเดินผานครูและผูใหญอยางสุภาพ
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เรียบรอย มีสัมมาคาราวะ  และการใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา ผูเรียน มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม

หลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถือ  ซื่อสัตยสุจริต กตัญูกตเวที เมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ ประหยัด

ทรัพยากร ภูมิใจในความเปนไทย  แตงกายสะอาด  เรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  มาเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

  ผูเรียนทํางานอยางมีขั้นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตาม

ขั้นตอนท่ีกําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะๆไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการ

ทํางาน จนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

ซึ่งทางโรงเรียนไดรวมกับผูปกครอง  ผูแทนชุมชน  ผูแทนศิษยเกา  นายกสมาคมผูปกครองและครู  เครือขายผูปกครอง

ระดับชั้น ดําเนินการจัดกิจกรรมและแหลงเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่นอยางจริงจังและตอเน่ือง  มีการเชิญ

วิทยากรทองถ่ินมาสาธิต  และใหความรู กับผูเรียน  ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง  

 

  4.  จุดควรพัฒนา 

  จากผลจากการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดวิเคราะห การวัดผลและประเมินผลทุก

รายวิชา  การตัดสินผลการเรียนและประเมินผลดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความทุกอยางอยางมีเหตุผล

สงผลให    ผูเรียนเปนผูเรียนมีวิจารณญาณ ในการคิดวิเคราะหและสื่อความไดอยางมีเหตุผล   สามารถเลือกและใช

ขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา ระบุผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณผลท่ีอาจเกิดข้ึน  เสนอแนวทางแกปญหาและอธิบาย

ไดอยางเปนขั้นเปนตอนผลของการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเก่ียวทุกฝาย

ของพึงพอใจในผลการดําเนินงาน    ทําใหการดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน และเปาหมายตามแผน 

  ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอาน

ในแตละระดับชั้น  สามารถเขียนส่ือสารไดดี  รูจักวางแผนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย  

กลาแสดงออก  และแสดงความคิดเห็น  หรือวิพากษไดอยางสรางสรรค  สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อ  

เทคโนโลยีไดดวยตนเอง  รวมท้ังสามารถวิเคราะห  จําแนกแยกแยะไดวาส่ิงไหนดี  สําคัญ  จําเปน  รวมท้ังรูเทาทันสื่อ

และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดตาง ๆ เลือกรับประทาน

อาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน  รักการออกกําลังกาย  นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท  

ยอมรับในกฎกติกาของกลุมของสถานศึกษา  และสังคมมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  รวมถึงความเขาใจเรื่องความ

แตกตางระหวางบุคคลและระวังวัย ท้ังน้ีมีผลประจักษจากการประเมินดานตาง  ๆ   

  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซ่ึงระบุไว  

8  ประการ  และเพิ่ม  1  ประการ  คือความนอบนอม สงเสริมผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา  โดยไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความ

ตระหนัก และเห็นความสําคัญของผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค   ซ่ึงทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมดังน้ี 

เชน กิจกรรมพบพระชําระใจ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมธนาคารความดี งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการจัด
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กิจกรรมวันสําคัญ โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ โครงการ 5 รั้วลอมโรงเรียนปองกันยาเสพติด  เปนตน 

นอกจากน้ันทางโรงเรียนยังไดสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน งานนมัสการหลวงพอ

พุทธโสธร  กิจกรรมวันตอตานลดความรุนแรงกับเด็กและสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสํานักงานอัยการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา กิจกรรมตอตานยาเสพติด และลดอุบัติภัยบนทองถนน จัดโดยสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมวันพอกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เปนตน 

  ผูเรียนแสดงออกถึงความมีนํ้าใจ  เอ้ือเฟอเผ่ือแผแกผูดอยโอกาส ใหความชวยเหลือผูอื่นมีความกตัญูกตเวที

ตอผูมีพระคุณ  ประพฤติตนท่ีถูกตองเหมาะสม  สุภาพ นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอ่ืน  รับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน  มุงม่ันในการเรียน  ดูแลรักษาสถานท่ี  สิ่งของท้ังสวนรวมและสวนตัว ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ เชน กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันแม

แหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ โครงการพบพระชําระใจ โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ งานสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม งานระเบียบวินัย  เปนตน 

  ผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุภาพ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  และเขาใจสภาพแวดลอมของ

วัฒนธรรม  เชน  มารยาท  การแตงกาย  ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา ความคิด เปนตน ซ่ึงทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรม

ตาง ๆ เชน โครงการ 5 รั้วโรงเรียนปองกันยาเสพติด โครงการระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีไทยลอยกระทง โครงการหรรษามหาสงกรานต งานสภาผูเรียน งานกีฬา งานกิจกรรมภายใน 

ภายนอก เปนตน 

  ผูเรียนเขาใจ รูและตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอม รวมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ผูเรียนได

เขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติดวยความเต็มใจ  ซ่ึงทาง

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการ General Cleaning Day โครงการประเมินคุณภาพชั้นเรียน เปนตน 

  ผูเรียนสวนใหญมาโรงเรียนทันเวลา  มีความกตัญูกตเวทีเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม   

มีนํ้าใจรูจักการบริจาคสิ่งของเพื่อสวนรวมโดยแบงปนทรัพยสินและสิ่งของเพ่ือผูอื่น ผูเรียนมีการปฏิบัติตามระเบียบของ

สถานศึกษาโดยเฉพาะการเขาแถว เคารพธงชาติ   มีความนอบนอม  รูจัก กฎระเบียบวินัยพื้นฐานของโรงเรียนอยาง

เครงครัด   สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานท่ีครูมอบหมาย  การเดินผานครูและผูใหญอยางสุภาพ

เรียบรอย มีสัมมาคาราวะ  และการใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา ผูเรียน มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม

หลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถือ  ซื่อสัตยสุจริต กตัญูกตเวที เมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ ประหยัด

ทรัพยากร ภูมิใจในความเปนไทย แตงกายสะอาด  เรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  มาเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

  ผูเรียนทํางานอยางมีขั้นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตาม

ขั้นตอนท่ีกําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะ ๆไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการ

ทํางาน จนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพและปรับปรุงพัฒนางานอยาง

ตอเน่ือง เม่ือผูเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีดีดังท่ีกลาวมาขางตน โรงเรียนไดผลักดันและสงเสริมการแขงขันท้ังภายในและ

ภายนอก สงผลใหผูเรียน และโรงเรียนไดรับรางวัลตางๆ อยางตอเน่ืองมากมาย  
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  ผูเรียนเปนผูเรียนมีวิจารณญาณ ในการคิดวิเคราะหและสื่อความไดอยางมีเหตุผล สามารถเลือกและใชขอมูล

ในการตัดสินใจแกปญหา ระบุผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณผลท่ีอาจเกิดขึ้น  เสนอแนวทางแกปญหาและอธิบายได

อยางเปนขั้นเปนตอนผลของการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเกี่ยวทุกฝายของ

พึงพอใจในผลการดําเนินงาน    ทําใหการดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน และเปาหมายตามแผน   

  ผูเรียนทํางานอยางมีขั้นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตาม

ขั้นตอนท่ีกําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะๆไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการ

ทํางาน จนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดอยางมีคุณภาพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ซ่ึง

ทางโรงเรียนไดรวมกับผูปกครอง  ผูแทนชุมชน  ผูแทนศิษยเกา  นายกสมาคมผูปกครองและครู  เครือขายผูปกครอง

ระดับชั้น ดําเนินการจัดกิจกรรมและแหลงเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่นอยางจริงจังและตอเน่ือง  มีการเชิญ

วิทยากรทองถิ่นมาสาธิต  และใหความรู กับผูเรียน  ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ท้ังนี้มีผลประจักษจากการ

ประเมินดานตาง  ๆ  ดังนี ้

 

ผลการประเมินความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะห  เขียนส่ือความ 

ที่ ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผานเกณฑ ปรับปรุง ระดับดีข้ึนไป 

1. ประถมศึกษาปท่ี  1 49.79 40.74 9.47 0.00 90.53 

2. ประถมศึกษาปท่ี  2 47.93 39.22 12.85 0.00 87.15 

3. ประถมศึกษาปท่ี  3 45.59 37.30 17.11 0.00 82.89 

4. ประถมศึกษาปท่ี  4 53.28 43.59 3.13 0.00 96.88 

5. ประถมศึกษาปท่ี  5 54.25 44.39 1.36 0.00 98.64 

6. ประถมศึกษาปท่ี  6 53.63 43.88 2.50 0.00 97.50 

7. มัธยมศึกษาปท่ี  1 48.48 39.67 11.85 0.00 88.15 

8. มัธยมศึกษาปท่ี  2 46.48 38.03 15.49 0.00 84.51 

9. มัธยมศึกษาปท่ี  3 45.52 37.25 17.23 0.00 82.77 

10. มัธยมศึกษาปท่ี  4 45.91 37.56 18.27 0.00 83.47 

11. มัธยมศึกษาปท่ี  5 52.03 42.57 5.39 0.00 94.61 

12. มัธยมศึกษาปท่ี  6 45.96 37.61 16.43 0.00 83.57 

 คาเฉล่ียรวม 49.07 40.15 10.92 0.00 89.22 
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ผลการประเมินสมรรถนะ 

