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สวนที่ 1 
ขอมูลพืน้ฐาน 

***** 
1.1 ขอมูลทั่วไป  
 1) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาตั้งอยูเลขที่ 29 หมู 10  ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20110 
โทรศัพท 0-3831-1055-6 โทรสาร 0-3832-3797 e-mail Address : acs1@acs.ac.th website: http://www.acs.ac.th สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   
 2) โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เชน อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอบานบึง 
อําเภอหนองใหญ อําเภอบางละมุง อําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม อําเภอศรีราชา อําเภอเกาะสีชัง อําเภอสัตหีบ อําเภอ      
บอทอง อําเภอเกาะจันทร และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ยกเวนจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดสิงหบุรี  
รวมทั้งส้ิน 74 จังหวัด นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากตางประเทศมาศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จํานวน 11 คน  ไดแก 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 1 คน ประเทศสาธารณรัฐพิลิปปนส จํานวน 3 คน ประเทศสาธารณ  
รัฐเกาหลี (เกาหลีใต) จํานวน 2 คน ประเทศญี่ปุน จํานวน 2 คน ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส จํานวน 1 คน และประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จํานวน 2 คน     
 3) ประวัติโรงเรียนโดยยอ  

ในระหวางป  พ.ศ. 2484-2486  ประเทศไทยตกอยูในภาวะสงครามโลก ครั้งที่  2  สถานที่ตาง ๆ ในพระนคร รวมทั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ไดรับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดอยางหนัก โรงเรียนจึงปดทําการชั่วคราว คณะภราดาเห็นวา
ถายังอยูในพระนคร อาจไดรับอันตรายจึงไดพยายามหาสถานที่ที่ปลอดภัย เพื่อเปดทําการสอนตอไป ในราวเดือนธันวาคม  
2485  คณะภราดาจึงไดตัดสินใจอพยพนักเรียนสวนหนึ่งซึ่งเปนเด็กกําพรา และนักเรียนประจํา ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด  
ที่ไมสามารถเดินทางกลับบานได มาเปดทําการสอนที่ศรีราชาชั่วคราว คณะภราดา ครู และนักเรียนรุนแรก เรียกวา “รุน
บุกเบิก” ตางชวยกันแผวถางปรับพื้นปาใหเปนโรงเรียน เปล่ียนไรตะไครเปนไรสับปะรดจนกลายเปนไรสับปะรด เอ ซี ที่มี
ชื่อเสียงเปนอันมากและนําผลผลิตจากไรไปจําหนายเพื่อเปนรายไดมาจุนเจือโรงเรียน และเลี้ยงดูนักเรียนในระหวางสงคราม  

กลางป พ.ศ. 2486 สงครามโลกสิ้นสุดลงโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เปดทําการสอนตามเดิม แตอาคารนอนของ
นักเรียนประจําถูกทําลายไดรับความเสียหายเปนอยางมาก จึงไมสามารถยายเด็กกําพรา และนักเรียนประจําจากศรีราชา
กลับไปอยูที่พระนครได จึงจําเปนตองเปดทําการสอนที่ศรีราชาตอไป ประกอบกับเยาวชนในทองถิ่นสมัครเขาเปนนักเรียน ไป – 
กลับ จํานวนมากขึ้น คณะภราดาจึงตัดสินใจเปดทําการสอนอยางจริงจังครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 โดยมี
ภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน) เปนอธิการผูกอตั้ง และไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งโรงเรียนตั้งแตวันที่ 
3 กันยายน พ.ศ. 2491 และไดรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2493 
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปน 1 ใน 17 สถาบันของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ปจจุบันเปดทําการ
สอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยรับทั้งนักเรียนชายและหญิง ทั้งประเภทประจําและไป-กลับ  
 จากโรงเรียนกลางปา พัฒนาเปนอุทยาน สืบสานสูการเปน “เพชรบูรพา” รมร่ืนตระการตาในเนื้อที่กวา 550 ไร มุง
สงเสริมการเรียนรูใหทันตอความกาวหนาของโลกยุคปจจุบัน เปนแหลงขุมทรัพยทางปญญา ที่ผลิตเยาวชนและบุคลากรสูการ
เปนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคายิ่งตอสังคมไทย 

1.2 ขอมูลดานการบริหาร 
  1.2.1 ปรัชญาของโรงเรียน  

 1. จุดมุงหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรมความจริง และการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอเกิดของชีวิต 
      2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะอุตสาหะเปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ  ดังคติพจนภาษาละตินของ 
                       โรงเรียนที่วา “LABOR  OMNIA  VINCIT” 
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  1.2.2 โครงสรางการบริหาร    
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 8 ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ สํานักผูอํานวยการ ฝาย
กิจการนักเรียน ฝายบริการ ฝายอาคารสถานที่ ฝายธุรการ-การเงิน ฝายกิจกรรมพิเศษ และฝายนักเรียนประจํา ผูบริหาร   
ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA ดังแสดงไวในโครงสรางการบริหารโรงเรียน 
อัสสัมชญัศรีราชา 

โครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
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 1.2.3 คณะผูบริหารโรงเรียน   
 1) ผูอํานวยการ     
  ภราดา ดร.ชํานาญ   เหลารักผล   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาเอก  (ค.ด.)  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  จนถึงปจจุบัน 

 2) คณะกรรมการบริหารโรงเรยีน   

   1.  ภราดา ดร.ชํานาญ เหลารักผล  ประธานกรรมการ 

    2.  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

    3.  ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ     

    4.  ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

    5.  นายพงษสวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

    6.  นายปญญา   เบ็ญจศิริวรรณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

    7.  นายวิทยา   คุณปล้ืม   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

    8.  ดร.จักรพงศ   สุวรรณรัศมี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

    9.  ดร.วีรวัฒน   คาขาย    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

    10.  นางมาลี   อั้งล้ิม    กรรมการผูแทนครู 

    11.  ดร.อาทิพย   สอนสุจิตรา  กรรมการและเลขานุการ 
   3) คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ   
 1.  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  (D.M.)     

                                                                                                    จาก De  Le  Salle  University 

         ตําแหนง  อธิการ/ที่ปรึกษาระดับช้ันประถมศึกษา 

 2.  ภราดา ดร.อานันท ปรีชาวุฒิ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  (D.ED.)   

   จาก The  Pensyvania State University 

   ตําแหนง  ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

   3.  ภราดามานิต  สกนธวัฒน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  (กจ.ม.)   

                                                                                                    จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

   ตําแหนง  ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

 4.  ภราดาสอาด สัญญลักษณ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (ศศ.ม.)   

   จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ตําแหนง  ที่ปรึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

   5.  ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  HRM (M.Sc.)   

   จากสถาบัน Graduate Institute of Business  

   Administration of Chulalongkorn University 

       ตําแหนง  หัวหนาฝายนักเรียนประจํา/ฝายบริการ 

 6.  ภราดาวิทยา   เทพกอม  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (กศ.ม.)   

                                                                                                    จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

   ตําแหนง  หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 
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 7.  ม.วธัญู   เกตุนอย  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (กศ.บ.)   

   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก 

   ตําแหนง  หัวหนาแผนกกิจกรรม 

  8.  ม.วิชัย โพนทะยาน วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (ศศ.บ.) 

    จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ตําแหนง  หัวหนาแผนกปกครอง 

  9.  ม.เชิดชัย  ยังใหผล  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (กศ.บ.)   

        จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน 

       ตําแหนง  หัวหนาฝายกิจกรรมพิเศษ 

 10.  มิสสุดา มงคลสิทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (ศศ.ม.)   

   จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ตําแหนง  หัวหนาฝายวิชาการ 

 11.  มิสสายทิพย สวัสดิกูล วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (วท.ม.)   

   จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ตําแหนง  รองหัวหนาฝายวิชาการ 

 12.  ม.กฤษฎา มวงปน วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (ศศ.บ.)   

   จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ตําแหนง  ผูชวยหัวหนาฝายอาคารสถานที่ 

 13.  มิสปสุตา โอษฐจันทรศรี วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  (ปร.ด.) 

   จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ตําแหนง  หัวหนาฝายธุรการ-การเงิน 

   14.  มิสอิศญาณ  แดงสมุทร วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (ศษ.บ.) 

   จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

       ตําแหนง  หัวหนาแผนกธุรการ 

    15.  มิสกาญจนา  จิตตรุงเรือง   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (บธ.บ.) 

   จากสถาบันราชภัฏราชนครินทร 

         ตําแหนง  หัวหนาแผนกการเงิน 

  16.  มิสศุภสิริ พิทักษสายชล วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (กศ.บ.) 

   จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

    ตําแหนง  ผูชวยหัวหนาสํานักผูอํานวยการ 

    17.  มิสอังคณา  คงอยู   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (บธ.บ.) 

   จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

         ตําแหนง  งานเลขานุการ 
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1.3 ขอมูลนักเรียน (ณ  วันที่  4  มีนาคม   2559)    

  1) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน  4,588  คน       

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ัน  
 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหองเรยีน 
จํานวนนักเรียน (คน) เฉล่ีย 

ชาย หญิง รวม ตอหอง 

อนุบาล  1 6 131 58 189 31.50 

อนุบาล  2 7 159 74 233 33.29 

อนุบาล  3 4 138 0 138 37.50 

รวม 17 428 132 560 32.94 

ประถมศึกษาปที่  1 6 186 23 209 34.83 

ประถมศึกษาปที่  2 6 197 37 234 39.00 

ประถมศึกษาปที่  3 5 186 0 186 37.20 

ประถมศึกษาปที่  4  6 238 12 250 41.66 

ประถมศึกษาปที่  5 6 239 21 260 43.33 

ประถมศึกษาปที่  6  6 236 2 238 39.66 

รวม 35 1,282 95 1,377 39.34 

มัธยมศึกษาปที่  1 10 376 45 421 42.10 

มัธยมศึกษาปที่  2 10 361 68 429 42.90 

มัธยมศึกษาปที่  3 11 418 62 480 43.64 

มัธยมศึกษาปที่  4 9 344 87 431 47.89 

มัธยมศึกษาปที่  5 9 350 82 432 48.00 

มัธยมศึกษาปที่  6  9 362 96 458 51.89 

รวม 58 2,211 440 2,651 45.71 
รวมทั้งส้ิน 110 3,921 667 4,588 41.91 

                                                                                                                                              สรุป  ...ณ วันที่ 4 มี.ค. 59 

                                                                                                                                                                                            ขอมูล....แผนกธุรการ 

 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามประเภทของนักเรียน 

 
ประเภทของนักเรียน จํานวน (คน) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  
1.  นักเรียนไป-กลับ 558 

2.  นักเรียนประจําหอพักครู 2 

รวม 560 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

ประเภทของนักเรียน จํานวน (คน) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1.  นักเรียนไป-กลับ 2,470 

