รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2561

โรงเรียน เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
เลขที่ 128 แขวง/ตําบล หนาเมือง เขต/อําเภอ เมือง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รหัสสถานศึกษา 24100005

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาฉบั บ นี้ เป น การสรุ ป ผลการดํ า เนิ นงานในรอบ
ปการศึกษาของโรงเรียน ที่สะทอนใหเห็นภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองคประกอบ 2 สวน
ไดแก สวนที่ 1 บทสรุปของผูบริหาร สวนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา ซึ่งเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
และเปนการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1

สวนที่ 2

บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา

ภาคผนวก
- มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

4
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สวนที่ 1
บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรี ยน เซนตหลุย ส ฉะเชิงเทรา รหัส 24100005 ที่ ตั้ง 128 ถ.ศุ ภกิ จ ต.หน า เมื อง อ.เมื อ ง
จ.ฉะเชิ ง เทรา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน โทรศั พ ท 038-535481 โทรสาร
038-535487 e-mail slphoto_1@hotmail.com website www.sl.ac.th ไดรั บอนุ ญาตจั ด ตั้ง เมื่ อ 4 มิถุนายน 2491
เปดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนนักเรียน 3,223 คน จํานวนบุคลากรของ
โรงเรียน 259 คน
ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
1) ปจจุบันโรงเรียนดําเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 โรงเรียนมี การพั ฒนามาตรฐานด านคุ ณภาพผู เรี ยนครบทุ กมิ ติสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณ
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 นักบุ ญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
2.6 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณ นักบุญหลุยส มารีย
กรีญอง เดอ มงฟอรต
2.7 โรงเรี ยนมี การบริ หารทรัพยากรมนุ ษยของโรงเรี ยนเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
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3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิ บัติ งานที่ 1 สงเสริ มและพั ฒนาการจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยนตามมาตรฐานคุ ณภาพ
การศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถสากล และ
เนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต

ลงนาม.................................................................(ผูอํานวยการโรงเรียน)
( ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ )
วันที่............เดือน........................พ.ศ.............
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สวนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนเซนต หลุยส ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูเลขที่ 128 ถนนศุภ กิ จ ตําบลหน า เมื อง อําเภอเมื อง จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1 โทรศั พ ท 0-3853-5481 โทรสาร 0-3853-5501 Website : www.sl.ac.th
เปดสอนระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 เนื้อที่ 19 ไร 3 งาน 23 ตารางวา

2. ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
2.1 ประวั ตินั ก บุ ญหลุ ย ส มารี ย กรี ญอง เดอ มงฟอร ค ณะภราดาเซนต ค าเบรี ย ล ได กํ า เนิ ด และ
ดําเนินการสอนสืบเนื่องมา โดย นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ไดสถาปนาขึ้นในป ค.ศ. 1705 (พ.ศ.
2248) มีจุดหมายแรกที่ จะสอนให เยาวชนอ า นออก เขียนได คิดเลขเป น และมี หลั ก ศาสนา เปนแนวทางให
ประพฤติตนเปนคนดี นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต เปนนักบุญผูยิ่งใหญองคหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส
เกิดในครอบครัวคาทอลิก เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1673 (พ.ศ. 2216) ที่เมืองมงฟอรตซูเมอร (Le Montort
Sur-Meu) ณ บานเลขที่ 15 ถนนลูเดอลาโซลเนรี (Rue de La Saulnerie) บิดาชื่อ ยีนบับติสต กรีญอง มารดาชื่อ
ยีน
โรแบรต กรีญอง เปนชาวฝรั่งเศส เมื่อหลุยส กรีญอง เติบโตขึ้นไดใชพระนาม “มารีย” ของแมพระ
เสริมชื่อเขาไปดวย เพราะทานมีความศรัทธาตอแมพระมาก ตอเมื่อไดรับศีลลางบาปที่เมืองมงฟอรตจึงใชนามเต็มวา
“หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต” (หลุยส มารีกรีญองแหงเมือง มงฟอรต) บิดาของทานมีอาชีพทนายความมี
ฐานะยากจน ทานมีพี่นองรวม 18 คน เปนชาย 8 คน หญิง 10 คน พี่ชายของหลุยสเสียชีวิตเมื่ออายุได 5 เดือน
ดังนั้นหลุยสจึงกลายเปนบุตรคนโตของครอบครัว
ในวัยเด็กทานใชชีวิตอยูในหมูบานบัว – มารแกร (Bois-Mar-Quer) หลุยสรักพอ แมและนอง ๆ ทุกคนมาก
ทานชวยมารดาทํางานสารพัด ทานเปนนักเรียนที่เอาจริงเอาจังกับการเรียน และสอบไดเปนที่หนึ่งของชั้นเสมอ
เมื่อเรียนจบหลุยสไดเขาเรียนในบานเณรเพื่อเตรียมตัวเปนพระสงฆ หลังจากที่ทานไดศึกษาอยูในสามเณราลั ยอยู
8 ป ก็ไดรับการบวชเปนพระสงฆ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1700 (พ.ศ. 2243) ที่โบสถแซงตซูลปซ (St. Sulpice
Seminary) ในกรุงปารีส เมื่ออายุได 27 ป
พอหลุยสไดอุทิศชีวิตของทานดวยการเทศนาสั่งสอน ใหคนที่ประพฤติตนไมดีไดกลับใจเปนคนดี ทั้งยังชวย
เด็ก ๆ ที่ยากจน ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน การที่พอหลุยสทํางานอยางหนัก โดยไมคํานึงถึงสุขภาพของตนเอง จึง
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ทําใหทานลมปวยลงหลายครั้ง จนในที่สุดทานก็ไดเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1716 (พ.ศ. 2259)
อายุของทานในขณะนั้นเพียง 43 ป 3 เดือนเทานั้น
ภราดาคณะเซนตคาเบรียล คือใคร
คําวา “บราเดอร” หรือ “ภราดา” มาจากภาษาอังกฤษวา “Brother” แปลวา พี่ชาย หรือ นองชาย
เราถือวาผูที่ถวายตัวเปนผูรับใชพระเปนเจาในพระศาสนจักรนั้น ตางก็เปนพี่นองกันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน
ในทางศาสนา หรือ “ภราดา” คือ นักบวชที่ไดปฏิญาณตนตอหนาอธิการเจาคณะและพระศาสนจักรที่เปนตัวแทน
ของพระเปนเจา จะถือความยากจน ความบริสุทธิ์ ความนบนอบ
สําหรับภราดาในคณะเซนตคาเบรียล คือ บุคคลที่ไดปฎิญาณตน เพื่อดําเนินชีวิตตามอยางทานนั ก บุ ญ
หลุยส มารี ย กรีญอง เดอ มงฟอร ต ผูสถาปนาคณะฯ ในการติดตามพระเยซู เจ า รั บใช เพื่ อนมนุษ ย รั บใช
พระศาสนจักร รับใชพระเจาโดยการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กยากจน ๆ ที่ไมมีใคร
เหลียวแล เด็กกําพรา ฯลฯ ภราดาคณะเซนตคาเบรียลจะไมบวชเปนพระสงฆ เพราะการเปนภราดาเปนกระแส
เรียกที่สมบูรณแลวนักบวชในคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
นัก บวชในคณะภราดาเซนต ค าเบรี ย ลแห ง ประเทศไทย มี เ ฉพาะนั ก บวชผู ชายเท า นั้ น เรี ย กทั่ ว ไปว า
“บราเดอร” (Brother) บราเดอรทุกทานมีศีลเปนหลักในการดําเนินชีวิตที่สําคัญที่สุดอยู 3 ประการ ดังตอไปนี้ คือ
1. ถือความยากจน (Poverty) คือ ไมเปนเจาของในทรัพยสิน มีความประหยัดและมีความอดทนตอความ
เปนอยู
2. ถือศีลพรหมจรรย (Chastity) คือ รักษาความบริสุทธิ์ ไมมีครอบครัว
3. มีความนบนอบ (Obedience) คือ เชื่อฟงผูใหญซึ่งถือเสมือนเปนผูแทนของพระเปนเจา เปนการมอบ
การถวายชีวิตตอพระเปนเจา ไมยอทอตอภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย สละตัวเอง
ทํางานเพื่อมวลมนุษยและพระเปนเจา
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ความหมายของตรามูลนิธิฯ
ตราของภราดาคณะเซนต คาเบรี ย ล เป นเครื่ อ งแสดง เอกลัก ษณ และความสามั ค คี ข องบรรดาสมาชิก
อัสสัมชัญ และมีความสําคัญมากในฐานะเปนที่รวม หัวใจหลายพัน หลายหมื่นไวใหอยูใตสํานึกแหงการ ประพฤติ
ปฎิบัติ รวมกันซึ่งความหมายของตรามีดังนี้
โล หรือ Coat Of Arms ที่อยูใจกลางของตรานี้เปนเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืน
ของสถาบันภราดาคณะเซนตคาเบรียลภายในโลแบงเปน 4 สวนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
สวนที่ หนึ่ง คือ คํา A.M. คื อ Ave Maria (ภาษาละติ น) Maria เปนชื่อของมารดา ของพระเยซู คริ สต Ave
Maria ตรงกับภาษาไทยวาวันทาแมมารี ชอดอกซอนกลิ่นสีขาว เปนเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์
สวนที่สอง เปนรูปเรือใบก็เปรียบไดกับนาวาชีวิต ที่จะตองตอสูคลื่นลมแสงแดดไป จนถึงฝงเปนคติให ไดคิด
เสมอวา ชีวิตคือการตอสู
สวนที่สาม มีดวงดาวอยูในทองฟาเหนือเรือลําที่กําลังสูคลื่นลม หมายถึง แสงแหง ความหวัง ไดแก แสงธรรม
แหงศาสนากับแสงแหงปญญา
สวนที่สี่ เปนเครื่องหมาย D+S ยอมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul ซึ่งมีความ หมายวา จะทําทุกสิ่งเพื่อเปน
สิริมงคลแกพระเจา สวนเครื่องหมายกางเขนเปนเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละแหงความรัก
พวงดอกไม ที่ประดับรองโลนั้น เปนมาลัยเกียรติยศที่ จะเตือ นใจทุกคนใหกระทํา ความดีเพื่อ เชิดชูแ ละ
จรรโลงไวซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไป คําวา Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all
Things) ที่อยูใตชื่อเปนคติพจน (Motto) ประจําใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะตองมีความวิริยะอุตสาหะซึ่งจะนํามา
แหงความสําเร็จ
ตราโลนี้จะอยู ในจิ ตสํานึกของทุ กคน และชวยเตื อนใจใหคํา นึงถึ ง ชีวิตในครอบครั วใหญ แหง คณะภราดา
เซนตคาเบรียล ภายในออมอกพระแมมีศาสนาเปนเสมือนชีวิตยึดถือ ความบริสุทธิ์และจริงใจตอกันและกัน รูจักใช
ชีวิตเพื่อตอสูกับปญหาและอุปสรรคอยางมี ความหวังใชคุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนําทางและรอบไปดวยความ
รัก มีความเสียสละอันจะทําใหเราเปนคนที่สมบูรณ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลไดดวยความอุตสาหะจนไดรับ
ความสําเร็จดวยเกียรติยศและการ ยกยองสรรเสริญตลอดไป
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1.2 ประวัติโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา (โดยยอ)
ในป 2491 ภราดาฮิวเบิ ร ต เจ า คณะภราดาเซนต คาเบรี ย ล ได ม อบหมายให ภ ราดายอห น แมรี่ ร วมกั บ
ภราดาภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจั ดตั้ง โรงเรียน เพื่อใหบริการดา นการศึ กษา แกเยาวชนในจังหวัดฉะเชิง เทรา
ซึ่งตอมาโรงเรี ยนแหงนี้ เป นที่ รู จั ก ในนามของ โรงเรียนเซนต หลุ ยส ฉะเชิง เทรา วันที่ 4 มิถุนายน 2491 เปนวั น
แรกเริ่มของโรงเรียนแหงนี้ในการทําหนาที่สถาบันการศึกษา ของทองถิ่น ซึ่งมีภราดา ยอหน แมรี่ เปนผูจัดการและ
อธิการ โดยมี นายชลินทร ศรีพิจารณ เปนครูใหญ ปฐมบทของโรงเรียนเซนตหลุยสนั้น ไดเริ่มตน โดยคณะครู 6 คน
กับ นักเรียน 72 คน เปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3
นับตั้งแตโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดเปดดําเนินการสอนใหแกบุตรหลานของชาวจังหวัดฉะเชิง เทรา
คณะภราดา และคณะครูตลอดจนเจาหนาที่ ไดทุมเทความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนแหงนี้ใหมีความพรอมในทุก ๆ
ดาน เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและนักเรียน ที่ตองการจะมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ทําให
โรงเรียนแหงนี้มีพัฒนาการที่ตอเนื่องอยูตลอดเวลา
เริ่ม จากป 2495 ภายหลัง จากที่ไดมีก ารกอ ตั้ง โรงเรีย นไดไมนานนัก โรงเรียนเซนตห ลุย ส ฉะเชิง เทรา
ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการยืนยันถึงมาตรฐานดานการศึกษาของโรงเรียน และ
ตอมาในปการศึกษา 2496 โรงเรียนแหงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกครั้งในดานภาพลักษณ กลาวคือ โรงเรียน
ไดมีก ารเปลี่ย นแปลงเครื่องแตง กายจากเดิม ที่ใหนัก เรียนแตง กายดวยเสื้อสีขาว กางเกง สีกากี มาเปนเสื้อสีขาว
กางเกง สีน้ําเงิน สวมถุงเทาสั้นสีขาว รองเทาสีดํา ดังเชนปรากฏอยูในปจจุบัน
อย า งไรก็ ต ามจากการที่ โ รงเรี ย นเซนต ห ลุ ย ส ฉะเชิ ง เทรา ได รั บ ความไว วางใจจากผู ป กครองโดยการ
สงบุตร-หลาน เขามาเรียนเปนจํานวนมาก ทําใหจํานวนนักเรียนไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนสถานที่ตั้งเดิมที่เคยกวางขวาง
ไมอาจจะรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได ในปการศึกษา 2498 จึงไดมีการยายที่ตั้งโรงเรียน มาตั้ง ณ ที่ตั้งปจจุบัน
ซึ่งมีเนื้อที่ 11 ไร 2 งาน 60 ตารางวา พรอมกับการกอสรางอาคารเรียนหลัง ใหม ชื่อ "อาคารเซนตหลุยส" จากนั้น
ในปก ารศึก ษา 2504 เปน อีก ปก ารศึก ษาที่โ รงเรีย นเซนตห ลุย ส ฉะเชิง เทรา ไดมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่
เด นชั ด โดยภราดา อั นโตนิ โอ อธิ การในขณะนั้ น ได ตัดสิ น ใจขยายการเรี ยนการสอนไปจนถึ ง ชั้ น ม.7 แผนก
วิทยาศาสตร หรือที่คนในยุคนั้นเรียกวา ชั้นเตรียมอุดมศึกษา และเพื่อเปนการยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด
ในปการศึกษา 2505 ภราดา อันโตนิโอ ไดสรางหอสมุดโดยแยกออกมาเปนเอกเทศเพื่อใหบริการแกนักเรียน และใน
ปการศึกษา 2507 เปนปที่โรงเรียนไดเปดทําการสอนตั้งแตชั้น ป1. ถึง ม.ศ. 5
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ดวยจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปการศึกษา 2512 ภราดาอะเล็กซานเดอรจึงไดดํา เนินการสราง
อาคารเรียนหลังใหม เปนตึกขนาด 3 ชั้น ยาว 28 เมตร ชื่อ "อาคารมารีย" เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียน
ในปการศึก ษา 2518 เปนปที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรา งอาคารเรียนเพิ่มเติมสําหรับ
นักเรียนในระดับอนุบาล และไดสราง "อาคารมงฟอรต" ขึ้น ในสมัยภราดาพยุง ประจงกิจ ปการศึกษา 2522 เปนอีก
กาวที่สํา คัญของโรงเรียน ในการพัฒนาระบบการศึก ษาเพื่อ ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นได
อยางแทจริง ในปการศึกษานี้โรงเรียนไดมีการขออนุญาตรับนักเรียนหญิงในชั้นอนุบาลปที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ไดมีการพัฒนาสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหมีความเหมาะสม มากขึ้น
ในปการศึกษา 2534 เปนปที่ภราดาอนุรักษ นิธิภัทราภรณ ไดเขามารับหนาที่อธิการ นับเปนยุคที่โรงเรียน
เซนต หลุ ย ส ฉะเชิง เทรา ได มี ก ารพั ฒ นาการในด า นต า ง ๆ อย า งรวดเร็ ว เช น การเร ง ปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่
การกอสราง "อาคารสัฐยามหาราชินี" "อาคารวันทามารี" อาคารสําหรับนักเรียนอนุบาล อาคาร"เฉลิมพระเกี ยรติ "
อาคารเรียน 6 ชั้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ดานเพื่อรองรับระบบการศึกษายุคใหมซึ่งทําใหเซนตหลุยสใน
ยุคนั้น เปนยุคที่หลายคนกลาววา เปนยุคแหงการเรงรัดพั ฒนา ซึ่ง ความพยายามดังกลาวไดสง ผลแกโรงเรียนใน
ปจจุบัน ในดานการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางไรก็ตามนอกเหนือจากการพัฒนาดาน
ระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ใหมีความทันสมัยแลว ในดานพัฒนาการดานสังคม โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิง เทรา ไดมุ ง ส ง เสริ ม กิ จกรรมต า ง ๆ เพื่ อที่ จ ะพั ฒ นานั ก เรี ย นให มี คุ ณ ภาพสูง สุ ด โดยในป ก ารศึ กษา 2542
ไดรับรางวัล เหรียญเงินระดับประเทศ จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย ประเภทระดับมัธยมตน
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจําป 2542
ในป ก ารศึ ก ษา 2543 ในป ก ารศึ ก ษานี้ โ รงเรี ย นได รั บรองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ อนุ บ าล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นับเปนกาวที่สําคัญของโรงเรียนที่มุงสูการดําเนินการปฏิรูปการศึก ษาตาม พ.ร.บ.
2542 และตามแนวการจั ด การศึก ษาของคณะเซนตค าเบรี ย ล ในปถัด มา คือ ปการศึกษา 2544 มีการอบรม
พัฒนาหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูปครูและจัดการเรียนการสอน และภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล ไดสรา ง
"อาคารสิรินธร" เพื่อรองรับการเปดมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปการศึกษา 2545 โรงเรียนไดเปดทําการสอนใน
ระดับ ม.ปลาย พรอมทั้งไดเชาและซื้อที่ดินเพื่อขยายเนื้อที่เพิ่มเติมดานหลังรวมเปน 65ไร 2 งาน 69 ตารางวา
ในปการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2545 และโรงเรียนยังไดรับประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิก าสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย โปรดเกลาโปรดกระหมอม
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ใหประกาศวา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนสถาบันที่ใหความรวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ เพื่อ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ําเสมอนานกวา 5 ป อีกดวย โรงเรียนไดจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อวา
SWIS (School Web-based Information System) เปน Web Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูล
ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนไดมุงสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถดาน
ดนตรี ใหมีโอกาสไดแสดงออกโดยการจัดตั้งวงโยธวาฑิต และผลปรากฏวาไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวด
วงโยธวาฑิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย และชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 23 ประจําป 2547
และรางวัลเหรี ย ญเงิ น จากการประกวดวงโยธวาทิ ตยามาฮา แหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8
ประจําป 2547
ปการศึกษา 2547 ภราดาชํานาญ เหลารักผล รับหนาที่อธิการโรงเรียน ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และ
การพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพื่อใหโรงเรียนกาวสูการเปนผูนําดานการศึกษา และเทคโนโลยี มีการปรับโครงสรางการ
บริหาร และการบริหารการจัดการที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง รวมไปถึงการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตลอดจนดานเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ และอาคารสถานที่ มีการ
คัดสรรบุคลากรที่เปนชาวตางชาติที่มีความรูความสามารถเปรียบเสมือนเจาของภาษา มาทําการสอนใหกับนักเรียน
และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยครูตางชาติ
ร วมกั บ ครู ไ ทย การปรับ ปรุง หอ งปฏิบ ัติก ารเพื ่อ ใหเ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุด ในการเรีย นรู ข องผู เ รีย น โดยการ
ปรับเปลี่ยน ขยายหองปฏิบัติการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดตามหองเรียน และมีสื่อ
เทคโนโลยีที่ครบครัน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน มีหองมัลติมีเดี ยรวมถึงเครื่องทั ศนูปกรณ อื่น ๆ ที่ทันสมั ย
การสงเสริมพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่กาวไกล ตลอดจนมีการพัฒนาอาคาร
สถานที่อย างต อเนื่อง มีการปรับสภาพภูมิ ทัศน ของโรงเรี ยนใหร มรื่น สวยงาม และมีสิ่งอํา นวยความสะดวกให กั บ
ผูปกครอง และนักเรียน ปการศึกษา 2548 โรงเรียนไดผานการคัดสรรผลงาน และไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการ
จัดการเรียนรูแบบธุดงคศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการเรียนรู
อยางตอเนื่อง เสริมสรางใหผูเรียน ครู ตลอดจนผูเกี่ ยวของได ใชกระบวนการคิ ดและทักษะในการพัฒนาผลงานที่ มี
คุณภาพ ผา นการประเมิน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ปการศึกษา 2547 –
2549 และการตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายนอกจากสํานั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และในปการศึกษา 2549 ไดดําเนินการสรางอาคาร “ศูนยการเรียนรู
ยอหน แมรี่”
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ปก ารศึ ก ษา 2550 ภราดามณฑล ประทุ มราช ดํ า รงตํ าแหนง ผู อํ า นวยการ ผูจัดการ และผู แ ทนผู รั บ
ใบอนุญาต เนนนโยบายประหยัด เพิ่มคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานเปนทีม และเปดโรงเรียนตอชุมชน นอกจากนี้ยัง
ไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน ไดดําเนินการอยางตอเนื่องเกี่ยวกับ
การกอสรางและตกแตงภายในอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่” ซึ่งเปนอาคารอเนกประสงค จํานวน 4 ชั้น
มีพื้นที่ใชสอยรวม 6,062 ตารางเมตร ประกอบดวยหองประชุมขนาดใหญขนาด 900 -1,000 ที่นั่ง สําหรับรองรับ
การจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึงการเลนกีฬาในรมได หองประชุมยอยขนาด 300 ที่นั่ง หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองออกกําลังกาย ลานจัดนิทรรศการ โรงอาหารขนาดใหญใหทันสมัยถูกสุขลักษณะ และหองสมุดที่
ทันสมัย จัดสรางหองเกียรติยศ เพื่อเก็บรวบรวมผลงานตาง ๆ ของโรงเรียนไวเปนสัดสวน ณ ชั้นสอง อาคารศูนยการ
เรียนรูยอหน แมรี่ จัดสรางหลังคาสระวายน้ํา เพื่อกันแดด - ฝนใหกับผูที่มาใชบริการ จัดทําคูมือครู เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน มุงเนนเรื่องระเบียบและความมีวินัย ความสะอาด และลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินเชาจากคุณลัดดา –
คุณบํารุง ศรีคชา มาเปนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน จํานวน 17 ไร เปนเงิน 17.5 ลานบาท
ปก ารศึ ก ษา 2551 โรงเรี ยนได จั ดใหมี พิ ธี เสกอาคาร “ศู นย การเรี ยนรู ย อห น แมรี่ ” โดยได รั บ เกี ย รติ
จากพระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเปนประธานในพิธี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2551 ซึ่งตรงกับวั นฉลองครบรอบ 60 ปแหงการก อตั้ง โรงเรี ย น อีกทั้งยังไดรั บพระมหากรุ ณาธิ คุ ณจากสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดอาคาร “สิรินธรและศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่”
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 นําความปลื้มปติยินดีมาสูชาวเซนตหลุยสเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศนโดยรอบโรงเรียนใหรมรื่น สะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น จัดทาสีอาคารทุกอาคารใหดูเดนเปนสงา จัดทําและติดตั้ง
ปายบอกทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ภายในโรงเรียนทั้ง ภาษาไทยและอัง กฤษ เพื่อ ใหผูมาติดตอกับทางโรงเรียนไดใช
บริการสะดวกขึ้น จัดทําและติดตั้งปายสุภาษิต – คําคม ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ตามอาคาร เพื่อเปนแหลงความรู
ใหแกนักเรียนทุกคน และในปนี้โรงเรียนไดผานการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 ประเภท
สามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยศึ กษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) นับเปนกาวที่สําคัญของโรงเรียนที่มุงสูการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตามแนวการจัดการศึกษาเซนต
คาเบรียล พรอมทั้งไดสงโรงเรียนเขารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาปฐมวัย ขนาด
ใหญ เพื่อเปนการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่องตอไป
ปการศึกษา 2552 โรงเรียนไดจัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรี ยน
โดย พระสังฆราชลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี เมื่อวันที่
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4 มิถุนายน 2552 ซึ่งเปนวันครบรอบ 61 ปแหงการกอตั้งโรงเรียน เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดา คณะครู
ผูปกครอง และศิษยเกา อีกทั้งโรงเรียนยังไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ
ประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งถือเปนรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่สถานศึกษาไดรับ เพราะเปนรางวัลที่แสดงถึงคุ ณภาพ
และมาตรฐานโดยรวมของโรงเรี ย น โดยภราดามณฑล ประทุม ราช ผูอํ า นวยการฯ ไดเ ขา เฝา ฯรับ รางวัล
พระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2552
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และจัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 โดยมี
พิธีแหอัญเชิญเกียรติบัตรในชวงเชา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีในชวงเย็น ซึ่งรางวัลสถานศึกษาพระราชทานที่ไดรับ
สงผลใหผูอํานวยการโรงเรี ยนไดรับเกี ยรติ บัตรเชิดชูเกี ยรติ ในฐานะเปนผูบริ หารที่พัฒนาสถานศึกษาจนไดรั บรางวั ล
พระราชทาน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของนักเรียน โดยจัดสรางสวนนกเซนตหลุยส ซึ่งมีนกหลากหลาย
ชนิดใหนักเรียนศึกษาหาความรู จัดทําปายแหลงการเรียนรูบริเวณริมแมน้ํา สรางศาลาการเรียนรูของแตละกลุม
สาระการเรียนรู ฯ สวนวรรณคดี และจัดสวนหยอมรอบบริเวณโรงเรียนใหสวยงาม อีกทั้งไดติดตั้ง Active board
ซึ่งเปนสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใชในการจัด การเรียนการสอน เพื่อใหครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบใหม ๆ เปน
การพั ฒนาอย างต อ เนื่ อง พร อ มทั้ งได รั บ รางวั ล สถานศึ ก ษาพระราชทานประเภทประถมศึ ก ษา ขนาดใหญ
ปการศึกษา 2552 อันเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานติดตอกัน 2 ป
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนไดจัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน
ในวันที่ 4 มิถุนาย 2553 ซึ่งเปนวันครบรอบ 62 ป แหงการกอตั้งโรงเรียน โดย ฯพณฯ พระสังฆราชสิริพงษ
จรัสศรี ประมุขแหงสังฆมณฑลจันทบุรี ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดา คณะครู
ผูปกครอง และศิษยเกา และในปนี้โรงเรียนยังไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาด
ใหญ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2552 ซึ่ ง ถื อ เป น รางวั ล เกี ย รติ ย ศสู ง สุ ด ที่ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห ง มุ ง มั่ น และปรารถนา
ที่จะไดรับ เพราะเปนรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมของโรงเรียน โดยผูอํานวยการไดเขาเฝาฯ เพื่อเขา
รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งในปนี้ถือเปนป ที่ 2 ที่โรงเรียนไดรับคั ดเลือกจากกระทวงศึกษาธิการให เป น
สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระทาน 2 ปติดตอกัน โดยมีพิธีแหอัญเชิญเกียรติบัตร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และ
จั ดงานเลี้ ยงฉลองโรงเรี ยนรางวั ลพระราชทานระดั บก อนประถมศึ ก ษาขนาดใหญ ประจํ าป การศึ กษา 2551 และ
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2552 ขึ้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติของ
โรงเรียนและเปนการเฉลิมฉลอง "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน" นอกจากนี้ไดปรับภูมิทัศนโดยรอบ
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บริเวณโรงเรียนใหรมรื่น สะอาดสวยงาม ปรับปรุงเพิ่มเติมแหลงการเรียนรู จัดทํา และติดตั้ง ปายสุภาษิต – คําคม
ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ตามอาคาร เพื่อเป นแหลง ความรูใ หแ ก นักเรี ย นทุกคน และปรับเปลี่ยนหลักสู ตรขั้ น
พื้นฐาน ปการศึกษา 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2551 อีกทั้งไดติดตั้งกระดาน
อัจฉริยะ Activboard ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกหองเรียน เพื่อใชในการจัด การเรียนการสอนปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเริ่มการกอสรางบานพักภราดาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
พรอมทั้งไดสงโรงเรียนเขารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ เพื่อเปนการ
พัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง
ปการศึกษา 2554 โรงเรียนไดจัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน
ในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2554 ซึ่งเปนวันครบรอบ 63 ป แหงการกอตั้งโรงเรียน โดย ฯพณฯ พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแหงสังฆมณฑลนครราชสีมา ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะ
ภราดา คณะครู ผูปกครอง และศิษยเกา อีกทั้งยังไดรับอนุมัติจากทางมูลนิธิฯใหทําการสรางอาคารเรียนหลังใหม
ทดแทนอาคารเรียนเซนตหลุยส ซึ่งเปนอาคารที่ใชงานมากวา 50 ป มีรากฐานที่ไมคอยมั่นคง แข็งแรง อีกทั้งขาด
ความปลอดภัย และมีบุคลากรทั้งครูและนักเรียนใชงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนอาคารอยางตอเนื่องและเปน
ประจํา ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายไดทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยอาคารเรียนหลังใหมเปนอาคารเรียน 6 ชั้น ออกแบบ
โดยบริษัทเออรเบิ้นอารคิเต็คส จํากัด ใชงบประมาณการกอสรางจํานวน 140 ลานบาท กําหนดแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ปการศึกษา 2555 รวมเวลากอสรางประมาณ 10 เดือน ประกอบดวย ชั้นที่ 1 เปนพื้นที่โลงและหอง
ประกอบการบางสวน ชั้นที่ 2 – 6 เปนหองเรียน ป. 4 – ม. 2 และหองประกอบการบางสวน ตามลําดับซึ่งถือ วา
เปนอาคารเรียนที่ทันสมัยเหมาะแกการจัดการศึกษาในยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ไดปรับภูมิทัศนโดยรอบ
บริเวณโรงเรียนใหแหลงการเรียนรู โดยไดจัดทําโครงการฐานความรู..ตามรอยพอหลวง 84 ฐาน เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเป ดโอกาสใหบุคลากรครู นักเรียน ทานผูปกครองและบุ คคลทั่ วไป ไดเรียนรูพระราชกรณี ยกิ จของในหลวงและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได พรอมทั้งไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ
ปการศึกษา 2554 อันเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานอยางตอเนื่อง 3 ป
ปการศึกษา 2555 ปจจุบันโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูที่ 128 ถนนศุภกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา
เขต 1 เปดทําการสอนตั้งแตชั้นการศึกษาปฐมวัยปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 บนเนื้อที่ 19 ไร 3 งาน 23 ตารางวา
มีนักเรียนทั้งหมด 3,850 คน ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 632 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 1,566 คน ระดับ
มั ธยมศึ กษา จํ านวน 1,652 คน และคณะครูทั้งหมด 267 คนครู ชาย จํ านวน 56 คน ครู หญิ ง จํ านวน 211 คน
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการทั้งหมด 12 อาคาร จัดเปนห องเรี ยน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิ วเตอร
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หองวิทยาศาสตร หองประชุม หองพยาบาลหองพักครู โรงอาหารอาคารพลศึกษา สนามกีฬา และอื่น ๆ โรงเรียนไดรับ
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษากอนประถมศึกษา ปการศึกษา 2555
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 จากสภากาชาดไทย
ในการเปนสถาบันที่ใหความรวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิต เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ําเสมอ รวมติดตอกันนาน
กวา 9 ป รวมเปนปริมาณโลหิตสะสมที่ไดรับบริจาคเกินกวา 3,200 หนวย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ไดรับรางวั ลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกวาระดั บชาติทั้ง 8 กลุมสาระ
การเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET เขารับรางวัล ใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนไดผานเกณฑ
การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) ระดั บเหรี ยญทองแดง โดยสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ
มหานาค กรุงเทพฯ โรงเรียนไดรับโลพรอมดวยเกียรติบัตรรางวัล โรงเรียนสงเสริมการออมดีเดน ประจําปการศึกษา
2556 ในวันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคาร “เซนตหลุยสวิทยาคาร” ณ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556 ตามเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 50 - 59.99 ของ
ระดั บ ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 รวม 8 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ป ก ารศึ ก ษา 2556 โดยรั บ มอบจากนายบั ณ ฑิ ต ย
ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ปก ารศึ ก ษา 2558 โรงเรี ยนเซนต ห ลุ ย ส ฉะเชิงเทรา ได รั บรางวัลยอดเยี่ ยมจากการนํา เสนอผลงาน
นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อ โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ในพื้นที่สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขา สู
ประชาคมอาเซี ย น” จั ด โดยสํ า นั ง านศึ ก ษาธิ ก ารภาค 5 ในวั น อาทิ ต ย ที่ 6 กั น ยายน 2558 ณ สถาบั น
การพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โรงเรี ยนเซนต ห ลุ ย ส ฉะเชิง เทรา ผ า นการประเมิ นโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพสู
มาตรฐานสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และไดผานรับรองใหเปนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากล ปการศึกษา 2558 - 2560 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและยกยองโรงเรียนเอกชนที่พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับ
ของนานาประเทศ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผล
การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ น ฐาน (O-NET) ป ก ารศึ ก ษา 2557 ตามเกณฑ ที่ กํ า หนด คื อร อ ยละ
50 - 59.99 ของระดับประถมศึกษาปที่ 6 รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติค
พาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 ตามเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 50 - 59.99 ของ
ระดั บ ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 รวม 8 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ป ก ารศึ ก ษา 2558 ณ โรงแรมอะเดรี ย ติ ค พาเลส
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไดรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษากอนประถมศึกษา ไดผานการคัดเลือก
โดยไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2559 และไดรับ
รางวัลโลพระราชทาน 3 ครั้งตอเนื่องกัน ป 2551, 2555 และ 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
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3. แผนที่โรงเรียน