ที่ ระดับชั้น สมรรถนะ ดีเยี่ยม ด ี ผานเกณฑ ปรับปรุง ระดับดีขึ้นไป 

1 ประถมศึกษาปที่  1 ดานสื่อสาร 74.44 19.62 5.94 0.00 94.06 

  ดานการคิด 84.16 13.37 2.47 0.00 97.53 

  ดานการแกปญหา 82.30 12.14 5.56 0.00 94.44 

  ดานการใชทักษะชีวิต 82.24 14.95 2.81 0.00 97.19 

  ดานการใชเทคโนโลยี 99.59 0.41 0.00 0.00 100.00 

  รวม 84.55 12.10 3.35 0.00 96.65 

2. ประถมศึกษาปที่  2 ดานสื่อสาร 68.85 15.95 15.20 0.00 84.80 

  ดานการคิด 68.99 20.95 10.06 0.00 89.94 

  ดานการแกปญหา 79.33 12.29 8.38 0.00 91.62 

  ดานการใชทักษะชีวิต 77.37 15.27 7.36 0.00 92.64 

  ดานการใชเทคโนโลยี 97.77 2.23 0.00 0.00 100.00 

  รวม 78.46 13.34 8.20 0.00 91.80 

3. ประถมศึกษาปที่  3 ดานสื่อสาร 62.43 27.27 10.29 0.00 89.71 

  ดานการคิด 76.47 15.51 8.02 0.00 91.98 

  ดานการแกปญหา 79.14 14.97 5.88 0.00 94.12 

  ดานการใชทักษะชีวิต 79.41 16.31 4.28 0.00 95.72 

  ดานการใชเทคโนโลยี 98.40 1.34 0.27 0.00 99.73 

  รวม 79.17 15.08 5.75 0.00 94.25 
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ที่ ระดับชั้น สมรรถนะ ดีเยี่ยม ด ี ผานเกณฑ ปรับปรุง ระดับดีขึ้นไป 

4 ประถมศึกษาปที่  4 ดานสื่อสาร 68.53 20.87 10.60 0.00 89.40 

  ดานการคิด 70.49 18.70 10.81 0.00 89.19 

  ดานการแกปญหา 78.26 17.46 4.28 0.00 95.72 

  ดานการใชทักษะชีวิต 77.98 16.44 5.58 0.00 94.42 

  ดานการใชเทคโนโลยี 95.09 4.91 0.00 0.00 100.00 

  รวม 78.07 15.68 6.25 0.00 93.75 

4 ประถมศึกษาปที่  5 ดานสื่อสาร 62.67 24.66 12.67 0.00 87.33 

  ดานการคิด 78.86 15.39 5.75 0.00 94.25 

  ดานการแกปญหา 70.53 22.53 6.94 0.00 93.06 

  ดานการใชทักษะชีวิต 85.97 12.07 1.96 0.00 98.04 

  ดานการใชเทคโนโลยี 85.52 14.48 0.00 0.00 100.00 

  รวม 76.71 17.82 5.47 0.00 94.53 

5 ประถมศึกษาปที่  5 ดานสื่อสาร 62.67 24.66 12.67 0.00 87.33 

  ดานการคิด 78.86 15.39 5.75 0.00 94.25 

  ดานการแกปญหา 70.53 22.53 6.94 0.00 93.06 

  ดานการใชทักษะชีวิต 85.97 12.07 1.96 0.00 98.04 

  ดานการใชเทคโนโลยี 85.52 14.48 0.00 0.00 100.00 

  รวม 76.71 17.82 5.47 0.00 94.53 

6 ประถมศึกษาปที่  6 ดานสื่อสาร 67.75 20.50 11.75 0.00 88.25 

  ดานการคิด 68.75 17.21 14.04 0.00 85.96 

  ดานการแกปญหา 68.41 26.69 4.89 0.00 95.11 

  ดานการใชทักษะชีวิต 80.67 14.92 4.42 0.00 95.58 

  ดานการใชเทคโนโลยี 91.75 8.25 0.00 0.00 100.00 

  รวม 75.47 17.51 7.02 0.00 92.98 

7 มัธยมศึกษาปที่  1 ดานสื่อสาร 50.21 35.94 13.85 0.00 86.15 

  ดานการคิด 52.80 34.65 12.55 0.00 87.45 

  ดานการแกปญหา 70.06 23.91 6.03 0.00 93.97 

  ดานการใชทักษะชีวิต 74.52 21.62 3.86 0.00 96.14 

  ดานการใชเทคโนโลยี 66.74 31.64 1.62 0.00 98.38 

  รวม 62.87 29.55 7.58 0.00 92.42 
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ท่ี ระดับชั้น สมรรถนะ ดีเยี่ยม ด ี ผานเกณฑ ปรับปรุง ระดับดีขึ้นไป 

8 มัธยมศึกษาปที่  2 ดานสื่อสาร 50.21 35.94 13.85 0.00 86.15 

  ดานการคิด 52.80 34.65 12.55 0.00 87.45 

  ดานการแกปญหา 70.06 23.91 6.03 0.00 93.97 

  ดานการใชทักษะชีวิต 74.52 21.62 3.86 0.00 96.14 

  ดานการใชเทคโนโลยี 66.74 31.64 1.62 0.00 98.38 

  รวม 62.87 29.55 7.58 0.00 92.42 

9 มัธยมศึกษาปที่  3 ดานสื่อสาร 48.89 38.90 12.21 0.00 87.79 

  ดานการคิด 44.97 31.31 23.73 0.00 76.27 

  ดานการแกปญหา 61.91 31.92 6.17 0.00 93.83 

  ดานการใชทักษะชีวิต 75.82 20.99 3.19 0.00 96.81 

  ดานการใชเทคโนโลยี 73.36 24.53 2.10 0.00 97.90 

  รวม 60.99 29.53 9.48 0.00 90.52 

10 มัธยมศึกษาปที่  4 ดานสื่อสาร 68.53 20.87 10.60 0.00 89.40 

  ดานการคิด 70.49 18.70 10.81 0.00 89.19 

  ดานการแกปญหา 78.26 17.46 4.28 0.00 95.72 

  ดานการใชทักษะชีวิต 77.98 16.44 5.58 0.00 94.42 

  ดานการใชเทคโนโลยี 95.09 4.91 0.00 0.00 100.00 

  รวม 78.07 15.68 6.25 0.00 93.75 

11 มัธยมศึกษาปที่  5 ดานสื่อสาร 36.81 48.04 15.15 0.00 84.85 

  ดานการคิด 53.20 26.03 20.76 0.00 79.24 

  ดานการแกปญหา 68.56 23.43 8.01 0.00 91.99 

  ดานการใชทักษะชีวิต 73.64 22.21 4.15 0.00 95.85 

  ดานการใชเทคโนโลยี 46.16 43.47 10.37 0.00 89.63 

  รวม 55.68 32.63 11.69 0.00 88.31 

12 มัธยมศึกษาปที่  6 ดานสื่อสาร 28.01 45.13 26.86 0.00 73.14 

  ดานการคิด 55.51 28.81 15.68 0.00 84.32 

  ดานการแกปญหา 62.87 29.57 7.56 0.00 92.44 

  ดานการใชทักษะชีวิต 58.90 40.84 0.26 0.00 99.74 

  ดานการใชเทคโนโลยี 64.20 26.34 9.47 0.00 90.53 

  รวม 53.90 34.14 11.96 0.00 88.04 
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ที่ ระดับชั้น สมรรถนะ ดีเยี่ยม ด ี ผานเกณฑ ปรับปรุง ระดับดีขึ้นไป 

13 รอยละเฉล่ียช้ัน  

ป.1-ม.6 

ดานสื่อสาร 

53.21 32.91 13.88 0.00 86.12 

  ดานการคิด 63.71 24.03 12.26 0.00 87.74 

  ดานการแกปญหา 70.59 22.51 6.89 0.00 93.11 

  ดานการใชทักษะชีวิต 74.93 21.18 3.88 0.00 96.12 

  ดานการใชเทคโนโลยี 79.06 18.74 2.20 0.00 97.80 

  รอยละเฉลี่ย 68.30 23.87 7.82 0.00 92.18 

 

      จากตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสําคัญผูเรียนของนักเรียน  ป.1- ม.6  ปการศึกษา  2561  โรงเรียนเซนต

หลุยส  ฉะเชิงเทรา  แยกตามระดับช้ัน  และตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  พบวา  สมรรถนะของผูเรียนมีระดับดีเย่ียม  

คิดเปนรอยละ  68.30  รองลงมาคือระดับดี  คิดเปนรอยละ  23.87 
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  5.  การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 
  โรงเรียนจัดใหมีหองเรียน  STEM เพื่อใหนักเรียน มีความรูความเขาใจในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” (STEM 

Education) มากย่ิงขึ้น และมีทัศนคติท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

และสงเสริมการศึกษาคนควา ในเชิงบูรณาการความรูท้ัง 4 แขนง มาเพ่ือชวยแกไขปญหา สถานการณปญหาในชีวิต

จริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะหวิจารณในการแกไขปญหา  สนับสนุนการใชความคิด

สรางสรรค และของเยาวชนของชาติ คิดคนผลงานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ภายใต “สะเต็ม

ศึกษา” (STEM Education) นําไปสูการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ปลูกฝงให

เยาวชนมีความสามารถในการสื่อสารและการทํางานประสานงานรวมกันไดเปนอยางดีไดมีโอกาสแลกเปล่ียน

ประสบการณ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือใหเยาวชนน้ันมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนวิทยาการ

ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน 

 

   มาตรฐานท่ี  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
  โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศ

จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น 

จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน  กําหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 

ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร

งบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการ

ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา 

  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยการบริหารงานของภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ ซึ่งเปนนักบวชชายท่ีไดรับ

มอบหมายจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มาทําหนาท่ีบริหารโรงเรียน เปนผูบริหารท่ีมีความรู

ความสามารถในการบริหารและวิชาการ เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบ เสริมสรางใหบุคลากรมี

ความรู ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง  มีการปรับปรุงระบบการบริหารและการ

จัดการของโรงเรียนใหเกิดความคลองตัวเหมาะสม ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล สอดคลองกับเปาหมายของมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย สอดรับกับความตองการของผูปกครองและชุมชน  
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  ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการวางแผนการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน  โดยโรงเรียนไดนําขอมูลและสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ไดแก ขอมูลผูเรียน ขอมูล

บุคลากร เพื่อตัดสินใจในการวางแผนบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนอยางคุมคาตอผูเรียน 

โดยไดดําเนินการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในดานการบริหารจัดการ  และการเรียนการสอน มีโครงการพัฒนา

ขอมูลสารสนเทศดวยระบบ SWIS เพื่อใหมีการพัฒนาฐานขอมูลและนําขอมูลมาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  การคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และในสิ้นปการศึกษามีการจัดทํา

รายงานสารสนเทศประจําป เพื่อนําขอมูลไปใชในการบริหารงานและพัฒนาการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป 

  ผูบริหารมีการคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยจัดประชุมเชิงวิชาการ 

"Soaring to Positive Transformation and Change" เพ่ือวางแผนทางดานกลยุทธและการนําการเปลี่ยนแปลง 