2.  นักเรียนประจําหอพักโรงเรียน  735 

3.  นักเรียนประจําหอพักครู 452 

4.  นักเรียนเณรยุวลัยเซนตหลุยส แมรี่ 54 

5.  นักเรียนเณรมหาไถ 38 

6.  นักเรียนเณรคามิลเลียน 48 

7.  นักเรียนชางเผือก 94 

8.  นักเรียนในความอุปการะ 106 

9.  นักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพ ฯ 7 

10.  นักเรียนทุนเทโอฟาน 24 

รวม 4,028 
รวมนักเรียนทัง้ส้ิน 4,588 

                                                                                                                                      สรุป  ... ณ วันที่ 4 มี.ค. 59 
                                                                                                                              ขอมูล... แผนกธุรการ 

 

  2)  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายผานเกณฑ ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง 
                   เสริมสุขภาพ (สสส.)  จํานวน  3,972 คน  คิดเปนรอยละ 98.61  
  3)  จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม  จํานวน  -   คน   คิดเปนรอยละ  -  
  4)  จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  จํานวน  -   คน   คิดเปนรอยละ  -   
  5)  จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  จํานวน  -   คน   คิดเปนรอยละ   -  
  6)  จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  (สรุป ณ วันที่ 29 เม.ย. 59)   
   - ระดับชั้นอนุบาล 3 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 138  คน จบหลักสูตร จํานวน 138  คน  คิดเปนรอยละ 100 
   - ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 238  คน จบหลักสูตร จํานวน 238  คน  คิดเปนรอยละ 100 
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 480  คน จบหลักสูตร จํานวน 479  คน  คิดเปนรอยละ 99.79 
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนนกัเรียนทั้งหมด 458  คน จบหลักสูตร จํานวน 457  คน  คิดเปนรอยละ 99.78 
  7)  จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง ระดับดีขึ้นไป จํานวน 3,854  คน  คิดเปนรอยละ   
                    95.68  
  8)  จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ระดับดีขึ้นไป จํานวน 3,913  คน  คิดเปนรอยละ  
                    99.13  
  9)  จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถ ดานการคิด ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน  
                    ระดับดีขึ้นไป 3,782 คน  คิดเปนรอยละ 94.24    
  10)  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน จํานวน 4,123 คน ผานระดับดีขื้นไป  
                     จํานวน 3,585 คน คิดเปนรอยละ 89.33   
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1.4  ขอมูลบุคลากร   
 1)  จํานวนบุคลากรแยกประเภท จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษาสูงสุด   (สรุป ณ วันที่ 4 มี.ค. 59) 
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบุคลากรแยกประเภท จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษาสูงสุด     

ประเภทบุคลากร 
เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
ตํ่ากวา 

ปริญญาตร ี
ปริญญา 

ตร ี
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 
เอก 

รวม 

1. ผูบริหารสถานศึกษา         
    - ผูอํานวยการ 1 - 1 - - - 1 1 
    - รองผูอํานวยการ/ผูจัดการ - - - - - - - - 
    - ผูชวยผูอํานวยการ 6 - 6 - - 4 2 6 

รวม 7 - 7 - - 4 3 7 
2. ระดับการศึกษาปฐมวัย         

    - ครูผูสอน 2 17 19 - 16 3 - 19 
    - ครูอัตราจาง  
      (ที่ทําสัญญาตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป) 

- 2 2 - 2 - - 2 

    - ครูชาวตางประเทศ 1 7 8 - 8 - - 8 
    - ผูชวยครู (เจาหนาที่) - 5 5 - 3 2 - 5 

รวม 3 31 34 - 29 5 - 34 
3. ระดับประถมศึกษา         
    - ครูผูสอน 9 46 55 - 39 16 - 55 
    - ครูอัตราจาง  
      (ที่ทําสัญญาตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)       

- 1 1 - 1 - - 1 

    - ครูชาวตางประเทศ 9 12 21 - 19 2 - 21 
รวม 18 60 78 - 60 18 - 78 

4. ระดับมัธยมศึกษา         

    - ครูผูสอน 48 45 93 - 61 32 - 93 
    - ครูอัตราจาง  
      (ที่ทําสัญญาตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)       

3 7 10 - 9 1 - 10 

    - ครูชาวตางประเทศ 10 16 26 - 20 6 - 26 
รวม 61 68 129 - 90 39 - 129 

5. บุคลากร         

    - ครูสนับสนุนการสอน 29 57 86 5 62 18 1 86 
    - บุคคลากรทางการศึกษา 
      (ที่ทําสัญญาตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป) 

- - - - - - - - 

รวม 29 57 86 5 62 18 1 86 
6. เจาหนาที่ 7 19 26 5 20 1 - 26 
7. พนักงาน 50 124 174 173 1 - - 174 

รวมทั้งส้ิน 175 359 534 183 262 85 4 534 
   

                                       สรุป ณ วันที่ 4  มี.ค. 59   ขอมูล ... งานบุคลากร             
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  2)  ระดับการศึกษาปฐมวัย   สัดสวนของครู : นักเรียน  เทากับ   1 : 16.47   

          สัดสวนของนักเรียน : หอง   เทากับ 32.94 : 1    

  3)  ระดับประถมศึกษา   สัดสวนของครู : นักเรียน  เทากับ  1 : 17.65    

          สัดสวนของนักเรียน : หอง   เทากับ  39.34 : 1    

  4)  ระดับมัธยมศึกษา   สัดสวนของครู : นักเรียน  เทากับ  1 : 20.55  

          สัดสวนของนักเรียน : หอง   เทากับ  45.71: 1   

  5)  ครูผูสอนไทย ระดับการศึกษาปฐมวัย ครูที่สอนวิชาตรงเอก จํานวน 15 คน  คดิเปนรอยละ 71.43   

         ครูที่สอนตามประสบการณ จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 28.57 

  6)  ครูผูสอนไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูที่สอนวิชาตรงเอก จํานวน 134 คน  คิดเปนรอยละ 81.71 

         ครูที่สอนตามประสบการณ จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 18.29  

1.5  ขอมูลอาคารสถานที่    
  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปนสถานที่ใหการศึกษาแกนักเรียน โดยมีอาคารสําหรับใชเปนอาคารเรียน จํานวน 7 หลัง 

อาคารประกอบตาง ๆ จาํนวน 19 หลัง อาคารที่พักอาศัย จํานวน 12 หลัง ประเภทอาคารอื่น ๆ จํานวน 10 หลัง ประเภทสนาม

กีฬา จํานวน 62 สนาม แตละอาคารมีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสุขา เพื่อใหบริการแกนักเรียน ครู และชุมชน ดังมีรายละเอียด 

ตอไปนี้ 

 1) อาคารเรียน 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนอาคารเรียน  

ลําดับ ช่ืออาคารเรียน 

จํานวน  (หอง)   

หองเรียน  
หองปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร  

หองคอม- 
พิวเตอร  

หอง 
ประกอบการ 

หองสุขา  
ครู นักเรียน 

1 เรยีนา เชลี 12 - 1 8 5 11 

2 เซนตเมรี่       

3 โดนาเซียง 22 1 1 12 3 34 

4 เซนตหลุยส       

5 เซนตคาเบรียล 11 1 - 5 1 - 

6 มงฟอรต 12 - 2 5 1 14 

7 เทโอฟาน       

8 ยอหน แมรี่ 51 4 4 18 6 48 

รวม 104 7 11 63 16 87 

หมายเหตุ : เนื่องจากปการศึกษา  2558  มีการปรับอาคารเรียนจากอาคารเดิม อาคารเซนตเมรี่ อาคารเซนตหลุยส อาคารเทโอฟาน   

เปนอาคารเรียนใหม อาคารยอหน  แมรี่  สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจํานวนนักเรียน 2,651 คน 
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2) อาคาร/สถานที่ประกอบการ   
 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนอาคาร/สถานที่ประกอบการ   
 

ลําดับ ช่ืออาคาร/สถานที่ประกอบการ 

จํานวน  (หอง)  
หอง 

ประกอบการ 
หองน้ํา  

ครู นักเรียน พนักงาน 

1 อํานวยการ 17 8 - - 

2 วัชรสมโภช 14 4 10 - 

3 สุวรรณสมโภช 13 4 4/10 (ช/ญ) - 

4 โอเซ 15 2 2/3 (ช/ญ) - 

5 อุดมประเสริฐ 3 - - - 

6 โรงแบดมินตัน 8 2 5 - 

7 ฝายบริการ 4 1 - - 

8 โบสถ 8 3 - - 

9 หองเซรามิกส 6 - - - 

10 หองเกียรติยศ ฯ 1 - - - 

11 โรงงาน 8 - - 4 

12 โรงซักผา 4 3 - - 

13 โรงพลศึกษา (เกา) 16 2 - - 

14 โรงครัว 6 - - 5 

15 เรือนพยาบาล 9  2  10 - 

16 หองสมุดโดนาเซียง 1 - - - 

17 โภชนาคารศักดา  กิจเจริญ 31 2 8/8 (ช/ญ) 2 

18 หองประชุมเซนตชารล 2 4//4 (ช/ญ) 47 - 

 รวม 166 31 74 11 

3) อาคารที่พัก 
 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนอาคารที่พัก  

  ลําดับ ช่ืออาคารที่พัก 
 จํานวน (หอง) 

หองประกอบการ 
หองน้ํา  

ครู นักเรียน พนักงาน 

1 เคลเมนต 15 5 22 - 

2 นฤมล 16 8 14 - 

3 อัสสัมชัญ 17 4 18 - 

4 ราฟาแอล 15 7 28 7 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

  ลําดับ ช่ืออาคารที่พัก 
 จํานวน (หอง) 

หองประกอบการ 
หองน้ํา  

ครู นักเรียน พนักงาน 

5 เรือนพยาบาล 9 2 10  

6 บานเซนตปเตอร 4 2 13 - 

7 บานพักรับรองโรงซักผา 11 13 - - 

8 บานพักภราดา 3 หลัง 19 13 - 1 

9 บานพักครู  4 หลัง 53 3 - - 

10 บานพักพนักงานโรงครัว 4 หลัง 28 - - 12 

11 หอพักยอแซฟ 12 1 10 - 

12 หอพักคาเบรียลา 12 3 13 - 

รวม 221 111 128 20 
 

4) อาคาร/สถานที่อื่น ๆ    
 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนอาคาร/สถานที่อื่น ๆ   
 

ลําดับ รายการ จํานวน 

1 โรงจอดรถ 2  หลัง 

2 โรงฉายภาพยนตร 1   โรง 

3 ศาลารับรองทรงไทย 1  หลัง 

4 สระวายน้ํามาตรฐานโอลิมปก (50x25 เมตร) 1  สระ 

5 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ และศาลาอเนกประสงค 2  หลัง 

6 คายลูกเสือ  1 คาย 

 1) ที่พัก (Shelter) 26 Shelter 

 2) หองพยาบาล 1หอง 

 3) หองรับรอง 1หอง 

 4) หองทํางานครู 1หอง 

 5) หองเก็บของ 1หอง 

7 เรือนเพาะชํา 1  หลัง 

8 สวนพันธุไมไทย ฯ 1 สวน 

9 อางเก็บน้ําหลุยส มารี ฯ 1  อาง 

10 บอบําบัดน้ําเสีย 1  หลัง 

 รวม 41 
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5)  สนามกีฬา  
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนสนามกีฬา   

 