2

1

7

8

3

4

15

6

9

5

13

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
ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิ

จากสถาบัน

การศึกษา

เริ่มทํางาน

ตําแหนง/หนาที่

1

ภราดาอาวุธ

ศิลาเกษ

คบ.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

28 ก.ย. 2538

ผูอํานวยการ/ ผูจัดการ

2

ภราดาวิจารณ

แสงหาญ

M.B.A.

มหาวิทยาลัยวูลลองกอง

1 พฤษภาคม

รองผูอํานวยการ/หัวหนาฝาย

2561
3

ภราดาประจักษ

นันศรีทอง

ศศ.บ.

มหาวิทยาลัยแสงธรรม

1 พ.ค 2561

บริหารทั่วไป
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

1 ก.ย. 2538

ผูชวยฝายวิชาการประถมตน

1 มิ.ย. 2544

ผูชวยฝายวิชาการประถมปลาย

4 ม.ค. 2543

ผูชวยฝายวิชาการมัธยมศึกษา

วิโรฒ
7

ม.นพดล

ปญญาดี

กศ.ม.

Sheffield Hallam
Universit

8

มิสสุพัตรา

แกวแสนสุข

วท.ม.

มหาวิทยาลัยบูรพา

ตอนตน
9

มิสรัดดาวรรณ

ดีประสิทธิ์ปญญา

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

หัวหนาแผนกอาคารสถานที่
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4.2 ขอมูลครูและบุคลากร
ขอมูลบุคลากร
1. จํานวนจําแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
2. จําแนกตามระดับการศึกษา
-ปริญญาเอก
-ปริญญาโท
-ปริญญาตรี
-อนุปริญญา
-ต่ํากวาอนุปริญญา
รวม
3. จําแนกตามอายุงาน
-ต่ํากวา 1 ป
- 1 – 2 ป
- 3 – 5 ป
- 6 – 10 ป
- 11 – 15 ป
- 16 - 20 ป
- 21 - 25 ป
- 26 - 30 ป
- 31 - 35 ป
- 36 - 40 ป

จํานวน
คน

รอยละ

62
197
259

23.94
76.06
100

45
213
1
259

17.38
82.24
0.38
100.00

24
11
42
39
35
32
54
15
2
5
259

9.27
4.25
16.22
15.06
13.51
12.35
20.85
5.79
0.77
1.93
100
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4.3 ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
1) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,223 คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน ดังนี้
ระดับชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย
เตรียมอนุบาล
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
รวม
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหอง

เพศ

รวม

เฉลี่ยตอ
หอง

ชาย

หญิง

2
7
7
8
24

28
107
98
109
342

32
87
81
109
309

60
194
179
218
651

30 : 1
25 : 1
26 : 1
27 : 1
27 : 1

6
6
5
6
6
5
34

124
89
104
107
104
102
630

119
90
83
117
117
98
624

243
179
187
224
221
200
1,254

41 : 1
30 : 1
37 : 1
37 : 1
37 : 1
40 : 1
37 : 1

6
6
5
17

116
129
101
346

87
112
113
312

203
241
214
658

34 : 1
40 : 1
43 : 1
39 : 1

7
7
6
20
95

95
116
108
319
1,637

104
102
135
341
1,586

199
218
243
660
3,223

28 : 1
31: 1
41 : 1
33 : 1
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5. ขอมูลอาคารสถานที่
- อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ทั้งหมด 11 หลัง ไดแก
อาคารเรียน
1. อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร
2. อาคารสิรินธร
3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ
4. อาคารสัฐยามหาราชินี
5. อาคารวันทามารีอา
อาคารประกอบการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาคารศูนยการเรียนรูยอหนแมรี
อาคารมงฟอรต
อาคารเซราฟน
อาคารหอสมุดเกา
สระวายน้ํา
อาคารราฟาแอล

จํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการ ทั้งหมด 157 หองเรียน แบงเปน
- เตรียมอนุบาล

=

2

หอง

- ชั้นปฐมวัย 1 – 3

=

23

หอง

- ชั้น ป.1 – ป.6

=

32

หอง

- ชั้น ม.1 – ม.6

=

35

หอง

- หองปฏิบัติการ

=

65

หอง
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หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ
ระดับการศึกษาปฐมวัย มีหองปฏิบัติการดังนี้
-

หอง Self Learning Center
หองสื่อปฐมวัย
หองคอมพิวเตอรปฐมวัย
หองจริยธรรม
หองบอบอล
หองอาหารนักเรียนปฐมวัย

-

หองปฏิบัติการทางภาษาปฐมวัย
หองคียบอรดปฐมวัย
หองพยาบาล
หอง Music Room
หองผลิตสื่อปฐมวัย
ศูนยวินัยจราจร

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา มีหองปฎิบัติการดังนี้
-

หองดนตรีไทย
หองดนตรีสากล
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมตน
หองเรียน Cambridge
หองปฏิบัติการทางเคมี
หองปฏิบัติการทางชีววิทยา
หองลูกเสือ
หองธนาคารขยะรีไซเคิล
หองพยาบาล
หองโสตฯ
หองปฏิบัติการศิลปะ
หองวงโยธวาทิต
หองปฏิบัติการ STEM ประถม
หอง Robotic
หองศูนยภาษาตางประเทศ
หองปฏิบัติการ Robotic
หองปฏิบัติการดนตรีสากล
หองปฏิบัติการ Cooking room

-

หองนาฏศิลป
หองคียบอรด
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัธยมปลาย
หองสมุดแผนกประถมและแผนกมัธยม
หองปฏิบัติการทางฟสิกส
หอง FITNESS
หองธนาคารโรงเรียน
หองงานอภิบาล
หองแนะแนว
หองสารสนเทศ
หองเบเกอรี่
หองมุมสวัสดิการ 1974
หองปฏิบัติการ STEM มัธยม
หองพหุปญญา IMLP
หองปฏิบัติการหมากลอม
หองปฏิบัติการ Smart Classroom
หองปฏิบัติการ Stack
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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. งบบริหารทั่วไป

40%

เปนเงิน

146,554,755.20

100%

เปนเงิน

366,386,888.00

รวม

7. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
1) หองสมุ ดมี ข นาดกวาง 16 x ยาว 48 x สูง 3.5 ตารางเมตร จํานวนหนั ง สื อ ในหองสมุ ด 70,000 เลม
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบเฉลี่ย นักเรียน 1 คนตอหนังสือ 42 เลม จัดเก็บหนังสือตามหมวดหมู
10 หมวดใหญตามระบบทศนิยมของดิวอี้
จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,060 คน ตอ วันคิดเปนรอยละ 40.87 ของ
นักเรียนทั้งหมด
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2) หองปฏิบัติการ
2.1 หองสมุด เพื่อใหนักเรียนสืบคนองคความรูจากหนังสือ ตํารา ระบบ Internet และการเรียนรู
ผานกิจกรรมที่หองสมุดจัดขึ้น
2.2 ห อ งดนตรี ไทยและดนตรี สากลนัก เรี ยนสามารถเรี ยนรู และค นพบความต อ งการและสร า ง
อารมณสุนทรียะ ใหแกตนเองผานอุปกรณดนตรีที่โรงเรียนจัดไวใหบริการ โดยมีครูผูรับผิดชอบคอยใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิด
2.3 ห อ งศิ ลปศึ ก ษาเป น ห อ งเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป ที่ นั ก เรี ย นจะสามารถใช เ ป น สถานที่ เรี ย นและฝ ก
ปฏิบัติงานศิลปะแขนงตางๆ โดยมีครูผูรับผิดชอบคอยใหขอเสนอแนะและใหคําปรึกษา
2.4 ธนาคารโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรมดานการออมและความมีวินัยใหเกิด แก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยผูเรียนทุกคนของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีสมุดบัญชีธนาคารเปนของตนเอง
2.5 ห อ งเรี ยนวิชาลู ก เสือนักเรี ยนจะสามารถสืบค นองค ความรู เกี่ ยวกั บประวัติลูกเสือ ไทยและ
ประวัติลูกเสือโลก ไดพบกับเครื่องหมาย ตํารา อุปกรณการเรียนการสอนตางๆในวิชาลูกเสือ
2.6 หองเรี ยนกระดาษรี ไซเคิลนัก เรี ย นจะได เรี ยนรูจากการลงมือ ปฏิ บัติ จริ ง ในการทํ ากระดาษ
รีไซเคิลทุกกระบวนการ มีองคความรูเกี่ยวกับกระดาษรีไซเคิล และการแสดงชิ้นงานที่เกิดขึ้นจาก ฝมือของนักเรียน
2.7 หองปฏิ บัติ การ ฟสิกส เคมี ชีววิทยา จัดสรางขึ้ นเพื่ อรองรั บการเรี ย นของนั ก เรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษา ที่เนนการทดลอง และปฏิบัติจริง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน จะไดใชหองปฏิบัติการตางๆ ตาม
รายวิชาที่ ตนเองเรี ยน สวนในระดั บประถมศึ กษา สามารถจองหองปฏิ บัติการลวงหนา ได เพื่อไม ใหซ้ําซ อ น และ
สามารถทําการทดลองไดเชนเดียวกับนักเรียนมัธยมศึกษา แตในปการศึกษา 2555 นักเรียนระดับประถมศึกษาจะมี
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร อีก 2 หอง เพื่อรองรับการพัฒนาทางการศึกษาตามหลักสูตร วัย และการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
2.8 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระดับประถมศึกษา มี 3 หองเรียน มัธยมศึกษา มี 4 หองเรียน ซึ่ง
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร ทุกระดับชั้น ตามโครงสรางหลักสูตร
2.9 หองปฏิบัติการทางภาษา เปนหองที่ใชจัดการเรียนการสอน โดยมีชาวตางชาติเจาของภาษา
เปนผูดูแล และจัดกิจกรรมการสอนใหแกนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาดานทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2.10 หองปฏิบัติการ STEM เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาในเชิงบูรณาการ 4 แขนงมาชวยการ
แกปญหาสถานการณในปญหาชีวิตจริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะหวิจารณในการแก ไข
ปญหา
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2.11 หองปฏิบัติการ SLC Smart Classroom เพื่อจัดทําหองเรียนดิจิตอลแหงอนาคต สําหรับ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแกผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา ดานการสืบคนขอมูลและการจัดการงาน
อยางเปนระบบกระตุนใหผูเรียนมีมักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห พัฒนาการรับรูแบบบูรณาการทั้ง ฟง คิด พูด อาน
และเขียน และใหครูจัดทํา และพัฒนาการคลังสื่อดิจิตอลอยางเปนระบบ
2.12 ห อ งปฏิ บั ติ ก าร Multiple Interlligrnces Learening Center (MILP) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมเพื่อคนหาความสามารถของตนเอง โดยกิจกรรมที่ จัดในหองเรียนจะสงเสริมใหนักเรี ยน
ไดแก 1) ดานสติปญญาดานภาษา 2) ดานสติปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 3) ดานสติปญญาดานมิติสัมพันธ
4) ดานสติปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 5) ดานสติปญญาทางดานดนตรี / จังหวะ 6) ดานสติ ปญญา
ดานมนุษยสัมพันธ 7) ดานสติปญญาตนเอง และการเขาใจตนเอง 8) ดานสติปญญาดานการักธรรมชาติ
2.13 หองปฏิบัติการ Robotic เปนหองปฏิบัติการใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด ทักษะกระบวนการดานการใชงานโปรแกรม คํานวณ สามารถนํากิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเขา
มาประกอบในการเรี ย นการสอนได ในหลาย ๆ หน วยการเรีย นรู เพื่ อเปนการพั ฒ นาศั ก ยภาพให กั บผู เรี ย นและ
ส ง เสริ ม าการใช เ ทคโนโลยี ใ หม ๆ มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะขบวนการในการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมหุนยนต
3. แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
* พิพิธภัณฑแหงชาติธรณีวิทยาฯ คลองหลวงปทุมธานี
* ทองฟาจําลอง กรุงเทพฯ
* สวนสัตวเปดเขาเขียว
* พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ
* โครงการพระราชดําริเขาหินซอน
* พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ปทุมธานี
* ศูนยศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา
* สวนนงนุช พัทยา
* พระราชวังบางปะอิน
* พิพิธภัณฑเรือพระที่นั่ง พัทยา
* สยามนิรมิต กรุงเทพฯ
* พระราชวังสนามจันทรพระปฐมเจดีย
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4. ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในป
การศึกษาที่รายงาน
ที่อยูแหลงการเรียนรู
190/5 ถ.ริมคลองทาไข ต.หนาเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
99/15 ม.4 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคลา
จ.ฉะเชิงเทรา
สวนแกววงษนุกูล 46/2 ม.4 ต.เสม็ด
เหนือ อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา
36 ม.3 ต.คลองประเวศ อ.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
24 หมู 4 ต.จุกเฌอ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
34/11 ม.2 ต.สนามจันทร อ.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
สวนสมเด็จ ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
97/1 ม.3 ต.คลองประเวศ อ.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
99/2 ม.16 ต.บางปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
หางสรรพสินคา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
147/4 ถ.ศุขประยูร ต.หนาเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
21/3 หมู 14 ต.นครเนื่องเขต อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
14/1 หมู 6 ต.สาวชะโงก อ.บางคลา
จ.ฉะเชิงเทรา
รานประกอบการพิมพ เลขที่ 60-62
ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยากรภายนอก
คุณน้ําทิพย เกตุแกว
คุณอินทุอร ถีระพงศ
คุณตระกูล บุญเจริญ

หัวขอใหความรู
การทําขนมบัวลอย

คุณมานพ แกววงษนุกูล

การปลูกมะมวง

คุณสุนิสา วงเวียน
คุณสืบชัย สืบสงวนวงศ
คุณสิรภพ ปาสาณพงศ

การเลี้ยงปลา และการใหอาหารปลา

คุณปวรธิยา กิตติพลธนันต
คุณฐิติวิชญ กิตติพลธนันต
คุณกมลทิพย มหาปญญาวงค

การเลี้ยงไก

คุณธนา
ภาคีโชติ
คุณจุฑารัตน ศรีโชติ
คุณชัชพงศ ชอสุวรรณทิพย

กาลปลูกกลวย

คุณจารุตม
คุณนคร
คุณวนิดา
คุณอัญชลี

ของเลนชนิดตางๆ
ชื่อและการปลูกผลไมชนิดตางๆ

รอดถาวร
ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
เจริญบูลยวิวัฒน

คุณมณีรัตน อิทธิโยภาสกุล
คุณทัศนีย ประกอบการ

การเลี้ยงกุง

การเลี้ยงกุง

ชื่อและการดูแลดอกไม

การปลูกกลวย

ชื่อและการปลูกผลไมชนิดตางๆ
ชื่อ /พันธุ/ และลักษณะของ
มะพราว
การพิมพ และทําหนังสือจาก
กระดาษ
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ที่อยูแหลงการเรียนรู
รานเจาเงาะชวนชิม 19/9 ม.4
ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ประทุมพันธุปลา 63/3 ม.3
ต.หนองตีนนก อ.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนบานคลองเอว
จระเข หมูที่ 11 ต.ทาไข อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยากรภายนอก
คุณกุสุมา คงชื่น
คุณกฤษดา วงษอนันต
คุณพิสิษฐ เฟองยอย
คุณปรินทรทิพย สีหามาตย

หัวขอใหความรู
การทํากวยเตี๋ยว

คุณอัสดา รัตนสิทธิ์

การปลูกผัก

การเลี้ยงปลา
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8. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา

29

30

31

32
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34

35

36
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60
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62

63

64

65

66

67

68

69

9. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
ผลงานดีเดน
ประเภท

ลําดับที่

สถานศึกษา

1

ชนิด / ประเภท ของรางวัล

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ได ผา น สํานักงานคณะกรรมการสง เสริม
การคั ด เลื อ กโดยได รั บ รางวั ล โรงเรี ย น การศึกษาเอกชน
พระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาด
ใหญ ประจําปการศึกษา 2559 และไดรั บ
รางวั ล พระราชทาน 3 ครั้ ง ต อ เนื่ อ งกั น
ปการศึกษา 2551, 2555, และ2559 ตาม
ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อ
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ ไดรับ
รางวั ล พระราชทาน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
2559 ประกาศ ณ วั น ที่ 11 พฤษภาคม
2560
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10. ผลงานของบุคลากร

ประเภท
ผูบริหาร

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
1
ภราดาวิจารณ แสงหาญ

2

3

ครู

4

5

6

7

8

9

รางวัลผูบริหารดีเดน ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
ภราดาประจักษ นันศรีทอง
รางวัลผูบริหารดีเดน ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มาสเตอรอนันต จิตตอารียเทพ
รางวัลผูบริหารดีเดน ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสสุภี วงศพลับ
รางวัลครูดีเดนระดับปฐมวัย ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสสนิทรัตน แสงทอง
รางวัลครูดีเดนระดับปฐมวัย ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสนงคนุช ใจยะสัน
รางวัลครูดีเดนระดับปฐมวัย ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 1 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสเสาวคนธ ปนสุวรรณ
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 1 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 1 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ประเภท

ลําดับที่
10

11

12

13

14

15

16

17

18

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 2 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 2 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 2 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 3 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มิสรัชนีวรรณ เตาสุวรรณ
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 3 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มาสเตอรจิรวัฒน ศรีสวัสดิ์
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 3 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มาสเตอรรชต ศิลาวัชรานนท
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 4 ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2561
มาสเตอรสมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 4
ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจําปการศึกษา 2561
มาสเตอรประสบสุข ปราชญากุล
รางวัลครูดีเดนระดับชวงชั้นที่ 4
ของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจําปการศึกษา 2561

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชมรมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ประเภท

ลําดับที่ ชนิด / ประเภท ของรางวัล
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

มิสสุนิภา สวัสดิวงษ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสบุญสม บุญประเสริฐ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสอมร งามประสิทธิ์
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสจิดาภา กงทอง
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสมลฤดี รอดเงิน
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสพวงทอง กุลละวณิชย
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสวิมล สมศรี
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสวาสนา แซโคว
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ
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ประเภท

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
29 มิสพัชธิภรณ ชื้อผาสุก

30

31

32

33

34

35

36

37

38

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสวลีลักษณ สืบตอย
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสวัชรี เกิดทาไม
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสนพรัตน รัตนบวร
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสศิริลักษณ บูรณะวงศตระกูล
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสสุพัตรา ทับพวง
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสจารุวรรณ ตางใจ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสสาวิตรี คงวิมล
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มาสเตอรนที ศรีสมัย
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

74

ประเภท

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
39 มิสธนิดา โกสิตานนท

40

41

42

43

44

45

46

47

48

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสเปรฬดา ทานานุรักษ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มาสเตอรบุญรวม ติ่งแตง
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสสิริญาพร รุงเรือง
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสณัฐภา ธนภูมิ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสเสาวคนธ ปนสุวรรณ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสรจนา สุวรรณกุล
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสนฤมล สีคะปสสะ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสรําพึง ศรีสวัสดิ์
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสประกายแกว เปลื้องนุช
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

75

ประเภท

ลําดับที่ ชนิด / ประเภท ของรางวัล
49 มิสอุษา จันทร

50

51

52

53

54

55

56

57

58

รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มาสเตอรเอกสิทธิ์ นามแกว
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสรุงฤดี อังศิริ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสสมฤทธิ์ แสงจันทร
รางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน”
Private School Teacher Award 2019
มิสจิตรา จันทรหอม
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสเจนจิรา เชื้อแกว
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสดาริกา กลิ่นอบเชย
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสทิพาภรณ แกวบรรจง
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี

76

ประเภท

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
59 มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู

60

61

62

63

64

65

66

67

68

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสพาวณี เพ็ชรแกวนุย
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสพิมพพิศา จุลศักดิ์
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสยุวดี ทองคํา
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสสาคร บํารุงบุตร
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสสุภี วงศพลับ
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสฐิติมา ลายประดิษฐ
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสวิมล สมศรี
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี

77

ประเภท

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
69 มิสสุพัตรา ทับพวง

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ
มิสอัญชลี อยูสุข
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป
มิสสิริญาพร รุงเรือง
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป
มิสจุฬารัตน ฤทธิ์มงคล
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป
มิสนภาพร จิตตอารียเทพ
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป
มิสดวงใจ นาคปุนบุตร
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป
มาสเตอรสมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป
มิสชุติมา มุสิการยกูล
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 25 ป
มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสสาวิตรี แขกเทศ
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสศิริลักษณ บูรณะวงศตระกูล
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสธัญพร วงษสวาง
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสวัสยามน มิ่งระหงษ
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสพัชรธิภรณ ชื้อผาสุข
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา

78

ประเภท

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
83 มิสพนิตตา จิตตอารียเทพ
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสชุทิมา มุยฮะสูญ
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสจิตรา จันทรหอม
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสรุงฤดี อังศิริ
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสยุพิน บุดดาหวัง
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสพูลทรัพย รักษาสุข
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสนันทิยา คํามี
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสวีณา นิ่มเรือง
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสสนิทรัตน แสงทอง
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มาสเตอรนที ศรีสมัย
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มาสเตอรประจักษ ศรีภักดี
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มาสเตอรเชษฐา รักษาศรี
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 20 ป
มิสมัลลิกา พุทธเมฆ
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 15 ป

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา

79

ประเภท

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
98 มิสอาภรณ วิริยะรัมภ
99
100

101

102

103

104

105

106

107

ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 15 ป
มิสฐิติมา ลายประดิษฐ
ไดรับรางวัลอายุงานบรรจุครบ 15 ป
มาสเตอรประจักษ ศรีภักดี
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มาสเตอรจิรวัฒน ศรีสวัสดิ์
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสอัญชลี อยูสุข
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสนภาพร จิตตอารียเทพ
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสนภา สงพิทักษชัย
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสวัชรี เกิดทาไม
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสรําพึง ศรีสวัสดิ์
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสเจนจิรา เชื้อแกว
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา

80

ประเภท

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
108 มิสภัตชนัน สุขผึง้

109

110

111

112

113

114

115

116

117

รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสสาวิตรี แขกเทศ
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสนันทิยา คํามี
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสดาริกา กลิ่นอบเชย
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสพาวณี เพ็ชรแกวนุย
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสทิพาภรณ แกวบรรจง
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสวาสนา แซโคว
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสพรพนา แสงจันทร
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา

81

ประเภท

ลําดับที่ ชนิด / ประเภท ของรางวัล
118 มิสนฤมล เล็กศิริ

119

รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์
รายชื่อครูที่ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 60 ถึง 24 มี.ค. 61

10. ผลงานของนักเรียน
ผลงานนักเรียนดานกิจกรรม
ประเภท
ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
เหรียญรางวัล
1
ด.ช.รพีคยศ วกันสุรส
1. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA SINGAPORE
OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP
2018 วันที่ 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 วันที่ 2 ธันวาคม
2561
เหรียญรางวัล
2
ด.ญ.โสพิศณิชา พิธิยานุวัฒน
ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA SINGAPORE
OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP
2018 วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
1. สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร
2. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป
2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN
SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS)
ประเทศมาเลเซีย

สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร

82

ประเภท
เหรียญรางวัล

เหรียญรางวัล

เหรียญรางวัล,
โล

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
3
ด.ญ.ภิชญาภา พิธิยานุวัฒน
1. ไดรับรางวัล เหรียญเงินและเหรียญทองแดง
การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA SINGAPORE
OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP
2018 วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 61
2. เหรียญทองแดง ประเภททีม Timed 3- 6-3
Relay
4
ด.ญ.ณัฐณิชา พันทะลี
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการแขงขันกีฬา
สแต็ค WSSA SINGAPORE OPEN SPORT
STACKING CHAMPIONSHIP 2018
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 61
5
ด.ญ.พีรญาพัณ คําศรีสุข
1. ไดรับรางวัล เหรียญทองและเหรียญเงิน การ
แขงขันกีฬาสแต็ค WSSA SINGAPORE OPEN
SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018
วันที่ 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 วันที่ 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

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
1. สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร
2. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป
2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN
SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS)
ประเทศมาเลเซีย

สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร

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

83

ประเภท

ลําดับที่

เหรียญรางวัล

6

เหรียญรางวัล

7

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
และเหรียญเงิน ประเภททีม Timed H-T-H
Cycle Relay วันที่ 2 ธันวาคม 2562
4. เยาวชนดีเดนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ
ประเภททีม วันที่ 9 มกราคม 2562
ด.ช.ณัฐกร สีเขียว
1. ไดรับรางวัล เหรียญเงินและเหรียญทองแดง
การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA SINGAPORE
OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP
2018 วันที่ 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
วันที่ 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
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
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 วันที่ 20 มกราคม
2562

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

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

1.สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร
2.WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championships
ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ

84

ประเภท

ลําดับที่

เหรียญรางวัล

8

เหรียญรางวัล

9

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
3.ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว
บุคคลหญิง กีฬาสแต็ค (สาธิต)
4.ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญเงิน
ประเภท Double รุน 8 ป WSSA 2017 ASIAN
Open Sport Stacking Championships
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
3. กีฬาสแต็ค (สาธิต) นักเรียน นักศึกษา
แหงชาติครั้งที่ 40 “นครสวรรคศึกษา
เกมส”
4.สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร
5.สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร
6. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป
2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN
SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS )
ประเทศมาเลเซีย
ด.ญ. กัญญณัฐ ชางแยม
1.สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร
1. ไดรับรางวัล เหรียญเงินและเหรียญทองแดง 2.WSSA 2019 School Battle Sport
การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA SINGAPORE
Stacking Championshipsชิงถวย
OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
2018 วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Individual 3.กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป
,เหรียญทองประเภท Individual Cycle
2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN
วันที่ 20 มกราคม 2562
SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS )
3. ไดรับรางวัลเหรียญเงินประเภททีม
ประเทศมาเลเซีย
Individual 3-6-3,เหรียญทองแดงประเภททีม
Individual 3-3-3,เหรียญทองแดงประเภททีม
Individual Cycle , เหรียญทองแดงประเภททีม
Timed 3-6–3 Relay วันที่ 2 ธันวาคม 2561
ด.ญ.ยุศินานันท คําศรีสุข
1. สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร
1. ไดรับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงินและ
2. WSSA 2019 School Battle Sport
เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA Stacking Championshipsชิงถวย
SINGAPORE OPEN SPORT STACKING
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
CHAMPIONSHIP 2018
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561
3. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร
2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Doubles 4. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป
Cycle วันที่ 20 มกราคม 2562
2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN

85

ประเภท

ลําดับที่

เหรียญรางวัล

10

เหรียญรางวัล,
เกียรติบัตร

11

เหรียญรางวัล,
เกียรติบัตร

12

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
3. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญเงิน
ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3 WSSA 2017
ASIAN Open Sport Stacking
Championships
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
4. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม
Individual Cycle รุน 11 ปหญิง และ เหรียญ
ทองประเภท Double Cycle รุน 12 ป
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
ด.ช.อิสระ แกวเมืองเพชร ไดรับรางวัล เหรียญ
ทองแดง การแขงขันกีฬาสแต็ค WSSA
SINGAPORE OPEN SPORT STACKING
CHAMPIONSHIP 2018
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 61
นายแทนกาย คําแหง ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแขงขันยิงปนการแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติครั้งที่ 34 "นานเกมส" วันที่
25-28 พฤษภาคม 61
นายสิรภพ กงแกว
1. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเทควันโด
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34
"นานเกมส" วันที่ 19-29 มีนาคม 61
2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันเทควันโด
KASETSART TAEKWONDO
CHAMPIONSHIPS ครั้งที่ 10 วันที่ 30 มิถุนายน
2561

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS )
ประเทศมาเลเซีย

สมาคมสแต็คแหงสิงคโปร

การกีฬาแหงประเทศไทย

1.การกีฬาแหงประเทศไทย
2. สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย

86

ประเภท
เหรียญรางวัล,
เกียรติบัตร

เหรียญรางวัล,
เกียรติบัตร

เหรียญรางวัล,
เกียรติบัตร

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
13
นายอรรณพ พงษแพทย
1. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเทควันโด
"เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย" วันที่ 6-9 เมษายน 2561
2. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเทควันโด
KASETSART TAEKWONDO
CHAMPIONSHIPS ครั้งที่ 10 วันที่ 30 มิถุนายน
2561
14
ด.ช.ณัฐภาคย โรจนสิริกวิน ไดรับรางวัล
เหรียญทองแดง การแขงขันเทควันโด การแขงขัน
เทควันโดนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่
1 กรกฎาคม 2561
15
ด.ช.วัสสถิร รัตนาภรณพงศ
1. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกอลฟ TKG
Tour-Thailand Kids Golf Tour 2017-2018
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
2. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกอลฟ
TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour 20182019 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
กอลฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour
2018-2019 วันที่ 18 สิงหาคม 2561
4. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2017-2018
การแขงขันกอลฟ TKG Tour-Thailand Kids
Golf Tour วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
5. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
กอลฟ 2017-2018 TKG Tour-Thailand Kids
Golf Tour วันที่ 23 มิถุนายน 2561

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
1. สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย

สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย

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

เกียรติบัตร

16

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
6. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
กอลฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour
2018-2019 วันที่ 22 กันยายน 2561
7. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การแขงขัน
กอลฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour
2017-2018 วันที่ 10 มีนาคม 2561
ด.ญ อัจจมาภ รัตนาภรณพงศ
1. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศTKG Tour-Thailand
Kids Golf Tour 2017-2018 อันดับ 2
การแขงขันกอลฟ วันที่ 23 มิถุนายน 2561
2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
กอลฟ2017-2018 TKG Tour-Thailand Kids
Golf Tour วันที่ 5 พฤษาคม 2561
3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขัน
กอลฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour
2018-2019 วันที่ 21 กรกฏาคม 2561
4. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแขงขัน
กอลฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour
2017-2018 วันที่ 21 เมษายน 2561
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 วันที่ 18 สิงหาคม 2561
7. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขัน
กอลฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf
Tour 2018-2019 December 15’2018
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล

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
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ประเภท
เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
17
คุณอรณัฐชา ขมเล็ก 1.ไดรับรางวัล นักเรียน
ดีเดน เหรียญทอง ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3
WSSA 2017 ASIAN Open Sport Stacking
Championships
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
18
คุณรญาพัณ คําศรีสุข 1.ไดรับรางวัล นักเรียน
ดีเดน เหรียญทอง ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3
Relay
2.WSSA 2017 ASIAN Open Sport Stacking
Championships วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
19
คุณภิชญาภา พิธิยานุวัตร
1. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญทอง
ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3 Relay WSSA
2017 ASIAN Open Sport Stacking
Championships วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
2. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Individual
3 – 3 - 3 ,เหรียญเงินประเภท Individual
Cycle ,เหรียญทอง ประเภท Team Time 3-63 Relay และ เหรียญทอง ประเภท Head To
Head Cycle Relay วันที่ 20 มกราคม 2562
20
คุณรุจณิชา สีทํามา
1. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญทอง
ประเภท INDIVIDUAL 3-6-3 WSSA 2017
ASIAN Open Sport Stacking
Championships วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
2. เหรียญทอง ประเภท
Individual 3–3–3 วันที่ 20 มกราคม 2562
3. เยาวชนดีเดนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ
ดานกีฬา และนันทนาการ วันที่ 9 มกราคม
2562

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร
2. WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championships ชิงถวย
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร
2. WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championships
ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ
3. สํานักนายกรัฐมนตรี
4. แขงขันกีฬาสแต็ค (สาธิต) นักเรียน
นักศึกษาแหงชาติครั้งที่ 40 “นครสวรรค
ศึกษาเกมส”
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ประเภท

ลําดับที่

เกียรติบัตร

21

เกียรติบัตร

22

เกียรติบัตร

23

เกียรติบัตร

24

เกียรติบัตร

25

โล

26

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
4. เหรีญทอง ประเภทคูหญิง กีฬาสแต็ค (สาธิต)
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
5.ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม
Timed 3 - 6 - 3 Relay รุน 14 ป
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
คุณศิรสิทธิ์ ศรีเพ็ญจันทร
1. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญทอง
Double CycleWSSA 2017 ASIAN Open
Sport Stacking Championships
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
คุณพิชญาภัค สรรพานิช
1. ไดรับรางวัล นักเรียนดีเดน เหรียญทอง
Double Cycle WSSA 2017 ASIAN Open
Sport Stacking Championships
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
2. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Individual
3–3-3 และเหรียญเงิน ประเภท Individual
3–6-3 วันที่ 20 มกราคม 2562
ด.ช.ราม คําแหง ไดรับเหรียญเงินบุคคล ประเภท
ปนสั้นยิงเร็ว ,ไดเหรียญเงินทีมปนสั้นยิงเร็ว
วันที่16-28 พฤศจิกายน 2561
นายแทนกาย คําแหง ไดเหรียญเงินทีม ปนสั้นยิง
เร็ว วันที่ 16-28 พฤศจิกายน 2561
ด.ช. บริพัตร จริยาทัศนกร ไดเหรียญเงินทีม ปน
สั้นยิงเร็ว วันที่ 16-28 พฤศจิกายน. 2562
ด.ญ.อรณัฐชา ขมเล็ก เยาวชนดีเดนและนํา
ชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ดานกีฬาและ
นันทนาการ วันที่ 9 มกราคม 2562

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
5. กีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย ประจําป
2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN
SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS )
ประเทศมาเลเซีย
1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร

1. สมาคมกีฬาสแต็ค,สิงคโปร
2. WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championships
ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ

1. กีฬาแหงชาติครั้งที่ 46
"เจียงฮายเกมส" ณ จังหวัดเชียงราย
1. กีฬาแหงชาติครั้งที่ 46
"เจียงฮายเกมส" ณ จังหวัดเชียงราย
1. กีฬาแหงชาติครั้งที่ 46
"เจียงฮายเกมส" ณ จังหวัดเชียงราย
สํานักนายกรัฐมนตรี
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ประเภท
โล

โล

โล

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
27
ด.ญ พิชญาภัค สรรพานิช เยาวชนดีเดนและนํา
ชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประเภททีม
วันที่ 9 มกราคม 2562
28
ด.ช.ศริสิทธิ์ ศรเพ็ญจันทร เยาวชนดีเดนและนํา
ชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประเภททีม
วันที่ 9 มกราคม 2562
29
ด.ญ.ภิชญาภา พิธิยานุวัตร เยาวชนดีเดนและนํา
ชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประเภททีม
วันที่ 9 มกราคม 2562
30
ด.ช. ชุติเดช อนุกูลวรรธกะ เหรียญทองแดง
ผลัดผสม4x100ชาย วันที่ 30 มกราคม 2562
31
ด.ช.ภูบดินทร เพชรชูศรี
1. เหรียญทอง ประเภท Individual 3–6-3
2. เหรียญทองแดง ประเภท Individual 3–3–3
วันที่ 20 มกราคม 2562
32
ด.ช.ชโณทัย เพชรชูศรี
1.ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Individual
3–6-3, เหรียญทอง ประเภท Individual
Cycle และไดรับรางวัลเหรียญเงินประเภท
Individual 3–3-3 วันที่ 20 มกราคม 2562
33
ด.ญ.เบญจวรรณ สวัสดีมงคล
1.ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Individual
3–3-3 วันที่ 20 มกราคม 2562
34

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักนายกรัฐมนตรี

1. กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่
40 จังหวัดนครสวรรค
1. WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championships ชิงถวย
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
1. WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championships ชิงถวย
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

1. WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championshipsชิงถวย
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ด.ช.กลวัชร ศรีสูงเนิน
WSSA 2019 School Battle Sport
1. เหรียญทองแดง ประเภท Individual Cycle Stacking Championshipsชิงถวย
2. เหรียญทอง ประเภท Team Time 3-6-3
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
Relay .
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
3. เหรียญทอง ประเภท Head To Head Cycle
Relay วันที่ 20 มกราคม 2562
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ประเภท
เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
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 วันที่
20 มกราคม 2562
36
ด.ญ.พนิดา ชื่นชูผล
1. เหรียญทองแดง ประเภท Individual 3–3-3
2. เหรียญทองแดง ประเภท Individual Cycle
วันที่ 20 มกราคม 2562
37
ด.ญ.วิรัญชนา สรรพนิช
1. เหรียญทองแดง ประเภท Individual 3–3-3
วันที่ 20 มกราคม 2562
38

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championships ชิงถวย
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championshipsชิงถวย
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championshipsชิงถวย
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ด.ช.ชัชนันท ศรีสวัสดิ์ 1.เหรียญทอง ประเภท 1. WSSA 2019 School Battle Sport
Team Time 3-6-3 Relay
Stacking Championshipsชิงถวย
และเหรียญทอง ประเภท Head To Head
ประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
Cycle Relay วันที่ 20 มกราคม 2562
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม
2. การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมปเอเชีย
Individual Cycle , เหรียญทองแดงประเภททีม ประจําป 2561 (WSSA 2018 ASIAN
Individual 3-3-3, เหรียญทองแดงประเภท OPEN SPORT STACKING
ทีม Individual 3-6-3, ไดรับรางวัลรุน 8 ป
CHAMPIONSHIPS ) ประเทศมาเลเซีย
เหรียญเงินประเภท Double Cycle และไดรับ
รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม Timed 3 - 6 3 Relay, เหรียญเงิน ประเภททีม Timed H-T-H
Cycle Relay วันที่ 2 ธันวาคม 2561
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ประเภท
เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

เกียรติบัตร
เหรียญรางวัล

ลําดับที่
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
39
ด.ญ.จุฑาบดี วิจัย
1. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Individual
3–3-3 ,เหรียญทองแดงประเภท Individual
3–6-3 และเหรียญทอง ประเภท Individual
3 – 3 –3 วันที่ 20 มกราคม 2562
2. เหรีญทองประเภทคูหญิง กีฬาสแต็ค (สาธิต)
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
40
ด.ช.พีรณัฐ รุจิขจรเดช
1.เหรียญเงิน ประเภท Individual 3 – 3 –3
วันที่ 20 มกราคม 2562

ชื่อหนวยงานผูใหรางวัล
1. WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championships ชิงถวย
ประทานพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
2. กีฬาสแต็ค (สาธิต) นักเรียน นักศึกษา
แหงชาติครั้งที่ 40 “นครสวรรคศึกษา
เกมส”
1. WSSA 2019 School Battle Sport
Stacking Championships ชิงถวย
ประทานพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผลงานนักเรียนดานวิชาการ
ประเภท
รางวัลเหรียญทองแดง
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 – 2

รางวัลเหรียญทองแดง
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3-4

รางวัลเหรียญเงิน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5-6

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1
1. เด็กชายวรกันต วิจิตรไพบูลย
2. เด็กชายรพีคยศ ไวกัณสุรส
3. เด็กชายเอกณัฏฐ อนิวรรตพงษ
4. เด็กชายธนภัทร โรจนาภานุกร
5. เด็กชายพีรพัฒน จันทรวัฒน
2
1. เด็กหญิงณัฐนันท อาจสาริกรณ
2. เด็กชายณภัทร
ศรวณียารักษ
3. เด็กหญิงวลิษชญา มวงศรี
4. เด็กหญิงชนาภา เถื่อนอาราม
5. เด็กชายธนดล
รัตนโนภาส
3
1. เด็กหญิงพริมา
พิพัฒนนราพงศ
2. เด็กชายรัตนธรรม ธรรมชูเชาวรัตน

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตร
AMC ครั้งที่ 7/2561

การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตร
AMC ครั้งที่ 7/2561

การแขงขันชิงแชมปคณิตศาสตร
AMC ครั้งที่ 7/2561
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ประเภท
ลําดับที่
รางวัลรองชนะเลิศ
4
อันดับที่ 4 ประเภท
high kyu มัธยมศึกษา
สาย 1
รางวัลรองชนะเลิศ
5
อันดับ 2
กีฬาหมากลอม
ประเภทชายคู
รางวัลรองชนะเลิศ
6
อันดับ 1 ประเภทต่ํา
กวา 8 kyu
รางวัลชมเชย ประเภท
7
สูงกวา 8 kyu
รางวัลชนะเลิศ
8
ประเภท kyu
รางวัลรองชนะเลิศ
9
อันดับ 2

รางวัลชมเชย

10

ชื่อ – สกุล
1. เด็กชายพัสกร ศรีบุญเจิรญ

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
การแขงขันหมากลอมเยาวชนชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

1. เด็กชายณัฐกิตต อริยฐานมานนท
2. เด็กชายพัสกร ศรีบุญเจริญ

การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46
“จันทบุรีเกมส”

1. เด็กชายศักยศรณ สุวัฒนากุลกิจ

การแขงขันหมากลอม รายการ 9 *
กาว Go tournament 2018

1. เด็กหญิงเขมกา เจรีรัตน

การแขงขันหมากลอม รายการ 9 *
กาว Go tournament 2018
การแขงขันหมากลอม รายการ 9 *
กาว Go tournament 2018
การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ
และนวัตกรรม กลุม STEM
เรื่อง กลองสําหรับการตรวจวัด
ปริมาณวิตามินซีดวยภาพถายดิจิตอล
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

1. เด็กชายพัสกร ศรีบุญเจริญ
1. นายณัฐภัทร ตั้งเสถียรกิจ

1. นายฐิติพัฒน ปาละกะวงศ
2. นายจิรวัฒน จุลสํารวล

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ
และนวัตกรรม กลุม วิทยาศาสตร
เรื่อง การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด
หยาบจากขาที่มีผลตอการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเพื่อ
ชวยยืดอายุของเสนลอดชอง

94

ประเภท
รางวัลชมเชย

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
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

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
การประกวดโครงงานดีเดนสะเต็ม
ศึกษารอบคัดเลือก ระดับ ม.ปลาย
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

10. นางสาวสุฑาทิพย สิมะรัตนมงคล

11. นางสาวทัตพร ระวรรณวงษ
12. นางสาวภัทรมน วัฒนาผาติ
13. นายกวี
สกุลอําไพ
14. นางสาวอิสรีย นําศรีเจริญสุข
15. นางสาวอรอนงค ถนอม
16. นางสาวเสาวนีย ไชยยันตบูรณ
17. นางสาวชนิษฐา เสาวนา
18. นางสาวปภาวรินทร

คลองมีคุณ

รางวัลชนะเลิศ

12

1. นายวฤนท วิไลประภากร
2. นายณัฐภัทร ตัง้ เสถียรกิจ

รางวัลชมเชย

13

1. เด็กหญิงณัฐพัทร วณิชยศักดิ์พงศ
2. เด็กหญิงสุฑามาศ สิมะรัตนมงคล

รางวัลเหรียญทอง (ทีม
ชาย)

14

1. เด็กชายชวิศภัฒน พิมสอน
2. เด็กชายอังศุธร งามประสิทธิ์
3. เด็กชายธีธัช
ความมานะ

การแขงขันกระบวนการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ระดับ ม. ปลาย
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
การแขงขันตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตร ระดับ ม. ตน
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร
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ประเภท
รางวัลเหรียญเงิน (ทีม
หญิง)

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
15
1. เด็กหญิงชุติกาญจน จรัลพงษ
2. เด็กหญิงฟองสม
แกวรอด
3. เด็กหญิงนัทธมน
ศรีบุญเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

16

1. เด็กชายคณิตกรณ
2. เด็กชายศิลปะชัย
3. เด็หญิงลีลาวดี

มูลชัยสุข
รตโนภาส
สุทํา

รางวัลชมเชย

17

1. เด็กชายเกริกเกียรติ สุดชู
2. เด็กชายธนกฤต
เทพสัตรา
3. เด็กชายกันตพงศ
อุดมศิลป

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร
การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร
การประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) เนื่อง
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป
2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จังหวัดสระแกว
รางวัลเหรียญเงิน

18

1. เด็กหญิงภวิษยพร

โพธิ์โต

รางวัลเหรียญเงิน

19

1. เด็กหญิงปาณิศรา ชํานาญศิลป
2. เด็กหญิงพริมา พิพัฒนนราพงศ

การแขงขันวาดภาพความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร เนื่องในงานสัปดาห
วิทยาศาสตร ประจําป 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จังหวัดสระแกว
การแขงขันตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตร ระดับประถมปลาย
เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
ประจําป 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม
2561 ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา จังหวัดสระแกว
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ประเภท
รางวัลเหรียญเงิน

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
20
1. เด็กหญิงธีรตา แดงชาวนา

รางวัลเหรียญเงิน

21

รางวัลเหรียญทอง

22

เหรียญทองแดง

23

เหรียญเงิน

24

เหรียญทองแดง

25

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
การแขงขันพูดทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เนื่องในงานสัปดาห
วิทยาศาสตร ประจําป 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จังหวัดสระแกว
1. เด็กหญิงชุติมา ทองผา
การแขงขันสิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุ
2. เด็กหญิงแพรวา วิเชียรแกวมณี
เหลือใชระดับมัธยมตน เนื่องในงาน
สัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จังหวัดสระแกว
1. นายณัฐภัทร ตั้งเสถียรกิจ
การแข ง ขั น ประการกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมปลาย เนื่อง
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป
2561 วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ศู นย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษา
จังหวัดสระแกว
1. เด็กหญิงอภิสรา
กอเจริญเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
2. เด็กหญิงอาริ อนัญญา โรห
ระดับมัธยมตน เนื่องในนิทรรศการ
3. เด็กหญิงธันยพร
จิรธรรมประดับ วันวิทยาศาสตร วันที่ 23-24 สิงหาคม
2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
1. นายกรรกฎ สมพงษ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
2. นางสาววริศรา คงคลาย
ระดับมัธยมปลาย เนื่องในนิทรรศการ
วันวิทยาศาสตร วันที่ 23-24 สิงหาคม
2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
1. นายณภัทร เจริญบูลยวิวัฒน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
2. นายพงศพร พุทธวงศ
ระดับมัธยมปลาย เนื่องในนิทรรศการ
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ประเภท

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล
3. นางสาวจิดาภา บัวนอย

เหรียญเงิน

26

1. นายปรวรรต อังศิริ
2. นายวีรชิต ศิริปุณย
3. นายณัฐนนท กลางแกว

รางวัลเหรียญทองและ
ถวยรางวัลถวย
ประทาน พระเจา
หลานเธอพระองค
เจาพัชรกิติยาภา

27

รางวัลรองชนะเลิศ
อับดับที่ 2

28

1. นายธนวัตร บุญดี
2. นายณัฐกิตต อริยฐานมานนท
3. นายพลวศิน พจนพิมล
4. นายพัสกร ศรีบุญเจริญ
5. นายสิรวิชญ ทิมสุวรรณ
6. นายธราธร เขียวขํา
7. นายติณณ ยังสมบูรณ
1. เด็กหญิงเขมิกา เจรีรัตน

คะแนนผานเกณฑการ
แขงขันภาษาอังกฤษ
เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 13

29

1. นายชวัลวิทย สีมาเอกรัตน

ไดเปนตัวแทนศูนยภาค
ตะวันออก
(รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 )

30

1. นายณัฐภัทร ตั้งเสถียรกิจ
2. นายวฤนท วิไลประภากร

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
วันวิทยาศาสตร วันที่ 23-24 สิงหาคม
2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
การประกวดสิ่งประดิษฐ
ระดับมัธยมปลายเนื่องในนิทรรศการ
วันวิทยาศาสตร วันที่ 23-24 สิงหาคม
2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
การแขงขันหมากลอม มัธยมลีก
ประจําป 2561 ในระดับ ดิวิชั่น 2

การแขงขันหมากลอม Women Go
Championship 2018 ประเภท
บุคคล Low Kyu ในวันที่ 26
สิงหาคม 2561 ณ ศูนยการคา
ฮาเบอร พัทยา จ.ชลบุรี
การแขงขันภาษาอังกฤษเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 13 (ถวยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กันยายน 2661 ณ โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย)
การแขงขันกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คายเวทีนักวิทยาศาสตร
รุนเยาวแหงชาติ ครั้งที่ 14
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ประเภท

ลําดับที่

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

31

รางวัลชมเชย

32

รางวัลชนะเลิศประเภท
บุคคล Low Kyu
ประถมศึกษา
ตอนปลาย สาย 3

33

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภท
บุคคล Low Kyu
มัธยมศึกษาตอนตน
สาย 1
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับประเภทบุคคล
High Kyu ม.ปลาย

34

35

ชื่อ – สกุล

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2561
ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ
1. นายพัสกร ศรีบุญเจริญ
การแขงขันหมากลอม Chiangmai
Open Go Tournament 2018
(จัดโดย ชมรมกีฬาหมากลอมจังหวัด
เชียงใหม ในวันที่ 27-28 ตุลาคม
2561 ณ อุทยานการคากาดสวนแกว)
1. นางสาวจิดาภา บัวนอย
การแขงขันคณิตศาสตร เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 20 ถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระ
พรหมมังคลาจารย ในวันที่ 3-4
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี
1. เด็กชายศักดิ์ศรณ
สุวัฒนากุลกิจ การแขงขันหมากลอม ACC 80th
Anniversary Standard Rating and
Friendship Game 2018 ในวันที่
11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ
1. นายพลวศิน พจนพิมล
การแขงขันหมากลอม ACC 80th
Anniversary Standard Rating and
Friendship Game 2018 ในวันที่
11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ
1. นายพัสกร ศรีบุญเจริญ
การแขงขันหมากลอม ACC 80th
Anniversary Standard Rating and
Friendship Game 2018 ในวันที่
11 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
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ประเภท
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
รางวัลชนะเลิศ
36
1. เด็กชายเอกณัฐ อนิวรรตพงษ
การแขงขันคณิตคิดเลข
เร็ว 3 ระดับชั้น ป.1-3

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแขงขัน
ตอบปญหาโปรแกรม
Kahoot
ระดับชั้น ม.1-3

37

1. เด็กหญิงพรนภา จันทโชติ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแขงขัน
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.
4-6

38

1. นายปฏิพัทธ สนรักษา

รางวัลชนะเลิศ การ
แขงขัน หมากลอม
ประเภท High Kyu

39

1. นายพัสกร ศรีบุญเจิรญ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแขงขัน
เลานิทานระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย ประเภท
นาฏศิลปจีน

40

1. เด็กหญิงกานตพิชชา ชุนหะศรี
2. เด็กหญิงกานตชนิต ชุณหะศรี

41

1. นางสาวสิริณัฏฐ คงฉับ
2. นางสาวสุนิสา ควรรับสวน
3. นางสาวณิชกานต พวงมณี
4. นางสาวธันยชนก ปนสํารวจ