เชิงบวกมาสูองคกร มีการกระตุนครูและบุคลากรใหรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือวางแผนรวมกันและนําผล

การพิจารณามาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พรอมจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอยางชัดเจน  

  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายประกอบดวย  ครู ผูเรียน 

ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนไดรับรูและใหขอมูลสารสนเทศ ใหความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะรวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดใหมีการประชุมภาคเรียนละ 

2 คร้ัง รวมเปน 4 คร้ังใน 1 ปการศึกษา  มีการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ จัดใหมีการประชุมประจํา

ทุกเดือน รวม 1 ปการศึกษา จํานวน 12 คร้ัง โดยการประชุมคณะกรรมการไดใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เปด

โอกาสเสนอความคิดเห็น รวมประชุมวางแผนรวมทํา รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการ

สมาคมผูปกครองและครู  คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ

เครือขายระดับช้ันท่ีเขมแข็ง โดยผูปกครองท่ีเปนคณะกรรมการเครือขายจะมีสวนรวมเขามาชวยและสนับสนุนการจัด

กิจกรรม การเปนวิทยากรใหความรูท่ีเกี่ยวของทางดานวิชาการและสาขาท่ีเกี่ยวของ และในสิ้นปการศึกษาจัดใหมี

โครงการวันผูปกครองพบครู โดยประชุมผูปกครองเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

พรอมเปดโอกาสใหผูปกครองไดแจงปญหาหรือแนวทางแกไขปญหา โดยผูบริหารยอมรับฟงปญหาและนําปญหามา

ปรับปรุงแกไข ผูบริหารสามารถใหคําแนะนําชี้แนะแกผูบริหารสถานศึกษาอื่น ไดเสนอและเลือกแนวทางประกอบการ

ตัดสินใจ กําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน และดําเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง

พัฒนา โดยใชขอมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนการสอนไดทํางานวิจัยเฉลี่ยคน

ละ 1 เรื่องตอปการศึกษา ซึ่งเปนงานวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัยเพื่อพัฒนา โดยบุคลากรทําผลจากการวิจัยมา

ปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเน่ืองในการบริหารจัดการศึกษา  
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  ผูบริหารบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวมในการกําหนดเปาหมายรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี มีการแตงต้ังและประชุมคณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นความ

ตองการการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของโรงเรียน จากผูเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูปกครอง ผูเรียน  ครู ศิษยเกา 

และชุมชน มาพิจารณากําหนดวิสัยทัศน และเปาหมาย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปของโรงเรียน ผูบริหารกํากับติดตามการดําเนินงานของแตละฝายใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการใชงบประมาณ

อยางประหยัดและเกิดประโยชนอยางคุมคา โดยผูรับผิดชอบแผนงานโครงการรายงานและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามข้ันตอนเมื่อเสร็จสิ้นงานใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรับทราบ  เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาใน 

ปการศึกษาตอไป พรอมทั้งผูบริหารไดนําผลการดําเนินงานของบุคลากรมาเปนขอมูลในการพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําปเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 

  ผูบริหารจัดโครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจ มีระบบการทํางานเปนทีมโดยแบงการบริหารออกเปน 

6 ฝาย ไดแก สํานักผูอํานวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริหารท่ัวไป และฝาย

ปฐมวัย โดยมีหัวหนางานตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียน กํากับ ดูแล และรับผิดชอบบริหารงาน ซึ่งมีคําส่ัง

แตงต้ังบุคลากรอยางชัดเจน  โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดชวยกันปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย มีการสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถและมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ครอบคลุมท้ัง 4 ดานของสถานศึกษา ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล  

งานบริหารท่ัวไป โดยดําเนินงานดังนี้ มีแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน สงเสริมใหบุคลากรใหมีการศึกษาดูงาน 

การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ สงเสริมใหบุคลากรครูพัฒนาการจัดทําสื่อการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพในการสอนนักเรียน  มีการสรางองคกรแหงการเรียนรูขึ้นภายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานนิเทศ

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน จากหัวหนางานตามโครงสรางอยางตอเนื่อง เชน หัวหนาฝาย หัวหนางาน หัวหนา

ระดับชั้น  และรายงานผลการดําเนินงานประจําปตามแผนงาน โครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีการนําผลการ

ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกปการศึกษาและเปนระบบท่ีชัดเจน 

  โรงเรียนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2561 (ฝายตามโครงสรางไดแก สํานักผูอํานวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝาย

กิจการนักเรียน ฝายบริหารท่ัวไป) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจไปวางแผนและพัฒนาดานการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  พบวาผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน  มีความพึงพอใจการบริหารจัดการท้ัง 6 ฝายอยู

ในระดับดีมาก 
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  โรงเรียนมีการบริหารงานตามโครงสราง มีการแตงต้ังบุคลากรรับผิดชอบอยางชัดเจน ผูบริหารสามารถให

คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ ประกอบดวย การพัฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู พัฒนา

และการเลือกใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู สงผลใหครูผูสอนเปนผู

มีความรูความเขาใจในเปาหมายการจัดการศึกษา เขาใจหลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของผูเรียน สามารถนํามาใช

ในการสงเสริม และพัฒนาการผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะและการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และ

เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน อุทิศตนในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนา

ตนเองอยางสม่ําเสมอและเปนแบบอยางท่ีดี โดยการพัฒนาครูทางวิชาการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดดําเนินการ 

พรอมท้ังผูบริหารมีความสามารถในการจัดเครือขายการศึกษาทางดานวิชาการ โดยยอมรับฟงความคิดเห็นจาก

คณะกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการท่ีปรึกษา

ผูอํานวยการ คณะกรรมการบริหารฝายวิชาการ คณะกรรมการงานกลุมสาระการเรียนรูฯ นอกจากน้ีผูบริหารสงเสริม

และกระตุนการพัฒนาทางการวิชาการโดยจัดเปนกิจกรรม  Academic  Day,  กิจกรรม  Interview,  กิจกรรม 

Intensive  Course,  กิจกรรมเพชร  SLC  เพื่อพัฒนาศักยภาพและใหนักเรียนไดกลาแสดงออก พัฒนาทักษะชีวิต

ใหกับนักเรียนไดอยางตอเน่ือง 

  ผูบริหารเปนบุคคลที่มีความประพฤติเรียบรอย ตั้งตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง

ศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดรับการยอมรับจากสถานศึกษา ชุมชน และ

องคกรท่ีเกี่ยวของ เปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ใหการดูแล เอาใจใส และอบรมนักเรียน

เปนประจํา เพื่อใหนักเรียนประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักเรียน เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม พรอมท้ังสงเสริม

การจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน โดยนิมนตพระมาเทศนใหกับนักเรียนที่นับถือพุทธศาสนา จัด

กิจกรรมทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา นํานักเรียนคาทอลิกเขารวมมิสซาทุกวันศุกรตนเดือน และในวัน

สําคัญทางศาสนาคริสต และจัดอบรมจริยธรรมอิสลามใหกับครูและนักเรียนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม โดยไดจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ไดแก งานบุคลากร  กิจกรมคายเพ่ือนนักบุญมงฟอรต โคการอบรมฟนฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก งานอภิบาล 

งานธนาคารโรงเรียน รายงานการพัฒนาสังคม (JPIC) กิจกรรมพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อสงเสริมบุคลากร

ในการปฏิบัติตนท่ีดี 

  นอกจากน้ี ผูบริหารเปนผูที่ชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค โดยใหคําปรึกษาครูในการ

ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ และงานท่ีเกี่ยวของดวยความเต็มใจเสมอโดยไมเลือกปฏิบัติ  เย่ียมไขบุคลากรครู นักเรียนและ 

นักการที่เจ็บปวย รวมพิธีฌาปนกิจของบุคลากรและญาติของบุคลากรในโรงเรียน  รวมในดานงานบุญ – งานกุศล –  

งานมงคลสมรสของครู และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  การรวมกิจกรรมวันแหหลวงพอพุทธโสธร  และการรวมพิธีวัน

สําคัญตาง ๆ อยูเสมอ นอกจากนั้นผูบริหารเปนผูสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัด
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ฉะเชิงเทรา  สงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตาม

นโยบายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และเปาประสงคของโรงเรียนทุกประการ 

  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ เปนผูท่ีมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง เปดโลกทัศนดวยการ

ใชศาสตรและศิลปในการบริหารงาน สรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความเต็มใจ อีกท้ังสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร เชน เปนผูสานตอกิจกรรมวันคลายวันเกิด เพ่ือเปนการ

สรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรทุกคน  จัดอบรมนักเรียน โดยผูบริหารจะเปนผูใหการอบรมนักเรียนในแตละ

ระดับช้ัน เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร ครู และนักเรียน  สงเสริมใหครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ี

ประสบความสําเร็จ ดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูไดนําความรูและประสบการณตรงท่ีไดรับมาประยุกตใชใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประชุมเชิง

วิชาการ "Soaring to Positive Transformation and  Change" เพ่ือวางแผนทางดานกลยุทธและการนําการ

เปล่ียนแปลงเชิงบวกมาสูองคกร  การจัดการเรียนการสอนโปรแกรม EIP (โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเขมขน), 

โปรแกรม IMSP (โปรแกรมภาษาอังกฤษสงเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร , โปรแกรม MSP 

(โปรแกรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) โปรแกรม GIFTED (โปรแกรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร) , โปรแกรม APP (โปรแกรมการเรียนลวงหนา) 

  ผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนและมีความเปนผูนําไดผลักดันสนับสนุน สงเสริมใหการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา รุดหนากาวไปสูสถานศึกษาระดับช้ันนําของจังหวัดฉะเชิงเทรา  นับเปนความมุงมั่น ทุมเท และ

เสียสละกับการจัดการศึกษา สงผลใหโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับในวงกวาง  ครู

และบุคลากรฝายตาง ๆ มีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ชุมชนให

การสนับสนุนท้ังในดานงบประมาณและดานอื่น ๆ อยางตอเน่ือง 

  ผูบริหารซึ่งเปนนักบวชในคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ไดปฏิญาณตนเพ่ือดําเนินชีวิตตามอยางนักบุญ

หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  ผูสถาปนาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย รับใชเพื่อนมนุษย รับใชพระเจา 

โดยการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กยากจน  เด็กกําพรา ฯลฯ  และมีศีลยึดหลักใน

การดําเนินชีวิตท่ีสําคัญท่ีสุด 3 ประการคือ   

    1. ถือความยากจน คือ ไมเปนเจาของในทรัพยสิน มีความประหยัด และมีความอดทนตอความเปนอยู 

    2. ถือศีลพรหมจรรย คือ รักษาความบริสุทธ์ิ ไมมีครอบครัว  

    3. มีความนบนอบ คือ เช่ือฟงผูใหญ ซึ่งเสมือนเปนผูแทนของพระเปนเจา เปนการมอบกายถวายชีวิตตอ

พระเปนเจา ไมยอทอตอภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย สละตัวเองทํางานเพื่อมวลมนุษยและ 

พระเปนเจา  
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  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ป (พ.ศ.2559 – 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 13 โรงเรียนมีการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลักธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการ

ประจําปการศึกษา 2561 ผูบริหารปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ  เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนาอยางตอเนื่อง 

ไมวาจะเปนการเขาเงียบฟนฟูจิตใจ การเขารวมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณทุกวันศุกรตนเดือนการเขารวมพิธีบูชามิสซา

เน่ืองในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ และ วจนพิธีกรรม นอกจากนี้แลว ยังสงเสริมใหบุคลากร นักเรียน และผูปกครองไดมี

สวนรวมในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนาในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ ดวย เชน  พิธีบูชาขอบพระคุณเปด   

ปการศึกษา  เพ่ือใหบุคลากรไดเขารวมพิธีกรรมดวยความเขาใจ ปฏิบัติตนไดถูกตองขณะรวมพิธีกรรมตาง ๆ เพ่ือให

บุคลากรท่ีเปนคริสตชนทุกคน มีความเช่ือ ความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น โดยผานทางศีลศักด์ิสิทธิ์ เพ่ือถายทอดหลักธรรม 

การดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง สามารถนําไปปฏิบัติ ในชวิีตจริงได เพ่ือสรางบรรยากาศแหงศาสนา และศีลธรรมอันดีงาม 

   - วจนพิธีกรรมเสกถ้ําพระกุมาร เพ่ือเปนสัญลักษณของวันคริสตมาสและสรางบรรยากาศในการ

เตรียมรับเสด็จพระกุมารเยซูท่ีกําลังจะมาถึงโดยจัดใหมีวจนพิธีกรรมเสกถ้ํา  

   - พิธีบูชาขอบพระคุณปดปการศึกษา 2561  เพื่อสรางบรรยากาศแหงศาสนา และศีลธรรมอันดีงาม 

รวมเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันฉันทพ่ีนองในครอบครัวเซนตหลุยส 

   - กิจกรรมงานอภิบาล  กิจกรรมเพ่ือนนักบุญมงฟอรต  การอบรมฟนฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก  

โดยสงเสริมบุคลากรเกิดความเขาใจท่ีตรงกันถึงวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรตสามารถนําหลักธรรม

และวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต มาประยุกตใชในการเรียนการสอน และเพ่ือใหบุคลากรทราบถึง

หลักธรรมและคุณธรรมท่ีควรยึดถือตามและปฏิบัติ  และนําหลักธรรมมาประยุกตใชในชีวิต ตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส 

มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต เพื่อใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพท้ังดานการเรียนการสอนและคุณธรรม จริยธรรม     

  ในดานความเปนผูนําท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ เปนผูท่ีมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง เปด

โลกทัศนดวยการใชศาสตรและศิลปในการบริหารงาน สรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลาใน

การปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ อีกท้ังสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร เชน สงเสริมใหครูไปศึกษาดูงาน จัด

สวัสดิการตาง ๆ เปนตน 

   โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดใหมีสวัสดิการสําหรับบุคลากร เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใน

การทํางาน ตามคูมือครู หมวดท่ี 5 สวัสดิการท่ีครูพึงไดรับ ในดานตาง ๆ  ดังน้ี 

   1. โรงเรียนจัดสวัสดิการอาหารกลางวันใหกับบุคลากรทุกคน 

   2. จัดทําประกันอุบัติเหตุใหบุคลากรทุกคน  โดยมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ

ตามสัญญากรมธรรม 
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   3. โรงเรียนสนับสนุนใหครูศึกษาตอ โดยครูสามารถนําหลักฐานมาย่ืนเพื่อขอปรับวุฒิการศึกษา ท้ังน้ี

ทางโรงเรียนจะพิจารณาใหตามความเหมาะสม 

   4. ครูไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และจะมีการปรับข้ันเงินเดือนภายในเดือนพฤษภาคมของทุก

ปตามระเบียบของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (ยกเวนครูท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาไมอนุมัติให

ปรับขั้นเงินเดือน 

   5. โรงเรียนจัดบริการสงเสริมการรักษาสุขภาพ พรอมท้ังโรงเรียนไดจัดหอง Fitness ใหบุคลากรได

ออกกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีสขุภาพกายและใจที่สมบูรณ และไดจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาครู

โรงเรียนในเครือฯ  โครงการสัมพันธนักงานภาคตะวันออก 

   6. โรงเรียนชวยเหลือในพิธีมงคลสมรสครู 10,000 บาท เพื่อเปนแสดงความยินดีและสรางขวัญ

กําลังใจใหแกบุคลากร 

   7. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการบําเพ็ญกุศลสวดศพครูรายละ 6,000 บาท 

   8. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการบําเพ็ญกุศลสวดศพสามี – ภรรยา บิดา – มารดาของครู 

รายละ 6,000 บาท 

   9. จัดใหมีสวัสดิการสงเสริมการลาศึกษาตอและใหทุนการศึกษา สําหรับบุคลากร ตามคูมือครู หมวด

ท่ี 5 สวัสดิการท่ีครูพึงไดรับ ขอ 5.2  ระเบียบโรงเรียนเซนตหลุยส วาดวยการลาศึกษาตอและทุนการศึกษา พ.ศ.2550 

   10. จัดใหมีกองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนครูและเจาหนาท่ีเกษียณ   กองทุนพนักงานเกษียณ 

   11. โรงเรียนมีโบนัสใหครูหลังจากทํางานครบ 1 ป หรือ 12 เดือน โดยจายให  1 เดือน ในเดือน

ธันวาคม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานของแตละคน ในปน้ัน ๆ ตามนโยบายของโรงเรียน 

   12. ครูมีสิทธ์ิไดรับเงินเดือนสอนเสริมตอนเย็นและวันเสาร ตามระเบียบของการสอนเสริมของ

โรงเรียน    

   13. โรงเรียนสงเสริมใหครูรับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาตนเอง โดย

โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียนในการเขารวมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน  

   14. ครูท่ีทําหนาท่ีเปนผูรวมบริหาร จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามท่ีผูอํานวยการอนุมัติ 

   15. โรงเรียนจะจัดงานเล้ียงสังสรรควันคริสตมาสและวันขึ้นปใหม และมอบของขวัญแกคณะครู 

   16. ครูเกษียณอายุ 60 ปบริบูรณ จะไดรับสวัสดิการตามระเบียบของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย 

   17. บุตรครูท่ีเรียนอยูในโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีสิทธิเบิกคาธรรมเนียม การเรียนจากเงิน

สมทบกองทุนครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน แตครูจะตองจายคาธรรมเนียมการเรียน  ท่ีเบิกไดนั้นคืนใหแกโรงเรียน 
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   18. ทุนสําหรับบุตรครู/เจาหนาท่ีท่ีไดรับการบรรจุของสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) แลว ไดรับทุนการศึกษา 50 % ของอัตราคาธรรมเนียม การเรียนอ่ืนท่ีโรงเรียนประกาศ 

   19. ทุนสําหรับบุตรครู/เจาหนาท่ี ท่ียังไมไดรับการบรรจุของสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตองผานการประเมินเปนบุคลากรของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับ

คาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดปการศึกษา 100 % และไดรับทุนการศึกษา 50 % ของอัตรา

คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีโรงเรียนประกาศ 

  โรงเรียนจัดสวัสดิการและการบริการในดานตาง ๆ ใหกับครูและพนักงาน ไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึง  

จึงสงผลใหบุคลากรมีความพึงพอใจ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความสุขกับการทํางาน เต็มใจอุทิศเวลาใหกับ

โรงเรียน   ท้ังในและนอกเวลา ตลอดจนมีความม่ันคงในวิชาชีพโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการบริหารเชิงกล

ยุทธโดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ   เปาหมายและกลยุทธท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ มีการวัดและประเมินผลผลิต 

ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเปนผลการดําเนินกิจกรรม โครงการและแผนงานเช่ือมโยงกันเปนระบบ มีระบบการคิดตนทุน

ผลผลิต  ตนทุนกิจกรรม และตนทุนของหนวยงานเพ่ือการใชงบประมาณอยางคุมคาคุมทุน มีการเปลี่ยนกลยุทธให

เหมาะสมกับภาวะเหตุการณของบริบทท่ีเปลี่ยนไป จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับเปาหมาย

ความสําเร็จท่ีเพิ่มขึ้น มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และนําผลการดําเนินการมาปรับ

เปาหมายความสําเร็จในรอบปถัดไป มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  มีแผนการควบคุมและบริหาร

ความเส่ียงมีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  ตอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูมีสวนเก่ียวของ และ

สาธารณชน   มีระบบการบริหารจัดการ โดยการบริหารงานเปนฝายตามลําดับขั้นตอนจากระดับผูปฏิบัติสูระดับ

ผูบริหาร (Bottom up) โดยมีคณะกรรมการในหนวยงาน / กลุมสาระการเรียนรู / ระดับชั้น คณะกรรมการฝาย 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ มีการกําหนดแผนปฏิบัติการงาน / โครงการ / กิจกรรมประจําปการศึกษา มีการ

ประชุมกําหนดวิธีปฏิบัติงาน สรุปและจัดทํารายงานการปฏิบัติอยางชัดเจน หนวยงานตามโครงสรางการบริหารกําหนด