ลําดับ ช่ือสนาม จํานวน (สนาม) 
1 สนามสิรินธรสนามฟุตบอลสนามกรีฑามาตรฐาน  8  ลูวิ่งพรอมอัฒจันทร 1 

2 สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานสําหรับแขงขัน (สนามไซบีเรีย) 8 

3 สนามฟุตบอลและสนามกรีฑาเกา (หลังตึกเทโอฟาน) 1 

4 สนามฟุตบอลหลังตึกเคลเมนต 2 

5 สนามหญาเทียมอุดมประเสริฐ 1 

6 สนามบาสเกตบอล 18 

7 สนามเทนนิส 4 

8 สนามเซปคตระกรอ 4 

9 สนามแบดมินตัน 5 

10 สนามแฮนดบอล (หนาตึกเคลเมนต) 2 

11 สนามเปตอง 5 

12 สนามฟุตซอล 10 

13 สระวายน้ําขนาดมาตรฐาน 1 
 รวม 62 

 

1.6 ขอมูลงบประมาณ   
  งบประมาณที่โรงเรียนใชดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2558 (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2559)  เปนจํานวนเงิน  447,947,347.00 บาท (ส่ีรอยส่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามรอยส่ีสิบเจ็ด

บาทถวน) 
 

1.7  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม   
  1.7.1  สภาพชุมชน 

  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี  เทศบาลมีขนาดพื้นที่ 276.98 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 6.35 ของจังหวัดชลบุรี จํานวนประชากรประมาณ 109,832 คน และประชากรแฝงอีกประมาณ     

แสนกวาคน รายไดเฉล่ียของประชากร 139,747.68 บาท/คน/ป (ขอมูล จปฐ.ประจําป 2554(http://chaoprayasurasak.go.th/ 

public/economy/data) สภาพโดยรอบของโรงเรียนเปนที่อยูอาศัย สถานีรถไฟ ประชากรสวนมากประกอบอาชีพทาง

เกษตรกรรม การปศุสัตว การพาณิชยกรรมและการบริการ ประชากรสวนมากนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ คือ 

ประเพณีกองขาวและประเพณีแหพระยายม (ขอมูลจากองคการบริหารสวนทองถิ่น เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี 18 

ตุลาคม 2555) 

อําเภอศรีราชา มีขนาดพื้นที่ 643.558 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร 266,397 คน (พ.ศ. 2557) ความหนาแนนของ

ประชากร 432.18  คน : ตารางกิโลเมตร ปจจุบันเปนเขตกึ่งเกษตรกรรมและกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโนมอุตสาหกรรมจะกาวนํา

การเกษตร เนื่องจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก มีทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

มีสถานที่ที่สําคัญในเขตอําเภอศรีราชา และบริเวณใกลเคียง ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาความรูไดจากสถานที่ตาง ๆ ดังนี้  (ขอมูล

จาก http:// th. wikipedia. org/ อําเภอศรีราชา : ขอมูล พ.ศ. 2557) 
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 1) เกาะลอย  เปนเกาะขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร หางจากฝงของอําเภอศรีราชาประมาณ 300 เมตร ในอดีต   

นั้นจะมีสะพานไมเชื่อมตัวกับชายฝง สามารถชมภาพบรรยากาศเกา ๆ ไดตามรานถายรูปบางแหงของศรีราชา ปจจุบันสะพาน

ไมดังกลาวไดร้ือทิ้งไปแลว และไดสรางถนนคอนกรีตแทนสิ่งที่นาสนใจบนเกาะนั้น ประกอบดวยวิหารหลวงพอผิวหรือพระครู

ปริยัติวราทร อดีตเจาอาวาสวัดศรีมหาราชา ซึ่งทุกวันจะมีพทุธศาสนิกชนมานมัสการเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ก็มีสวนเตาตนุ

ซึ่งผูปกครองนิยมนําบุตรหลานมาใหอาหารเตากัน 

 2) สวนสัตวเปดเขาเขียว  สถานที่ตั้งตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร ตั้งขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยฟนฟูสภาพปาเขาเขียวที่เส่ือมโทรมขึ้นมาใหม ซึ่งดําเนินการโดยองคการสวนสัตวดุสิต (เขาดินวนา) 

กรุงเทพฯ เปนสวนสัตวเปดที่มีสัตวมากมายกวา 300 ชนิด เปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนงานหลักของสวนสัตวทั้งงานให

การศึกษา, งานอนุรักษ, งานวิจัย คนควา และการนันทนาการ สวนสัตวเปดเขาเขียวเปนหนวยงานหนึ่งขององคการสวนสัตว

ในพระบรมราชูปถัมภ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนสถานที่ที่มีบทบาทในการสรางสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดย

กําหนดใหมีงานดานการใหการศึกษานันทนาการ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของประชาชนควบคูกับการศึกษาวิจัยการอนุรักษ

สัตวปาและธรรมชาติ 

 3) สวนเสือศรีราชา  จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 250 ไร เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2540 กิโลเมตรที่ 9 เลขที่ 341 หมู 3 

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจัดการดําเนินงาน และเตรียมแผนงานอยางมีมาตรฐาน เพื่อที่จะพัฒนา

พันธุสัตว และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนันทนาการ ใหความรูกับนักทองเที่ยวทุกคน โดยสวนเสือ

ศรีราชานั้นมีเสือโครงเบงกอล 200 กวาตัว และจระเขมีถึง 100,000 กวาตัว เปนฟารมจระเขขนาดกลาง และมีสัตวอื่นๆ อีกเชน 

วัลบี จระเข งูหลาม ลิงอุรังอุตัง กวางดาว อูฐ มีละครสัตวที่ทําดวยไมลวนๆ เปนละครสัตวแหงเดียวของประเทศไทย ยังมีการ

แสดงโชวชาง และโชวจระเข พิพิธภัณฑชางเปนสถานที่จัดแสดงชางในประวตัิศาสตรตั้งอยูบริเวณภายใน ลานโชวจระเข ใน

บริเวณของสวนเสือนี้มีการแสดงของผูหญิงยืนสวมชุดขาวมีแมงปองเกาะตามลําตัว คือ นางพญาแมงปอง นอกจากนี้ยังมีการ

วิ่งแขงหมู หมูคิดเลข อาคารลูกเสือโครงที่ดูดนมแมหมู และเทศกาลฟกไขจระเข 

 4) อางเก็บน้ําบางพระ ประวัติความเปนมา กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศจัดตั้งเขตหามลาสัตวอางเก็บน้ํา

บางพระ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 โดยมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจาก

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 92 ตอนที่ 82 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ลงบนเนื้อที่ 11,600 ไร ไดกักเก็บน้ําไวเพื่อใช

ประโยชนดานการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตน้ําประปา เพื่อการบริโภค สามารถกักน้ําไดสูงถึง 110 ลานลูกบาศกเมตร 

ระบบนิเวศวิทยาที่เปล่ียนแปลงไปตามระดับน้ําที่เพิ่มขึ้น ทําใหมีนกน้ํานานาชนิดเขาไปหากินและอาศัย 

 5) วัดรังษีสุทธาวาส  (วัดไรกลวย) ตั้งอยูหางถนนสายศรีราชา–หนองคอ ฝงดานทิศตะวันออกของถนนหางจาก

โรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร เปนสถานที่ประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนและมีโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โรงเรียน

ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยูริมถนนตรงขามกับวัดใหบริการ      

ดานการศึกษาแกนักเรียนในเขตชุมชนวัดไรกลวยและชุมชนใกลเคียง 

 6) วัดวังหิน  ตั้งอยูในชุมชนวัดวังหินหางจากโรงเรียนไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร โดยใชประกอบศาสนพิธี 

ของพุทธศาสนิกชนและมีโรงเรียนวัดวังหิน เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับบริเวณวัดโดยใหบริการดานการศึกษาแกนักเรียนในชุมชนวัดวังหิน 

และชุมชนใกลเคียง 

 7) วัดราษฎรนิยมธรรม  ตั้งอยูริมถนนสุรศักดิ์ 1 แยกจากถนนสุขุมวิทเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร

เปนสถานที่ประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในเขตอําเภอศรีราชาและชุมชนใกลเคียง 
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 8) วัดศรีมหาราชา  ตั้งอยูริมถนนหนาโรงเจแยกจากถนนสุรศักดิ์ 1 เขาไปทางทิศตะวันตกเปนสถานที่ประกอบศาสนพิธี
ของพุทธศาสนิกชนในเขตอําเภอศรีราชา และชุมชนใกลเคียง 
 9) วัดบางพระวรวิหาร  เปนวัดเกาแกที่สําคัญทางประวัติศาสตรของอําเภอศรีราชาตั้งอยูในชุมชนบางพระ แยกจาก
ถนนสุขุมวิทเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร เปนสถานที่ประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในเขตตําบลบางพระ
และชุมชนใกลเคียง 

  1.7.2  ขอมูลเกี่ยวกับผูปกครอง 
 

ตารางที่ 9 แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูปกครอง    
 

ลําดับ รายการ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รอยละ)  (รอยละ) 
1 การศึกษา                  

1)  ปริญญาตรีขึ้นไป 80.09 59.48 
2)  อนุปริญญา 2.54 8.60 
3)  ต่ํากวาอนุปริญญา 15.89 29.08 
4)  ไมระบุ 1.48 2.84 

 รวม 100 100 
2 อาชีพ                        

1)  ราชการ 7.99 9.14 
2)  คาขาย/ธุรกิจ 46.38 49.72 
3)  รับจาง 44.73 29.63 
4)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.90 1.35 
5)  อื่น ๆ   0.00 10.16 

 รวม 100 100 
3 การนับถือศาสนา  96.55 93.69 

1)  ศาสนาพุทธ   
2)  ศาสนาคริสต 2.36 5.37 
3)  ศาสนาอิสลาม 0.36 0.77 
4)  ศาสนาอื่น ๆ   0.73 0.17 

 รวม 100 100 
4 ภูมิลําเนา ตามทะเบียนบาน   
 1) ภาคเหนือ 1.04 0.52 
 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.89 2.07 
 3) ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) 22.50 24.50 
 4) ภาคตะวันออก 67.58 70.57 
 5) ภาคตะวันตก 0.53 1.11 
 6) ภาคใต 3.25 1.23 
 รวม 100 100 
5 รายไดโดยเฉลี่ย  มากกวา  3  แสนบาท/ตอป 

    หมายเหตุ...ขอมูลแผนกธุรการ 
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1.8  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปการศึกษา 2558 โดยจัดสัดสวนเวลาเรียน ในแตละระดับช้ัน ดังปรากฎใน
ตารางตอไปนี้   

1) ระดับการศึกษาปฐมวัย (อ.1-3)   
 

ตารางที่ 10 แสดงรอยละของเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย)  
 

ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

กิจ
กร

รม
เค
ลื่อ

นไ
หว

 

กิจ
กร

รม
ปร

ะส
บก

าร
ณ
 

กิจ
กร

รม
สร

าง
สร

รค
 

กิจ
กร

รม
เส
ร ี

กิจ
กร

รม
กล

าง
แจ

ง 

กิจ
กร

รม
เก
มก

าร
ศึก

ษา
 

กิจ
กร

รม
วา
ยน

้าํ 

กิจ
กร

รม
คอ

มพ
ิวเ
ตอ

ร 

กิจ
กร

รม
ศูน

ยก
าร
เร
ียน

 