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
การแขงขัน เนื่องในงานวันวิชาการ
ACSP Academic Show and
Share 2018 “Think Global , Act
Local” ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน
2561
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
การแขงขัน เนื่องในงานวันวิชาการ
ACSP Academic Show and
Share 2018 “Think Global , Act
Local” ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน
2561
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
การแขงขัน เนื่องในงานวันวิชาการ
ACSP Academic Show and
Share 2018 “Think Global , Act
Local” ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน
2561
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ
Active Play Active Learning
โรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันที่ 20-21
พฤศจิกายน 2561
การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ
Active Play Active Learning
โรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันที่ 20-21
พฤศจิกายน 2561
การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ
ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ
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ประเภท

ลําดับที่

รางวัลชมเชย ประเภท
การถักเชือกจีน

42

ชื่อ – สกุล
5. นางสาวสิริภัทร สิทธิวรรณธนะ
1. นางสาวปวีณา การินทร

รางวัลชมเชย ประเภท
การเขียนพูกันจีน

43

1. นางสาวสุชารัตน ปนแกว

รางวัลชมเชย ประเภท
ดนตรีจีน
โบราณ

44

1. นางสาวพรรณิภา พุมกุมาร

ไดรับรางวัลชมเชย
ประเภทการตัด
กระดาษจีน

45

1. นางสาวนัฏฐณิชา ปรีผอง

ชมเชย ประเภทรอง
เพลงจีน

46

1. นางสาวณัฐฐิญา กันภัย
2. เด็กหญิงธนกร ทรงบัณฑิตย

เหรียญทองแดง ลําดับ
ที่ 12 การแขงขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย
ป.4-ป.6

47

1. เด็กหญิงพรปวีณ สายัณหศิริ

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ
ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ
การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ
ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ
การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ
ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ
การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ
ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ
การแขงขันแสดงความสามารถพิเศษ
ดานภาษาจีน ชิงถวยสวางบริบูรณ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนสวางบริบูรณ
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุลราษฎรศึกษาลัย"
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ประเภท
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
เหรียญทองแดง ลําดับ
48
1. เด็กชายวรกันต วิจิตรไพบูลย
ที่ 4 การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร
ป.1-ป.3

รางวัลเหรียญทอง
ลําดับที่ 4 การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร
ป.4-ป.6

49

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข
2. เด็กหญิงปาณิศรา ชํานาญศิลป
3. เด็กหญิงเขมจิรา รัตนพิบูลย

รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแขงขัน
พูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu
Speech) ป.1-ป.3

50

1. เด็กหญิงนารา จาบถนอม

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล
ราษฎรศึกษาลัย"
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล
ราษฎรศึกษาลัย"
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล
ราษฎรศึกษาลัย"
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ประเภท
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
รางวัลเหรียญทอง รอง
51
1. เด็กหญิงศิขฎาญค ไวกัณสุรส
ชนะเลิศอันดับ 2 การ
แขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu
Speech) ป.4-ป.6

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การ
แขงขัน Multi Skills
Competition ป.4ป.6

52

1. เด็กหญิงวชิรญาณ วณิชยศักดิ์พงศ

รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 5การสรางภาพ
ดวยการฉีก ตัด ปะ
กระดาษ ปฐมวัย

53

1. เด็กหญิงกิรณา แสงดีจริง
2. เด็กหญิงรักขณา รัตนพงษ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ เกาลวณิชย

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล
ราษฎรศึกษาลัย"
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล
ราษฎรศึกษาลัย"
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
"สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล
ราษฎรศึกษาลัย"
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ประเภท
ลําดับที่
รองชนะเลิศอันดับ 1
54
การแขงขันตอบปญหา
วิชาการคณิตศาสตร
ระดับชั้น ป.4 – 6
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
55
การแขงขัน RAP THAI
Contest ระดับชั้น
ม.4 – 6

ชื่อ – สกุล
1. เด็กหญิงพริมา พิพัฒนนราพงศ
2. เด็กหญิงปาณิศรา ชํานาญศิลป

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแขงขัน

56

1. ด.ช.ณัฐกิตต
2. ด.ช.ศุภิรัต
3. ด.ช.พลวศิน
4. ด.ช.รุงรดิศ
5. นาย พัสกร
6. นายพีรศักดิ์

รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับ 16 การแขงขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทย
ม.1-ม.3

57

1. นางสาวกองเงิน เงินทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร
ม.1-ม.3

58

1. เด็กชายนฤนาท เจริญบูลยวิวัฒน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

e -Sport ROV

1. นายสหโอฬาร ธนิตโอฬาร
2. นายธนกฤต พะสีรัมย

อริยฐานมานนท
นําภา
พจนพิมล
อะจะระกุล
ศรีบุญเจริญ
บุญศรีพิทักษ

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ โรง
เรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันที่ 27
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี
การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันที่ 27
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี
การแขงขันเนื่องในวันวิชาการ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันที่ 27
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี
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ประเภท
รางวัลเหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับที่
1 การแขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
59
1. นางสาวจิดาภร บัวนอย

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.4-ม.6

60

1. นางสาวจิดาภา บัวนอย
2. นางสาวธรรมณัฐสรณ เกษมสุข
3. นายแทนกาย คําแหง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รางวัลเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันคิดเลขเร็ว
ม.1-ม.3

61

1. เด็กหญิงณิชา จิรพันธโชติกุล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท)
ม.1-ม.3

62

1. เด็กชายคณิตกรณ มูลชัยสุข
2. เด็กชายอัศมกรณ จิรเลิศวิทยาพร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ประเภท
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
รางวัลเหรียญทอง รอง
63
1. นายกฤษฎา ฉิมประเสริฐ
ชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท)
ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร
ม.1-ม.3

64

1. เด็กหญิงณัฐพัทร วณิชยศักดิ์พงศ
2. เด็กหญิงลีลาวดี สุทํา
3. นายศิลปชัย รตโนภาส

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร
ม.4-ม.6

65

1. นายณภัทร เจริญบูลยวิวัฒน
2. นายรุงรุจ ฐิตโชตินิมิต
3. นายวฤนท วิไลประภากร

รางวัลเหรียญทอง
อันดับที่ 4 การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3

66

1. เด็กชายคุณากร จินดาศักดิ์
2. นางสาวพิชามญชุ สุขพงษไทย
3. เด็กหญิงภัคพร ศรีวัฒนาเจริญ

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร
ประเภททดลอง
ม.4-ม.6

67

1. นางสาวกัญญาณัฐ ไพรินพาณิช
2. นางสาวชรินรัตน สุขสันติกูล
3. นางสาวณภัทร ศรีเจริญ

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ประเภท
รางวัลเหรียญทอง
อันดับที่ 5 การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภท
สิ่งประดิษฐ
ม.1-ม.3

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
68
1. เด็กชายคณิศร ตันสุวรรณรัตน
2. เด็กชายชวัลวิทย ปญญาดี
3. เด็กชายชัยอนันท สุขศิริ

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รางวัลเหรียญทอง
อันดับที่ 5 การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภท
สิ่งประดิษฐ
ม.4-ม.6

69

1. นายณัฐภัทร ตั้งเสถียรกิจ
2. นายพงศพร พุทธวงศ
3. นางสาววริศรา คงคลาย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร
(Science Show)
ม.1-ม.3

70

1. เด็กชายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ
2. เด็กชายธไนศวรรย จันทรเทศ
3. เด็กหญิงสิริยากร ตั้วมาก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รางวัลเหรียญทอง
อันดับที่ 4 การแขงขัน
การแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science
Show) ม.4-ม.6

71

1. นายกรรกฎ สมพงษ
2. นางสาวจิดาภา เจริญโภคยานนท
3. นางสาวพิมพลภัส แจงศรีสุข

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ประเภท
ลําดับที่
รางวัลเหรียญเงิน รอง
72
ชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร
ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญเงิน
73
อันดับที่ 8
การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร
ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทองแดง
74
อันดับที่ 11
การแขงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภท
บินนาน ปลอยอิสระ
ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทองแดง
75
อันดับที่ 10 การ
แขงขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทสามมิติ
(3D) ปลอยอิสระ
ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง รอง
76
ชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและ พล
ศึกษา ม.1-ม.3

ชื่อ – สกุล
1. เด็กชายชินพัฒน ปลาทอง
2. เด็กชายเกริกเกียรติ สุดชู

1. นายฌอน เช็พเพอรส
2. นายอภิวิชญ วิศาลเลิศศิริ

1. เด็กชายกันตพงศ อุดมศิลป
2. เด็กหญิงชุติมา ทองผา

1. เด็กชายณัฐกิตต อริยฐานมานนท
2. เด็กชายรุงรดิส อะจะระกุล

1. เด็กหญิงปณฑารี เปลื้องนุช
2. เด็กหญิงเพ็ญพาแสง ตันทอง

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ประเภท
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
รางวัลเหรียญทอง รอง
77
1. นางสาวพัขรี เติมวรรธนภัทร
ชนะเลิศอันดับที่ 2
2. นางสาววริศรา อนอมร
การแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ
การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble)
ม.1-ม.3

78

1. เด็กหญิงกัญญาณัญ เพิ่มพิมล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน วิจิตรสมบัติ

รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 8
การแขงขันเลานิทาน
(Story Telling)
ม.1-ม.3

79

3. เด็กหญิงปจจริญา นาสิงหรัชตะ
4. เด็กหญิงพลอยฝน อินทรโฆษิต
5. เด็กหญิงพัฒระวี จําเพียร
6. เด็กหญิงพิชชาพร นอยใจบุญ
7. เด็กหญิงมานฟา อินทรโฆษิต
8. เด็กหญิงรักคุณธรรม สุมประพาฬ
9. เด็กหญิงอินทิรา พึ่งดี
1. นางสาวธันยพร จิรธรรมประดับ

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขัน Multi
Skills Competition
ม.1-ม.3

80

1. เด็กชายภีมเดช วัฒนาผาติ

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ประเภท
รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแขงขัน
Multi Skills
Competition
ม.4-ม.6

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
81
1. นายชวัลวิทย สีมาเอกรัตน

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

รางวัลเหรียญเงิน
อันดับ 4 การแขงขัน
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ม.1-ม.3
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1. เด็กชายภาคภูมิ กุลิญาณวงษ
2.. เด็กหญิงอภิสรา กอเจริญเกียรติ

รางวัลเหรียญทองแดง
อันดับ 5 การแขงขัน
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ม.4-ม.6
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1. นายปฏิพัทธ สนรักษา
2. นางสาวรัชนีกร อินละมุ

รางวัลเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันเลาเรื่อง
จากภาพภาษาจีน ม.4ม.6
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1. นางสาวธนัชชา ชุณหะศรี
2. นายภูวเดช รัตนกรเกศ

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ประเภท
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
รางวัลเหรียญทอง รอง
86
1. นางสาวกนกพร กลิ่นอบเชย
ชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันเขียน
เรียงความภาษาจีน
ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทอง
อันดับที่ 7 การแขงขัน
การจัดสวนถาด
แบบชื้น
ม.1-ม.3

87

1. เด็กชายชวิศภัฒน พิมสอน
2. เด็กชายธีรัช ความมานะ
3. เด็กชายอังศุธร งามประสิทธิ์

รางวัลระดับเหรียญเงิน

88

1. นายอภิวิชญ วิศาลเลิศศิริ
2. นายพนธกร โอภาสตระกูล
3. นายฌอน เช็พเพอรส

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
ประจําปการศึกษา 2561 สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําป
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
เนื่องในงาน “วันนักประดิษฐ”
ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 2-6
กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพ
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11. ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน
รายงานผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
สถานที่สอบ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนเซนตหลุยสกับคะแนนเฉลี่ยของระดับ
จังหวัด
ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค และระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย(รอยละ)
คะแนน

วิชา

เต็ม

ร.ร.เซนตหลุยส

ระดับสังกัด

ฉะเชิงเทรา

ระดับจังหวัด

(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

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด,
ระดับภาค และระดับประเทศ พบวา รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกั ด
ระดับภาค และระดับประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ
รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ
รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
70.00
61.52

59.59

60.00
56.22

56.71

55.9

55.11
49.29

50.00

48.48
44.56

43.24

43.10

40.00

38.12

39.97 39.24

37.59
37.18

39.34

39.90 39.93

37.5

30.00

20.00

10.00

0.00
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ร.ร.เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

ระดับจังหวัด

คณิตศาสตร์
ระดับสังกัด(สช.)

ระดับภาค

วิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ
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รายงานผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
สถานที่สอบ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนเซนตหลุยสกับคะแนนเฉลี่ยของระดับ
จังหวัด ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค แลระดับประเทศ

วิชา

คะแนน

คะแนนเฉลี่ย(รอยละ)

เต็ม

ร.ร.เซนตหลุยส

ระดับ

ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

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

ระดับสังกัด (สช.) ระดับภาค ระดับประเทศ

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด ,
ระดับสังกัด(สช.) , ระดับภาค และระดับประเทศ

พบวา

รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ
รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ
รายวิชาวิทยาศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
70.00

60.00

58.30
53.39 53.81

54.29 54.42

50.00

39.44

40.00

35.16 35.82 35.43

34.87

34.27
31.91
28.43

30.00

29.23 29.45

30.40
28.54

29.09

36.10

30.04

20.00

10.00

0.00

ภาษาไทย
ร.ร.เซนตหลุยสฉะเชิงเทรา

สังคมศึกษาฯ
ระดับจังหวัด

ภาษาอังกฤษ
ระดับสังกัด (สช.)

คณิตศาสตร
ระดับภาค

ระดับประเทศ
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รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 สถานที่สอบ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนเซนตหลุยสกับคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับจังหวัด
คะแนน

วิชา

คะแนนเฉลี่ย(รอยละ)

เต็ม

ร.ร.เซนตหลุยส

ระดับสังกัด

ฉะเชิงเทรา

ระดับจังหวัด

(สช.)

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

ระดับภาค ระดับประเทศ

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา กับระดับจังหวัด, ระดับ
สังกัด(สช.) ระดับภาค และระดับประเทศ

พบวา

รายวิชาภาษาไทย มีระดับคะแนนเฉลี่ย 48.21 สูงกวาระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค และระดับประเทศ แตต่ํา
กวาระดับจังหวัด
รายวิชาสังคมศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 35.13 สูงกวาระดับสังกัด(สช.) แตต่ํากวาระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ
รายวิ ชาภาษาอั ง กฤษ มี ร ะดั บคะแนนเฉลี่ ย 34.71 สูง กวา ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บสั ง กั ด (สช.) ระดั บ ภาค
ระดับประเทศ
รายวิชาคณิตศาสตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 35.61 สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด(สช.) ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร มี ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย 30.78 สู ง กว า ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ สั ง กั ด (สช.) ระดั บ ภาค และ
ระดับประเทศ
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
60.00

48.21
50.00

48.08

48.94
45.23

47.31

35.13

40.00

35.35

35.35
34.27

35.16

35.61

34.71

34.38
31.38

32.50

31.41

31.35

30.78

31.79
30.82

30.72

30.00

30.57

30.23
29.99

20.00

10.00

0.00
ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ
ร.ร.เซนตหลุยสฉะเชิงเทรา

ภาษาอังกฤษ
ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด (สช.)

คณิตศาสตร
ระดับภาค

ระดับประเทศ

วิทยาศาสตร

30.51
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
12.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก
โรงเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ 1 – 3 ธันวาคม
2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน ซึ่งสรุปผล
การประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางตอไปนี้
มาตรฐาน
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการ
บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนน ที่ผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
ดานครู
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 24 ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
ดานผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความรูและทักษะเบื้องตน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนรักการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรู

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช

ดี
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดไตรตรอง และ
มีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช

ดี












จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ปรากฏวา การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุ ณภาพ
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. รองสองเมื่อวันที่ 2-4 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2550
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู และดาน
ผูบริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภายรวมตามมาตรฐานดังแสดงในตารางตอไปนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 2 พ.ศ.2549 – 2553
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ผลประเมิน
ผลประเมิน
คา
ประถมและมัธยมศึกษา
อิงเกณฑ
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย
ระดับ
คะแนน ระดับ
คาเฉลี่ย
คุณภาพ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดานผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหา ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต

3.14

ดี

3

ดี

3.07

ดี

3.22

ดี

3

ดี

3.11

ดี

3.14

ดี

3

ดี

3.07

ดี

3.04

ดี

3

ดี

3.02

ดี

3.48

ดี

3

ดี

3.24

ดี

3.27

ดี

3

ดี

3.14

ดี

3.22

ดี

3

ดี

3.11

ดี
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน :

ผลประเมิน

ประถมและมัธยมศึกษา

ผลประเมิน

อิงเกณฑ

คาเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3.39

ดี

3

ดี

3.20

ดี

2.94

ดี

3

ดี

3.01

ดี

4.00

ดีมาก

3

ดี

3.50

ดีมาก

3.86

ดีมาก

3

ดี

3.43

ดี

3.56

ดีมาก

3

ดี

3.28

ดี

3.60

ดีมาก

3

ดี

3.30

ดี

4.00

ดีมาก

3

ดี

3.50

ดีมาก

คาเฉลี่ย
ดานครู
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒ/ิ ความรู
ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบและ
มีครู เพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
องคกร/โครงสรางและการบริหารงาน
อยาง เปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อิงสถานศึกษา

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปรากฏวา การดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมและ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพระดับดี จํานวน 13 มาตรฐาน และมีคุณภาพระดับดีมาก จํานวน 1 มาตรฐาน
ในภาพรวมผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง
1. ผูเรียนระดับปฐมวัยควรไดรับการสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคจินตนาการโดยครูจัดกิจกรรมการประกวด
วาดภาพตามจินตนาการ/เลาเรื่องตามจินตนาการในระดับหองเรียน และชั้นเรียน เพื่อใหผูเรียนไดคิด และสรางสรรค
ชิ้นงานโดยอิ สระ นอกจากนี้ ควรจัดกิ จกรรมสง เสริม ให ผูเรี ยนรั กการอ า นโดยจั ดมุมหนั ง สือในห องเรี ยนมี หนั ง สื อ ที่
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน จัดเวลาที่แนนอนใหผูเรียนไดอานหนังสือที่ตนสนใจรวมทั้งใหผูเรียนเลาเรื่องนิทานที่ตนสนใจ
และจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะการสื่อสารโดยการใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เลานิทาน เลาเรื่องที่ผูเรียนประสบในแต
ละวัน ในการจัดประสบการณเรียนรูในหองเรียน
2. ผูเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ควรไดรับการพัฒนาดานระเบียบวินัยในการเขาแถวเคารพธงชาติ
ความสนใจในกิ จกรรมการเรี ยนและรั บผิดชอบงานที่ครูมองหมายรวมทั้ง การมีสัมมาคารวะตอ ผู ใหญ โดยครูสรางความ
ตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการมีวินัย และรับผิดชอบ และการมีสัมมาคารวะในการจัดกิจกรรมในหองเรี ยน
และการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู การมอบหมายใหเพื่อนเตือนเพื่อน พี่เตือนนอง และครูทุกคนดูแลแกไข
พัฒนาผูเรียน
3. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะการคิดสังเคราะหและคิดนอกกรอบ โดยครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนคิดสราง
ชิ้นงานใหม ๆ ดวยตนเอง เชน การแตงเรื่องสั้น การทําโครงการ การทําหนังสือเลมเล็ก การแตงบทละคร การใหสรุป
ความรูที่เรียน โดยครูใหผูเรียนปฏิบัติทุกกลุมสาระการเรียนรูและทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ตลอดปการศึกษา
4. ครูระดับปฐมวัยควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรักการอานโดยจัดมุมหนังสือในหองเรียน จัดเวลาที่แนนอนให
ผูเรียนไดอานหนังสือตามที่ตนสนใจรวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกคิด ฝกทํา ฝกแกปญหา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ในหองเรียนโดยการสรางสถานการณและบทบาทสมมุติ
5. ครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ควรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีทักษะในการควบคุมผูเรียน
โดยการถามใหผูเรียนตอบ ปรับวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา ใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้ง
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูเรียนตามที่ครูมอบหมาย ควรไดรับการกระตุนจากผูบริหารใหทําการวิเคราะหศักยภาพ
ผูเรียนแตละคนรวมทั้งศึกษาขอมูลสวนตัวของผูเรียนแตละคนเพื่อครูเขาใจผูเรียนและวางแผนแกไขพัฒนาไดเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน รวมทั้งการสนับสนุนใหทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกคน
6. สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนโดยนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การจัดประสบการณ รวมทั้งควรจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตยเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูบทบาทของผูนําและผู
ตามที่ดีในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
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7. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดเก็บขอมูลผูเรียนแตละคนอยางมีระบบ มีขอมูลทุกดาน ขอมูลเปนปจจุบัน
ทําใหครูสามารถวิเคราะหขอมูลนักเรียน เพื่อใหครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลทําใหสามารถแกไขและพัฒนาผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม รวมทั้งจัดระบบการสงตอขอมูลแตละระดับชั้นอยางชัดเจนและสงเสริมใหมีการนําผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
8. สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาใหสม่ําเสมออยางนอย 2 เดือน/ครั้ง และนําผลการ
ประชุมไปพัฒนาสถานศึกษา
นวัตกรรมและสิ่งดีเดน รวมทั้งการปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษาสถานศึกษามีการปฏิบัติเปนเลิศคือ
- การจัดทําธนาคารโรงเรียนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักการออม โดยผูเรียนเปนผูดําเนินการ รับฝากและถอนเงิน
- โครงการบัญชีสานฝนตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อฝกใหผูเรียนวางแผนในการใชเงินอยางเหมาะสมและเห็น
คุณคาของเงิน
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีจุดเดนคือผูบริหารมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการทํางานมีความคิดริเริ่มและมี
วิสัยทัศนในการพั ฒนาสถานศึกษา สถานศึกษามีความพร อมทางดา นอาคารสถานที่ มีสื่ออุปกรณการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัยเพียงพอ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่สงเสริมความสามารถของผูเรียนทั้งทางดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร มีโอกาสคือเปนสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย ไดรับการสนับสนุนในดานการบริหารจัดการและดานวิชาการ ศิษยเกาคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ดังนั้นทิศทางในอนาคตมีดังนี้
1. เปนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนวิชาการมุงผลิตผูเรียนใหมีความสามารถทางการเรียนมีความรู
พื้นฐานที่ดีในการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาที่ระดั บที่สูงขึ้ น โดยจัดการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหมี
ประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีการใชสื่อการเรียนที่ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม จัดการเรียนการสอนโดยมีศูนยการเรียนรูเพื่อใหครู ผูเรียน บุคลากรตาง ๆ ในสถานศึกษาสามารถเขาไปศึกษา
หาความรูไดดวยตนเอง
2. เปนศูนยกลางการสงเสริมความสามารถดานศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลปที่สามารถใหความรูกับผูเรียน ชุมชน
เนื่องจากสถานศึกษามีความพรอมทั้งทางดานบุคลากรและสถานที่ นอกจากนี้ยังเปนสถานศึกษาที่ฝกผูเรียนใหคนหาทักษะ
ความสามารถของตนเองดานศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนไดเต็มศักยภาพ
11.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน
2555 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตรารางสรุปผลไดดังนี้
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ระดับการศึกษาปฐมวัย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวบงชี้ที่
1
2
3
4
5
6
9

8

11

9

12

10

6

11

7

12

10

ชื่อตัวบงชี้
เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปน
สําคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี
ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามกลุมตัวบงชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัน
ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนเด็กเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปน
เลิศที่สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

นักหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
31.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

15.00

12.50

ดี

5.00

4.89

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.00

ดี

นักหนัก
คะแนน
2.50

คะแนน
ที่ได
2.50

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

100.00

92.89

ดีมาก
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การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
@ ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป  ใช  ไมใช
@ มีตัวบงชี้ที่ไดรับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้จาก 12 ตัวบงชี้  ใช  ไมใช
@ ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ใช  ไมใช
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ชื่อตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดวยอารมณและจิตใจสมวัย
ตังบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.00

ดี

2.50

2.50

ดีมาก
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ชื่อตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
กลุมตัวบงมาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนเด็กเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

15.00

12.50

ดี

2.50

2.50

ดีมาก

35.00

31.00

ดี

5.00

4.98

ดีมาก

100.00

92.89

ดีมาก
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ไดแก
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ตัวบงชี้ที่
1
2
3
4
6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

5

ชื่อตัวบงชี้
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง
ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตนสังกัด
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกกลุมตัวบงชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปน
เลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00

9.77
9.90
9.87
9.53
12.21
9.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.98

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

90.16

ดีมาก
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
@ ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป  ใช



ไมใช

@ มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้ ไป



@ ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน ไป



ใช



ไมใช

ใช  ไมใช

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.77
9.90
9.87
9.53
12.21

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่วาดวยการบริหารการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปน เลิศที่สอดคลอง
กังแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการนอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถาน
ศึกษาและตนสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