เปาหมายของความสําเร็จ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับเปาหมายความสําเร็จท่ีเพ่ิมข้ึน มีการประเมิน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และนําผลการดําเนินการมาปรับเปาหมายความสําเร็จในรอบปถัดไป  

มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน มีแผนการควบคุมและบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ตอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชนไดรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของฝายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และ

นําผลการตรวจประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) มาเปนขอมูล

ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ 
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  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อขออนุมัติจาก

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ใหสอดคลองตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เปนประจําทุกปการศึกษามีหนวยงาน

นโยบายและแผนงาน ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ดําเนินการตรวจสอบประกันคุณภาพภายในจากคณะอนุกรรมการ

มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย อยางตอเน่ืองและมีระบบเปนประจําทุกปการศึกษา 

พรอมท้ังไดนําผลการประเมินภายในจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ

ไทย นําเสนอใหผูท่ี เกี่ยวของไดรับทราบ และนํามาพัฒนาปรับปรุงดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนใหดีย่ิงขึ้น  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และคณะอนุกรรมการดําเนินงานแตละมาตรฐาน

การศึกษา ตามระเบียบของกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  โดยมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรและมอบหมายงาน

เปนลายลักษณอักษร และกําหนดแผนงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา อยางชัดเจน

เปนประจําทุกปการศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหสาธารณชนไดทราบอยาง

ท่ัวถึงหลายชองทางดังน้ี 

   1.  จัดทําปฏิทินโรงเรียน พรอมท้ังแจกใหผูปกครองนักเรียน เพ่ือใหผูปกครองไดทราบความ

เคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอยางตอเน่ือง   

   2.  จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาในปการศึกษาตอไป พรอม

ท้ังนําไปเผยแพรในเว็บไซดของโรงเรียน เพ่ือใหบุคคลท่ีสนใจรับทราบผลการดําเนินงานท้ังในดานการบริหารวิชาการ

และการบริหารจัดการของโรงเรียน 

   3.  จัดพิมพและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในวารสารภาคเรียนละ 2 เลม โดยแจกให

ผูปกครองนักเรียนทุกคน จัดสงทางไปรษณียใหหนวยงานและสถานศึกษาตาง ๆ ไดทราบความเคลื่อนไหวในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียนอยางตอเน่ือง 

   4.  รายงานผลการดําเนินการของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ใหผูปกครองทราบในท่ีประชุมในวัน

ผูปกครองพบครูทุกปการศึกษา 

   5.  จัดทํารายงานประจําป (Annual Report) เพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมและการพัฒนา

โรงเรียนประจําปใหนักเรียน ครู ผูปกครอง และผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ 

   6.  จัดทําสรุปขอมูลสารสนเทศโรงเรียนประจําปการศึกษา เพ่ือใชในการตัดสินใจ ดานการบริหาร

จัดการและพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
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3. จุดเดน 
  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยการบริหารงานของ ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ ซึ่งเปนนักบวชชายท่ีไดรับ

มอบหมายจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มาทําหนาท่ีบริหารโรงเรียน เปนผูบริหารท่ีมีความรู

ความสามารถในการบริหารและวิชาการ เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบ เสริมสรางใหบุคลากรมี

ความรู ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  มีการปรับปรุงระบบการบริหารและการ

จัดการของโรงเรียนใหเกิดความคลองตัวเหมาะสม ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล สอดคลองกับเปาหมายของ

มูลนิธิคณะเซนต   คาเบรียลแหงประเทศไทย สอดรับกับความตองการของผูปกครองและชุมชน   

  ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการวางแผนการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน  โดยโรงเรียนไดนําขอมูลและสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ไดแก ขอมูลผูเรียน บุคลากร 

เพื่อตัดสินใจในการวางแผนบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนอยางคุมคาตอผูเรียนโดยได

ดําเนินการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในดานการบริหารจัดการ  และการเรียนการสอน  

  ผูบริหารเปนผูมีคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดพัฒนาสภาพแวดลอมและ

ทรัพยากรของโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูแกผูเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน อุทยานการศึกษา 

เซนตหลุยส สวนเกษตร สวนนกเซนตหลุยส จัดปายความรูเกี่ยวกับสถานท่ีทองเที่ยว และโบราณสถานของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา หองเรียนกระดานอัจฉริยะ หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการภาพและ

เสียง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จากความรู ความสามารถทางวิชาการ และการบริหารจัดการในระดับ “มืออาชีพ” 

ของ ผูบริหารโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา สงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครูไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมพัฒนาองคความรูอยางสมํ่าเสมอ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนท่ีประจักษ มีพัฒนาการใน

ดานรางกาย อารมณ  สังคม สติปญญา และจิตใจ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค “เกง ดี มีสุข” เปนท่ียอมรับของผูปกครอง

และชุมชน  ตลอดจนโรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคการมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง เมื่อป  

พ.ศ. 2551 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2551 รางวัล

โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2552 รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับ

มัธยมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2554 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ 

ประจําปการศึกษา 2555  ไดรับรางวัลพระราชทานระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ  ประจําปการศึกษา  2559  

และไดรับโลรางวัลพระราชทาน  3  คร้ังตอเนื่องระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ  ปการศึกษา 2551,  2555,  2559 

  ในดานความเปนผูนําท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ เปนผูท่ีมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง  

เปดโลกทัศนดวยการใชศาสตรและศิลปในการบริหารงาน สรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลา

ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ อีกท้ังสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร เชนสงเสริมใหครูไปศึกษาดูงาน  

จัดสวัสดิการตาง ๆ เปนตน 
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  ผูบริหารเปนผูท่ีมีความสัมพันธอันดีกับคณะครู ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เห็นไดจากการ

ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ อยางดีเย่ียม 

  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายประกอบดวย ครู ผูเรียน 

ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนไดรับรูและใหขอมูลสารสนเทศ ใหความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะรวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี สามารถใหคําแนะนํา ช้ีแนะแกผูบริหารสถานศึกษาอื่น ไดเสนอและเลือก

แนวทางประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน และดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา โดยใชขอมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา รอยละ 80 

ขึ้นไปของจํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน    

  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ โดยใหผูเกี่ยวของ

ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี มีการแตงต้ังและประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความ

คิดเห็นความตองการการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของโรงเรียน  จากผูเก่ียวของ ประกอบดวย ผูปกครอง ผูเรียน  ครู 

ศิษยเกา และชุมชนมาพิจารณากําหนดวิสัยทัศน และเปาหมาย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปของโรงเรียนผูบริหารกํากับติดตามการดําเนินงานของแตละฝายใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการใช

งบประมาณอยางประหยัดและเกิดประโยชนอยางคุมคา   โดยผูรับผิดชอบแผนงานโครงการรายงานและประเมินผล

การดําเนินงานตามขั้นตอนเม่ือเสร็จสิ้นงานใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรับทราบ  เพ่ือนําผลการประเมินไป

พัฒนาในปการศึกษาตอไปพรอมท้ังนําผูบริหารไดนําผลการดําเนินงานของบุคลากรมาเปนขอมูลในการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 

  ผูบริหารจัดโครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจ    มีระบบการทํางานเปนทีมโดยแบงการบริหารออกเปน 

6 ฝาย ไดแก สํานักผูอํานวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริหารท่ัวไป และฝาย

ปฐมวัย โดยมีหัวหนางานตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียนกํากับดูแล และรับผิดชอบบริหารงาน  โดยใหบุคลากร

ในหนวยงานไดชวยกันปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มี

ความสามารถและมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมท้ัง 4 ดานของสถานศึกษา ไดแก 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป โดยไดดําเนินงานดังน้ี มีแผนพัฒนา

บุคลากรอยางชัดเจน สงเสริมใหบุคลากรใหมีการศึกษาดูงาน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังภายในและตางประเทศมี

การสรางองคกรแหงการเรียนรูขึ้นภายในสถานศึกษามีการดําเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ

รายงานผลประจําประจําปตามแผนงาน โครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและ

ปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกปการศึกษาและเปนระบบท่ีชัดเจน   

  โรงเรียนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผูเกี่ยวของเพื่อนําขอมูลท่ีได

จากการสํารวจไปวางแผนและพัฒนาดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  พบวาผูเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการท้ัง 4 ดานของสถานศึกษา      
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  ผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ ประกอบดวย การพัฒนาและการใชหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดการเรียนรู พัฒนาและการเลือกใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู  สงผลใหครูผู สอนเปนผูมีความรู ความเขาใจในเปาหมายการจัดการศึกษา เขาใจหลักสูตร 

จิตวิทยาและพัฒนาการของผูเรียน สามารถนํามาใชในการสงเสริม และพัฒนาการผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะและ

การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศตนใน

การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและเปนแบบอยางท่ีดี โดยการพัฒนา

ครูทางวิชาการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดดําเนินการ  

  ผูบริหารโรงเรียนมีการใชเทคโนโลยี  I-pad  มาพัฒนาครูใหใชในการเรียนการสอนของนักเรียนในโปรแกรม  

MSP  ระดับประถมชั้นประถมศึกษาปท่ี 4, 5, 6 และพัฒนานักเรียนในการเรียนโปรแกรม  IMSP ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี  1, 2 

        ผูบริหารมีการการบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ(MOU)ระหวางโรงเรียนเซนตหลุย ฉะเชิงเทรา กับ

สถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ ปการศึกษา 2561 มีดังน้ี 

 1.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 มีผลใชบังคับเปน

เวลา 5 ป ) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดานวิชาการแกนักเรียนและครู รวมถึงการสรางความ

รวมมือทางดานวิชาการและงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งไดกําหนดกิจกรรมความรวมมือเปน 2 ดาน ไดแก 

     1.1   ดานวิชาการ มีการเชิญคณาจารย นักวิชาการของสถาบัน มาเปนวิทยากรใหความรู ในการอบรม 

สัมมนาแกนักเรียนและครู  

     1.2  ดานสงเสริมศักยภาพของนักเรียน มีการจัดการเรียนรูรวมกับนักศึกษาคณะตาง ๆ การฝกปฏิบัติการ 

ณ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเยี่ยมชมกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันตามความเหมาะสม 