กิจ
กร

รม
หอ

งส
มุด

 

กิจ
กร

รม
สน

ทน
า

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ-
จีน

 

อนุบาล 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

อนุบาล 2 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

อนุบาล3 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
 

2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 - ม.6)  
 

ตารางที่ 11 แสดงรอยละของเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
 

ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว
ัฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

ึกษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชีพ

แล
ะเ
ทค

โน
โล
ย ี

ภา
ษา

ตา
งป

ระ
เท
ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผูเ
รีย

น 

เพิ่
มเ
ติม

 
รวม 

 ประถมศึกษาปที่ 1 14.29 14.29 5.71 8.58 5.71 5.71 5.71 8.58 5.71 25.71 100 

 ประถมศึกษาปที่ 2 14.29 14.29 5.71 8.57 5.71 5.71 5.71 8.58 5.71 25.71 100 

 ประถมศึกษาปที่ 3 14.29 14.29 5.71 8.57 5.71 5.71 5.71 8.58 5.71 25.71 100 

 ประถมศึกษาปที่ 4 11.43 11.43 5.71 11.43 5.71 5.71 5.71 8.58 8.58 25.71 100 

 ประถมศึกษาปที่ 5 11.43 11.43 5.71 11.43 5.71 5.71 5.71 8.58 8.58 25.71 100 

 ประถมศึกษาปที่ 6 11.43 11.43 5.71 11.43 5.71 5.71 5.71 8.58 8.58 25.71 100 

มัธยมศึกษาปที่ 1 8.58 11.42 8.58 11.42 5.71 5.71 5.71 8.58 8.58 25.71 100 

มัธยมศึกษาปที่ 2 8.58 11.42 8.58 11.42 5.71 5.71 5.71 8.58 8.58 25.71 100 

มัธยมศึกษาปที่ 3 8.58 11.42 8.58 11.42 5.71 5.71 5.71 8.58 8.58 25.71 100 

มัธยมศึกษาปที่ 1 (ISP) 8.57 8.57 8.57 11.42 5.72 5.72 5.72 8.57 8.57 28.57 100 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 

ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
 

แล
ะว
ัฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

ึกษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชีพ

แล
ะเ
ทค

โน
โล
ย ี

ภา
ษา

ตา
งป

ระ
เท
ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผูเ
รีย

น 

เพิ่
มเ
ติม

 

รวม 

 มัธยมศึกษาปที่ 2 (ISP) 8.57 8.57 8.57 11.42 5.72 5.72 5.72 8.57 8.57 28.57 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 3 (ISP) 8.57 8.57 8.57 11.42 5.72 5.72 5.72 8.57 8.57 28.57 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 4 (ว) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 5 (ว) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 6 (ว) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 4 (ค) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 5 (ค) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 6 (ค) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 4 (ภ) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 5 (ภ) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 6 (ภ) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 4 (ก) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14..28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 5 (ก) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14..28 31.42 100 

 มัธยมศึกษาปที่ 6 (ก) 5.71 8.58 8.58 5.71 2.85 5.71 8.58 8.58 14.28 31.42 100 

1.9 แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  
1)  การเขาใชแหลงเรียนรูภายใน/ภายนอกโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ตารางที่ 12 แสดงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนของนักเรยีน   

ลําดับ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน หมายเหต ุ
1 ตูปลาใตอาคารเรียน สวนสัตวเปดเขาเขียว ต.บางพระ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ชั้น อ.3 

2 เพดานความรู   

3 ปายนิเทศตาง ๆ   

4 กระบะทราย   

5 สนามเด็กเลน   

6 สนามฟุตบอล   

7 ศูนยวัฒนธรรมไทย   

8 สวนพฤกษศาสตร   

9 สวนสัตว   
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2)  แหลงเรียนรูภายใน/ภายนอกโรงเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

ตารางที่ 13 แสดงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนของนักเรยีน   

ลําดับ รายการ หมายเหต ุ
1 สวนสมุนไพร / บานทรงไทย  
2 หองวิทยาศาสตร ตึกโดนาเซียง  
3 หองเคมี ตึกเทโอฟาน  
4 หองชีววิทยา ตึกเทโอฟาน  
5 หองฟสิกส ตึกเทโอฟาน  
6 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ตึกเซนตหลุยส  
7 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ตึกเซนตคาเบรียล  
8 หองเทโอฟลม ตึกเทโอฟาน  
9 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ตึกเซนตหลุยส  
10 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ตึกเซนตคาเบรียล  
12 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึกเซนตเมรี่  
13 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึกโดนาเซียง  
14 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึกเซนตหลุยส  
15 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึกมงฟอรต  
16 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึกเทโอฟาน  1  
17 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึกเทโอฟาน  2  
18 หองศิลปะ ตึกเทโอฟาน  
19 หองดนตรีไทย ตึกเซนตหลุยส  
20 หองเซรามิกส ตึกเซนตหลุยส  
21 หองเขียนแบบ ตึกเซนตเมรี่  
22 หองสมุดกลาง ตึกวัชรสมโภช  
23 หองสมุด ตึกโดนาเซียง  
24 หองสมุด ตึกเซนตเมรี่  
25 หองสมุด ตึกเทโอฟาน  

ตารางที่ 14 แสดงแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนของนักเรียน   

ลําดับ ระดับช้ัน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

1 ประถมศึกษาปที่  1 UNDERWATER WORLD  จังหวัดชลบุรี 

 ประถมศึกษาปที่  1  (MLP) สวนสัตวเปดเขาเขียว  จ.ชลบุรี 
2 ประถมศึกษาปที่  2 สวนสัตวเปดเขาเขียว  จ.ชลบุรี 
 ประถมศึกษาปที่  2  (MLP) สวนสัตวเปดเขาเขียว  จ.ชลบุรี 

3 ประถมศึกษาปที่  3 สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี 

 ประถมศึกษาปที่  3  (MLP) สวนสัตวเปดเขาเขียว  จ.ชลบุรี 

4 ประถมศึกษาปที่  4   องคการพิพิธภัณฑวิทยาศษสตรแหงชาติ (อพวช)  จ.ปทุมธานี 

 ประถมศึกษาปที่  4  (MLP) สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี 
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ตารางที่ 14 (ตอ)   

ลําดับ ระดับช้ัน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

5 ประถมศึกษาปที่  5 ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศิลปาชีพภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา 

 ประถมศึกษาปที่  5  (MLP) สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี 
6 ประถมศึกษาปที่  6 ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จ.ฉะเชิงเทรา 
 ประถมศึกษาปที่  6 (MLP) สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี 

7 มัธยมศึกษาปที่  1 เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ 
 มัธยมศึกษาปที่ 1  (MLP) สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

8 มัธยมศึกษาปที่  2 สํานักงานพิพิธภัณพเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(องคการมหาชน) จ.ปทุมธาน ี

 มัธยมศึกษาปที่  2  (MLP) สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
9 มัธยมศึกษาปที่  3    พิพิธภัณฑเครื่องจักรสานที่ใหญที่สุดในโลกและวัดทุงเหียง จ.ชลบุรี 
 มัธยมศึกษาปที่  3  (MLP) สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

10 มัธยมศึกษาปที่   4 การแสดงโขนพระราชทาน ณ หอประชุมใหญศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  
จ.กรุงเทพมหานคร 

11 มัธยมศึกษาปที่   5 CU  OPEN HOUSE 2015 “เปดเรือนเยือนจุฬา”  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
12 มัธยมศึกษาปที่   6 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

3) การศึกษาดูงานตางประเทศของบุคลากรจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  

ตารางที่ 15 แสดงการศึกษาดูงานตางประเทศของบุคลากร  

ลําดับ ประเทศ ช่ือ-สกุล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป 
1 ฮองกง มิสนิตยา สืบสาย โครงการ “Study Tour ตางประเทศ”   5-8 ต.ค. 58 
2 อังกฤษ ม.มาโนช ปญญาคง รวมเปนตัวแทนเขารวมศึกษาดูงานที่

สโมสรลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ 
24 ก.พ. - 
4 มี.ค. 59 

3 อังกฤษ ม. เชิดชัย ยังใหผล รวมเปนตัวแทนเขารวมศึกษาดูงานที่
สโมสรลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ 

24 ก.พ. - 
4 มี.ค. 59 

4 แคนาดา-สหรัฐอเมริกา 
 
 

มิสจิตวลี ใชฮวดเจริญ โครงการ (Istudy Study Tour )ทุนครู
ศึกษาดูงานประเทสแคนาดา-
สหรัฐอเมริกา 

3 มี.ค. - 
26 เม.ย. 59 

5 สาธารณรัฐสิงคโปร มิสสุดา มงคลสิทธิ์ ศึกษาดูงาน รวมกับผูบริหารครู
โรงเรียนเอกชน อําเภอศรีราชา 

7-9 มี.ค 59 

6 สาธารณรัฐอินเดีย ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ โครงการตํารากลางเพื่อรับทุนการ 
ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

12 มี.ค. -  
8 พ.ค. 59 

7 สาธารณรัฐอินเดีย มิสจุรี ทวีธนวาณิชย โครงการตํารากลางเพื่อรับทุนการ 
ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

12 มี.ค. - 
8 พ.ค. 59 

8 สหรัฐอเมริกา   มิสนัฐชยา ไพรเลิศ รับทุนโครงการศึกษาดูงาน ของ Istudy 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

27 มี.ค. -  
2 เม.ย. 59 

9 สหรัฐอเมริกา   มิสเฉลียว นามทะจันทร รับทุนโครงการศึกษาดูงานของ Istudy 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

27 มี.ค. –      
2 เม.ย. 59 
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1.10 ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  
  1) ผลงานของครู ในปการศึกษา 2558   

ตารางที่ 16 แสดงผลงานครูที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 

ลําดับ ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ ช่ือ-สกุล จากองคกร/หนวยงาน 

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นที่ 5   

เบญจมดิเรกคุณาภรณ  (บ.ภ.) 
 