10.00

9.00

ดีมาก

5.00

4.98

ดีมาก

100.00

90.16

ดีมาก
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จุดเดน
1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑที่กําหนด แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ
ตาง ๆ ไดเปนอยางดี สามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด สิ่งมอบเมาและอบายมุขตาง ๆ รูจักวิธีดูแลรักษา
ตนเองใหปลอดภัยจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไมรูตัว มีความมั่นคงทางอารมณกลาแสดงออกอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับวัย ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความสุภาพออนโยน มีความสุขกับการเรียน และมีพัฒนาการ
ดานสุนทรียภาพเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เปนลูกที่ดีของพอแม หรือ
ผูปกครองเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
เกณฑที่หลัก สูตรกํา หนดมี น้ําใจช วยเหลือพอแม ชวยเหลือโรงเรียน และชวยเหลือสังคม มีความใฝรูและ
เรียนรูอยางตอเนื่อง รูจักคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสานสนเทศ สามารถเรียนรูผาน
ประสบการณ ตรงร วมกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ในและ นอกสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง มี ค วามสามารถด า นการคิ ด และมี
ความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาคือ “จริยธรรมเดน เนนจิตตารมณ” เปนผลใหผูเรียนมี ความ
สุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ มีน้ําใจชอบชวยเหลือผูอื่น ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษาคือ “ศิษยเซนตหลุยส สวัสดีนอบนอม” รูจักทักทายดวยการไหว และกลาว
ทักทายด วยถ อยคํ า สุภาพ และผลการดํ า เนิ นงานโครงการพิ เศษเพื่ อสง เสริ ม บทบาทของสถานศึ กษา คือ
“โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ” ใหผูเรียนได เรียนวิ ชา Math, Science,
Social, English, Computer และ Moral เป นภาษาอัง กฤษ ผลการดํ าเนิ นงานประสบผลสํา เร็ จ เป น
อยางดี
2) ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งผล
การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหผูเรียน
มีการพัฒนาที่ ดีขึ้น ครูมีความมุงมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปน สํา คั ญ
และสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูทั้งดานการอบรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน และการ
ควบคุมคุณภาพขอสอบใหมีประสิทธิผล และสงเสริมใหครูทุกคนจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก สามารถจัดไดตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุ ณภาพภายใน มีพัฒนาการของการประกั นคุ ณภาพภายในโดยสถานศึก ษาและต น สัง กั ด และมี
พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ
ชัดเจน
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จุดที่ควรพัฒนา
1) ผลการสอบ O-NET ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
2) การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะสอนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการใชสื่อใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
ข อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นาตามกฎกระทรวงว า ด ว ยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2553
1. ดานผลการจัดการศึกษา
1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยูแลว แตควรควบคุมน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายให
เปนไปตามเกณฑ รูจักดูแลตนเองใหปลอดภัยจากปญหาทางเพศ ยาเสพติด รวมทั้งพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และกีฬา โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2) ผูเรียนมี คุ ณธรรม จริยธรรม และคา นิ ยมที่ พึง ประสงค ดีอ ยู แ ลว แตสถานศึก ษาควรสง เสริม การจั ด
กิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดเปนนโยบายของสถานศึกษาใหครบถวนและครูควรสอดแทรกคุณลักษณะการเปนนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน โดยควรดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3) ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่องดีอยูแลว แตควรสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอก สงเสริมการเรี ยนรูการทํ าโครงงานตามกลุม สาระการเรี ยนรู ตาง ๆ โดยควรดํา เนินงานอยางเป นระบบและ
ตอเนื่อง
4) ผูเรียนคิดเปน ทําเปนดีอยูแลว แตควรฝกใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติกิจกรรม
จริง ฝกการทํางานเปนทีมและฝกทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุม โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
5) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลการสอบ O-NET ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ใหสูงขึ้น โดยครูเนนใหผูเรียน
ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจใฝรูใน 3 กลุมนีม้ ากขึ้น และสง
เสริรวมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น โครงการ Intensive Course กิจกรรมจัดติวใหกับนักเรียนเตรียมสอบ O-NET โครงการเพชร SLC กิจกรรม
เขารวมการแขงขันทักษะดานวิชาการทั้งหนวยงานภายในและภายนอก กิจกรรมประกวดโครงงาน โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาการ กิจกรรมคายวิชาการ โครงการคายเพื่อนักบุญมงฟอรต เปนตน
6) สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษาดี อยูแลว แตควรสงเสริมใหผูเรียนมีการดําเนินชีวิตตามแบบทานนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ
มงฟอรต ซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความรับผิดชอบ ความทุมเท ความเสียสละ ความวิริยะ ความนอบนอม การอุทิศตน
และการเปนแบบอยางที่ดี โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ดีมากอยู
แลว แตควรจัดกิจกรรมสงเสริมจุดเนน จุดเดนของสถานศึกษาให หลากหลาย เพื่อใหไดรับการยอมรับจากชุมชนและ
องคกรภายนอกสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
8) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยูแลว แตควร
จัดกิจกรรมสงเสริมโครงการพิเศษของสถานศึ กษาให หลากหลายมากขึ้ น เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซี ยน โดยควร
ดําเนินงานอยางเปนระบบตอเนื่อง
1. ดานการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยูแลว
แตควรพัฒนา สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมีความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู และมีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2) สถานศึกษามีผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยูแลว แตควรวิเคราะหขอเสนอแนะของ สมศ. นําผลการวิเคราะหมากําหนดเปนนโยบาย
ในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามข อ เสนอแนะให ค รบถ ว น และดํ า เนิ น การปฏิ บั ติ เพื่ อ ส ง เสริ ม กลยุ ท ธ (ข อ 13 )
เรื่องกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาโดยการดําเนินงานอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง
2. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูทุกคนควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู เรื่องการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
เชน มีมุมสื่อ มุมหนังสือสําหรับศึกษาคนควาในห องเรียน มุมผลงานที่แสดงความกาวหนาทางการเรียนของผู เรี ย น
การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะสอน ใหเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา ขนาดของ
จอภาพ ความชัดเจนของสื่อ แสงสวางภายในห อง และจํานวนผูเรียน และควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ ใชสื่อใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เปนระบบอยูแลว แตควรจัดอบรมใหความรูเรื่องมาตรฐาน
การศึกษา และวิธีกาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหแกครูและบุคลากรในการวางแผนพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง และเปนต นแบบใหแกสถานศึกษาในกลุมสถานศึกษาเอกชน และ
สถานศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจมาเยี่ยมชม โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกดานภายใน 2 ป
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติทีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
1. SWIS สารสนเทศแหงการเรียนรู
ปจจุบันการศึกษาผานระบบออนไลนเปนสิ่งสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมากดังนั้นการจัดทํา “SWIS
สารสนเทศแห ง การเรี ย นรู ” เป น การนํ า แนวคิ ด ในการนํ า ระบบ SWIS ( School Web- based Information
System) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการบริหารจัดการของสถานศึ กษา
มาผนวกรวมเขากับกระบวนการจั ดการเรียนรูของสถานศึกษาบนระบบออนไลนเพื่อเป นแหลงการเรียนรูที่สงเสริม ให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมีความรูทั้งใน
ดานสารสนเทศทั่วไปของสถานศึกษา และความรูทั่วไปจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. 84 ฐานความรูตามรอยพอหลวง
โรงเรียนเซนต หลุยส ฉะเชิง เทรา เห็นควรให ผูเรี ยนได เรี ยนรูพ ระราชกรณี ยกิ จของพระองค จึง ได จั ด
โครงการฐานความรูตามรอยพอหลวง จํานวน 84 ฐานขึ้น และจะจัดทําเพิ่มที่ละฐานใหผูเรียนไดเรียนรู ซึ่งสอดรับกับ
การปฏิรูปการศึกษาที่ใหความสําคัญเรื่องการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยสถานศึกษาไดรวมกันวางแผน
กําหนดรายชื่อ กําหนดสถานที่ และจัดทําฐานการเรียนรูจํานวน 84 ฐานรวมกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการ โดยทํากิจกรรมธุดงคศึกษา ตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนละ
1 ครั้ง โดยกําหนดเปนปฏิทินใหทราบ
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาผูเรียนผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ด วยตนเอง รั ก การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ งโดยกํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.
2559-2564 และแผนปฏิบั ติงานประจํ า ป ก ารศึ กษา 2561 และหลั ก สู ตรของสถานศึ ก ษา รวมไปถึง นโยบายการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
และสื่อตางๆ รอบตัว มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรู
รวมกัน เทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน โรงเรียนไดการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถคนควาขอมูลความรูทั้งที่เปนเอกสารและสื่อไดจากหองสมุดและแหลง
การเรียนรูตาง ๆ ที่โรงเรียนไดจัดไวอยางหลากหลาย เชน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุทยานการศึกษา
เซนต หลุ ยส สวนพฤกษศาสตร และฐานความรู ที สามารถพั ฒ นาผู เรี ยนให มี ค วามคิ ดสร า งสรรค สั ง เคราะห
วิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของตนเองได มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลยอดนักอานใหกับนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานรูปแบบตาง ๆ เชน ธุดงคศึกษา การจัดนิทรรศการ วันสําคัญตางๆ กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมการแขงขัน
ตอบคํ า ถามสารานุก รมไทย กิ จกรรมห อ งสมุ ด โครงการโรงเรี ย นแสนดี กิ จ กรรมแข ง ขั น ตอบคํ า ถามอาเซี ย น
360 องศา กิจกรรมตอบปญหาพระราชประวัติและหนังสือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรม
ยอดนักอานดีเดนประจําปการศึกษา 2561 กิจกรรมบรรณารักษอาสาดีเดน ปการศึกาษา 2561 โครงการสัปดาห
หองสมุด
โรงเรียนไดสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยจัดใหมีหองเรียน Robotic, หองเรียน STEM,
หองเรียนพหุปญญา ( MILP ) และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน (Project ) ใหนักเรียนทุกระดับชั้น
จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน การจัดกิ จกรรมวัน สุ นทรภู การจัดกิ จกรรมวันภาษาไทย ไดมีการสง เสริ ม ให
นักเรียนมีการแขงขันการแตงคําประพันธ การแตงโคลง กลอน การอานรอยแกวรอยกรอง การเขียนเรียงความ
สงผลใหนักเรียนโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนผูที่รักการอาน และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนครูผูสอนทุก
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ใช วิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ เ น น จากสภาพจริ ง โดยนั ก เรี ย นได เ ขี ย นรายงาน การสรุ ป ผล
การรายงานผล ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม การมีสวนรวมของผูเรียนเปนรายบุคคล
โรงเรียนมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีการรูเรียนรู คนควาหาความรูดวยตนเองและเรียนรูแบบกลุม
กับเพื่อนเพื่อเรียนรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องคความรูและวิธีการเรียนรูระหวางกัน แบงหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกันไดอยางเหมาะสมหลากหลาย เพื่อเปนการสงเสริมการทํางานเปนทีมของผูเรียน
อยางมีระบบ ขั้นตอน วางแผนการทํางาน ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข
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การทํางานเปนระยะ ๆ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค ที่ตั้ง ไว เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนธนาคารรีไซเคิลกิจกรรม
ธุดงคศึกษา 8 กลุมสาระ กิจกรรมโครงงาน 8 กลุมสาระฯ เปนตน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารใน
การสืบคน และนําเสนอขอมูล ผลงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพโดยโรงเรียนไดจัด
ใหมีหองปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนอยางครบถวน มีศูนยใหบริการดานอินเทอรเน็ตเพื่อให
ผูเรียนไดเขาใชบริการสืบคนขอมูล ซึ่งโรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักเรียน เชน กิจกรรมประกวดโครงงาน
โครงการ Academic Day ไดรับการสงเสริมดานเทคโนโลยี จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เปนตนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดกิจกรรมโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนใฝรู แสวงหาความเชื่อคานิ ยม
วิถีชีวิตของคนในทองถิ่นและนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน (BSG) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบธุดงคศึกษาทุกระดับชั้น โดยการจัดกิจกรรมธุดงคศึกษาตามวันสําคัญตาง ๆ และมีการ
เชิญวิทยากรมาใหความรูในเรื่องของภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมให ผูเรียนมีวิจารณญาณอยางฉันท มิ ตร
(BSG) มี ก ารจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาต า งประเทศและภาษาจี น โดยผูเรี ยนได เรี ยนรู ภ าษา
วัฒนธรรมจากครูผูสอนที่เปนชาวตางประเทศและไดมีการจัดกิจกรรมตามวันสําคัญสากลและของไทยมีการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกสถานที่เพื่อใหผูเรียนมีความเขาในความแตกตางของวัฒนธรรมแตละประเทศและไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรมอยางสรางสรรค
ฝ า ยวิ ชาการได กํ า หนดให ค รู ผู ส อนทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู จั ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ที่ ทํา ให ผู เ รี ย นได มี
ความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและเขียน โดยมีการทดสอบและเก็บคะแนนจากแบบทดสอบทั้งในระหวางเรียน
และการสอบปลายภาคเรียน นอกจากนี้ยังมีการสอบซึ่งประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียนสื่อความ ซึ่งจะมีการ
รายงานผลการสอบของแตละรายวิชาไวอยางชัดเจน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยการใชแฟม สะสม
ผลงานเปนการพัฒนาความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลูกฝงใหนักเรียนมี นิสัยรักการทํางาน เกิดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง สรางองคความรูและเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง
โดยการใหนักเรียนจัดทํา แฟมผลงานของตนเอง โดยใชทักษะในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ และ
ไดจัดใหมีกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโครงการ
Academic day ซึ่งนักเรียนทุกคนมี สวนรวมและฝกการทํางานอยางเป นระบบและเหมาะสมตามวัยของนัก เรี ย น
และจัดใหมีโครงการเพชร SLC เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียนโดยสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู มีผลงานและไดรับรางวัลทั้งระดับประเทศ เขตพื้นที่และระดับจังหวัดนอกจากนี้ยัง
จัดกิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงผลงานความคิดสรางสรรค ใน
โอกาสตางๆ มีการแสดงผลงานดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
ยั ง จั ด ให มี กิ จกรรมพั ฒ นาทั ก ษะวิ ชาการ ซึ่ ง ประกอบด ว ยกิ จกรรมค า ยของแต ล ะกลุ ม สาระการเรี ยนรู เช นค า ย
วิ ท ยาศาสตร ค า ยคณิ ต ศาสตร ค า ยสั ง คมศึ ก ษาและภาษาไทย กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะด า นการสื่ อ สาร
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โดยใชภาษาอังกฤษ ( Interview Test ) เปนการพัฒนาทักษะกระบวนการและการบูรณาการความรูในทุกสาขาวิชา
ต าง ซึ่ ง สามารถนํ า มาประยุก ต ใช ใหเกิ ดประโยชน ได ในชี วิตจริง โดยผา นการจั ดประสบการณ ก ารเรี ยนรู ภายนอก
หอ งเรี ยน จากแหล ง การเรี ยนรู ที่หลากหลายในสัง คม โดยผานประสบการณ โ ดยตรง ที่ทุกกลุม สาระสร า งสรรค
กิจกรรมจากแหลงการเรียนรูภายนอก
งานหองสมุดรวมกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดใหมีโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยจัดใหมีสมุด
บันทึกการอาน เพื่อใหนักเรี ยนทุ กคนในโรงเรียนได มี การเขียนสรุ ปความและวิเคราะหเรื่องที่ อา น นอกจากนี้ ง าน
หองสมุดยังจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6 กิจกรรมสงเสริมการ การแขงขันประกวด
ภาพถายในหัวขอ การอาน สานปญญา พัฒนาสมอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานวัดและประเมินผลไดจัดทําแบบสรุปผลการประเมินดานการอาน แบบสรุปผลการประเมินดานการคิ ด
วิเคราะห แบบสรุปผลการประเมินดานการเขียน แบบสรุปผลการประเมินดานการอาน การคิดวิเคราะหและเขียนสื่อ
ความ แบบประเมินคุ ณลั กษณะของนัก เรียน แบบสรุปผลการประเมิ นกิ จกรรมพั ฒนาผูเรี ยน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมชมรมของผูเรียนตลอดปการศึกษา
งานหลักสู ตรและการจั ดการเรี ยนการสอน กําหนดใหครู ผูสอนวางแผนการเรี ยนรู เพื่ อใหมีการประเมิ น
นักเรียนทั้งทางดานความรูและ กิจกรรมซึ่งสงเสริมใหผูเรียนมีการใชสํานวน ภาษาของตนเองในการสื่อความ การเขียน
Mind Map การเรียนการสอนในรูป STEM การทํางานกลุม การทํารายงาน และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
เปนตน ซึ่งทุกกิจกรรมจะสงเสริมใหนักเรียนรูจักการแกปญหา มีวิธีการนําเสนอผลงานใหนาสนใจ และวางแผนงาน
อยางเปนระบบ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสงเสริมกระบวนการคิด วิเคราะหและการวางแผนของนักเรียนโดย
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน โดยใหนักเรียนทุกระดับชั้นมีการจัดทําโครงงานพรอมทั้งการนําเสนอป
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักการวางแผนการทํางานและการคิดวิเคราะห แกปญหา นอกจากนี้การเรียน
การสอนจะมี กิ จกรรมฝ ก ให นัก เรี ยนรู จัก คิ ด วิ เคราะห คิ ดสั ง เคราะห มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ในการทํ า งาน ได แ ก
การทดลองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร การเรียนรูโดยกรณีศึกษา
โรงเรียนมีก ารจั ดกิ จกรรมการประกวดโครงงาน โดยนักเรีย นทุ กระดั บชั้ นมี ก ารแบ ง กลุ ม จั ด ทํ า โครงงาน
แลวทํ า การคั ดเลือ กโครงงานที่ ชนะเลิศ ในแต ละห อง มาเป นตั วแทนในการแข ง ขั นการประกวดโครงงานในระดั บ
โรงเรี ยนอี ก ครั้ ง โดยได เรี ยนเชิ ญคณะกรรมการจากภายนอกมาเป นคณะกรรมการในการประเมิ นผลโครงงาน
ของนักเรียน (เอกสารการประกวดโครงงาน)
โรงเรียนจัดกิจกรรมกรี ฑาสีโดยใหนักเรียนมี สวนรวมกั นทํางานในการวางแผนการจัดกิจกรรมกรี ฑาสีซึ่ง
นักเรียนเปนผูจัดและวางรูปแบบของการทํางานทั้งหมดโดยมีครู เปนที่ ปรึกษาคอยให คําแนะนํา นักเรียนเท า นั้ นซึ่ ง
นักเรียนก็จะมีการแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันรวมถึงนักเรียนไดมีการทํางานกับคนอื่นมีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน (โครงการ
แขงขันกรีฑาสี )
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โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการจัดแสดงทางวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดมีการจับกลุมและทําการวางแผน
ฝ ก ฝนและปรั บ ปรุ ง การแสดงกิ จ กรรมทางวิ ท ยาศาสตร ใ ห กั บ กรรมการและผู ที่ เข า ชมได เ ข า ใจถึ ง หลั ก การทาง
วิทยาศาสตร และตื่นเตนไปกับการแสดงที่นักเรียนไดออกแบบ
โรงเรียน จัดใหมีโครงการอาสาจราจร โดยใหนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา
ที่ผานการฝกอบรมลูกเสือจราจรทําหนาที่อํานวยความสะดวกดานจราจร ภายในโรงเรียน มีการจัดอบรมนักเรี ยน
เพื่อเพิ่มทักษะทางดานจราจรที่ถูกตองใหกับนักเรียน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานระบบจราจรมีการสรางขวัญ
กําลังใจใหกับนักเรียนที่เขารวมโครงการโดยการมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่มีความเสียสละเพื่อสวนรวม
โรงเรียนจัดใหมีการเรียนรูเรื่อง ภูมิปญญาไทย โดยนักเรียนไดฝกปฏิบัติอาชีพตางๆ จากภูมิปญญาทองถิ่น
ภายในชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา มาใหความรูและเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีแนวทางในการนํา
ภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นของตนไปใชในชีวิตประจําวันได
โรงเรี ยนจั ด ให มี กิ จกรรมท องศั พ ท นัก เรี ย นมี ค วามตั้ ง ใจ กระตื อ รื อร นในการสื บ ค นและเรี ย นรู คํ า ศั พ ท
ภาษาอั ง กฤษ มี ความพากเพี ยรในการฝกฝนการสะกดคํ า ทอ งจํา คํ า ศั พท พร อมทั้ ง ความหมาย ตั้ง ใจฝกฝนการ
ท อ งศั พ ท แ ละรั บ คํ า ชี้ แ นะจากครู ตลอดจนพั ฒ นาตนเองอย า งสม่ํ า เสมอ จนสามารถใช คํ า ศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษ
ในการสื่อสาร แขงขัน และสามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนได เชน กิจกรรม Morning Program
การมี ส ว นร วมในการวางแผนการทํ า งานกั บ หมู ค ณะ ผูเ รี ย นปฏิ บัติ ตามกฎ ข อ ตกลงในการอยู ร ว มกั น
เนื่องจากโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีคูมือนักเรียนแจกใหกับนักเรียนทุกคน เพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกัน และ
ผูเรียนสวนใหญ ปฏิบัติตามกฎ และขอตกลงที่โรงเรียนกําหนด ดานการจัดการเรียนการสอนไดเนนใหนักเรียนได ทํา
โครงงานทุกคนเพื่อฝกใหนักเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห รูจักการวางแผนในการทํางานเปนทีม สงเสริมใหนักเรียน
กลาพูดกลาแสดงออก การเสริมสรางความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเอง (คูมือนักเรียน)
ความสามารถในการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม ซึ่งครูผูสอนทุกทาน ไดจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
และการทํางานรวมกัน ในรูปแบบกลุม ทั้งในดานวิชาการ และกิจกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําโครงงานของนักเรียน
ทุกคนทุกระดับชั้น เพื่อฝกใหนักเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห รูจักการวางแผนในการทํางาน สงเสริมใหนักเรียนกลา
พูดกลาแสดงออก การทํางานเปนทีม การเสริมสรางความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเอง (เอกสารการประกวด
โครงงาน)
การแสดงความคิ ด เห็ น อย า งสร า งสรรค แ ละมี เหตุ ผล ยอมรั บ ความคิ ด เห็ นของเพื่ อ น โดยมี ก ารเตรี ย ม
ความพรอมผูเรียนใหเปนผูใหญที่ดีในสังคม การสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจักระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑและ
กติกาตลอดจนรู จักรับผิดชอบหนาที่ ที่ตนพึงมี ตอหมู คณะ ชุมชน และสังคมไดอยางเหมาะสม ผานกิจกรรมการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน การเลือกหัวหนาหอง การประกวดโครงงานโดยตั้งคณะกรรมการของหองรับผิดชอบตัดสิน
(เอกสารการประกวดโครงงาน, งานสภานักเรียน)

139

การเปนผูนํา และผู ตามที่ ดี โดยจั ดใหมีกิ จกรรมพั ฒ นาผู เรี ยน เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะชี วิ ต มี ก ารสอนวิ ชาลู ก เสือ เนตรนารี ในทุกสัปดาห เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ทุกระดับชั้น ทุกปการศึกษา ฝกความเปนผูนํา ผูตามที่ดี มีการเขา
คายอบรมนายหมู-กองรอยอาสา ทุกปการศึกษา เพื่อใหมีทักษะผูนําที่ดี (เอกสารงานลูกเสือ) กิจกรรมวันสําคัญทาง
ลูกเสือ กิจกรรมเขาคายงานชุมนุมคณะลูกเสือแหงชาติ
การมีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานการทํางานรวมกับหมูคณะจนบรรลุผลสําเร็จโดยจัดใหมีชมรมต างๆ
ภายในโรงเรียน นักเรียนไดมีการจัดตั้งชมรมตามความสนใจและความถนัดโดยมีครูเปนที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา และ
อยางใกลชิด จนนักเรียนสามารถนําผลงานมาจัดแสดง สรางความภาคภูมิใจแกตนเองและหมูคณะ (เอกสารใบสมัคร
ชมรม, เลมชมรม)
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดใหมีแนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดมี
ความรู ความเขาใจ ในอาชีพตางๆ และมีแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต สนับสนุนให
ผูเ รียนแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถในผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและบุคคลภายนอกไดรับรู รวมทั้งสงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความ
พร อ มการเข า สู ประชาคมอาเซี ยน เพื่ อใหเกิ ดทัก ษะชี วิต และสามารถเอาตัวรอดได ในสังคม ตามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง” โดยประสานงานกับผูปกครองของนักเรียน ที่ประกอบอาชีพตางๆ เขามาแนะนําอาชีพเฉพาะดานให กั บ
ผูเรียนไดเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจในอนาคตนอกจากนี้ ยังมีการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ประกอบอาชีพตางๆ เขามาสาธิต ใหความรูโดยจัดเปนฐานการเรียนรู และใหผูเรียนแวะเวียนเขามาศึกษาเปน
กลุม ๆ ไดสัมผัสกับอาชีพตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ทําใหผูเรียนเขาใจ มีขอมูลในดานอาชีพนั้นๆ ตามความ
สนใจอีกทั้ง ยังมีการจัดกิจกรรมงานวันอาชีพ ตลาดนัดนักเรียน และการจัดแสดงกิจกรรมชมรม เพื่อเสริมสรา งให
ผูเรียนเห็นความสําคัญ และรักในอาชีพที่ตนเองเลือก เกิดความภาคภูมิใจที่ไดประกอบอาชีพสุจริต รูจักวางแผนการ
ทํ า งานอย า งเป น ระบบสามารถบริ ห ารงานในกลุ ม ของตนเองได แ ละสามารถแนะนํ า ชั ก ชวนผู อื่ น ให ส นใจ
ในอาชีพที่ตนทํา
งานลูกเสือ จัดใหมีกองรอยอาสาขึ้น โดยมีการอบรมนักเรียนกองรอยอยางสม่ําเสมอ และออกปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องใจดานจิตอาสา เชน เปนจราจรตามจุดตางๆในชวงเชาที่การจราจรในโรงเรียนติดขัด ชวยเหลือหนวยงาน
ตางๆตามโอกาส และการรองขอ ชวยครูในการฝกอบรมและดูแลรุนนองในการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ทําใหผูเรียน
เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และในโรงเรียน เปนผูที่มีความเสี ยสละตอ สังคม และสวนรวม ซึ่งไดรับคําชมเชยจาก
ทุกหนวยงาน และผูเรียนเองเกิดความภาคภูมิใจ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการสงเสริมความสามารถของนักเรียนในทุกระดับชั้นทุกดานใหมี ความ
เปนเลิศ เชน ดานดนตรี วงโยธวาทิต การแสดง การบริการชุมชน ฝกการทํางานเปนทีม และชวยเหลือสังคมตามที่
หนวยงานภายนอกประสานขอความอนุเคราะหมา รวมถึง การสง แข ง ขั นต า ง ทํ า ใหโรงเรี ยน ผูเรี ยนเอง และผู ที่
เกี่ยวของ เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาของตนเอง
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โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการสงเสริมใหนักเรียนรวมกันดําเนินโครงการปองกันไขเลือดออกทั้งใน
และนอกสถานศึ ก ษา เพื่อทํ าการควบคุ มกําจั ดและป องกั น ลูกน้ํายุง ลายตามจุ ดต า งๆภายในโรงเรียนและชุ ม ชน
ตลอดจนที่ บานของนักเรียน โดยมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรูที่ถูกตองใหกับนักเรียน และมอบหมายใหนักเรี ย น
ดําเนินงานเปนหมูคณะ อาทิ เดินรณรงคใหความรูในการปองกันและกําจัดลูกน้ํายุงลาย และแจกทรายอะเบสใหแ ก
ชาวบา นในชุ ม ชน เพื่ อ ลดปริ ม าณยุ ง ลาย ค า ยอาสาพั ฒ นาชนบท และการปลู ก ป า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เป น การ
ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนตอสังคม
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดวางยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทักษะของผูเรียนดานความรูและทักษะ
ที่ จํ า เป น ตามหลั ก สู ต ร โดยผู บริ ห าร ครู กรรมการสถานศึ ก ษาและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยได ร ว มกั น กํ า หนด
แนวทางการพัฒนาไวในแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ.2559 – 2564 โดยกําหนดไวในแผนงานพัฒนาผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 8 กลุม สาระการเรียนรูไมนอยกวา
2.70 และกํ าหนดแผนงาน/โครงการ เพื่ อพั ฒ นาผู เรี ย นไว ในแผนปฏิ บั ติง านประจํ า ป การศึ ก ษา 2560 หลั ก สู ตร
สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑ โรงเรียนมีเปาหมายที่จะ
พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหไดตามเกณฑ และผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ
ในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ โดยจัดทําโครงการ Intensive Course โครงการเพชร SLC โครงการพั ฒนา
ทักษะวิชาการ โครงการสอนเสริมโครงการ Academic Dayในการพัฒนาทักษะของผูเรียนดานการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑโรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียน โดยการประเมินคุณลักษณะผานการประเมิ นตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม ตามที่กําหนดในหลัก สูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ทธศั ก ราช 2551 ป ก ารศึ ก ษาละ 2 ครั้ ง ด า นการกํ า หนดเป า หมาย คาดการณ ตั ด สิ น ใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ โดยจัดกิจกรรมคายวิชาการ กิจกรรมชมรม โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการ Special Day งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมธุดงคศึกษา กิจกรรมประกวดโครงงาน โครงการสัปดาห
วิทยาศาสตร โครงการคายพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการเพชร SLC เพื่อแขงขันภายนอกและทักษะ ดานการมี
ความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ การพัฒนาทักษะดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไป
ตามเกณฑโรงเรียนได จัดใหมีการประเมิ นการอาน คิดวิเคราะห เขียนสื่อความ ของผูเรียนในระดั บชั้ น ป.1 - ม.6
ปการศึกษา 2561 ตามที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผานการฝกฝน
ความสามารถในการสื่อความคิดผานการพูด การเขียน หรือการนําเสนอดวยวิธีการตาง ๆ ความสามารถในการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศผานทางการจัด
กิจกรรมและโครงการเพชร SLC โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรมเวทีศักยภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนให
มีความรู และทักษะตามเกณฑมาตรฐานและความสามารถในการพัฒนาและสรางองคความรู ตามบริบทเฉพาะของตน
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โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสงเสริมผูเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สงผลใหผูเรี ยน
ทํางานอยางมีขั้นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด มี
การตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะๆ ไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการทํางาน จนงาน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแ ละเปา หมายที่กํา หนดอยางมีคุ ณภาพและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอ เนื่อง เมื่ อ
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีดังที่กลาวมาขางตน โรงเรียนไดผลักดันและสงเสริมการแขงขันทั้งภายในและภายนอก สงผล
ใหผูเรียน และโรงเรียนไดรับรางวัลตางๆ อยางตอเนื่องมากมาย
โรงเรี ย นเซนต ห ลุ ย ส ฉะเชิ ง เทรามี ค วามตระหนั ก และมุ ง หวั ง ที่ จ ะพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ทั ก ษะในด า น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนโดยผู
มี สวนเกี่ ยวข องทุ ก ฝ า ยได ร ว มกั นกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาในแผนพั ฒ นาคุ ณภาพโรงเรี ยน พ.ศ.2559 – 2564
แผนปฏิบัติงานประจํา ปการศึกษา 2561 หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอดและมีการคิ ดแบบองครวม ทางโรงเรียนไดสงเสริมกระบวนการคิ ดวิเคราะห ข อง
ผูเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ใหผูเรียนทุกระดับชั้น โดยผูเรียนรวมกันจัดทําโครงงานพรอมทั้ง
การนําเสนอปการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อฝกใหรูจักคิดวิเคราะหวางแผนแกปญหาจากนั้นยังไดจัดกิจกรรมการประกวด
โครงงาน โดยผูเรียนทุกระดับชั้นแบงกลุมจัดทําโครงงาน แลวทําการคัดเลือกโครงงานที่ชนะเลิศของหอง เปนตัวแทน
ในการแขงขันการประกวดโครงงานในแตละระดับซึ่งทางโรงเรียนจัดใหมีการประกวดโครงงานดังกลาวทุกปกิจกรรมวัน
วิชาการสงเสริมใหผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเองโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผลงานทางดานวิชาการของ
ผูเรี ยนที่ นํา มาแสดงผลงาน นอกจากนี้ ใ นการเรี ย นการสอนจะมี กิ จกรรมฝ ก ให ผู เรี ยนรู จั กการคิ ดวิ เคราะห คิ ด
สังเคราะหมีวิจารณญาณมี ความคิ ดสรางสรรค ในการทํางานไดแ ก การวิเคราะหการทดลองในหองปฏิ บัติการวิชา
วิทยาศาสตร จัดใหมีกิจกรรมรักการอาน และบันทึกการอานซึ่งสงเสริมการเรียนรูและกระบวนการคิดวิเคราะหใหแก
ผูเรียนและกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ไดมีการสงเสริมใหผูเรียนมี
การแขงขันการแตงคําประพันธ การแตงโคลง กลอน การอาน รอยแกวรอยกรอง การเขียนเรียงความซึ่งสงผลให
ผูเรี ยน เป นผู มี นิสั ยรั ก การอ า น และใชเวลาวางให เกิ ด ประโยชน กิจกรรมสัป ดาหหอ งสมุด กิ จกรรมสั ปดาห
วิทยาศาสตร กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนจัดใหมีการจัดหองเรียนพหุปญญา (Multiple Intelligence) เพื่อใหนักเรียนเขาใจความสามารถ
ของตนเองและของคนอื่น ใชประโยชนจากจุดแข็งของตนเองในการปรับปรุงจุดอ อนของตน เสริมความมั่นใจใน
ตนเองนักเรียนซึ่งจะชวยให นัก เรียนกลาทํางานที่ยากกวา เดิม ประเมินทักษะพื้นฐานและระดับของนักเรียนอยา ง
แมนยํา และเรียนไดดีขึ้นเพราะทําใหเกิดการจดจําไมลืม โดยเฉพาะบทเรียนที่ใชฝกปญญา 8 ดาน ไดแก ดานภาษา
ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ ดานรางกายและการเคลื่อนไหวดานดนตรี / จังหวะ ดานมนุษยสัมพันธ
ดานตนเองหรือการเขาใจตนเอง ดานการรักธรรมชาติ
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โรงเรียนจัดใหมีหองเรียน Robotic เพื่อตองการใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูและกระบวนทัศนเพื่อกาวให
ทันในยุค ใหม แมวาการพัฒนาการศึกษาจะมีการปรั บปรุง เปลี่ยนแปลงระบบอยู ตลอดเวลา หากแตการพัฒ นาทั้ ง
ครูผูสอนและผูเรียนก็ยังตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ก็ดวยเปาประสงคของการสัมฤทธิ์ผลอยาง
เปนรูปธรรมของการศึกษาที่มุงตรงไปสูผูเรียนที่จะกําลังเปนอนาคตของชาติ
โรงเรี ยนจั ดให มี หอ งเรี ย น STEM เพื่ อใหนัก เรีย น มี ความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ ง “สะเต็ ม ศึ ก ษา” (STEM
Education) มากยิ่งขึ้น และมีทัศนคติ ที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
และสงเสริมการศึกษาคนควา ในเชิงบูรณาการความรูทั้ง 4 แขนง มาเพื่อชวยแกไขปญหา สถานการณปญหาในชีวิต
จริ ง (Project based learning) โดยสามารถคิ ด วิ เ คราะห วิ จ ารณ ใ นการแก ไ ขป ญ หา สนั บ สนุ น การใช ค วามคิ ด
สรางสรรค และของเยาวชนของชาติ คิดคนผลงานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ภายใต “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM Education) นําไปสู ก ารคิ ดค นนวั ตกรรมใหม ๆ ที่เป นประโยชน ตอ เศรษฐกิ จและสัง คม ปลูกฝง ให
เยาวชนมี ค วามสามารถในการสื่ อสารและการทํ า งานประสานงานร ว มกั น ได เ ป นอย า งดี ไ ด มี โ อกาสแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อใหเยาวชนนั้นมีทักษะที่ จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยเนนวิทยาการ
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