 2.  TIANJIN HEXI DISTRICT WUTONG PRIMARY SCHOOL (ชวงเดือนมกราคม 2562) หลังจากภราดา

วิจารณ แสงหาญกลับจากการศึกษาดูงานท่ีประเทศจีน ไดมีการประสานงานการทําบันทึกขอตกลงทางวิชาการ

ระหวางโรงเรียนท้ังสอง โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความรวมมือทางดานวิชาการในดานแนวทาง

การศึกษา รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรูรวมกันสําหรับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา 

 3.  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL,BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY,  CHINA (เมื่อวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีความตองการไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรีท่ีประเทศจีน นักเรียนตองมีความพรอมดาน

ภาษาอังกฤษ IELTS 6/TOFEL IBT 79 หรือเทียบเทา ดานภาษาจีน HSK 4 หรือเทียบเทา นักเรียนสามารถเลือกได 

2 แหง ไดแก BEIJING CAMPUS (ใชภาษาอังกฤษ มี 2 สาขา Management และ Economics) และ FOSHAN 

CAMPUS (มีท้ังแบบใชภาษาอังกฤษ และใชภาษาจีน ในสาขา Management) ในการพิจารณานักเรียนเขารับ
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ทุนการศึกษามี 2ประเภท ไดแก ทุน 100 % จํานวน 1 ทุน และทุน 50% จํานวน 2 ทุน สําหรับปแรก โดยตองไดรับ

การพิจารณาความเหมาะสมตามคุณสมบัติท่ีกําหนดและผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ นอกจากน้ียังมีการจัดสงนักศึกษา 

อาสาสมัครชวยสอนภาษาจีนประมาณ 4 สัปดาหในชวงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมของทุกป 

 4.  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 มีผลใชบังคับเปนเวลา 3 

ป) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ ผานการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณ ฝกฝนทักษะท่ีจําเปนแบบบูรณาการใหแกครูและนักเรียน โดยมีการสนับสนุนส่ืออุปกรณสําหรับ

โรงเรียนจํานวน 1 ชุดประกอบดวย หุนยนต สนาม คูมือ เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร และมีการฝกปฏิบัติตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร ไดมีการติดตามงานท่ีมอบหมายภารกิจตาง ๆ ผานระบบออนไลน ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

อยางตอเน่ือง 

 5.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2561) มีการบันทึกขอตกลงรวมกัน

ระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและสถานพยาบาลวาดวยความรวมมือในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปท่ี 1- 3) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมพัฒนาการการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ใหมีความ

สมบูรณท้ังทางดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยประสานความรวมมือท้ัง 3 ฝาย อยางใกลชิด 

โดยยึดแนวทางการดําเนินตามมาตรการท่ีกําหนดไวในบันทึกขอตกลง ดังน้ี 

5.1  ดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ 

สถานศึกษา ผูปกครอง และสถานพยาบาลรวมกันกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ

ปองกันโรคติดตอและไมติดตอ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกัน สถานพยาบาลมีการออกตรวจสุขภาพรางกายอยาง

ตอเน่ือง ผูปกครองและสถานศึกษาเฝาระวังสุขภาวะของเด็กและรวมกันสงเสริมสุขภาพกายและพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณและจิตใจใหเปนไปตามชวงวัยที่เหมาะสม 

5.2  ดานสังคม 

สถานศึกษาตองจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาการทางสังคม การอยูรวมกันอยางมีความสุขและ

ปลอดภัย รวมมือกับผูปกครอง เอาใจใสดูแลอยางใกลชิด เฝาระวัง รวมมือกันแกไขปญหา พบปะเพื่อแลกเปล่ียน

หรือรายงานขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของเด็กอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

     5.3  ดานสติปญญา 

  สถานศึกษาตองจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใหเปนไปตามหลักวิชา โดยคํานึงถึงจิตวิทยาการ

เรียนรู ของเด็ก ทฤษฎีการเรียนรู ท่ี เหมาะสม รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาศักยภาพ ใสใจ ดูแล 

ความเจริญงอกงาม ทางสติปญญาของเด็ก เตรียมความพรอมและรายงานผลการพัฒนาในการเรียนรูใหผูปกครอง

รับทราบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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4. จุดควรพัฒนา 
        1. โรงเรียนควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนเปนระยะ ๆ 

อยางตอเน่ืองและมีการบันทึกผลใหผูเก่ียวของรับทราบเพื่อนําผลไปพัฒนางานตอไป 

         2. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาผูเรียน  

      3. โรงเรียนควรสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ใหมีความ เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

5. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 
       โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

วาดวยเร่ืองของการจัดการศึกษา โดยไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวในพันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา 

พ.ศ.2559 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2561 รวมถึงการจัดงานโครงการ กิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมให

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดตามกฎกระทรวง  
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   มาตรฐานท่ี  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  

มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551  โดยมีการ

ดําเนินการดังน้ี 

  1.  ผูบริหารและคณะครูรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย หลักสูตรของสถานศึกษาให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

  2. ครูผูสอนรวมอบรมสมัมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเน้ือหาสาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 โดยเชิญวิทยากร 

ผูทรงคุณวุฒิมาเปนท่ีปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ท้ัง 8 กลุม 

รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใหสอดคลองกับหลักสูตร     สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 

      3. วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด โดยกําหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเน้ือหากิจกรรม กระบวนการ

เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล 

      4. เขียนคําอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  กําหนดคําอธิบายรายวิชา เปนหน่ึงปการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา กําหนดคําอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคําอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมาย

ดานความรู  สวนท่ีสองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวน

ท่ีสาม ของคําอธิบายรายวิชาน้ัน ๆ 

  5. นําหนวยการเรียนรูท่ีวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยเน้ือหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู 

สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดเปาหมาย

คุณภาพผูเรียน ใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาและครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ

สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  6. ผูสอนแตละรายวิชาจัดทําประมวลการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และบันทึกผลการใชประมวลการสอน  

  7. ผูสอนมีการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดแตละรายวิชา 

     ฝายวิชาการ รวมกับงานหลักสูตรและการสอน , งานวัดและประเมินผล  กําหนดใหมีการออกแบบหนาย

การเรียนรู (ใบงานท่ี4)  ท่ีสะทอนการวัดประเมินผล ดวยวิธีการที่หลากหลาย  เชน  ทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียน   

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยการสังเกตผูเรียนรายบุคคล และประเมินผลงานตามสภาพจริง  เชนจากการ

ปฏิบัติ    การตรวจช้ินงาน    การสัมภาษณ  การนําเสนอผลงาน  ฯลฯ    มีระบบการจัดเก็บระเบียนสะสมผูเรียน

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

พัฒนาผูเรียนได 
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  ฝายวิชาการรวมกับงานหลักสูตรและการสอนจัดใหครูผูสอนรวมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเน้ือหา

สาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 โดยเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาเปนท่ีปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ท้ัง 8 กลุม รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใหสอดคลองกับหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 255 

  - วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด โดยกําหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเน้ือหา กิจกรรม กระบวนการ

เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล 

      - เขียนคําอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  กําหนดคําอธิบายรายวิชา เปนหน่ึงปการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา กําหนดคําอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคําอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมาย

ดานความรู  สวนท่ีสองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวน

ท่ีสาม ของคําอธิบายรายวิชาน้ัน ๆ  

  - นําหนวยการเรียนรูท่ีวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู 

สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดเทคนิคและวิธีการ

เรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางและพัฒนาการทางสติปญญาของแตละบุคคล  ระบุในแผนการสอน 

  ผูบริหารโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีนโยบายใหติดต้ัง กระดานอัจฉริยะ และ Projecterในทุก

หองเรียนและจัดใหมีการอบรมครูผูสอนทุกระดับชั้นในการใชกระดานอัจฉริยะ เปนส่ือในการจัดการเรียนการสอน 

และอบรมใหความรูในการผลิตส่ือเทคโนโลยี  งานบุคลากรมีโครงการใหครูผอนชําระเครื่องคอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยี ท่ีชวยในการเรียนการสอน ฝายวิชาการมีนโยบายใหงานสื่อการเรียนการสอนกําหนดใหครูผูสอนผลิตสื่อ

ท้ังสื่อส่ิงประดิษฐ หรือสื่อเทคโนโลยี  ประกวดภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตลอดท้ังเนนใหครูใชสื่อประกอบการเรียนการสอน

โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี ซึ่งในการประกวดส่ือการเรียนการสอนปการศึกษาละ 2 ครั้ง จะเชิญวิทยากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในส่ือแตละประเภทมาเปนคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งวิทยากรจะใหขอมูลยอนกลับ และแนะนําในการพัฒนา

ตอยอดสื่อการเรียนการสอนแตละประเภท   

  ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดเปดโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีเนนความตองการ

และความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โปรแกรม MSP (Math and Science Program) 

ท่ีเขมขนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (i-Pad) จนเปน

โปรแกรมท่ีไดรับการยอมรับถึงคุณภาพผูเรียน จนถึงปจจุบัน   

  ปการศึกษา 2560 เปดหองเรียนพิเศษ ท่ีระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โปรแกรม IMSP (Intensive Math 

and Science Program) ซึ่งเนน Science Math และ English โดยมีครูตางชาติเจาของภาษาเปนครูประจําช้ัน ซ่ึง

ไดรับความสนใจและผูปกครองพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน จนถึงปจจุบัน 

  ปการศึกษา 2560 เปดหองเรียนพิเศษ ท่ีระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1และ 4 โปรแกรม APP (Advance 

Placement Program) เขมขน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา รวม MOU สราง

ความรวมมือกับหลายมหาวิทยาลัย หนวยงานภายนอก รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ท่ีอนุเคราะหสงคณาจารยมาชวยสอนนักเรียนในรายวิชา ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ซ่ึงหองเรียน APP เปน
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นักเรียนเรียนดี ไดรับทุนการศึกษาจากโรงเรียน 100%, 50% และ/หรือ 25% ตามเงื่อนไขการพิจารณา และการ 

เซ็นสัญญากับโรงเรียน 

      ปการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอน เพ่ือสอดรับกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสงเสริม

ผูเรียนดานอาชีพท่ีสําคัญในอนาคตท่ีระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และปการศึกษา 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โปรแกรมสหศิลป ซึ่งมีรายวิชาเพ่ิมเติม ดานเทคโนโลยีอาหารและบริการ ,ดนตรี, กีฬา คอมพิวเตอร และศิลปะ  

ใหนักเรียนท่ีมีความถนัดดานวิชาการนอยกวา ไดมีทางเลือกในการเรียนสิ่งท่ีตนเองถนัดและสนใจ 

  นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตละกลุมสาระยังไดมีการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เขาใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน เรียนรูการทํากระทงจากใบตอง ในวันลอยกระทง  ทําดอกไมจากใบเตย  ใช

วัสดุเหลือใชมาประดิษฐหรือสานเปนภาชนะและของเลนตาง ๆ  และงานจักสานโดยเชิญวิทยากรภูมิปญญาในทองถิ่น

มาเปนวิทยากรในงานวันวิชาการ 

  ฝายวิชาการรวมกับงานหลักสูตรและการสอนจัดใหมีการอบรมการวัดและประเมินผลโดยมีวิทยากรมาให

ความรู เก่ียวกับการออกแบบหนวยการเรียนรู และการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล ท่ีสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

   ฝายวิชาการจัดใหมีครูประจําชั้น และครูผูชวยช้ัน ดูแลใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกนักเรียนทุกระดับชั้น 

ผูอํานวยการจัดใหมีการประชุมผูปกครองทุกระดับช้ันภาคเรียนละ 1 ครั้ง นอกจากน้ีโรงเรียนยังจัดใหมีวันผูปกครอง

พบครูภาคเรียนละ  1 ครั้ง เพื่อใหผูปกครองและครูไดรวมกับวางแผนเพ่ือพัฒนา ผูเรียนท้ังดานการเรียนและดาน

คุณภาพชีวิตเปนรายบุคคล  มีโครงการเย่ียมบานทุกระดับช้ัน  มีโครงการมอบรางวัลแกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีท้ัง

ดานวิชาการและดานกิจกรรม  มีโครงการมอบทุนการศึกษา  โครงการระเบียบวินัย และโครงการโรงเรียนสีขาวและ

ฝายวิชาการมีนโยบายใหครูรับนักเรียนทองศัพททุกเชา กําหนดเปนคะแนนให  ในสวนนักเรียนท่ีอานไมออก  เขียน

ไมได  ครูผูสอนภาษาไทยจะดําเนินการสํารวจนักเรียนท่ีปกพรอง และสอนเสริมในชวงเชากอนเขาเรียนเปนประจํา

นอกจากน้ีครูผูสอนแตละรายวิชา งานวัดผล และงานแนะแนว ท่ีสามารถใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดดวยความเสมอ

ภาค 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนจะออกแบบหนวยการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรู และ

บันทึกผลการจัดกิจกรรม ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนอยางละเอียดเปนรายคาบ  และนําผลมาปรับปรุงแกไข โดย

จัดทําในรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดกําหนดใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนสอน โดยกําหนดใหครูผูสอนทําวิจัยหนาเดียว ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ปการศึกษาละ 

2 เรื่อง   มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ ประเมินการวิจัย ในแตละชวงชั้น 1 ชิ้นงานจะมีคณะกรรมการตรวจ  2 ชุด 

เพื่อชี้แนะใหแกครู เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง  นอกจากนี้สงเสริมใหครูเขา

รับการอบรมประชุม หรือสัมมนา ปการศึกษาละไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง 

  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักธรรมของแตละศาสนาท่ีครูและนักเรียน

นับถือ และเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เชนใหมีพิธีมิสซา ตามหลัก

ศาสนาคริสต  ทําบุญตักบาตร นําพระมาเทศนตามหลักศาสนาพุทธ  และสวดตามหลักศาสนาอิสลาม เปนตน   
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ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองใหกาวหนาในวิชาชีพโดยการอบรม ศึกษาดูงาน หรือสัมมนาไมนอยกวาปละ  20 ชั่วโมง  

ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบ ตอหนาท่ีโดยมาปฏิบัติหนาท่ีกอนเวลา 7.45 และ

กลับหลังเวลา 16.45 น. โดยพรอมเพรียงกัน ครูทุกคนมีหนาท่ีอยูเวรดูแลรักษาความปลอดภัย  ใหความรวมมือใน

กิจกรรมของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอกเปนประจําสมํ่าเสมอ  แตงกายถูกตองตามระเบียบ มีความรักสามัคคี

ในหมูคณะ  และรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถาบัน 

  ครูอุทิศตน ทุมเทแรงกาย  แรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีงานสอนท่ีไดรับมอบหมายอยางครบถวน และมุงมั่น

พัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนดโดยครูทุกคนมีคาบสอนคนละไม ตํ่ากวา 20 คาบ/สัปดาห   

ครูทุกคนมีแผนการสอนและบันทึกหลังสอนทุกคาบ สงเสริมนักเรียนรวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียน  

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน วันภาษาไทย  วันวิทยาศาสตร วันตรุษจีน ทุกกลุมสาระฯจะจัดกิจกรรมคายวิชาการ

เปนประจําทุกปการศึกษา  นอกจากนี้จัดใหมีโครงการทัศนศึกษา เพ่ือใหนักเรียนมีประสบการณและความรู ท่ี

กวางขวางข้ึน ครูทุกคนมีหนาท่ีอยูเวรเพ่ือรักษาความปลอดภัยนักเรียน และรายงานผลการเรียนตอผูปกครอง  ตลอด

ท้ังติดตามคุณภาพชีวิตนักเรียนในโครงการเย่ียมบานเปนประจําทุกปการศึกษา และเพ่ือใหการเรียนการสอนมีการ

พัฒนา ครูทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรมในสาขาวิชาท่ีสอนไมตํ่ากวาปการศึกษาละ 20 ชั่วโมง มี

การทําวิจัยหนาเดียวในชั้นเรียนอยางนอยคนละ 1 เรื่องตอภาคเรียน ปการศึกษาละ 2 เรื่องผลิตสื่อการสอนสง 

คนละ 1 ชิ้นตอ  1 ภาคเรียน  สงผลใหผลการทดสอบระดับชาติในระดับ ม.6, ม.3 และ ม.6  คะแนนเฉลี่ยสูงกวา

ระดับประเทศ 

  ครูมีความขยัน เพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด ทุมเทแรงกาย แรงใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มศักยภาพ เกิดผลสําเร็จไดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน  โดยครูผูสอนจะจัดกิจกรรมการสอน

ตามท่ีกําหนดคนละ 20 -22 คาบตอสัปดาห  อยูเวรดูแลรักษาความปลอดภัยในชวงพัก  เปนทีปรึกษาท้ังดานการ

เรียนการสอน ดานคุณภาพชีวิต รายงานผลการพัฒนาการเรียนของนักเรียน  และดูแลเรื่องความประพฤติของ

นักเรียน ในการมาเรียนใหทันเวลา และสม่ําเสมอ ตลอดท้ังดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนนอกจากน้ี

ครูทุกคนยังมีหนาท่ีรวมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวมกิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอก 

  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักธรรมของแตละศาสนาท่ีครูและนักเรียน

นับถือ และเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เชนใหมีพิธีมิสซา ตามหลัก

ศาสนาคริสต  ทําบุญตักบาตร นําพระมาเทศนตามหลักศาสนาพุทธ  และสวดตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากน้ีฝาย

กิจการนักเรียนกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยนิมนตพระมาอบรมคําสอนและแนะแนวทางปฏิบัติแกครู

ในวันสุดทายของปการศึกษาทุกปเปนประจําในวันครูใหมีพิธีทําบุญตักบาตร  เปนตน 

  ครูมีจรรยาบรรณตอตนเอง โดยมีความรับผิดชอบ ในหนาท่ีการงาน และมีการพัฒนาตนเองโดยเขารวม

อบรมในวิชาชีพไมนอยกวาปการศึกษาละ  20 ชั่วโมง 

  ครูมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ /มีจรรยาบรรณตอผูรับบริการ  /มีจรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชีพ และมี

จรรยาบรรณตอสังคม  โดย ครูประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอองคกรโดยรวมกิจกรรมท่ี

ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย  ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองใหกาวหนาในวิชาชีพโดยการอบรม 
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ศึกษาดูงาน หรือสัมมนาไมนอยกวาปละ  20 ชั่วโมง  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีความ

รับผิดชอบ ตอหนาท่ีโดยมาปฏิบัติหนาท่ีกอนเวลา 7.45 และกลับหลังเวลา 16.45 น. โดยพรอมเพรียงกัน ครูทุกคนมี

หนาท่ีอยูเวรดูแลรักษาความปลอดภัย เปนทีปรึกษาท้ังดานการเรียนการสอน ดานคุณภาพชีวิต รายงานผลการ

พัฒนาการเรียนของนักเรียน  และดูแลเรื่องความประพฤติของนักเรียน ในการมาเรียนใหทันเวลา และสม่ําเสมอ

ตลอดทั้งดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอกเปนประจําสม่ําเสมอ  มีความรักสามัคคีในหมูคณะ  และรวมปกปองและรักษาช่ือเสียงของสถาบัน 

3. จุดเดน 
1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรฉบับครูผูสอน  

2.  หลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการการเรียนรูอาเซียน / เศรษฐกิจพอเพียง / คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค / สมรรถนะผูเรียน / ลักษณะเฉพาะ FSG และภูมิปญญาทองถิ่น 

3.  ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีวิจัยชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง 

4.  มีตํารากลางในการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ 

  5.  โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ  โดยมีการวางแผนแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ                

เครือขาย ข้ึนมาชวยในการกํากับติดตาม ชวยประเมินครูดานการจัดการเรียนการสอน 

4. จุดควรพัฒนา 
   1.  การบันทึกหลังสอนยังไมสะทอนผลสําเร็จหรือปญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอนอยางแทจริง 

   2.  การใชส่ือเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมยังไมหลากหลาย 

   3.  รูปแบบและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายอยางนอยคนละ3แบบยังไมเดนชัดในแตละกลุมสาระฯ 

   4.  ควรมีการสงเสริมนักเรียนใหแขงขันกับภายนอกอยางเกิดประสิทธิผล 

  5.  ควรมีการใหความรูเรื่องการผลิตสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หรือมีคลังสื่อ มีหนวยงานผลิตสื่อและ