มิสอมรรัตน 

ม.เขมณัฏฐ 

ม.พิเชษฐ 

ม.เสกสันติ์ 

ม.ประสิทธิ์ 

ศรีสง 

โรจนปุณยารักษ 

พุมแจง 

ตะพิมพ 

จิตรนิยม 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

2 โครงการคัดเลือกผูรวมบริหาร        
ครูและบุคลากรการศึกษาดีเดน  
ปการศึกษา 2558 

  สมาพันธสมาคมผูปกครองและ
ครูโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 - รางวัลชมเชย/ครูผูสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

มิสรุงทิวา ประสงค   

 - รางวัลชมเชย/ครูผูสอนระดับชวง
ชั้นที่ 2 กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

มิสภณิตาภัทร สิงหชัย  

 - รางวัลชมเชย/ผูรวมบริหาร มิสสุดา มงคลสิทธิ์  

3 รางวัลคุรุสดุดี ประจําป 2558 มิสสุดา มงคลสิทธิ์ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

4 รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” มิสจงวิไล 
มิสเฉลียว      
นางฐิติชญา            
มิสเทวี 
ม.ธีรวุฒิ 
มิสนิตยา                
มิสพรทิพย 
มิสพรยมล 
ม.รัตนวัทน 

แจมศรี 
นามทะจันทร 
บัณฑิตย 
ศรีจรัส 
หงษงามเจริญ 
อุตระธานี 
ภูจอมจิตร 
จันทรานนท 
เอี่ยมเอก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

5 รางวัลผูทําคุณประโยชนตอ 
กระทรวงวัฒนธรรม ประจําป      
พ.ศ. 2558 (ระดับจังหวัด) 

มิสรัชนีกูล พวงผอง กระทรวงวัฒนธรรม (ระดับ
จังหวัด) 

6 รางวัล  “ครูดีในดวงใจ” มิสสายทิพย   
  

สวัสดิกูล 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

7 รางวัลผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา “รางวัลคุรุสภา” ประจําป 
2558 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

มิสรัชนีกูล พวงผอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 

ลําดับ ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ ช่ือ-สกุล จากองคกร/หนวยงาน 

8  รางวัล “ครูดีเดน “สมาคมผูบริหาร

โรงเรียนเอกชน อําเภอศรีราชา 

   

 - ผูบริหาร/เหรียญทอง มิสสุดา มงคลสิทธิ์ สมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

อําเภอศรีราชา 

 - การศึกษาปฐมวัย/เหรียญทอง 

 

มิสศิริกาญจน   

มิสศิริรัตน  

ศรีประเสริฐ 

พันธยิ้ม 

 

 - กลุมสาระฯ คณติศาสตร/เหรียญทอง มิสชลทิชา ตอจรัส  

 - กลุมสาระฯ สังคมฯ/เหรียญทอง 

                                เหรียญเงิน 

มิสสุธาทิพย 

ม.สุทร  

ไทกลาง 

เสริมศรี 

 

 - กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร/เหรียญทอง มิสพรยมล 

ม.เอกณัฐ 

จันทรานนท 

กาลกรณสุรปราณี 

 

 - กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ/ 

                                เหรียญทอง 

ม.ธนเดช 

ม.ธีรวุฒิ 

มิสจิตวลี     

ทิวไผงาม 

หงษงามเจริญ 

ใชฮวดแจริญ 

 

 - กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ/ 

                                เหรียญเงิน 

มิสศิริภัทร  รุงเรืองสินงาม  

 - กลุมสาระฯ ศิลปะ/เหรียญทอง        ม.สุวรรณ เลิศสุทธิชวาล  

 2)  นักเรียนทีป่ระสบความสําเร็จ ไดรับรางวัลจากการประกวด/แขงขันดานวิชาการ ในปการศึกษา 2558   

ตารางที่ 17 แสดงผลงานนักเรยีนที่ไดรับรางวลั จากการประกวด/แขงขันดานวิชาการ   

วัน/ 
เดือน/ป 

สถานที่แขงขัน/ 
หนวยงานทีจ่ัด 

รายการแขงขัน ช่ือ-สกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 
ระดับ 

การแขงขัน 

กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร       

5 ก.ค. 58 โรงเรียนอสัสัมชญั Standard Rating &  เด็กชายธนบด ี แทนศิริ ม.3/4 รองชนะเลิศ ประเทศ 

 พาณิชยการ Friendship Game 1/2558  เด็กชายธรรศ ศรีวิลัย ม.3/7 อันดับ 2 /  

 - สมาคมหมากลอม / การแขงขันหมากลอม นายธนพล สุขดี ม.5/6 เกียรติบัตร  

 แหงประเทศไทย       

18 พ.ย.58 โรงเรียนอสัสัมชญั การแขงขันหมากลอม  นายชยพล สุขดี ม.5/6 ไดรับรางวัล   ประเทศ 

  Standard Rating & เด็กชายธนบด ี แทนศิริ ม.3/4 ชนะเลิศ /   

  Friendship Game 2/2558  เด็กชายธรรศ ศรีวิลัย ม.3/7 เกียรติบัตร  

  / งานวิชาการ อัสสัมชัญ  เด็กชายภวัต เขมะพรรคพงษ ม.3/3   

  130 ป เด็กชายธนพงศ   ฐานะศักด์ิ ม.3/4   
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

วัน/ 
เดือน/ป 

สถานที่แขงขัน/ 
หนวยงานทีจ่ัด 

รายการแขงขัน ช่ือ-สกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 
ระดับ 

การแขงขัน 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       

20-21 

มิ.ย. 58 

แปซิฟคพารค ศรีราชา/

สมาคมครอสเวิรค        

เอแม็ท ซโูดกุ แหงประ 

เทศไทย รวมกับ สพฐ. 

การแขงขันคําคม งาน

มหกรรมกีฬาวิชาการระดับ

ภูมิภาค ชิงแชมปภาคตะวัน 

ออก-ภาคกลาง คร้ังที่ 15 

นายณภัทรพงศ ปรุงนิยม ม.6/1 รางวัลชนะเลิศ /

คอรสเรียน

ภาษา อังกฤษ

กับ ECC 1 

คอรส /เกียรติ

บัตร 

ภาคกลาง 

และภาค

ตะวันออก 

   นายอิสรายุทธ เข็มจันทร ม.4/2 รองชนะเลิศ

อันดับ 2/เกียรติ

บัตรและไดรับ

รางวัลรองชนะ 

เลิศ อันดับ 2 

ไดถวยรวม

ระดับมัธยม 

ศึกษาตอน 

ปลาย และได  

รับเงินรางวัล 

4,275  บาท 

  

4-5  

ก.ค. 58 

ศูนยการคาเซ็นทรัล    

แจงวัฒนะ/สพฐ.

รวมกับ สมาคมครอส

เวิรด เอแมท็  

แหงประเทศไทย 

แบรนด ครอสเวิรดคิงสคัพ 

ครบรอบ 30 ป ครอสเวิรด

เกมแหงประเทศไทย 

นายณภัทรพงศ ปรุงนิยม ม.6/1 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 / 

เกียรติบัตร 

ภาค 

29 - 6  บริษัทเวิรคพอยค  การประกวดขับเสภา " นายคามิน ศิริศิลปวัฒนา ม.6/7 ผานเขารอบ  ประเทศ 

ต.ค. 58 จํากัด (มหาชน) วายุภักษ" นายถิรวุษ บุญญะถาวรชัย ม.6/1 30 ทีม

สุดทายเพื่อ

สงผลงานเขา

ประกวด

ตอไป 

 

กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา 
 ศาสนา และวฒันธรรม 

      

26 เม.ย.-  ธนาคารทิสโกจํากัด  โครงการ Tisco Fum-nancial นางสาวอภิชญา สินถาวร ม.4/2 เขารอบ 40  ประเทศ 

1 พ.ค.58 มหาชน Champioms  น.ส.อภิศรา รังสิยานุสิต ม.4/1 ทีมสุดทาย 

เพ่ือผลงาน

เขาประกวด

ตอไป 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

วัน/ 
เดือน/ป 

รายการแขงขัน ช่ือ- สกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 
ระดับ 

การแขงขัน 
 งาน Modern Language Program (MLP)       

9 พ.ค. 58 U.S. kids World Championship 
Qualified 2015 - 2016 

เด็กชายศุภณัฐ รุจิรนันท ป.6B ไดอับดับ 1 ของประเทศ   
เปนตัวแทนประเทศไทย     
ไปแขงทีส่หรัฐอเมริกา 

ประเทศ 

15 มิ.ย. 58 ระฆังทอง(บุคคลแหงป) สาขา
สรางสรรคดีเดน (ประเภทเด็กและ
เยาวชน ทูตวัฒนธรรม) 

 เด็กชายกิรัสภาส ภาวร ป.3B รางวัลระฆังทอง ประเทศ 

15 มิ.ย. 58 ระฆังทอง(บุคคลแหงป) สาขา
สรางสรรคดีเดน (ประเภทเด็กและ
เยาวชน ทูตวัฒนธรรม) 

  เด็กชายอสิวงศ   ภาคยพงศภรณ ป.3B รางวัลระฆังทอง ประเทศ 

20-21  
มิ.ย. 58 

แม็กซพลอยสชงิแชมปภาคตะวันออก
และภาคกลางครั้งที่ 15 (แขงขัน 
SUDOKU) 

เด็กชายชูโตะ นิชิดะ ป.6B ไดอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกและภาคกลาง 

ภาค 
 

20-21 
มิ.ย. 58 

 

แม็กซพลอยสชงิแชมปภาคตะวันออก 
และภาคกลางครั้งที่ 15 (แขงขัน 
SUDOKU) 

เด็กชายอธิิชนม นาคกลอม ป.5B ไดอันดับ 2 ของภาค
ตะวันออกและภาคกลาง 

ภาค 
 

20-21  
มิ.ย. 58 

แม็กซพลอยสชงิแชมปภาคตะวันออก
และภาคกลางครั้งที่ 15 (แขงขัน 
Crossword Puzzle) 

เด็กชายพีรนิช ิ สมบูรณทรัพย ป.6A ไดอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกและภาคกลาง 

ระดับภาค 

20-21  
มิ.ย. 58 

แม็กซพลอยสชงิแชมปภาค
ตะวันออกและภาคกลางครั้งที่ 15 
(แขงขัน Crossword Puzzle) 

เด็กชายกันตกว ี พ่ึงพินิจ ป.5B ไดอันดับ 2 ของภาค
ตะวันออกและภาคกลาง 

ภาค 

20-21  
มิ.ย. 58 

แม็กซพลอยสชงิแชมปภาค
ตะวันออกและภาคกลางครั้งที่ 15 
(แขงขัน Crossword Puzzle) 

เด็กชายชูโตะ นิชิดะ ป.6B ไดอันดับ 3 ของภาค
ตะวันออกและภาคกลาง 

ภาค 

20-21  
มิ.ย. 58 

แม็กซพลอยสชงิแชมปภาค
ตะวันออกและภาคกลางครั้งที่ 15 
(แขงขัน I.Q. Word up) 

เด็กชายอันโตนิโอ ลาเมรา ป.5B ไดอันดับ 2 ของภาค
ตะวันออกและภาคกลาง 

ภาค 

20-21  
มิ.ย. 58 

แม็กซพลอยสชงิแชมปภาค
ตะวันออกและภาคกลางครั้งที่ 15 
(แขงขัน I.Q. Word up) 

เด็กชายชานนท นันทรักษ ป.5B ไดอันดับ 3 ของภาค
ตะวันออกและภาคกลาง 

ภาค 

4-5 ก.ค. 58 Brand’s Crossword Game เด็กชายสุนทิน       ศิริทัตธํารง ม.3B ไดอันดับ 2 ของประเทศ ประเทศ 

9 ส.ค. 58 แขงขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ เด็กชายเซวิยนถิง เฉิน ม.1A ไดอันดับ 3 ของประเทศ ประเทศ 