3. จุดเดน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดสงเสริมผูเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สงผลใหผูเรี ยน
ทํางานอยางมีขั้นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กํ า หนด
มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะ ๆไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการทํางาน จนงาน
บรรลุผ ลสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ กํ า หนดอย า งมี คุ ณ ภาพและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานอย า งต อ เนื่ อ ง
เมื่อผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีดังที่กลาวมาขางตน โรงเรียนไดผลักดันและสงเสริมการแขงขันทั้งภายในและภายนอก
สงผลใหผูเรียน และโรงเรียนไดรับรางวัลตางๆ อยางตอเนื่องมากมาย
การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาผูเรียน โดยไดกําหนดวิธีการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมไวในพันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนา
สถานศึกษา พ.ศ.2559 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2561 รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ เสริมสราง
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุมสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และ
มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตามเกณฑ ที่สถานศึ กษากําหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว
8 ประการ และเพิ่ม 1 ประการ คือ ความนอบนอม สงเสริมผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณ ของสถานศึกษา โดยได จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสร างให ผูเรี ยนมี ความ
ตระหนัก และเห็นความสําคัญของผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมดังนี้
เชน กิจกรรมพบพระชํ าระใจ กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมธนาคารความดี งานสง เสริ มคุ ณธรรมจริยธรรม โครงการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญ โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ โครงการ 5 รั้วลอมโรงเรียนปองกันยาเสพติด เปนตน
นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังไดสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน งานนมัสการหลวงพอ
พุทธโสธร กิจกรรมวันตอตานลดความรุนแรงกับเด็กและสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสํานักงานอัยการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กิจกรรมตอตานยาเสพติด และลดอุบัติภัยบนท องถนน จัดโดยสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิง เทรา
กิจกรรมวันพอกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เปนตน
ผูเรียนแสดงออกถึงความมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาส ใหความชวยเหลือผูอื่นมีความกตัญูกตเวที
ตอผูมพี ระคุณ ประพฤติตนที่ถูกตองเหมาะสม สุภาพ นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น มุงมั่นในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่ สิ่งของทั้งสวนรวมและสวนตัว 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 ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เชน โครงการ 5 รั้วโรงเรี ยนป องกั นยาเสพติ ด โครงการระบบการดู แ ลชวยเหลื อ ผู เรี ย น โครงการสื บ สาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยลอยกระทง โครงการหรรษามหาสงกรานต งานสภาผูเรียน งานกีฬา งานกิจกรรมภายใน
ภายนอก เปนตน
ผูเรียนเขาใจ รูและตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม รวมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ผูเรียนได
เขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดล อม และบํารุงรักษาสาธารณสมบั ติดวยความเต็มใจ ซึ่งทาง
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการ General Cleaning Day โครงการประเมินคุณภาพชั้นเรียน เปนตน
ผูเรียนสวนใหญมาโรงเรียนทันเวลา มีความกตัญูกตเวทีเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม มีน้ําใจ
รู จักการบริ จาคสิ่ งของเพื่ อสวนรวมโดยแบ งป นทรั พย สินและสิ่ งของเพื่ อ ผู อื่ น ผูเรี ยนมี การปฏิ บั ติตามระเบี ยบของ
สถานศึ กษาโดยเฉพาะการเข าแถว เคารพธงชาติ มีความนอบนอม รูจัก กฎระเบียบวิ นัยพื้ นฐานของโรงเรี ยนอย าง
เครงครัด สนใจเขาร วมกิ จกรรมการเรี ยนและรั บผิดชอบงานที่ครู มอบหมาย การเดินผ านครูและผูใหญ อย างสุ ภาพ
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เรียบรอย มีสัมมาคาราวะ และการใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา ผูเรียน มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
หลัก ธรรมเบื้ องต นของศาสนาที่ ต นนั บถื อ ซื่ อสัตย สุจริ ต กตั ญูก ตเวที เมตตากรุ ณา เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ ประหยั ด
ทรัพยากร ภูมิใจในความเปนไทย แตงกายสะอาด เรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน มาเรียนอยางสม่ําเสมอ
ผูเรียนทํางานอยางมี ขั้ นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตาม
ขั้นตอนที่กําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะๆไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการ
ทํางาน จนบรรลุผลสํา เร็ จตามวัตถุ ประสงคและเปา หมายที่ กําหนดอยางมีคุณภาพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่ น ได
ซึ่งทางโรงเรียนไดรวมกับผูปกครอง ผูแทนชุมชน ผูแทนศิษยเกา นายกสมาคมผูปกครองและครู เครือขายผูปกครอง
ระดั บชั้น ดํ า เนิ นการจัดกิ จกรรมและแหลง เรี ยนรูเกี่ ยวกั บภู มิป ญญาท อ งถิ่ นอยา งจริง จั ง และต อ เนื่ อ ง มี ก ารเชิญ
วิทยากรทองถิ่นมาสาธิต และใหความรู กับผูเรียน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง

4. จุดควรพัฒนา
จากผลจากการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห การวัดผลและประเมินผลทุก
รายวิชา การตัดสินผลการเรียนและประเมินผลดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความทุกอยางอยางมีเหตุ ผล
สงผลให ผูเรียนเปนผูเรียนมีวิจารณญาณ ในการคิดวิเคราะหและสื่อความไดอยางมีเหตุผล สามารถเลือกและใช
ขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา ระบุผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณผลที่อาจเกิดขึ้น เสนอแนวทางแกปญหาและอธิบาย
ไดอยางเปนขั้นเปนตอนผลของการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเกี่ยวทุกฝาย
ของพึงพอใจในผลการดําเนินงาน ทําใหการดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน และเปาหมายตามแผน
ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอาน
ในแตละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารไดดี รูจักวางแผนสามารถทํางานรวมกับผู อื่ นได ดีตามหลัก ประชาธิปไตย
กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็ น หรือวิพากษไดอ ยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่ อ
เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สําคัญ จําเปน รวมทั้งรูเทาทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตาง ๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาดและมีประโยชน รักการออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท
ยอมรับในกฎกติกาของกลุมของสถานศึกษา และสังคมมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต รวมถึงความเขาใจเรื่องความ
แตกตางระหวางบุคคลและระวังวัย ทั้งนี้มีผลประจักษจากการประเมินดานตาง ๆ
ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว
8 ประการ และเพิ่ม 1 ประการ คือความนอบนอม สงเสริมผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณ ของสถานศึกษา โดยได จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสร างให ผูเรี ยนมี ความ
ตระหนัก และเห็นความสําคัญของผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมดังนี้
เชน กิจกรรมพบพระชําระใจ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมธนาคารความดี งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการจัด
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กิจกรรมวันสําคัญ โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ โครงการ 5 รั้วลอมโรงเรียนปองกันยาเสพติด เปนตน
นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังไดสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน งานนมัสการหลวงพอ
พุทธโสธร กิจกรรมวันตอตานลดความรุนแรงกับเด็กและสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสํานักงานอัยการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กิจกรรมตอตานยาเสพติด และลดอุบัติภัยบนท องถนน จัดโดยสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิง เทรา
กิจกรรมวันพอกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เปนตน
ผูเรียนแสดงออกถึงความมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาส ใหความชวยเหลือผูอื่นมีความกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ ประพฤติตนที่ถูกตองเหมาะสม สุภาพ นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น มุงมั่นในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่ สิ่งของทั้งสวนรวมและสวนตัว 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 ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เชน โครงการ 5 รั้วโรงเรี ยนป องกั นยาเสพติ ด โครงการระบบการดู แ ลชวยเหลื อ ผู เรี ย น โครงการสื บ สาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยลอยกระทง โครงการหรรษามหาสงกรานต งานสภาผูเรียน งานกีฬา งานกิจกรรมภายใน
ภายนอก เปนตน
ผูเรียนเขาใจ รูและตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม รวมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ผูเรียนได
เขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดล อม และบํารุงรักษาสาธารณสมบั ติดวยความเต็มใจ ซึ่งทาง
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการ General Cleaning Day โครงการประเมินคุณภาพชั้นเรียน เปนตน
ผูเรี ยนส วนใหญ มาโรงเรี ยนทั นเวลา มี ความกตั ญู กตเวที เปนสมาชิกที่ดี ของครอบครั ว ชุ มชนและสั งคม
มีน้ําใจรูจักการบริจาคสิ่งของเพื่อสวนรวมโดยแบงปนทรัพยสินและสิ่งของเพื่อผูอื่น ผูเรียนมีการปฏิบัติตามระเบียบของ
สถานศึกษาโดยเฉพาะการเขาแถว เคารพธงชาติ มีความนอบนอม รูจัก กฎระเบียบวินัยพื้นฐานของโรงเรียนอย าง
เครงครัด สนใจเขารวมกิจกรรมการเรี ยนและรับผิ ดชอบงานที่ ครูมอบหมาย การเดินผานครูและผู ใหญ อยางสุภาพ
เรียบรอย มีสัมมาคาราวะ และการใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา ผูเรียน มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
หลัก ธรรมเบื้ องต นของศาสนาที่ ต นนั บถื อ ซื่ อสัตย สุจริ ต กตั ญูก ตเวที เมตตากรุ ณา เอื้ อเฟ อ เผื่ อ แผ ประหยั ด
ทรัพยากร ภูมิใจในความเปนไทย แตงกายสะอาด เรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน มาเรียนอยางสม่ําเสมอ
ผูเรียนทํางานอยางมี ขั้ นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตาม
ขั้นตอนที่กําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะ ๆไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการ
ทํางาน จนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดอยางมีคุณภาพและปรับปรุงพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง เมื่อผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีดังที่กลาวมาขางตน โรงเรียนไดผลักดันและสงเสริมการแขงขันทั้งภายในและ
ภายนอก สงผลใหผูเรียน และโรงเรียนไดรับรางวัลตางๆ อยางตอเนื่องมากมาย
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ผูเรียนเปนผูเรียนมีวิจารณญาณ ในการคิดวิเคราะหและสื่อความไดอยางมีเหตุผล สามารถเลือกและใชขอมูล
ในการตัดสินใจแกปญหา ระบุผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณผลที่อาจเกิดขึ้น เสนอแนวทางแกปญหาและอธิบายได
อยางเปนขั้นเปนตอนผลของการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเกี่ยวทุกฝายของ
พึงพอใจในผลการดําเนินงาน ทําใหการดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน และเปาหมายตามแผน
ผูเรียนทํางานอยางมี ขั้ นตอนและมีระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตาม
ขั้นตอนที่กําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไข การทํางานเปนระยะๆไมกอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการ
ทํางาน จนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดอยางมีคุณภาพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ซึ่ง
ทางโรงเรียนไดรวมกับผูปกครอง ผูแทนชุมชน ผูแทนศิษยเกา นายกสมาคมผูปกครองและครู เครือขายผูปกครอง
ระดั บชั้น ดํ า เนิ นการจัดกิ จกรรมและแหลง เรี ยนรูเกี่ ยวกั บภู มิป ญญาท อ งถิ่ นอยา งจริง จั ง และต อ เนื่ อ ง มี ก ารเชิญ
วิทยากรทองถิ่นมาสาธิต และใหความรู กับผูเรียน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ทั้งนี้มีผลประจักษจากการ
ประเมินดานตาง ๆ ดังนี้

ผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห เขียนสื่อความ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1

ดีเยี่ยม

ดี

ผานเกณฑ

ปรับปรุง

ระดับดีขึ้นไป

49.79

40.74

9.47

0.00

90.53

ประถมศึกษาปที่ 2

47.93

39.22

12.85

0.00

87.15

ประถมศึกษาปที่ 3

45.59

37.30

17.11

0.00

82.89

ประถมศึกษาปที่ 4

53.28

43.59

3.13

0.00

96.88

ประถมศึกษาปที่ 5

54.25

44.39

1.36

0.00

98.64

ประถมศึกษาปที่ 6

53.63

43.88

2.50

0.00

97.50

มัธยมศึกษาปที่ 1

48.48

39.67

11.85

0.00

88.15

มัธยมศึกษาปที่ 2

46.48

38.03

15.49

0.00

84.51

มัธยมศึกษาปที่ 3

45.52

37.25

17.23

0.00

82.77

มัธยมศึกษาปที่ 4

45.91

37.56

18.27

0.00

83.47

มัธยมศึกษาปที่ 5

52.03

42.57

5.39

0.00

94.61

มัธยมศึกษาปที่ 6

45.96

37.61

16.43

0.00

83.57

คาเฉลี่ยรวม

49.07

40.15

10.92

0.00

89.22
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คาเฉลี่ย ประเมินการอานคิด วิเคราะห เขียนสื่อความ
98.64

100.00

96.88

97.50
94.61

95.00
90.53
90.00

88.15

87.15

85.00

84.51

82.89

82.77 83.47

83.57

80.00
75.00
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

70.00

ผลการประเมินสมรรถนะ
ที่
1

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1

2.

ประถมศึกษาปที่ 2

3.

ประถมศึกษาปที่ 3

สมรรถนะ
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม

ดีเยี่ยม
74.44
84.16
82.30
82.24
99.59
84.55
68.85
68.99
79.33
77.37
97.77
78.46
62.43
76.47
79.14
79.41
98.40
79.17

ดี
19.62
13.37
12.14
14.95
0.41
12.10
15.95
20.95
12.29
15.27
2.23
13.34
27.27
15.51
14.97
16.31
1.34
15.08

ผานเกณฑ
5.94
2.47
5.56
2.81
0.00
3.35
15.20
10.06
8.38
7.36
0.00
8.20
10.29
8.02
5.88
4.28
0.27
5.75

ปรับปรุง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ระดับดีขึ้นไป
94.06
97.53
94.44
97.19
100.00
96.65
84.80
89.94
91.62
92.64
100.00
91.80
89.71
91.98
94.12
95.72
99.73
94.25
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ที่
4

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4

4

ประถมศึกษาปที่ 5

5

ประถมศึกษาปที่ 5

6

ประถมศึกษาปที่ 6

7

มัธยมศึกษาปที่ 1

สมรรถนะ
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม

ดีเยี่ยม
68.53
70.49
78.26
77.98
95.09
78.07
62.67
78.86
70.53
85.97
85.52
76.71
62.67
78.86
70.53
85.97
85.52
76.71
67.75
68.75
68.41
80.67
91.75
75.47
50.21
52.80
70.06
74.52
66.74
62.87

ดี
20.87
18.70
17.46
16.44
4.91
15.68
24.66
15.39
22.53
12.07
14.48
17.82
24.66
15.39
22.53
12.07
14.48
17.82
20.50
17.21
26.69
14.92
8.25
17.51
35.94
34.65
23.91
21.62
31.64
29.55

ผานเกณฑ
10.60
10.81
4.28
5.58
0.00
6.25
12.67
5.75
6.94
1.96
0.00
5.47
12.67
5.75
6.94
1.96
0.00
5.47
11.75
14.04
4.89
4.42
0.00
7.02
13.85
12.55
6.03
3.86
1.62
7.58

ปรับปรุง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ระดับดีขึ้นไป
89.40
89.19
95.72
94.42
100.00
93.75
87.33
94.25
93.06
98.04
100.00
94.53
87.33
94.25
93.06
98.04
100.00
94.53
88.25
85.96
95.11
95.58
100.00
92.98
86.15
87.45
93.97
96.14
98.38
92.42
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ที่
8

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2

9

มัธยมศึกษาปที่ 3

10

มัธยมศึกษาปที่ 4

11

มัธยมศึกษาปที่ 5

12

มัธยมศึกษาปที่ 6

สมรรถนะ
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รวม

ดีเยี่ยม
50.21
52.80
70.06
74.52
66.74
62.87
48.89
44.97
61.91
75.82
73.36
60.99
68.53
70.49
78.26
77.98
95.09
78.07
36.81
53.20
68.56
73.64
46.16
55.68
28.01
55.51
62.87
58.90
64.20
53.90

ดี
35.94
34.65
23.91
21.62
31.64
29.55
38.90
31.31
31.92
20.99
24.53
29.53
20.87
18.70
17.46
16.44
4.91
15.68
48.04
26.03
23.43
22.21
43.47
32.63
45.13
28.81
29.57
40.84
26.34
34.14

ผานเกณฑ
13.85
12.55
6.03
3.86
1.62
7.58
12.21
23.73
6.17
3.19
2.10
9.48
10.60
10.81
4.28
5.58
0.00
6.25
15.15
20.76
8.01
4.15
10.37
11.69
26.86
15.68
7.56
0.26
9.47
11.96

ปรับปรุง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ระดับดีขึ้นไป
86.15
87.45
93.97
96.14
98.38
92.42
87.79
76.27
93.83
96.81
97.90
90.52
89.40
89.19
95.72
94.42
100.00
93.75
84.85
79.24
91.99
95.85
89.63
88.31
73.14
84.32
92.44
99.74
90.53
88.04
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ที่
13

ระดับชั้น
รอยละเฉลี่ยชั้น
ป.1-ม.6

สมรรถนะ
ดานสื่อสาร
ดานการคิด
ดานการแกปญหา
ดานการใชทักษะชีวิต
ดานการใชเทคโนโลยี
รอยละเฉลี่ย