การใชสือ่จากกระดานอัจฉริยะใหใชคุมคาย่ิงขึ้น 

   6.  ควรมีกํากับ ติดตาม  ประเมินผลแผนการสอน   การเรียนการสอน  การใชสื่ออยางตอเน่ืองท้ัง

 ในสวนของหัวหนากลุมสาระฯ  หัวหนาฝายวิชาการ และงานนิเทศการสอน 

   7.  ควรมีการกํากับ ติดตาม  ประเมินผลแผนการสอน   การเรียนการสอน  การใชสื่ออยางตอเน่ือง

 ท้ังในสวนของหัวหนากลุมสาระฯ  หัวหนาฝายวิชาการ และงานนิเทศการสอน 

   8.  เพ่ิมความถ่ีของการนิเทศใหมากกวาภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน  

            9.  ควรจัดใหมีการประกวดครูท่ีมีผลการนิเทศดีเดน และ แตงต้ังใหเปน ตนแบบ ของครูผูสอนดีเดน

ของโรงเรียน 
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5. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 
      ครูมีความรูและเขาใจในเปาหมายการจัดการศึกษาของชาติ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนสังกัด โดยเห็นไดจากการท่ีผูบริหารและคณะครูรวมกันกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางครูผูสอนรวมอบรม

สัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเน้ือหาสาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 โดยเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาเปนท่ี

ปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ท้ัง 8 กลุม รวมท้ังกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนโดยใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และเชื่อมโยงกับ

เปาหมายคุณภาพผูเรียน  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และมีการ

ประชุมในแตละกลุมสาระฯ เพ่ือไปสูการปฏิบัติ   มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากการสัมภาษณและสังเกต

การสอนครูเขาใจความรูทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ครูจัดทําแผนการสอน

กอนนําไปใชสงหัวหนากลุมสาระฯและหัวหนางานหลักสูตรและฝายวิชาการ 

2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

2. นําเสนอขอมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  จากผลการดําเนินงานแผนงาน  โครงการและกิจกรรมตาง  ๆ  สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จท่ีต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดีเย่ียมใน

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและจัดการ  มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไปตามปญหาและ

ความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน  สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพชุมชนทองถิ่น  จนมีผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยูในระดับดีเย่ียมพัฒนาการของคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน  ผูเรียนมีความสามารถ

ในการอานและการเขียน  การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดคํานวณ  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดดี  และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม  และคุณลักษณะ

ตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน  ดังท่ีปรากฎผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  1  ในดานการบริหารจัดการ

ของผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบ

กิจกรรมและดําเนินการตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม  ใชผลการประเมินและการดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานใน

การพัฒนา  และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยาง
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ตอเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีผลการประเมินอยูในระดับดีเย่ียม วิเคราะห  

ออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรม

การเรียนรู  ใชสื่อการเรียนรู  ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหาเปนรายบุคคล  และ

การประเมินผลจากสภาพจริงทุกข้ันตอน  สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปน

ขั้นตอนจนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยูในระดับดีเย่ียม  โดยสถานศึกษาให

ความสําคัญกับผูเก่ียวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบ  และดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเปนอยางดี  และผูมีสวนเก่ียวของ   มีความม่ันใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน

ระดับสูง 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
   1.  สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ  และมีความสามารถคิดสรางสรรคนวัตกรรม 

   2.  สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

   3.  สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

   4.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ 

   5.  สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง  เดอ  

มงฟอรต 

   6.  สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายที่ดี  และมีความสุข 

   7.  บริหารจัดการตามวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย  กรีญอง   

เดอ มงฟอรต 

   8.  บริหารจัดการความเส่ียงภายในโรงเรียนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

   9.  โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส   

มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

   10.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย                        

กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 

   11.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยสูวิถีสากล  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส   

มารีย  กรีญอง  เดอ  มงฟอรต 
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ตอนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเดน 
  คุณภาพดานผูเรียน 
  1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการประเมินระดับชาติและระดังทองถิ่นสูงขึ้นทุกกลุม

สาระการเรียนรู  และนักเรียนกลาแสดงออก  ราเริง  แจมใส  สุขภาพกายแข็งแรง  และเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  2.  ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลองรวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน  สามารถใช

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดีเย่ียม 

มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  สูงกวาระดับชาติและมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา 

รอยละ  50  ทุกกลุมสาระฯ  ท่ีมีการทดสอบและตอเน่ืองมาโดยตลอด 

  3.  ผูเรียนมีสุขภาพรางการยแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ  มี

ระเบียบวินัยจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  เปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีระเบียบวินัย  เคารพ

กฎกติกา  ระเบยีบสังคม  เชน  การเขาคิวรอซื้ออาหาร  และเขาคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ  เปนตน 

  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1.  ผูบริหารมีความต้ังใจ  มีความมุงม่ัน  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศนท่ีดีในการบริหารงาน

สามารถเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ  และมีความพรอมในการปฏิบัติ

หนาท่ีตามบทบาท 

 2.  โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ  โรงเรียนใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 

เชน  การประชุมแบบมีสวนรวม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุม  เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายท่ีชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปท่ี

สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปญหา  ความตองการพัฒนา  และนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ท่ีมุงเนนการ

พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  มี

การดําเนินการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การดําเนินงาน  และการจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา  และ

โรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  1.  ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ  มีความตั้งใจ  มุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มเวลาและความสามารถ 

  2.  ครูจัดกระบวนการเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ือง   

  3.  ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ   สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 

  4.  ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิด  ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ  และแหลงการเรียนรูท่ี 

หลากหลาย 
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   5.  ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนไดรับการตรวจประเมินและคําแนะนําจากคณะกรรมการ 

วิจัยและนําผลไปพัฒนาในการเรียนการสอน 

 

2. จุดควรพัฒนา 

1.  ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียนมากขึ้น 
  2.  ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ

เขมแข็ง  มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

  3.  ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนไดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะหอยาง

หลากหลาย  และใชแหลงการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 

 4,  ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหหาความรูจากแหลงการเรียนรู  สื่อ  เทคโนโลยี

ใหมากข้ึน  และพัฒนาสื่อแหลงการเรียนรู  จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานเสมอ 

  5.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง  สอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรู  และธรรมชาติวิชา 

  6.  ครูควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู 

 

3. แนวทางการพัฒนา 
             1.  จัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน มีการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน 

   2.  พัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยใชพัฒนากลุมเครือขายโรงเรียนท้ังในและ

ตางประเทศ 

   3.  จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานระดับสากล วิธีการและ

รูปแบบท่ีหลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

   4.  ศึกษารูปแบบและวิธีการในการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน หรือบุคคลท่ีเปนภูมิปญญา

ทองถิ่น ในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ใหมากย่ิงขึ้น เชน วางแผนในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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   5.  จัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน 

สามารถตอบสนองความตองการและความถนัด ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง สรางหรือพัฒนา

ความรูใหม ๆ ดวยตนเอง  

   6.  พัฒนาการระบบสารสนเทศใหมีระบบ สามารถใชงานไดสะดวก/เชื่อมโยงเครือขายกับฝาย/

แผนกและหนวยงานภายในโรงเรียนและตนสังกัด มีการประเมินและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

 

4. ความตองการชวยเหลือ 
  1.  การไดรับความชวยเหลือจากชุมชน  และภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอนเพ่ิมเติมในหลักสูตร 

  2.  ควรมีการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด  เพ่ือนําผลไปพัฒนาตอไป 

   

5. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 
            สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไปตามปญหาและความ

ตองการพัฒนาตามสภาพาของผูเรียน  สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพชุมชนทองถ่ิน  จนมีผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยูในระดับยอดเย่ียมพัฒนาการของคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ผูเรียนมี

ความสามารถในการอานและการเขียน  การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดคํานวณ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี  และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม  และ

คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน  ดังท่ีปรากฎผลการประเมินในมาตรฐานท่ี  1  ในดานการ

บริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเย่ียม  สถานศึกษามีการ

วางแผน  ออกแบบกิจกรรมและดําเนินการตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม  ใชผลการประเมินและการดําเนินงานท่ี

ผานมาเปนฐานในการพัฒนา  และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และปรับปรุง

แกไขงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีผลการประเมินอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม  วิเคราะห  ออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตร   และบริบทของ

สถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู  ใชส่ือการเรียนรู  ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและ

แกปญหาเปนรายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงทุกขั้นตอน  สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยูใน

ระดับด่ีเย่ียม  โดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบ  และ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี  และผูมีสวนเกี่ยวของ   มีความม่ันใจตอระบบการ

บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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สรุปผลการประเมินภาพรวมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา รอยละที่ได คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผูเรียน 90.60 4.53 ยอดเยี่ยม 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 91.61 4.58 ยอดเยี่ยม 

      1. มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิด

คํานวณ 

96.13 4.81 ยอดเยี่ยม 

      2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปล่ียน 

90.43 4.52 ยอดเยี่ยม 

      3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 98.35 4.92 ยอดเยี่ยม 

      4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 97.80 4.89 ยอดเยี่ยม 

      5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70.81 3.54 ดี 

      6. มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 96.12 4.81 ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 89.59 4.48 ดีเลิศ 

      1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 94.14 4.71 ยอดเยี่ยม 

      2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 87.45 4.37 ดีเลิศ  

      3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 88.50 4.42 ดีเลิศ 

      4. สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม 88.27 4.41 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 92.77 4.64 ยอดเยี่ยม 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 94.00 4.70 ยอดเยี่ยม 

2,2  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 91.81 4.59 ยอดเยี่ยม 

2.3  ดําเนินงานดานวิชาการท่ีเนนคุณภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

97.05 4.85 ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 92.83 4.64 ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

88.20 4.41 ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

92.75 4.64 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 93.42 4.67 ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

96.20 4.81 ยอดเยี่ยม 
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3.2  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 93.53 4.68 ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 84.58 4.23 ดีเลิศ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

96.20 4.81 ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

96.60 4.83 ยอดเยี่ยม 

ภาคผนวก  

- มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  

- คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

      ฯลฯ 