22 - 23  
ส.ค. 58 

ศึกชิงแชมปเซียนหมากลอม
นานาชาติ 

เด็กชายคุณาสิน เจริญวานิช ป.3A ไดอันดับ 1 ระดับนานชาติ 
ชิงถวยพระราช ทานฯ 

ประเทศ 

9 ก.ย. 58 เยาวชนดีเดนจังหวัดชลบุรี เด็กหญิงโชติกา  พิทักษทวยหาญ 

 
ม.3B ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน 

จังหวัดชลบุรี   
จังหวัด 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

วัน/ 
เดือน/ป 

รายการแขงขัน ช่ือ-สกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 
ระดับ 

การแขงขัน 
19 ก.ย. 58   เยาวชนดีเดน   เด็กหญิงอลิชา ทัพทว ี ป.1A ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน รับ 

ประทานรางวัลจากหมอมหญิง
มาลินีมงคง ยุคลฯ  

ประเทศ 

15-16    สอบ Thai ASMO Maths  Ranking เด็กชายวิพุช ฉ่ําจิตร ป.2A ไดรับเหรียญเงิน ประเทศ 

ก.ค.58  เด็กชายปติพัฒน   อภิชนกิจ ป.2A ไดรับเหรียญเงิน ประเทศ 

   เด็กหญิงพิมพพระจันทร นามพรหม ป.2A ไดรับเหรียญเงิน ประเทศ 

    เด็กหญิงพุทธิพิมพ   รักทองสขุ ป.2B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายนิพิฐพนธ   จิรบันดาลสขุ ป. 2A   ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายพัชรพล      วัฒนสุภากุล ป.2A ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายวิรินธร     ฉันทรักการคา ป.2A ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายจตุพันธุ      มาลัย ป.2B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กหญิงสิริมนต   สิทธิโชคธรรม ป.2B   ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายปนไท สุยะศร ี ป.4B ไดรับเหรียญทอง ประเทศ 

  เด็กชายเมธาสิทธิ ์    ศาสุข ป.4A ไดรับเหรียญเงิน ประเทศ 

  เด็กชายกีรติ   ปานเนียม ป.3B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายโสมนสั   คิม ป.5B ไดรับเหรียญเงิน ประเทศ 

  เด็กชายพลวํมน โกพัฒตา ป.6A ไดรับเหรียญเงิน ประเทศ 

  เด็กชายอัครพนธ   อุดม ป.5B    ไดรับเหรียญเงนิ ประเทศ 

  เด็กชายณัฐ           สิทธโิชคธรรม ป.6A ไดรับเหรียญเงิน ประเทศ 

  เด็กชายสุวิจักขณ      สมเจริญ ป.6A ไดรับเหรียญเงิน ประเทศ 

  เด็กชายปญญพัฒน  ศิริผล ป.6A ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายพัชรพล      สถาวรัตนกุล ป. 6A ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

     เด็กชายกันตกว ี พ่ึงพินิจ ป.5B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายณรณ          ฉัตรจิรกรกุล ป.6A ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายกันต     พิทักษทวยหาญ ป.5B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายชูโตะ นิชิดะ ป.6B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายเทพหัสดิน    ศิริมานพเลิศ ป.5B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายภูเสญจน    ชลปุร ป.5B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายกฤติน    ศรธรรม ป.6A ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายอธิน          โรจนวนาการ ป.6A ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายประวีณ สุภาพาส ป.5B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายปรียวัฒน    มาทอง ป.6A ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายภูหลวง พลูศักด์ิ  ป.5B ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

  เด็กชายอธิบดี     อลงกรณทักษิณ  ป.6A ไดรับเหรียญทองแดง ประเทศ 

10 ต.ค 58 แขงขันชิงแชมปการคิดหลักการแก 
ปญหาคณิตศาสตร คร้ังที่ 16 ระดับ
ประถมศึกษาปที ่1 -2 

เด็กชายปติพัฒน    
 

อภิชนกิจ ป.2A ไดรับเหรียญทอง 
 

ภาค 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

วัน/ 
เดือน/ป 

รายการแขงขัน ช่ือ- สกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 
ระดับ 

การแขงขัน 
28 - 29  
พ.ย. 58 

แขงขัน SUDOKU ระดับประถมศึกษา 
ของ ธ.ก.ส. ครอสเวิรดเกมเยาวชน 
นานาชาติ คร้ังที่ 27 

เด็กชายอธิชนม 
 

นาคกลอม ป.5B ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 

นานาชาติ 

28 – 29  
พ.ย. 58 

แขงขัน  SUDOKU ระดับ ประถม 
ศึกษา ของ ธ.ก.ส. ครอสเวิรดเกม
เยาวชน นานาชาติ คร้ังที่ 27 

เด็กชายชูโตะ นิชิดะ ป.6B ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นานาชาติ 

28 – 29  
พ.ย. 58 

แขงขัน ครอสเวิรดพัซเซิล ระดับ
มัธยมศึกษา ของ ธ.ก.ส. ครอสเวิรด
เกมเยาวชน นานาชาติ  คร้ังที่ 27 

เด็กชายสุพศิน       ศิริทัตธํารง ม.3B ไดรับรางวัล 
ชนะเลิศ 

นานาชาติ 

28 – 29  
พ.ย. 58 

แขงขัน ไอคิวเวิรดคัพ ระดับประถม 
ศึกษา ของ ธ.ก.ส. ครอสเวิรดเกม
เยาวชน นานาชาติ คร้ังที่ 27 

เด็กชายอันโตนีโอ    
 

ลาเมรา 
 

ป.5A ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 

นานาชาติ 

28 – 29  
พ.ย. 58 

แขงขัน ครอสเวิรดพัซเซิล ระดับ
มัธยมศึกษา ของ ธ.ก.ส. ครอสเวิรด
เกมเยาวชน นานาชาติ คร้ังที่ 27 

เด็กชายปนไท สูยะศร ี ป.4B ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 
 

นานาชาติ 

30-31  
ม.ค. 59 

Word-Up  อีซีซ ีพัซเซิลไทยแลนด
และคําคม ชิงแชมปประเทศไทย 

  เด็กชายสุพศิน           ศิริทัตธํารง ม.3B รองชนะเลิศอันดับที่ 1    ประเทศ 

30-31  
ม.ค. 59 

Cross word Puzzle อีซีซ ีพัซเซิล
ไทยแลนดและคําคม ชิงแชมป
ประเทศไทย 

  เด็กชายสุพศิน           ศิริทัตธํารง ม.3B รองชนะเลิศอันดับที่ 1   ประเทศ 

30-31  
ม.ค. 59 

Word-Up  อีซีซี พัซเซิลไทยแลนดและ
คําคม ชิงแชมปประเทศไทย (ประถม) 

  เด็กชายปนไท สูยะศร ี ป.4B รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ประเทศ 

31 ม.ค. 59 
 

การแขงขันทางวชิาการระดับ
นานาชาติ ประจําป 2559 

  เด็กชายปนไท สูยะศร ี ป.4B ไดรับเหรียญเงิน 
 

นานาชาติ 

31 ม.ค. 59 
 

การแขงขันทางวชิาการระดับ
นานาชาติ ประจําป 2559 

  เด็กชายรัชชานนท   
 

ชะนะเกิด  ป.6A ไดรับเหรียญทองแดง  นานาชาติ 

31 ม.ค. 59 การแขงขันทางวชิาการระดับ
นานาชาติ ประจําป 2559 

  เด็กชายธนทัต เงาเทพพฤฒาราม ป.5B เหรียญทองแดง นานาชาติ 

3)  ผลงาน/ผลการแขงขัน ดานกีฬา 

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย  ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
 

ตารางที ่18 แสดงผลการแขงขันดานกีฬาภายนอกโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 

ลําดับ 
รายการ 

กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนอาํเภอศรีราชา 
1 ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4 x 30 เมตร ชาย ชนะเลิศ วิ่งผลัด 8 x 20 เมตร  ชั้นอนุบาล 3 ชาย 

2 ชนะเลิศ วิ่งผลัด 8 x 30 เมตร ชาย ชนะเลิศ วิ่งผลัด 8 x 30 เมตร  ชั้นอนุบาล 2 หญิง 
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    - ฝายกิจกรรมพิเศษ   

ตารางที่ 19 แสดงผลการแขงขันดานกีฬา ดนตรี/ศิลปะ ภายนอกโรงเรยีน ฝายกิจกรรมพิเศษ   

 
 

ลําดับ รายการแขงขัน 
ผลการ 
แขงขัน 

ชนิดกีฬา/ 
ประเภท 

รุนอายุ 
วัน/เดือน/ป  
ที่เขาแขงขัน 

หนวยงานทีจ่ัด 
ระดับการ
แขงขัน 

1 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชนะเลิศ ปนหนาผา 18 ป 

(ชาย) 

28 – 30 

ก.ย. 58 

สมาคมปนหนาผา ประเทศ 

2 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชนะเลิศ ปนหนาผา 18 ป 

(หญิง) 

28 – 30 

ก.ย. 58 

สมาคมปนหนาผา ประเทศ 

3 กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 32 

 

ชนะเลิศ เทควันโด 17 ป 

(ชาย) 

4 – 8  

พ.ย. 58 

การกีฬา          

แหงประเทศไทย 

ภาค 

4 กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 32 

 

อันดับ 2 เทควันโด 17 ป 

(หญิง) 

4 – 8  

พ.ย. 58 

การกีฬา          

แหงประเทศไทย 

ภาค 

5 กีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงชาติ ครั้งที่ 37  

ชนะเลิศ เทควันโด 18 ป 

(หญิง) 

19 – 20 

พ.ย. 58 

กรมพลศึกษา ภาค 

6 กีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงชาติ ครั้งที่ 37  

อันดับ 3 เทควันโด 18 ป 

(หญิง) 

19 – 20 

พ.ย. 58 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

7 กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 32 

 

อันดับ 2 เทควันโด 18 ป 

(ชาย) 

11 – 16  

มี.ค. 59 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

8 กีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงชาติ ครั้งที่ 37  

อันดับ 3 เทนนิส 18 ป 

(ชาย) 

19 – 20 

พ.ย. 58 

กรมพลศึกษา ภาค 

9 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย เหรียญ

เงิน 

วายน้ํา 18 ป 

(ชาย) 

21 – 22 

พ.ย. 58 

สมาคมวายน้ํา ประเทศ 

10 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย เหรียญ

ทองแดง 

วายน้ํา 18 ป 

(หญิง) 

21 – 22 

พ.ย. 58 

สมาคมวายน้ํา ประเทศ 

11 กีฬานักเรียน นกัศึกษาแหงชาติ 

(ระดับประเทศ) คร้ังที่ 37 
เหรียญ

ทอง 

วายน้ํา 18 ป 

(ชาย) 

23 – 30 

ม.ค. 59 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

12 กีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงชาติ ครั้งที่ 37 

เหรียญ

เงิน 

วายน้ํา 18 ป 

(หญิง) 

23 – 30 

ม.ค. 59 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

13 กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 32 

 

เหรียญ

เงิน 

วายน้ํา 18 ป 

(ชาย) 

11 – 16  

มี.ค. 59 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

14 รายการ Sport Dance อันดับ 2 ดนตรี - 23 – 24 

ส.ค. 58 

สํานักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ภาค 
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        - แผนกกิจกรรม  ฝายกิจการนักเรียน   

ตารางที่ 20 แสดงผลการแขงขันดานกีฬาภายนอกโรงเรียน ของแผนกกจิกรรม ฝายกิจการนักเรียน   