ดีเยี่ยม

ดี

ผานเกณฑ

ปรับปรุง

ระดับดีขึ้นไป

53.21

32.91

13.88

0.00

86.12

63.71

24.03

12.26

0.00

87.74

70.59

22.51

6.89

0.00

93.11

74.93

21.18

3.88

0.00

96.12

79.06

18.74

2.20

0.00

97.80

68.30

23.87

7.82

0.00

92.18

จากตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสําคัญผูเรียนของนักเรียน ป.1- ม.6 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต
หลุยส ฉะเชิงเทรา แยกตามระดับชั้น และตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียน พบวา สมรรถนะของผูเรียนมีระดับดีเยี่ยม
คิดเปนรอยละ 68.30 รองลงมาคือระดับดี คิดเปนรอยละ 23.87
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5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรี ยนจั ดให มี หอ งเรี ย น STEM เพื่ อใหนัก เรีย น มี ความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ ง “สะเต็ ม ศึ ก ษา” (STEM
Education) มากยิ่งขึ้น และมีทัศนคติ ที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
และสงเสริมการศึกษาคนควา ในเชิงบูรณาการความรูทั้ง 4 แขนง มาเพื่อชวยแกไขปญหา สถานการณปญหาในชีวิต
จริ ง (Project based learning) โดยสามารถคิ ด วิ เคราะห วิ จ ารณ ใ นการแก ไ ขป ญ หา สนั บสนุ นการใช ค วามคิ ด
สรางสรรค และของเยาวชนของชาติ คิดคนผลงานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ภายใต “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM Education) นําไปสู ก ารคิ ดค นนวั ตกรรมใหม ๆ ที่เป นประโยชน ตอ เศรษฐกิ จและสัง คม ปลูกฝง ให
เยาวชนมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารและการทํ า งานประสานงานร ว มกั น ได เ ป นอย า งดี ไ ด มี โ อกาสแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อใหเยาวชนนั้นมีทักษะที่ จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยเนนวิทยาการ
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนพืน้ ฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธในการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยการบริหารงานของภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ซึ่งเปนนักบวชชายที่ ไดรั บ
มอบหมายจากมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต ค าเบรี ยลแห ง ประเทศไทย มาทํ า หนา ที่ บริ หารโรงเรี ยน เป นผู บริ หารที่ มี ค วามรู
ความสามารถในการบริหารและวิชาการ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ เสริมสรางใหบุคลากรมี
ความรู ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 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" เพื่ อ วางแผนทางด า นกลยุ ทธ แ ละการนํ า การเปลี่ ย นแปลง
เชิงบวกมาสูองคกร มีการกระตุนครูและบุคลากรใหรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อวางแผนรวมกันและนําผล
การพิจารณามาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พรอมจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอยางชัดเจน
ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ ยวของทุกฝายประกอบดวย ครู ผูเรียน
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอื่นไดรับรูและใหขอมูลสารสนเทศ ใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะรวมทั้งเปนแบบอยางที่ดี โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดใหมีการประชุมภาคเรียนละ
2 ครั้ง รวมเปน 4 ครั้งใน 1 ปการศึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ จัดใหมีการประชุมประจํา
ทุกเดือน รวม 1 ปการศึกษา จํานวน 12 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการไดใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เปด
โอกาสเสนอความคิดเห็น รวมประชุมวางแผนรวมทํา รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการ
สมาคมผู ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิ ษ ย เก า เข ามามี สวนร วมในการจั ดการศึ ก ษา มี ค ณะกรรมการ
เครือขายระดับชั้นที่เขมแข็ง โดยผูปกครองที่เปนคณะกรรมการเครือขายจะมีสวนรวมเขามาชวยและสนับสนุนการจัด
กิจกรรม การเปนวิทยากรใหความรูที่เกี่ยวของทางดานวิชาการและสาขาที่เกี่ยวของ และในสิ้นปการศึกษาจั ดใหมี
โครงการวันผูปกครองพบครู โดยประชุมผูปกครองเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พรอมเปดโอกาสใหผูปกครองไดแจงปญหาหรือแนวทางแกไขปญหา โดยผูบริหารยอมรับฟงปญหาและนําปญหามา
ปรับปรุงแกไข ผูบริหารสามารถใหคําแนะนําชี้แนะแกผูบริหารสถานศึกษาอื่น ไดเสนอและเลือกแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจ กําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน และดําเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง
พัฒนา โดยใชขอมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนการสอนไดทํางานวิจัยเฉลี่ยคน
ละ 1 เรื่องตอ ป การศึ กษา ซึ่งเปนงานวิจัยในชั้นเรี ยน และงานวิจัยเพื่อพั ฒ นา โดยบุคลากรทํ า ผลจากการวิ จั ยมา
ปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการศึกษา
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ผูบริหารบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมายรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ มีการแตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ
จั ดทํ าแผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาและแผนปฏิ บัติการประจํ า ป นํา ข อ มู ลที่ ได จากการสํ า รวจความคิ ดเห็ นความ
ตองการการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของโรงเรียน จากผูเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูปกครอง ผูเรียน ครู ศิษยเกา
และชุมชน มาพิจารณากําหนดวิสัยทัศน และเปาหมาย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติก าร
ประจําปของโรงเรียน ผูบริหารกํากับติดตามการดําเนินงานของแตละฝายใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการใชงบประมาณ
อยางประหยัดและเกิดประโยชนอยางคุมคา โดยผูรับผิดชอบแผนงานโครงการรายงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามขั้ น ตอนเมื่ อ เสร็ จ สิ้ นงานใหค ณะกรรมการบริ หารโรงเรี ย นได รั บ ทราบ เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น ไปพั ฒ นาใน
ปการศึกษาตอไป พรอมทั้งผูบริหารไดนําผลการดําเนินงานของบุคลากรมาเปนขอมูลในการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร
ผูบริหารจัดโครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจ มีระบบการทํางานเปนทีมโดยแบงการบริหารออกเปน
6 ฝาย ไดแก สํานักผูอํานวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริหารทั่ วไป และฝา ย
ปฐมวัย โดยมีหัวหนางานตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียน กํากับ ดูแล และรับผิดชอบบริหารงาน ซึ่งมีคําสั่ง
แตงตั้งบุคลากรอยางชัดเจน โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดชวยกันปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย มีการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถและมีสวนรวมในการดํา เนินงานพัฒนาคุ ณภาพการศึก ษา
ครอบคลุ ม ทั้ ง 4 ด า นของสถานศึ ก ษา ไดแ ก งานบริ หารวิชาการ งานบริ หารงบประมาณ งานบริ หารงานบุ ค คล
งานบริหารทั่ วไป โดยดํ าเนิ นงานดั ง นี้ มีแผนพั ฒนาบุคลากรอยา งชัดเจน สงเสริมให บุค ลากรใหมีก ารศึ กษาดู ง าน
การศึกษาตอในระดับที่ สูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ สงเสริมใหบุคลากรครูพัฒนาการจัดทําสื่อการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพในการสอนนักเรี ยน มีการสรางองคกรแหงการเรียนรูขึ้ นภายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานนิ เทศ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน จากหัวหนางานตามโครงสรางอยางตอเนื่อง เชน หัวหนาฝาย หัวหนางาน หัวหนา
ระดับชั้น และรายงานผลการดําเนินงานประจําปตามแผนงาน โครงการตามระยะเวลาที่กําหนด มีการนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษาและเปนระบบที่ชัดเจน
โรงเรียนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต หลุยส
ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2561 (ฝายตามโครงสรางไดแก สํานักผูอํานวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝาย
กิจการนักเรียน ฝายบริหารทั่วไป) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจไปวางแผนและพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พบวาผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการทั้ง 6 ฝายอยู
ในระดับดีมาก
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โรงเรียนมีการบริหารงานตามโครงสราง มีการแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบอยางชัดเจน ผูบริหารสามารถให
คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ ประกอบดวย การพัฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู พัฒนา
และการเลือกใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู สงผลใหครูผูสอนเปนผู
มีความรูความเขาใจในเปาหมายการจัดการศึกษา เขาใจหลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของผูเรียน สามารถนํามาใช
ในการสงเสริม และพัฒนาการผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะและการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศตนในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนา
ตนเองอยางสม่ําเสมอและเปนแบบอยางที่ ดี โดยการพัฒนาครูทางวิชาการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดดําเนินการ
พร อ มทั้ งผูบริ หารมีค วามสามารถในการจั ดเครื อ ข า ยการศึ ก ษาทางด า นวิชาการ โดยยอมรั บฟ ง ความคิ ดเห็ นจาก
คณะกรรมการที่ มี สวนร วมในการบริ หารโรงเรี ยน ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรี ย น คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
ผูอํานวยการ คณะกรรมการบริหารฝายวิชาการ คณะกรรมการงานกลุมสาระการเรียนรูฯ นอกจากนี้ผูบริหารสงเสริม
และกระตุ น การพั ฒ นาทางการวิ ชาการโดยจั ดเป นกิ จกรรม Academic Day, กิ จกรรม Interview, กิ จกรรม
Intensive Course, กิจกรรมเพชร SLC เพื่อพัฒนาศักยภาพและใหนักเรียนไดกลาแสดงออก พัฒนาทักษะชีวิต
ใหกับนักเรียนไดอยางตอเนื่อง
ผูบริหารเปนบุค คลที่มีความประพฤติเรียบรอ ย ตั้ง ตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดรับการยอมรับจากสถานศึกษา ชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ เปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ใหการดูแล เอาใจใส และอบรมนักเรียน
เปนประจํา เพื่อใหนักเรียนประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักเรียน เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม พรอมทั้งสงเสริม
การจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนัก เรียน โดยนิมนตพระมาเทศนใหกับนักเรียนที่นับถือพุทธศาสนา จัด
กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา นํานักเรียนคาทอลิกเขารวมมิสซาทุกวันศุกรตนเดือน และในวัน
สําคัญทางศาสนาคริสต และจัดอบรมจริยธรรมอิสลามใหกับครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยไดจัดกิจกรรม
ตา ง ๆ ไดแ ก งานบุคลากร กิจกรมคายเพื่อนนักบุญมงฟอรต โคการอบรมฟนฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก งานอภิบาล
งานธนาคารโรงเรียน รายงานการพัฒนาสังคม (JPIC) กิจกรรมพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อสงเสริมบุคลากร
ในการปฏิบัติตนที่ดี
นอกจากนี้ ผูบริหารเปนผูที่ชวยเหลือ เกื้อ กูล ครูแ ละชุม ชนในทางสรา งสรรค โดยใหคําปรึกษาครูในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และงานที่เกี่ยวของดวยความเต็มใจเสมอโดยไมเลือกปฏิบัติ เยี่ยมไขบุคลากรครู นักเรียนและ
นักการที่เจ็ บปวย รวมพิธีฌาปนกิจของบุคลากรและญาติ ของบุ คลากรในโรงเรี ยน รวมในด านงานบุญ – งานกุศล –
งานมงคลสมรสของครู และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การรวมกิจกรรมวันแหหลวงพอพุทธโสธร และการรวมพิธีวัน
สําคัญตาง ๆ อยูเสมอ นอกจากนั้ นผูบริ หารเป นผู สง เสริ ม การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาท องถิ่ นของจั ง หวั ด
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ฉะเชิงเทรา สง ผลใหการดํา เนินงานของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิง เทรา เปน ไปดว ยความเรีย บรอ ยบรรลุต าม
นโยบายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และเปาประสงคของโรงเรียนทุกประการ
ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ เปนผูที่มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง เปดโลกทัศนดวยการ
ใชศาสตรและศิลปในการบริหารงาน สรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความเต็มใจ อีกทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร เชน เปนผูสานตอกิจกรรมวันคลายวันเกิด เพื่อเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรทุ กคน จัดอบรมนักเรียน โดยผูบริหารจะเป นผูใหการอบรมนักเรียนในแต ละ
ระดับชั้น เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร ครู และนักเรียน สงเสริมใหครูไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่
ประสบความสําเร็จ ดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูไดนําความรูและประสบการณตรงที่ไดรับมาประยุกตใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประชุมเชิ ง
วิ ช าการ "Soaring to Positive Transformation and Change" เพื่ อ วางแผนทางด า นกลยุ ท ธ แ ละการนํ า การ
เปลี่ ยนแปลงเชิ ง บวกมาสูอ งค ก ร การจั ดการเรี ย นการสอนโปรแกรม EIP (โปรแกรมภาษาอั ง กฤษแบบเข ม ข น ),
โปรแกรม IMSP (โปรแกรมภาษาอัง กฤษสงเสริ มอั จฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตรแ ละวิทยาศาสตร , โปรแกรม MSP
(โปรแกรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) โปรแกรม GIFTED (โปรแกรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร) , โปรแกรม APP (โปรแกรมการเรียนลวงหนา)
ผูบริหารที่ มี วิสัยทั ศนและมี ค วามเป นผู นํา ได ผลักดั นสนั บ สนุ น สงเสริ ม ให ก ารจั ดการศึ กษาของโรงเรี ย น
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา รุดหนากาวไปสูสถานศึกษาระดับชั้นนําของจังหวัดฉะเชิงเทรา นับเปนความมุงมั่น ทุมเท และ
เสียสละกับการจัดการศึกษา สงผลใหโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในวงกวาง ครู
และบุคลากรฝายตาง ๆ มีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ชุมชนให
การสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณและดานอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
ผูบริหารซึ่งเปนนักบวชในคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ไดปฏิญาณตนเพื่อดําเนินชีวิตตามอยางนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูสถาปนาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย รับใช เพื่อ นมนุษ ย รับใช พระเจ า
โดยการให ก ารศึ ก ษาแก เ ยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เด็ ก ยากจน เด็กกําพรา ฯลฯ และมีศีลยึ ด หลั ก ใน
การดําเนินชีวิตที่สําคัญที่สุด 3 ประการคือ
1. ถือความยากจน คือ ไมเปนเจาของในทรัพยสิน มีความประหยัด และมีความอดทนตอความเปนอยู
2. ถือศีลพรหมจรรย คือ รักษาความบริสุทธิ์ ไมมีครอบครัว
3. มีความนบนอบ คือ เชื่อฟงผูใหญ ซึ่งเสมือนเปนผูแทนของพระเปนเจา เปนการมอบกายถวายชีวิตตอ
พระเป น เจ า ไม ยอ ท อ ต อ ภาระหน า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บมอบหมาย สละตั ว เองทํ า งานเพื่ อ มวลมนุ ษ ย แ ละ
พระเปนเจา
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โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดทํ าแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาระยะ 6 ป (พ.ศ.2559 – 2564)
ยุทธศาสตรที่ 13 โรงเรียนมีการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลักธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2561 ผูบริหารปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนาอยางตอเนื่อง
ไมวาจะเปนการเขาเงียบฟนฟูจิตใจ การเขารวมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณทุกวันศุกรตนเดือนการเขารวมพิธีบูชามิสซา
เนื่องในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ และ วจนพิธีกรรม นอกจากนี้แลว ยังสงเสริมใหบุคลากร นักเรียน และผูปกครองไดมี
สวนรวมในการเข า ร วมกิ จกรรมต า ง ๆ ทางศาสนาในโอกาสวันสํา คั ญต า ง ๆ ด วย เชน พิ ธีบูชาขอบพระคุ ณเป ด
ปการศึกษา เพื่อใหบุคลากรไดเขารวมพิธีกรรมดวยความเขาใจ ปฏิบัติตนไดถูกตองขณะรวมพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อให
บุคลากรที่เปนคริสตชนทุกคน มีความเชื่อ ความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น โดยผานทางศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถายทอดหลักธรรม
การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง สามารถนําไปปฏิบัติ ในชีวิตจริงได เพื่อสรางบรรยากาศแหงศาสนา และศีลธรรมอันดีงาม
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ําพระกุมาร เพื่อเปนสัญลักษณของวันคริสตมาสและสรางบรรยากาศในการ
เตรียมรับเสด็จพระกุมารเยซูที่กําลังจะมาถึงโดยจัดใหมีวจนพิธีกรรมเสกถ้ํา
- พิธีบูชาขอบพระคุณปดปการศึกษา 2561 เพื่อสรางบรรยากาศแหงศาสนา และศีลธรรมอันดีงาม
รวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันฉันทพี่นองในครอบครัวเซนตหลุยส
- กิ จกรรมงานอภิ บาล กิจกรรมเพื่ อ นนักบุญมงฟอรต การอบรมฟ นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิ ก
โดยสงเสริมบุคลากรเกิดความเขาใจที่ตรงกันถึงวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรตสามารถนําหลักธรรม
และวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต มาประยุกตใชในการเรียนการสอน และเพื่อใหบุคลากรทราบถึง
หลักธรรมและคุณธรรมที่ควรยึดถือตามและปฏิบัติ และนําหลักธรรมมาประยุกตใชในชีวิต ตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส
มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต เพื่อใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งดานการเรียนการสอนและคุณธรรม จริยธรรม
ในดานความเปนผูนําที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ เปนผูที่มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง เปด
โลกทัศนดวยการใชศาสตรและศิลปในการบริหารงาน สรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่ ดวยความเต็มใจ อีกทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร เชน สงเสริมให ครูไปศึกษาดูงาน จัด
สวัสดิการตาง ๆ เปนตน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จัดใหมีสวัสดิการสําหรับบุคลากร เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใน
การทํางาน ตามคูมือครู หมวดที่ 5 สวัสดิการที่ครูพึงไดรับ ในดานตาง ๆ ดังนี้
1. โรงเรียนจัดสวัสดิการอาหารกลางวันใหกับบุคลากรทุกคน
2. จัดทําประกันอุบัติเหตุใหบุคลากรทุกคน โดยมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ตามสัญญากรมธรรม
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3. โรงเรียนสนับสนุนใหครูศึกษาตอ โดยครูสามารถนําหลักฐานมายื่นเพื่อขอปรับวุฒิการศึกษา ทั้งนี้
ทางโรงเรียนจะพิจารณาใหตามความเหมาะสม
4. ครูไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และจะมีการปรับขั้นเงินเดือนภายในเดือนพฤษภาคมของทุก
ปตามระเบียบของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (ยกเวนครูที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาไมอนุมัติให
ปรับขั้นเงินเดือน
5. โรงเรียนจัดบริการสงเสริมการรักษาสุขภาพ พรอมทั้งโรงเรียนไดจัดหอง Fitness ใหบุคลากรได
ออกกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสขุ ภาพกายและใจที่สมบูรณ และไดจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาครู
โรงเรียนในเครือฯ โครงการสัมพันธนักงานภาคตะวันออก
6. โรงเรียนชวยเหลื อ ในพิธีมงคลสมรสครู 10,000 บาท เพื่อเปนแสดงความยิ นดีแ ละสรา งขวั ญ
กําลังใจใหแกบุคลากร
7. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการบําเพ็ญกุศลสวดศพครูรายละ 6,000 บาท
8. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการบําเพ็ญกุศลสวดศพสามี – ภรรยา บิดา – มารดาของครู
รายละ 6,000 บาท
9. จัดใหมีสวัสดิการสงเสริมการลาศึกษาตอและใหทุนการศึกษา สําหรับบุคลากร ตามคูมือครู หมวด
ที่ 5 สวัสดิการที่ครูพึงไดรับ ขอ 5.2 ระเบียบโรงเรียนเซนตหลุยส วาดวยการลาศึกษาตอและทุนการศึกษา พ.ศ.2550
10. จัดใหมีกองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนครูและเจาหนาที่เกษียณ กองทุนพนักงานเกษียณ
11. โรงเรียนมีโบนัสใหครูหลังจากทํางานครบ 1 ป หรือ 12 เดือน โดยจายให 1 เดือน ในเดื อ น
ธันวาคม ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานของแตละคน ในปนั้น ๆ ตามนโยบายของโรงเรียน
12. ครูมีสิทธิ์ ได รั บเงิ นเดื อ นสอนเสริม ตอนเย็ นและวันเสาร ตามระเบียบของการสอนเสริ ม ของ
โรงเรียน
13. โรงเรียนสงเสริมใหครูรับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่องเพื่ อพัฒนาตนเอง โดย
โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียนในการเขารวมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
14. ครูที่ทําหนาที่เปนผูรวมบริหาร จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามที่ผูอํานวยการอนุมัติ
15. โรงเรียนจะจัดงานเลี้ยงสังสรรควันคริสตมาสและวันขึ้นปใหม และมอบของขวัญแกคณะครู
16. ครูเกษียณอายุ 60 ปบริบูรณ จะไดรับสวัสดิการตามระเบียบของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย
17. บุตรครูที่เรียนอยูในโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีสิทธิเบิกคาธรรมเนียม การเรียนจากเงิน
สมทบกองทุนครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน แตครูจะตองจายคาธรรมเนียมการเรียน ที่เบิกไดนั้นคืนใหแกโรงเรียน
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18. ทุนสําหรับบุตรครู/เจาหนาที่ที่ไดรับการบรรจุของสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) แลว ไดรับทุนการศึกษา 50 % ของอัตราคาธรรมเนียม การเรียนอื่นที่โรงเรียนประกาศ
19. ทุนสําหรับบุตรครู/เจาหนาที่ ที่ยังไมไดรับการบรรจุของสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการ
ส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (สช.) ต อ งผ า นการประเมิ น เป น บุ ค ลากรของโรงเรี ย นเซนต หลุ ยส ฉะเชิ ง เทรา ได รั บ
คาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดปการศึกษา 100 % และไดรับทุนการศึกษา 50 % ของอัตรา
คาธรรมเนียมอื่นที่โรงเรียนประกาศ
โรงเรี ยนจั ดสวัสดิ ก ารและการบริ ก ารในด า นต า ง ๆ ใหกับครู และพนัก งาน ได อย า งเหมาะสมและทั่ ว ถึ ง
จึงสงผลใหบุคลากรมีความพึงพอใจ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความสุขกับการทํางาน เต็มใจอุทิศเวลาใหกับ
โรงเรียน ทั้งในและนอกเวลา ตลอดจนมีความมั่นคงในวิชาชีพโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการบริหารเชิงกล
ยุทธโดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธที่จะนําไปสูความสําเร็จ มีการวัดและประเมินผลผลิต
ผลลัพธ และผลกระทบที่เปนผลการดําเนินกิจกรรม โครงการและแผนงานเชื่อมโยงกันเปนระบบ มีระบบการคิดตนทุน
ผลผลิต ตนทุนกิจกรรม และตนทุนของหนวยงานเพื่อการใชงบประมาณอยางคุมคาคุมทุน มีการเปลี่ยนกลยุ ทธให
เหมาะสมกั บ ภาวะเหตุ ก ารณ ข องบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นไป จั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากรสอดคล อ งกั บ เป า หมาย
ความสําเร็จที่ เพิ่มขึ้น มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และนําผลการดําเนินการมาปรั บ
เปาหมายความสําเร็จในรอบปถัดไป มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน มีแผนการควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยงมีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ตอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของ และ
สาธารณชน มีร ะบบการบริหารจัด การ โดยการบริห ารงานเปนฝา ยตามลําดับขั้นตอนจากระดับผูปฏิบัติสูระดั บ
ผูบริหาร (Bottom up) โดยมีคณะกรรมการในหนวยงาน / กลุมสาระการเรี ยนรู / ระดับชั้น คณะกรรมการฝ า ย
คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ มีการกําหนดแผนปฏิบัติการงาน / โครงการ / กิจกรรมประจําปการศึกษา มีการ
ประชุมกําหนดวิธีปฏิบัติงาน สรุปและจัดทํารายงานการปฏิบัติอยางชัดเจน หนวยงานตามโครงสรางการบริหารกําหนด
เปาหมายของความสําเร็จ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับเปาหมายความสําเร็จที่เพิ่มขึ้น มีการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และนําผลการดําเนินการมาปรับเปาหมายความสํา เร็จในรอบปถั ด ไป
มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน มีแ ผนการควบคุมและบริหารความเสี่ยง มีก ารประเมินและ
รายงานผลการปฏิบัติง านประจําป 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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เปนประจําทุกปการศึกษามีหนวยงาน
นโยบายและแผนงาน ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ดําเนินการตรวจสอบประกันคุณภาพภายในจากคณะอนุ กรรมการ
มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย อยางตอเนื่องและมีระบบเปนประจําทุกปการศึกษา
พรอมทั้งไดนําผลการประเมินภายในจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย นําเสนอใหผูที่ เกี่ยวของไดรับทราบ และนํามาพัฒนาปรับปรุงดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และคณะอนุกรรมการดําเนินงานแตละมาตรฐาน
การศึ กษา ตามระเบี ยบของกฎกระทรวง ว า ด วยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรและมอบหมายงาน
เปนลายลักษณอักษร และกําหนดแผนงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา อยางชัดเจน
เปนประจําทุกปการศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหสาธารณชนไดทราบอยาง
ทั่วถึงหลายชองทางดังนี้
1. จั ด ทํ า ปฏิ ทินโรงเรี ยน พร อ มทั้ ง แจกให ผู ปกครองนั ก เรี ยน เพื่ อ ให ผู ปกครองได ทราบความ
เคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
2. จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาในปการศึกษาตอไป พรอม
ทั้งนําไปเผยแพรในเว็บไซดของโรงเรียน เพื่อใหบุคคลที่สนใจรับทราบผลการดําเนินงานทั้งในดานการบริหารวิชาการ
และการบริหารจัดการของโรงเรียน
3. จัดพิมพและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในวารสารภาคเรียนละ 2 เลม โดยแจกให
ผูปกครองนักเรียนทุกคน จัดสงทางไปรษณียใหหนวยงานและสถานศึกษาตาง ๆ ไดทราบความเคลื่อนไหวในการจั ด
กิจกรรมของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
4. รายงานผลการดําเนินการของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ใหผูปกครองทราบในที่ประชุมในวัน
ผูปกครองพบครูทุกปการศึกษา
5. จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป (Annual Report) เพื่ อ รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมและการพั ฒ นา
โรงเรียนประจําปใหนักเรียน ครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
6. จัดทําสรุปขอมูลสารสนเทศโรงเรียนประจําปการศึกษา เพื่อใชในการตัดสินใจ ดานการบริหาร
จัดการและพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
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3. จุดเดน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยการบริหารงานของ ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ซึ่งเปนนักบวชชายที่ ไดรับ
มอบหมายจากมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต ค าเบรี ยลแห ง ประเทศไทย มาทํ า หนา ที่ บริ หารโรงเรี ยน เป นผู บริ หารที่ มี ค วามรู
ความสามารถในการบริหารและวิชาการ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ เสริมสรางใหบุคลากรมี
ความรู ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงระบบการบริหารและการ
จัดการของโรงเรียนใหเกิดความคลอ งตัวเหมาะสม ทัน สมัย และมีม าตรฐานสากล สอดคลอ งกับ เปา หมายของ
มูลนิธิคณะเซนต คาเบรียลแหงประเทศไทย สอดรับกับความตองการของผูปกครองและชุมชน
ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยโรงเรียนไดนําขอมูลและสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ไดแก ขอมูลผูเรียน บุคลากร
เพื่อตัดสินใจในการวางแผนบริ หารและจั ดกิ จกรรมการเรียนการสอนใหเกิ ดประโยชนอยางคุมคา ต อผูเรียนโดยได
ดําเนินการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในดานการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน
ผูบริหารเปนผูมีคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดพัฒนาสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรของโรงเรี ยนให เอื้ อ ต อ การเรี ยนรูแก ผูเรี ยน พัฒนาแหลงเรี ยนรู ภายในโรงเรี ยน เชน อุท ยานการศึก ษา
เซนตหลุยส สวนเกษตร สวนนกเซนตหลุยส จัดปายความรูเกี่ ยวกับสถานที่ ทองเที่ยว และโบราณสถานของจัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา หองเรียนกระดานอัจฉริยะ หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการภาพและ
เสียง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จากความรู ความสามารถทางวิชาการ และการบริหารจัดการในระดับ “มืออาชีพ”
ของ ผูบริหารโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา สงผลใหการดํา เนิ นงานเปนไปอยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพ ครูไ ดรับ การ
สนับสนุน สง เสริมพัฒ นาองคค วามรูอ ยา งสม่ํา เสมอ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนที่ประจักษ มีพัฒนาการใน
ดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค “เกง ดี มีสุข” เปนที่ยอมรับของผูปกครอง
และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค การมหาชน) ระดับการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ผา นเกณฑก ารประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง เมื่อ ป
พ.ศ. 2551 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2551 รางวัล
โรงเรี ยนพระราชทานระดับประถมศึ กษา ขนาดใหญ ประจําป การศึ กษา 2552 รางวัลโรงเรี ยนพระราชทานระดั บ
มัธยมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2554 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ
ประจําปการศึกษา 2555 ไดรับรางวัลพระราชทานระดั บกอนประถมศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2559
และไดรับโลรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งตอเนื่องระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ ปการศึกษา 2551, 2555, 2559
ในด า นความเป น ผู นํา ที่ มี ค วามสามารถในการบริ หารจั ด การ เปนผูที่ มี ค วามมุ ง มั่ น ในการพั ฒ นาตนเอง
เปดโลกทัศนดวยการใชศาสตรและศิลปในการบริหารงาน สรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลา
ในการปฏิบั ติห น า ที่ ด วยความเต็ ม ใจ อีกทั้งสรา งขวั ญและกํ าลัง ใจให แก บุค ลากร เชนสง เสริ มใหครู ไปศึ กษาดู ง าน
จัดสวัสดิการตาง ๆ เปนตน
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ผูบริหารเปนผูที่มีความสัมพันธอันดีกับคณะครู ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เห็นไดจากการ
ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ อยางดีเยี่ยม
ผูบริหารใชหลักการบริ หารแบบมี สวนรวม โดยเปดโอกาสให ผูเกี่ ยวข องทุ กฝายประกอบด วย ครู ผูเรี ยน
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอื่นไดรับรูและใหขอมูลสารสนเทศ ใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะรวมทั้ ง เปนแบบอยา งที่ ดี สามารถใหคํ าแนะนํา ชี้แนะแก ผูบริ หารสถานศึกษาอื่ น ไดเสนอและเลื อ ก
แนวทางประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายในการพัฒนาคุ ณภาพผู เรียนอยางรอบดาน และดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา โดยใชขอมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา รอยละ 80
ขึ้นไปของจํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ โดยใหผูเกี่ยวของ
ทุก ฝายมี สวนร วมในการกํ า หนดเปา หมายร วมรับ ผิด ชอบดํ า เนิ นงานตามบทบาทหนาที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง และประชุ ม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิ บัติการประจําป นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจความ
คิดเห็นความตองการการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของโรงเรียน จากผูเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูปกครอง ผูเรียน ครู
ศิษยเกา และชุมชนมาพิจารณากําหนดวิสัยทัศน และเปาหมาย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจํ า ปข องโรงเรี ย นผู บริ ห ารกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของแต ล ะฝ า ยให เ ป น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก ารใช
งบประมาณอยางประหยัดและเกิดประโยชนอยางคุมคา โดยผูรับผิดชอบแผนงานโครงการรายงานและประเมินผล
การดําเนินงานตามขั้นตอนเมื่อเสร็จสิ้นงานใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรับทราบ เพื่อนําผลการประเมิ นไป
พัฒนาในปการศึก ษาตอ ไปพร อมทั้ ง นํา ผูบริ หารได นํา ผลการดํ า เนินงานของบุคลากรมาเปนข อมู ลในการพิ จารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร
ผูบริหารจัดโครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจ มีระบบการทํางานเปนทีมโดยแบงการบริหารออกเปน
6 ฝาย ไดแก สํานักผูอํานวยการ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริหารทั่ วไป และฝา ย
ปฐมวัย โดยมีหัวหนางานตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียนกํากับดูแล และรับผิดชอบบริหารงาน โดยใหบุคลากร
ในหนวยงานไดชวยกันปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มี
ความสามารถและมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ดานของสถานศึกษา ไดแก
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป โดยไดดําเนินงานดังนี้ มีแผนพัฒนา
บุคลากรอยางชัดเจน สงเสริมใหบุคลากรใหมีการศึกษาดูงาน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและตางประเทศมี
การสรางองคกรแหงการเรียนรูขึ้นภายในสถานศึกษามีการดําเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ
รายงานผลประจํา ประจํา ป ตามแผนงาน โครงการตามระยะเวลาที่ กํา หนด มีการนําผลการประเมิ นไปพั ฒนาและ
ปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษาและเปนระบบที่ชัดเจน
โรงเรียนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผูเกี่ยวของเพื่อนําขอมูลที่ได
จากการสํารวจไปวางแผนและพัฒนาดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พบวาผูเรียน
ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการทั้ง 4 ดานของสถานศึกษา
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ผู บริ หารสามารถให คํ า แนะนํ า คํ า ปรึ ก ษาทางวิ ชาการ ประกอบด ว ย การพั ฒ นาและการใช ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู พัฒนาและการเลือกใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อ
พั ฒนาการเรี ยนรู สง ผลใหค รูผูส อนเปน ผู ม ีค วามรู ค วามเขา ใจในเปา หมายการจัด การศึ กษา เขา ใจหลัก สู ต ร
จิตวิทยาและพัฒนาการของผูเรียน สามารถนํามาใชในการสงเสริม และพัฒนาการผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะและ
การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเป น สํา คั ญ มีค วามมุ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ งาน อุทิศ ตนใน
การพัฒ นาผู เรี ย นใหมี คุ ณ ธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและเปนแบบอยางที่ดี โดยการพัฒนา
ครูทางวิชาการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดดําเนินการ
ผูบริหารโรงเรียนมีการใชเทคโนโลยี I-pad มาพัฒนาครูใหใชในการเรียนการสอนของนักเรียนในโปรแกรม
MSP ระดับประถมชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5, 6 และพัฒนานักเรียนในการเรียนโปรแกรม IMSP ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1, 2
ผูบริหารมีการการบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ(MOU)ระหวางโรงเรียนเซนตหลุย ฉะเชิงเทรา กับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ปการศึกษา 2561 มีดังนี้
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีผลใชบังคับเปน
เวลา 5 ป ) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดานวิชาการแกนักเรียนและครู 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 แสงหาญกลับจากการศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ไดมีการประสานงานการทําบันทึกขอตกลงทางวิชาการ
ระหวางโรงเรียนทั้งสอง โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความรวมมือทางดานวิชาการในดานแนวทาง
การศึกษา รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรูรวมกันสําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
3. INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL,BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY, CHINA (เมื่อวันที่
1 กุ ม ภาพั น ธ 2562) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ สนั บสนุ น ทุ นการศึ ก ษาให แ ก นัก เรี ย นที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความตองการไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรีที่ประเทศจีน นักเรียนตองมีความพรอมดา น
ภาษาอังกฤษ IELTS 6/TOFEL IBT 79 หรือเทียบเทา ดานภาษาจีน HSK 4 หรือเทียบเทา นักเรียนสามารถเลือกได
2 แหง ไดแก BEIJING CAMPUS (ใชภาษาอั งกฤษ มี 2 สาขา Management และ Economics) และ FOSHAN
CAMPUS (มี ทั้ง แบบใช ภ าษาอั ง กฤษ และใชภาษาจี น ในสาขา Management) ในการพิ จารณานั ก เรี ยนเข า รั บ
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ทุนการศึกษามี 2ประเภท ไดแก ทุน 100 % จํานวน 1 ทุน และทุน 50% จํานวน 2 ทุน สําหรับปแรก โดยตองไดรับ
การพิจารณาความเหมาะสมตามคุณสมบัติที่กําหนดและผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ นอกจากนี้ยังมีการจัดสงนักศึกษา
อาสาสมัครชวยสอนภาษาจีนประมาณ 4 สัปดาหในชวงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมของทุกป
4. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีผลใชบังคับเปนเวลา 3
ป) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ ผานการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ ฝกฝนทักษะที่จําเปนแบบบูรณาการใหแกครูและนักเรียน โดยมีการสนับสนุนสื่ออุปกรณสําหรับ
โรงเรียนจํานวน 1 ชุดประกอบดวย หุนยนต สนาม คูมือ เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร และมีการฝกปฏิบัติตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร ไดมีการติ ดตามงานที่มอบหมายภารกิจตาง ๆ ผานระบบออนไลน ในชวงเวลาที่เหมาะสม
อยางตอเนื่อง
5. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561) มีการบันทึกขอตกลงร วมกั น
ระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและสถานพยาบาลวาดวยความรวมมือในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปที่ 1- 3) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมพัฒนาการการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ใหมีความ
สมบูรณทั้งทางดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยประสานความรวมมือทั้ง 3 ฝาย อยางใกลชิด
โดยยึดแนวทางการดําเนินตามมาตรการที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลง ดังนี้
5.1 ดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ
สถานศึกษา ผูปกครอง และสถานพยาบาลรวมกั นกํา หนดนโยบายสง เสริม สุ ข ภาพกาย สุขภาพจิต และ
ปองกันโรคติดตอและไมติดตอ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกัน สถานพยาบาลมีการออกตรวจสุขภาพรางกายอยาง
ตอเนื่อง ผูปกครองและสถานศึกษาเฝาระวังสุขภาวะของเด็กและรวมกันสงเสริมสุขภาพกายและพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณและจิตใจใหเปนไปตามชวงวัยที่เหมาะสม
5.2 ดานสังคม
สถานศึกษาตองจัดสภาพแวดลอมให เอื้ อตอการพั ฒนาการทางสังคม การอยูรวมกันอยางมีความสุขและ
ปลอดภัย รวมมือกับผูปกครอง เอาใจใสดูแลอยางใกลชิด เฝาระวัง รวมมือกันแกไขปญหา พบปะเพื่อแลกเปลี่ ยน
หรือรายงานขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
5.3 ดานสติปญญา
สถานศึกษาตองจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใหเปนไปตามหลักวิชา โดยคํานึงถึงจิตวิทยาการ
เรี ย นรู ข องเด็ ก ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ที่ เ หมาะสม ร ว มมื อ กั บ ผู ป กครองในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ใส ใ จดู แ ล
ความเจริญงอกงาม ทางสติปญญาของเด็ก เตรียมความพรอมและรายงานผลการพัฒนาในการเรียนรูใหผูปกครอง
รับทราบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
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4. จุดควรพัฒนา
1. โรงเรียนควรมีการติ ดตามประเมิ นผลการดํ า เนินงานตามแผนพั ฒ นาโรงเรี ยนเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่องและมีการบันทึกผลใหผูเกี่ยวของรับทราบเพื่อนําผลไปพัฒนางานตอไป
2. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียน
3. โรงเรียนควรสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ใหมีความ เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
วา ด วยเรื่ อ งของการจั ดการศึก ษา โดยได กํา หนดวิธีการพั ฒนาไว ในพั นธกิ จเปา หมายของแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
พ.ศ.2559 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2561 รวมถึงการจัดงานโครงการ กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมให
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดตามกฎกระทรวง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนโรงเรียนในเครือมู ลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย สังกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา
มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 โดยมีการ
ดําเนินการดังนี้
1. ผูบริหารและคณะครูรวมกั น กํา หนดวิสัยทั ศ น พันธกิจ และจุ ดมุ ง หมาย หลักสูตรของสถานศึก ษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
2. ครูผูสอนรวมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเนื้อหาสาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใหสอดคลองกับหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
3. วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยกําหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล
4. เขียนคําอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 กําหนดคําอธิบายรายวิชา เปนหนึ่งปการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา กําหนดคําอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคําอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมาย
ดานความรู สวนที่สองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวน
ที่สาม ของคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ
5. นําหนวยการเรียนรูที่วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู
สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมิ นผลมาออกแบบการจั ดกิ จกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดเปา หมาย
คุณภาพผูเรียน ใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาและครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
6. ผูสอนแตละรายวิชาจัดทําประมวลการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และบันทึกผลการใชประมวลการสอน
7. ผูสอนมีการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดแตละรายวิชา
ฝายวิชาการ รวมกับงานหลักสูตรและการสอน , งานวัดและประเมินผล กําหนดใหมีการออกแบบหนาย
การเรียนรู (ใบงานที่4) ที่สะทอนการวัดประเมินผล ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยการสังเกตผูเรียนรายบุคคล และประเมินผลงานตามสภาพจริง เชนจากการ
ปฏิบัติ การตรวจชิ้นงาน การสัมภาษณ การนําเสนอผลงาน ฯลฯ มีระบบการจัดเก็บระเบียนสะสมผูเรียน
รายบุคคล ( ปพ.4 )มีการจัดทํารายงานพัฒนาของผูเรียนแตละคน (ปพ.5 และ ปพ.6 ) ครูสามารถนําขอมูลไปใชเพื่อ
พัฒนาผูเรียนได
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ฝายวิชาการรวมกับงานหลักสูตรและการสอนจัดใหครูผูสอนรวมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาเปาหมายและเนื้อหา
สาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 โดยเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและ
ตั วชี้ วัด ในแต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู ทั้ ง 8 กลุ ม รวมทั้ ง กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย นโดยใหส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 255
- วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยกําหนดหนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผล
- เขียนคําอธิบายรายวิชา ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 กําหนดคําอธิบายรายวิชา เปนหนึ่งปการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา กําหนดคําอธิบายรายวิชา เปน 2 ภาคเรียน ในสวนแรกของคําอธิบายรายวิชาจะปรากฏเปาหมาย
ดานความรู สวนที่สองจะปรากฏเปาหมายดานทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค จะปรากฏในสวน
ที่สาม ของคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ
- นําหนวยการเรียนรูที่วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรม กระบวนการเรียนรู
สื่อการสอน และแนวทางการวัดประเมินผลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดเทคนิคและวิธีการ
เรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางและพัฒนาการทางสติปญญาของแตละบุคคล ระบุในแผนการสอน
ผูบริ หารโรงเรี ย นเซนต หลุ ยส ฉะเชิง เทรา มี นโยบายให ติ ด ตั้ ง กระดานอั จ ฉริ ย ะ และ Projecterในทุ ก
หองเรียนและจัดใหมีการอบรมครูผูสอนทุกระดับชั้นในการใชกระดานอัจฉริยะ เปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน
และอบรมใหค วามรู ในการผลิ ตสื่ อ เทคโนโลยี งานบุ ค ลากรมี โครงการใหค รู ผอ นชํา ระเครื่อ งคอมพิ วเตอร และ
เทคโนโลยี ที่ชวยในการเรียนการสอน ฝายวิชาการมีนโยบายใหงานสื่อการเรียนการสอนกําหนดใหครูผูสอนผลิตสื่อ
ทั้งสื่อสิ่งประดิษฐ หรือสื่อเทคโนโลยี ประกวดภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตลอดทั้งเนนใหครูใชสื่อประกอบการเรียนการสอน
โดยเฉพาะสื่อ เทคโนโลยี ซึ่งในการประกวดสื่ อการเรี ยนการสอนปการศึ กษาละ 2 ครั้ง จะเชิญวิทยากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในสื่อแตละประเภทมาเปนคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งวิทยากรจะใหขอมูลยอนกลับ และแนะนําในการพัฒนา
ตอยอดสื่อการเรียนการสอนแตละประเภท
ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดเปดโปรแกรมการเรียนการสอนที่เนนความตองการ
และความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โปรแกรม MSP (Math and Science Program)
ที่เขมขนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (i-Pad) จนเปน
โปรแกรมที่ไดรับการยอมรับถึงคุณภาพผูเรียน จนถึงปจจุบัน
ปการศึกษา 2560 เปดหองเรียนพิเศษ ที่ระดับชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 โปรแกรม IMSP (Intensive Math
and Science Program) ซึ่งเนน Science Math และ English โดยมีครูตางชาติเจาของภาษาเปนครูประจําชั้น ซึ่ง
ไดรับความสนใจและผูปกครองพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน จนถึงปจจุบัน
ปก ารศึ ก ษา 2560 เปดหองเรี ย นพิ เศษ ที่ ร ะดั บชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1และ 4 โปรแกรม APP (Advance
Placement Program) เขมขน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา รวม MOU สราง
ความร ว มมื อ กั บหลายมหาวิ ทยาลั ย หน ว ยงานภายนอก รวมถึ ง สถาบั นเทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ที่อนุเคราะหสงคณาจารยมาชวยสอนนักเรียนในรายวิชา ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ซึ่งหองเรียน APP เปน
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นักเรียนเรียนดี ไดรับทุนการศึกษาจากโรงเรียน 100%, 50% และ/หรือ 25% ตามเงื่อนไขการพิจารณา และการ
เซ็นสัญญากับโรงเรียน
ปการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอน เพื่อสอดรับกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสงเสริม
ผูเรียนดานอาชีพที่สําคัญในอนาคตที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และปการศึกษา 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โปรแกรมสหศิลป ซึ่งมีรายวิชาเพิ่มเติม ดานเทคโนโลยี อาหารและบริการ ,ดนตรี, กีฬา คอมพิวเตอร และศิลปะ
ใหนักเรียนที่มีความถนัดดานวิชาการนอยกวา ไดมีทางเลือกในการเรียนสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตละกลุมสาระยังไดมีการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เขาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน เรียนรูการทํากระทงจากใบตอง ในวันลอยกระทง ทําดอกไมจากใบเตย ใช
วัสดุเหลือใชมาประดิษฐหรือสานเปนภาชนะและของเลนตาง ๆ และงานจักสานโดยเชิญวิทยากรภูมิปญญาในทองถิ่น
มาเปนวิทยากรในงานวันวิชาการ
ฝายวิชาการรวมกับงานหลักสูตรและการสอนจัดใหมีการอบรมการวัดและประเมินผลโดยมีวิทยากรมาให
ความรู เกี่ ยวกั บการออกแบบหน ว ยการเรี ย นรู และการออกแบบเครื่ อ งมื อ วั ดและประเมิ น ผล ที่ สอดคล อ งกั บ
จุดประสงคการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
ฝายวิชาการจัดใหมีครูประจําชั้น และครูผูชวยชั้น ดูแลใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกนักเรียนทุกระดับชั้น
ผูอํานวยการจัดใหมีการประชุมผูปกครองทุกระดับชั้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดใหมีวันผูปกครอง
พบครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหผูปกครองและครูไดรวมกับวางแผนเพื่อพัฒนา ผูเรียนทั้งดานการเรียนและดา น
คุณภาพชีวิตเปนรายบุคคล มีโครงการเยี่ยมบานทุกระดับชั้น มีโครงการมอบรางวัลแกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้ง
ดานวิชาการและดานกิจกรรม มีโครงการมอบทุนการศึกษา โครงการระเบียบวินัย และโครงการโรงเรียนสีขาวและ
ฝายวิชาการมีนโยบายใหครูรับนักเรียนทองศัพททุกเชา กําหนดเปนคะแนนให ในสวนนักเรียนที่อานไมออก เขียน
ไมได ครูผูสอนภาษาไทยจะดําเนินการสํารวจนักเรียนที่ปกพรอง และสอนเสริมในชวงเชากอนเขาเรียนเปนประจํา
นอกจากนี้ครูผูสอนแตละรายวิชา งานวัดผล และงานแนะแนว ที่สามารถใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดดวยความเสมอ
ภาค
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนจะออกแบบหนวยการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรู และ
บันทึกผลการจัดกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนอยางละเอียดเปนรายคาบ และนําผลมาปรับปรุงแกไข โดย
จั ดทํ า ในรู ป แบบการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ปการศึ ก ษา 2557 โรงเรี ยนได กํ า หนดให ค รู ทุ ก คนทํ า วิ จั ย ในชั้ นเรี ย นเพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนสอน โดยกําหนดใหครูผูสอนทําวิจัยหนาเดียว ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ปการศึกษาละ
2 เรื่อง มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ ประเมินการวิจัย ในแตละชวงชั้น 1 ชิ้นงานจะมีคณะกรรมการตรวจ 2 ชุด
เพื่อชี้แนะใหแกครู เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สงเสริมใหครูเขา
รับการอบรมประชุม หรือสัมมนา ปการศึกษาละไมนอยกวา 20 ชั่วโมง
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักธรรมของแตละศาสนาที่ครูและนักเรียน
นับถือ และเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เชนใหมีพิธีมิสซา ตามหลัก
ศาสนาคริ สต ทํ า บุ ญตั กบาตร นํ า พระมาเทศนตามหลั ก ศาสนาพุ ทธ และสวดตามหลักศาสนาอิ สลาม เป นต น
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ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองใหกาวหนาในวิชาชีพโดยการอบรม ศึกษาดูงาน หรือสัมมนาไมนอยกวาปละ 20 ชั่วโมง
ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบ ตอหนาที่โดยมาปฏิบัติหนาที่กอนเวลา 7.45 และ
กลับหลังเวลา 16.45 น. โดยพรอมเพรียงกัน ครูทุกคนมีหนาที่อยูเวรดูแลรักษาความปลอดภัย ใหความรวมมือใน
กิจกรรมของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกเปนประจําสม่ําเสมอ แตงกายถูกตองตามระเบียบ มีความรักสามัคคี
ในหมูคณะ และรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถาบัน
ครูอุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาที่งานสอนที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวน และมุงมั่น
พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ภาพตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนดโดยครู ทุ ก คนมี ค าบสอนคนละไม ต่ํ า กว า 20 คาบ/สั ป ดาห
ครูทุกคนมี แผนการสอนและบั นทึ กหลัง สอนทุ ก คาบ สงเสริม นั ก เรี ยนร วมกิ จกรรมวั น สํา คั ญต า ง ๆ ของโรงเรี ย น
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร วันตรุษจีน ทุกกลุมสาระฯจะจัดกิจกรรมคายวิชาการ
เปนประจํา ทุ ก ปการศึ ก ษา นอกจากนี้จัด ให มี โ ครงการทั ศ นศึ กษา เพื่ อใหนัก เรี ยนมี ประสบการณ แ ละความรู ที่
กวางขวางขึ้น ครูทุกคนมีหนาที่อยูเวรเพื่อรักษาความปลอดภัยนักเรียน และรายงานผลการเรียนตอผูปกครอง ตลอด
ทั้งติดตามคุณภาพชีวิตนักเรียนในโครงการเยี่ยมบานเปนประจําทุกปการศึกษา และเพื่อใหการเรียนการสอนมีการ
พัฒนา ครูทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนไมต่ํากวาปการศึกษาละ 20 ชั่วโมง มี
การทําวิจัยหนา เดี ยวในชั้นเรียนอยางนอยคนละ 1 เรื่องตอภาคเรี ยน ปการศึกษาละ 2 เรื่องผลิตสื่อการสอนส ง
คนละ 1 ชิ้นตอ 1 ภาคเรียน สงผลใหผลการทดสอบระดับชาติในระดับ ม.6, ม.3 และ ม.6 คะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศ
ครูมีความขยัน เพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ทุมเทแรงกาย แรงใจในการ
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพ เกิดผลสําเร็จได ประโยชนสูงสุดกับนักเรียน โดยครูผูสอนจะจั ดกิจกรรมการสอน
ตามที่กําหนดคนละ 20 -22 คาบตอสัปดาห อยูเวรดูแลรักษาความปลอดภัยในชวงพัก เปนทีปรึกษาทั้งดา นการ
เรียนการสอน ดานคุ ณภาพชี วิต รายงานผลการพั ฒนาการเรี ยนของนักเรียน และดูแ ลเรื่ องความประพฤติ ข อง
นักเรียน ในการมาเรียนใหทันเวลา และสม่ําเสมอ ตลอดทั้งดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนนอกจากนี้
ครูทุกคนยังมีหนาที่รวมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักธรรมของแตละศาสนาที่ครูและนักเรียน
นับถือ และเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เชนใหมีพิธีมิสซา ตามหลัก
ศาสนาคริสต ทําบุญตักบาตร นําพระมาเทศนตามหลักศาสนาพุทธ และสวดตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ฝาย
กิจการนักเรียนกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยนิมนตพระมาอบรมคําสอนและแนะแนวทางปฏิบัติแกครู
ในวันสุดทายของปการศึกษาทุกปเปนประจําในวันครูใหมีพิธีทําบุญตักบาตร เปนตน
ครูมีจรรยาบรรณตอตนเอง โดยมีความรับผิดชอบ ในหนาที่การงาน และมีการพัฒนาตนเองโดยเข า ร วม
อบรมในวิชาชีพไมนอยกวาปการศึกษาละ 20 ชั่วโมง
ครู มี จรรยาบรรณต อ วิ ช าชี พ /มี จรรยาบรรณต อ ผู รั บ บริ ก าร /มี จรรยาบรรณต อ ผูร ว มวิ ช าชี พ และมี
จรรยาบรรณตอสังคม โดย ครูประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอองคกรโดยรวมกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองใหกาวหนาในวิชาชีพโดยการอบรม
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ศึกษาดูงาน หรือสัมมนาไม นอยกวา ป ละ 20 ชั่วโมง ยึดมั่นและปฏิ บัติต นตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ครู มีความ
รับผิดชอบ ตอหนาที่โดยมาปฏิบัติหนาที่กอนเวลา 7.45 และกลับหลังเวลา 16.45 น. โดยพรอมเพรียงกัน ครูทุกคนมี
หนาที่อ ยู เวรดูแลรักษาความปลอดภั ย เปนที ปรึก ษาทั้ง ดา นการเรี ยนการสอน ดานคุณภาพชี วิต รายงานผลการ
พัฒนาการเรียนของนักเรียน และดูแลเรื่องความประพฤติของนักเรียน ในการมาเรียนใหทันเวลา และสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกเปนประจําสม่ําเสมอ มีความรักสามัคคีในหมูคณะ และรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถาบัน

3. จุดเดน
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรฉบับครูผูสอน
2. หลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการการเรียนรูอาเซี ยน / เศรษฐกิจพอเพียง / คุณลักษณะ
อันพึงประสงค / สมรรถนะผูเรียน / ลักษณะเฉพาะ FSG และภูมิปญญาทองถิ่น
3. ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีวิจัยชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง
4. มีตํารากลางในการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
5. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
เครือขาย ขึ้นมาชวยในการกํากับติดตาม ชวยประเมินครูดานการจัดการเรียนการสอน

4. จุดควรพัฒนา
1. การบันทึกหลังสอนยังไมสะทอนผลสําเร็จหรือปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนอยางแทจริง
2. การใชสื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสมยังไมหลากหลาย
3. รูปแบบและเทคนิคการสอนที่หลากหลายอยางนอยคนละ3แบบยังไมเดนชัดในแตละกลุมสาระฯ
4. ควรมีการสงเสริมนักเรียนใหแขงขันกับภายนอกอยางเกิดประสิทธิผล
5. ควรมีการใหความรูเรื่องการผลิตสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือมีคลังสื่อ มีหนวยงานผลิตสื่อและ
การใชสอื่ จากกระดานอัจฉริยะใหใชคุมคายิ่งขึ้น
6. ควรมีกํากับ ติดตาม ประเมินผลแผนการสอน การเรียนการสอน การใชสื่ออยางตอเนื่องทั้ง
ในสวนของหัวหนากลุมสาระฯ หัวหนาฝายวิชาการ และงานนิเทศการสอน
7. ควรมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลแผนการสอน การเรียนการสอน การใชสื่ออยางตอเนื่อง
ทั้งในสวนของหัวหนากลุมสาระฯ หัวหนาฝายวิชาการ และงานนิเทศการสอน
8. เพิ่มความถี่ของการนิเทศใหมากกวาภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน
9. ควรจัดใหมีการประกวดครูที่มีผลการนิเทศดีเดน และ แตงตั้งใหเปน ตนแบบ ของครูผูสอนดีเดน
ของโรงเรียน
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5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
ครูมีความรูและเขาใจในเปาหมายการจัดการศึกษาของชาติ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูที่ตนสังกัด โดยเห็นไดจากการที่ผูบริหารและคณะครูรวมกันกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางครูผูสอนรวมอบรม
สัมมนาเพื่อศึกษาเปา หมายและเนื้ อ หาสาระหลักสูตรแกนกลาง 2551 โดยเชิญวิ ทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาเป น ที่
ปรึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม รวมทั้งกิจกรรม
พั ฒนาผู เรี ย นโดยให สอดคล อ งกั บหลั ก สูตรสถานศึ ก ษาและหลั กสู ตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และเชื่อมโยงกั บ
เปาหมายคุณภาพผูเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และมีการ
ประชุมในแตละกลุมสาระฯ เพื่อไปสูการปฏิบัติ มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากการสัมภาษณและสังเกต
การสอนครูเขาใจความรูทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ครูจัดทําแผนการสอน
กอนนําไปใชสงหัวหนากลุมสาระฯและหัวหนางานหลักสูตรและฝายวิชาการ

2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. นําเสนอขอมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากผลการดําเนินงานแผนงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดีเยี่ยมใน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่ เปนไปตามปญหาและ
ความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพชุมชนทองถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยูในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผูเรียนมีความสามารถ
ในการอ า นและการเขี ยน การสื่อสารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ความสามารถในการคิ ดคํ า นวณ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได ดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ
ตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังที่ปรากฎผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในดานการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดําเนินการตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผานมาเปนฐานใน
การพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยาง

171

ตอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับดี เยี่ ยม วิเคราะห
ออกแบบและการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหาเปนรายบุคคล และ
การประเมินผลจากสภาพจริง ทุกขั้ นตอน สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยา งเป น
ขั้นตอนจนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให
ความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบ และดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
1.
2.
3.
4.
5.

สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ และมีความสามารถคิดสรางสรรคนวัตกรรม
สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ
สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ

มงฟอรต
6. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายที่ดี และมีความสุข
7. บริหารจัดการตามวิถีสากล และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง
เดอ มงฟอรต
8. บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
9. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย
กรีญอง เดอ มงฟอรต
11. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยสูวิถีสากล และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต
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ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
1. จุดเดน
คุณภาพดานผูเรียน
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดังทองถิ่นสูงขึ้นทุกกลุม
สาระการเรียนรู และนักเรียนกลาแสดงออก ราเริง แจมใส สุขภาพกายแข็งแรง และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลองรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน สามารถใช
เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรูไ ด ดวยตนเอง สง ผลให ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ย นอยู ในระดับ ดี เ ยี่ ย ม
มี คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บชาติ (O-NET) สูง กวา ระดั บชาติ และมี ค ะแนนเฉลี่ ยมากกว า
รอยละ 50 ทุกกลุมสาระฯ ที่มีการทดสอบและตอเนื่องมาโดยตลอด
3. ผู เรี ยนมี สุข ภาพร า งการยแข็ ง แรง มี สมรรถภาพทางกายและน้ํา หนั ก ส ว นสูง ตามเกณฑ มี
ระเบียบวินัยจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎกติกา ระเบียบสังคม เชน การเขาคิวรอซื้ออาหาร และเขาคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เปนตน
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุงมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงาน
สามารถเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพรอมในการปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาท
2. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่ ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป ที่
สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการ
พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มี
การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และการจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจ มุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลาและความสามารถ
2. ครูจัดกระบวนการเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง
3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ และแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
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5. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนไดรับการตรวจประเมินและคําแนะนําจากคณะกรรมการ
วิจัยและนําผลไปพัฒนาในการเรียนการสอน

2. จุดควรพัฒนา
1. ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียนมากขึ้น
2. ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนเกี่ ยวข องในการจั ดการศึกษาของโรงเรี ยนใหมี ความเข มแข็ง มีสวนรวมรั บผิดชอบต อ ผลการจั ด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ครู ควรจัดกิ จกรรมเน นให ผู เรี ยนได มี ความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห คิ ดสั ง เคราะหอ ย า ง
หลากหลาย และใชแหลงการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง
4, ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธกี ารที่หลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหหาความรูจากแหลงการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี
ใหมากขึ้น และพัฒนาสื่อแหลงการเรียนรู จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานเสมอ
5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู และธรรมชาติวิชา
6. ครูควรนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู

3. แนวทางการพัฒนา
1. จัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน มีการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน
2. พั ฒ นาครู ผู ส อนทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู โดยใช พั ฒ นากลุ ม เครื อ ข า ยโรงเรี ย นทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
3. จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากล วิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู
4. ศึกษารูปแบบและวิธีการในการมี สวนร วมของผูปกครอง ชุมชน หรือบุคคลที่ เป นภูมิ ปญญา
ทองถิ่น ในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ใหมากยิ่งขึ้น เชน วางแผนในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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5. จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรี ยน
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัด ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง สรางหรือพัฒนา
ความรูใหม ๆ ดวยตนเอง
6. พัฒนาการระบบสารสนเทศใหมีระบบ สามารถใชงานไดสะดวก/เชื่อมโยงเครือขา ยกั บฝา ย/
แผนกและหนวยงานภายในโรงเรียนและตนสังกัด มีการประเมินและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

4. ความตองการชวยเหลือ
1. การไดรับความชวยเหลือจากชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอนเพิ่มเติมในหลักสูตร
2. ควรมีการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด เพื่อนําผลไปพัฒนาตอไป

5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตามปญหาและความ
ตองการพัฒนาตามสภาพาของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพชุมชนทองถิ่น จนมีผลการ
พั ฒ นาคุ ณภาพผู เรี ยนอยู ใ นระดั บ ยอดเยี่ ยมพั ฒ นาการของค า เฉลี่ ย ผลการทดสอบระดั บชาติ สูง ขึ้ น ผู เรี ยนมี
ความสามารถในการอานและการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ
การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารได ดี และมี ความประพฤติ ดา นคุ ณธรรมจริ ย ธรรม ค า นิ ยม และ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังที่ปรากฎผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในดานการ
บริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการ
วางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินการตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่
ผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และปรับปรุง
แกไขงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน นผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยู ใน
ระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห ออกแบบและการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของ
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
แกปญหาเปนรายบุค คล และการประเมิ นผลจากสภาพจริงทุ กขั้ นตอน สถานศึกษาดํา เนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยูใน
ระดับดี่ เยี่ ยม โดยสถานศึก ษาให ความสํ าคั ญกั บ ผู เกี่ ยวข องทุ กฝา ยเพื่ อเกิ ดความร วมมือ ในการวางระบบ และ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความมั่นใจตอระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
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สรุปผลการประเมินภาพรวมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
รอยละที่ได
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
90.60
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
91.61
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
96.13
คํานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
90.43
อภิปรายแลกเปลี่ยน
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
98.35
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
97.80
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
70.81
6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
96.12
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
89.59
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
94.14
2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
87.45
3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
88.50
4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
88.27
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
92.77
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
94.00
2,2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
91.81
2.3 ดําเนินงานดานวิชาการที่เนนคุณภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ
97.05
เรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
92.83
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
88.20
อยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและ 92.75
การจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
93.42
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
96.20
ประยุกตใชในชีวิตได

คะแนน
4.53
4.58
4.81

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

4.52

ยอดเยี่ยม

4.92
4.89
3.54
4.81
4.48
4.71
4.37
4.42
4.41
4.64
4.70
4.59
4.85

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดี
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

4.64
4.41

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

4.64

ยอดเยี่ยม

4.67
4.81

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู

93.53
84.58
96.20

4.68
4.23
4.81

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

96.60

4.83

ยอดเยี่ยม

ภาคผนวก
- มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ฯลฯ