ลําดับ รายการแขงขัน 
ผลการ 
แขงขัน 

รุนอายุ หนวยงานทีจ่ัด 
วัน/เดือน/ป 
ที่เขาแขงขัน 

ระดับการ
แขงขัน 

1 กีฬาฟุตบอล      

 1) จังหวัดชลบุรี ชนะเลิศ 12 ป สถาบันกรมพลศึกษา 1-30 ธ.ค.58 จังหวัด 

 2) กองทัพอากาศ อันดับ 3 16 ป กองทัพอากาศ 30 มิ.ย.-6 ส.ค.58 ประเทศ 

 3) กองทัพอากาศ อันดับ 2 18 ป กองทัพอากาศ 1ก.ค.-30 ส.ค.58 ประเทศ 

 4) สพฐ -เอพี ฮอนดา เรด แชมปเปยน 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

นักกีฬาฟุตบอล จํานวน 7 คน (ไดไป

ศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ) 

ชนะเลิศ 18 ป บริษัทฮอนดา 24 ก.พ.59 ประเทศ 

 5) THAILAND PRIME MINISTER 

CUP 2016 (การแขงขันฟุตบอล

เยาวชนและประชาชน) 

ชนะเลิศ 14 ป กรมพลศึกษา กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา 

14-18 มี.ค.59 ประเทศ 

 6) THAILAND PRIME MINISTER 

CUP 2016 (การแขงขันฟุตบอล

เยาวชนและประชาชน) 

อันดับ 2 18 ป กรมพลศึกษา กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา 

14-18 มี.ค.59 ประเทศ 

 7) กีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 32  

(คัดเลือกตัวแทนภาค 1) 

ชนะเลิศ 16 ป จังหวัดสมุทรปราการ 1-11 พ.ย.58 ประเทศ 

2  กีฬาบาสเก็ตบอล         

 1) บางแสนคลาสสิค 2016 อันดับ 2 12 ป มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ต.ค.- 29 พ.ย.58 ภาค 

 2) จังหวัดชลบุรี ชนะเลิศ 16 ป กรมพลศึกษา 1-30 ธ.ค.58 จังหวัด 

3 กีฬาตระกรอ         

 1) ตะกรอกรมพลศึกษา อันดับที่ 3 18 ป มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  9-17 ก.ค.58 ประเทศ 

 2) ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรม    

ราชินีนาถฯ 

อันดับที่ 3 16 ป  สมาคมตะกรอแหงประเทศ  

 ไทย อ.เชียงคาน จ.เลย   
8-13 ส.ค.58 ประเทศ 

 3) นักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทย 
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขนัที่ 2) 

ชนะเลิศ 17 ป จังหวัดจันทบุรี 19 – 27 พ.ย.58 ภาค 

 4) กีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 32  

(คัดเลือกตัวแทนภาค 1) 

ชนะเลิศ 17 ป จังหวัดสมุทรปราการ 1-11  

พ.ย.58 

ภาค 

 5) กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี ชนะเลิศ 16 ป สถาบันการพลศึกษา

วิทยาเขตชลบุรี 
24-30 พ.ย.58 จังหวัด 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 

ลําดับ รายการแขงขัน 
ผลการ 
แขงขัน 

รุนอายุ หนวยงานทีจ่ัด 
วัน/เดือน/ป 
ที่เขาแขงขัน 

ระดับการ
แขงขัน 

 6) กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 32 
 (ตะกรอชายหาด) รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 

อันดับ 2 17 ป จังหวัดสมุทรปราการ 1 – 11พ.ย.58 ภาค 

 7) กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 32 

ระดับชาติ “สุพรรณบุรีเกมส” 

อันดับ 3 17 ป จังหวัดสุพรรณบุรี 9 – 19 มี.ค. 59 

 

ประเทศ 

 8) กีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 32 

ระดับชาติ “สุพรรณบุรีเกมส” (ทีมชดุชาย) 
ชนะเลิศ 17 ป จังหวัดสุพรรณบุรี 9-19 มี.ค. 59 

 

ประเทศ 

   - นักกีฬาทีมโรงเรียน ไดรับการคัดเลือกเปนนักกีฬาทีมชาติไทย  

ตารางที่ 21 แสดงจํานวนนักกีฬาทีมโรงเรนีรที่ไดรับการคดัเลือกเปนนักกีฬาทีมชาติไทย  

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รุนอายุ 
กีฬาฟุตบอล   

1 นายทาโร ประสารการ ม.6/8 19 

2 นายสุขสันต  มุงเปา  ม.6/6 19 

กีฬาตระกรอ    

1 นายกิตติพงษ  ใจบุญ ม.5/9 19 

3) โครงการเดนในรอบป    

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1. โครงการโครงการสายสัมพันธบานกับโรงเรียน (แรลลี่อาชีพ) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุก

เวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกันระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาเด็ก

ตามศักยภาพที่เหมาะสมกับวัย  “โครงการแรลลี่อาชีพ”  เปนโครงการหนึ่งที่สนับสนุนใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก

ตามความรูความสามารถและเปนไปตามความสมคัรใจของผูปกครอง ดวยการเปนวิทยากรแลกเปลี่ยนความรูและประสบ 

การณ ความชํานาญในแตละสาขาของผูปกครอง  “โครงการแรลลี่อาชีพ” จึงเปนการสรางเครือขายการเรียนรู การถายทอด

ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบานและโรงเรียน   

2. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  เปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมทักษะดานวิทยาศาสตรให  

กับเด็ก เนื่องจากวิทยาศาสตรเปนกระบวนการแสวงหาความรูและความจริงโดยอาศัยขอมูล ขั้นตอนและวิธีการที่เปนระเบียบ

แบบแผน การเรียนรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเด็กไดมีโอกาสในการแสวงหาความรู

ดวยตนเองตามธรรมชาติของเด็กในวัยนี้เปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น ชางสังเกตและเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัส  

ดังนั้น การมุงพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร ที่แสดงใหเห็นสัญลักษณตาง ๆ ในแตละกิจกรรม ไดแก การตั้งคําถาม การสังเกต  

การสํารวจ การวางแผน การสืบคน การทดลอง การคาดคะเน การใชเครื่องมืออยางงาย การใชจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 

เด็กจะไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติและสรางความเขาใจดวยตนเอง ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการรับรูวิทยาศาสตรในอนาคต   
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม – มัธยม) 
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สงเสริมการจัดการ 

เรียนหลักสูตร MLP : Modern Language Program  และหลักสูตร SEP :  Special English Program เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับผูปกครองที่สนับสนุนใหนักเรียน ไดเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ  และการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ
เปนส่ือใหกับนักเรียนทุกคนในภาคปกติ  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 
3 และรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  และเพิ่ม Moral เปนหนังสืออานนอกเวลาในรายวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อใหนักเรียนสามารถสื่อสารไดกวางขวางในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม ASEAN 2015  สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เด็กไทยยุคใหม
จะตองใชภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่สองในการแขงขันและเจรจาตอรองในเวทีระดับนานาชาติ  
 2. โครงการศูนยดนตรี และกิจกรรมพิเศษ  โรงเรียนมุงพัฒนาและสงเสริมผูเรียน มีสุนทรียภาพทางดานดนตรี 
กีฬา และศิลปะ ไดจัดหาผูฝกสอนมืออาชีพ ที่เปนผูเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียง และผลงานเปนที่ยอมรับในวงการ มาถายทอดความรู 
และทักษะ เพื่อพัฒนาเปนนักดนตรี นักกีฬาของโรงเรียน และมุงสูความเปนเลิศ  ดังนี้ 
                         1) ศูนยดนตรี แบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละไมเกิน 5 คน  เปดสอน ประเภทดนตรี  เปดสอน  9  ประเภท 
ไดแก  1. เปยโน  2. ไวโอลิน  3. ขับรอง  4. กลองชุด  5. กีตารไฟฟา  6. กีตารเบส  7. กีตารคลาสสิค  8. ดนตรีไทย และ          
9. โยธวาทิต  ซึ่งมีคอรสการเรียน ดังนี้  1. คอรสในเวลา  2. คลับ (Club)   3. คอรสนอกเวลา  
                    2) โครงการกิจกรรมพิเศษ กีฬา ผูเรียนเปนผูออกคาใชจาย เปนไปดวยความสมัครใจ ประเภทกีฬา เปดสอน 
8  ประเภท ไดแก 1. เทนนิส  2. เทควันโด  3. แบคมินตัน  4. ปนหนาผา  5. ฟุตบอล (ผูเลน)  6. ฟุตบอล (ผูรักษาประตู)         
7. วายน้ํา  และ 8. หมารุกไทย- สากล  ดังนี้  1. คอรสในเวลา  2. คลับ (Club)  3. คอรสนอกเวลา 
  3. โครงการศูนยฝกกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนศรีราชา ฝายกิจกรรมพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
เปดโครงการศูนยฝกฟุตบอลเด็กและเยาวชนศรีราชา เปนโครงการเพื่อสังคม เรียนฟรีโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน ซึ่ง     
เปดโอกาสใหนักเรียนทองถิ่นที่อยูในอําเภอศรีราชา ไดมีโอกาสฝกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานอยางถูกตองตามมาตรฐาน 
พัฒนาศักยภาพดานกีฬาฟุตบอลของเด็กและเยาวชนในทองถิ่นอําเภอศรีราชา ตามความสนใจ ความถนัด และพัฒนาสูความ 
เปนเลิศ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความมีน้ําใจนักกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชน และหางไกลสิ่งเสพติด รับ
สมัครนักเรียน รุนอายุ 10-12 ป (ป.4- ป.6) ปจจุบันนี้มีนักเรียนสมัครเรียนมากกวา  200  คน จากโรงเรียนตาง ๆ ในอําเภอ    
ศรีราชา มากกวา 20 โรงเรียน เปดสอนในวันเสาร เวลา 15.00 -16.30 น. และวันอาทิตย เวลา 08.30 -10.00 น. รับสมัครและ
เปดสอนตลอดปการศึกษา สอนโดย อาจารยอุเทน  ทองประกอบ ผูฝกสอนฟุตบอลอาชีพ ลีกดิวิชั่น ผานการอบรม B-Licence 
(AFC) และทีมงาน                  

  4. ปการศึกษา 2558 “ปแหงการสงเสริมระเบียบวินัย”  แผนกปกครอง ฝายกิจการนักเรียน เปนหนวยงานหลัก

ในการชับเคล่ือนจุดเนนของสถานศึกษา สอดคลองกับเอกลักษณและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครอบคลุมสาระการ

เรียนรูและกระบวนการเรียนรูในการสงเสริมศักยภาพของผูเรียน ไดกําหนดแนวทางสงเสริมระเบียบวินัยไว 6 ขอ ดังนี้ 1) การ

แตงกาย 2) การมีสัมมาคารวะ/กิริยามารยาท  3) การรักษาความสะอาด 4) การตรงตอเวลา  5) การเขาแถว/เรียงคิว 6) การใช

โทรศัพท  และมาตรการรองรับแนวทางสงเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน อาทิ การคัดแยกนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงค 

การประชุมทําความเขาใจกับนักเรียนแตละระดับชั้น  การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย นอกจากนี้แผนกปกครองไดจัด

แผนงาน โครงการเพื่อรณรงคสงเสริมดานระเบียบวินัยของนักเรียน ไดแก  โครงการตึกนี้ดีมีวินัยใสใจความสะอาด, โครงการ

อบรมระเบียบวินัย บําเพ็ญประโยชน และสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ, โครงการจัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธ, กิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน, กิจกรรมสงเสริมการเยี่ยมบานนักเรียน เปนตน ผลการดําเนินงานในภาพรวม เปนการชวยใหนักเรียนเกิด

ความตระหนัก และกระตุนใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง พรอมทั้งปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนเห็นถึงประโยชนในแนว

ทางการประพฤติและปฏิบัติดานระเบียบวินัย อันจะสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะชีวิตการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
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 1.11 ผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ปการศึกษา 2558  

  1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ลําดับ เกณฑการพิจารณา 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 

2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 20 20 

3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 11 11 

4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 11 

5 การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 

6 การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 

7 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 10 10 

8 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 8 8 

9 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 10 10 
 คะแนนรวม 100 100 

สรุปภาพรวมของโรงเรียน  (ระดับการศึกษาปฐมวัย)  คะแนนที่ได  100   คะแนน   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ                     ดีมาก          คะแนน   90.00 – 100  
                  ดี   คะแนน   75.00 – 89.99 

                  พอใช  คะแนน   60.00 – 74.99 

                  ปรับปรุง  คะแนน   50.00 – 59.99 

                  ปรับปรุงเรงดวน คะแนน         0 – 49.99 

  2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา) 

ลําดับ เกณฑการพิจารณา 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 

2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 20 20 

3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 11 11 

4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 11 

5 การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 

6 การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 

7 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 10 10 

8 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 8 8 

9 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 4 4 

10 ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) 6 4 
 คะแนนรวม 100 98 
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สรุปภาพรวมของโรงเรียน (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) คะแนนที่ได  98  คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ                     ดีมาก          คะแนน   90.00 – 100  
                  ดี   คะแนน   75.00 – 89.99 
                  พอใช  คะแนน   60.00 – 74.99 
                  ปรับปรุง  คะแนน   50.00 – 59.99 
                  ปรับปรุงเรงดวน คะแนน         0 – 49.99 

 1.12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)     

1.11.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 1) ผลการประเมินภายนอกจําแนกตามกลุมตัวบงช้ี 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนัก คะแนน ระดับ 
คะแนน ที่ได คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ที่  1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่  9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน 
เอกลักษณของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่  11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ แนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 98.50 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 • ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป                                   ใช      ไมใช          

• มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้             ใช      ไมใช          

• ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน     ใช      ไมใช    

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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2) จุดเดน   

      ดานผลการจัดการศึกษา 
  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคมและสติปญญาสมวัย เด็กมีความพรอมศึกษาตอ    

ในขั้นตอไป มีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษามี     

อัตลักษณ คือ “ยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม” มีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา คือ “ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม” มีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

      ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  

     ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 

      ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 3) จุดที่ควรพัฒนา 

      ดานผลการจัดการศึกษา 
  การทดลองวิธีการใหม ๆ ในการทําส่ิงตาง ๆ ของเด็ก 

      ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  การบริหารจัดการใหมีจํานวนเด็กตอหอง และพื้นที่หองสําหรับจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมประสบการณการเรียนรูที่

เหมาะสม เพียงพอตอจํานวนเด็ก 

 4). ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553   

     ดานผลการจัดการศึกษา  
 ครูสงเสริมใหเด็กทดลองวิธีการใหม ๆ ในการทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง เชน ทดลองการใชส่ิงของ หรือเลนดวยวิธีการ

ของตนเอง 

      ดานการบรหิารจัดการศึกษา  
 สัดสวนนักเรียน : หอง แตละหองมีจํานวนนักเรียนมาก (40 คน/หอง)  มีจํานวนสูงกวาเกณฑสถานศึกษาควร

พิจารณาจัดหองเรียนใหมีสัดสวนที่เหมาะสมและตามเกณฑ (สัดสวนเด็กวัย 3-5 ป มีสัดสวน ครู 1: เด็ก 10-15 คน) ซึ่งจะเปน

ปญหาในเรื่องพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมในหองเรียนและพื้นที่สําหรับเด็กนอน 

 5) นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม  
  โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเขมขน 

ดําเนินการตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูเรียนเรียนโดยใชกระดานอัจฉริยะ (Active Board) ผลการ

ดําเนินการผูเรียนมีทักษะภาษาดี เกิดเปนอัตลักษณที่ปรากฎชัดในผูเรียน 
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6) การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช ตามขอเสนอแนะจากการประเมินของ สมศ.รอบสาม  

รายละเอียด  
ขอเสนอแนะ 

แนวทางแกไข 
งาน/โครงการ/กิจกรรม หรือส่ิงที่

ดําเนินการ   
ผลสําเร็จ 

ดานผลการจัดการศึกษา   

1) ครูสงเสริมใหเด็กทดลองวิธีการ

ใหม ๆ ในการทําส่ิงตาง ๆ ดวย

ตนเอง เชน ทดลองการใชส่ิงของ 

หรือเลนดวยวิธีการของตนเอง 

สงเสริม และพัฒนาครู ใหผานการอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน  สําหรับจัดประสบ 

การณใหกับเด็ก โดยใหเด็กไดทําการ

ทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร อยางหลาก 

หลาย เชน โครงการบานนักวิทยาศาสตร

นอย เรื่อง น้ํา อากาศ กาซคารบอนได 

ออกไซด  และเสียง เปนตน  

- ครูไดรับการพัฒนา การจัดประสบ 

การณใหกับเด็ก  และนํามาจัดกิจกรรม

ใหกับเด็กเปนกลุม และรายบุคคล 

สงผลใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

เพิ่มขึ้น 

ดานการบริหารจัดการศึกษา   
1) สัดสวนนักเรียน : หอง แตละหอง
มีจํานวนนักเรียนมาก (40 คน/หอง)  
มีจํานวนสูงกวาเกณฑสถานศึกษา
ควรพิจารณาจัดหองเรียนใหมี
สัดสวนที่เหมาะสมและตามเกณฑ 
(สัดสวนเด็กวัย 3-5 ป มีสัดสวน ครู 
1: เด็ก 10-15 คน) ซึ่งจะเปนปญหา
ในเรื่องพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมใน
หองเรียนและพื้นที่สําหรับเด็กนอน 

- เพิ่มหองเรียน และกําหนดสัดสวน
นักเรียน : หอง ใหมีสัดสวน นักเรียน : 
หองเรียน ที่เหมาะสมและตามเกณฑ 
(สัดสวนเด็กวัย 3-5 ป มีสัดสวน ครู 1: 
เด็ก 10-15 คน) และมีพื้นที่สําหรับจัด
กิจกรรมในหองเรียนและพื้นที่สําหรับ   
เด็กนอน 
 
 

- ปการศึกษา 2558 กําหนดใหเพิ่ม
หองเรียน และมีสัดสวนจํานวนนักเรียน 
: หองเรียน ที่เหมาะสมตามเกณฑ ทํา
ใหมีพื้นที่ สําหรับจัดกิจกรรม และพื้นที่
สําหรับเด็กนอน   ไดสัดสวนเหมาะสม
ตามเกณฑ 
 

 1.11.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   

 1) ผลการประเมินภายนอกจําแนกตามกลุมตัวบงช้ี 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
น้ําหนัก คะแนน ระดับ 
คะแนน ที่ได คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ที่  1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.93 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.95 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.77 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 9.87 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 10.48 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่  8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ตนสังกัด 
5.00 5.00 ดีมาก 
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 2) จุดเดน    
      ดานผลการจัดการศึกษา 
  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีความใฝรู และเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง คิดเปน ทําเปน มีการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค ของการจัดตั้งสถานศึกษา
เกิดอัตลักษณกับผูเรียน “ยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม” มีการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา คือ โรงเรียนสงเสริม “ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม” มีผลการดําเนินงานโครงการ
พิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่มีความสําเร็จตามเปาหมาย  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
น้ําหนัก คะแนน ระดับ 
คะแนน ที่ได คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ที่  1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.93 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.95 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.77 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 9.87 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 10.48 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่  9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน 

เอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่  11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่  12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน    

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ    

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 คะแนนรวม 100.00 90.00 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 • ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป                                     ใช     ไมใช          

• มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้               ใช     ไมใช          

• ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน        ใช     ไมใช          

                        สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  

                          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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      ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ  

     ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

      ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  

 3) จุดที่ควรพัฒนา  
      ดานผลการจัดการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553     

    ดานผลการจัดการศึกษา 
1. ครูและผูเรียนควรรวมกันวิเคราะหปญหาและรวมกันวางแผนพัฒนาแตละกลุมสาระการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน

เปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอยที่มีปญหาเหมือนกันหรือมีแผนพัฒนารวมกัน ครูเอาใจใส ผูเรียนเปนพิเศษ กิจกรรมเสริม    

การอาน คิดวิเคราะห เขียน กิจกรรมการแสดงออกของผูเรียน กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โครงการฝกทักษะและประสบการณ 

MLP/SEP ใหผูเรียนฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการเรียนและการสื่อสาร โครงการ Summer Course ตางประเทศ ครูฝก

ใหผูเรียนมีความตระหนักในการพัฒนาตนเอง และใหมีการพัฒนาดวยตนเองอยางเปนระบบครบวงจร (PDCA) อยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาสงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนา ทั้งพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล รายกลุมยอย พัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การใชส่ือ แหลงเรียนรู 

3. ครูพัฒนาการวัดผล ประเมินผล ดวยวิธีที่หลากหลาย ทั้งขอสอบปรนัย อัตนัย ขอสอบเนนทักษะการคิดในแนว
ขอสอบ O-NET จัดใหมีการติวขอสอบ O-NET ใหนักเรียนเคยชินกับขอสอบ 

5) นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม  
  โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเขมขน 

ดําเนินการตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูเรียนเรียนโดยใชกระดานอัจฉริยะ (Active Board) ผลการ

ดําเนินการผูเรียนมีทักษะภาษาดี เกิดเปนอัตลักษณที่ปรากฎชัดในผูเรียน 

รายละเอียด  
ขอเสนอแนะ 

แนวทางแกไข 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หรือส่ิงที่ดําเนนิการ 

ผลสําเร็จ 

ดานผลการจัดการศึกษา   
1) ครูและผูเรียนควรรวมกันวิเคราะห

ปญหาและรวมกันวางแผนพัฒนาแต

ละกลุมสาระการเรียนรูและพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย

ที่มีปญหาเหมือนกันหรือมีแผนพัฒนา

รวมกัน ครูเอาใจใส ผูเรียนเปนพิเศษ  

- ครูผูสอน รวมกันทํา SWOT  เพื่อ 

วิเคราะห จุดเดน จุดควรพัฒนา  ปญหา 

อุปสรรค และโอกาส  รวมทั้งกําหนด 

แนวทางในการพัฒนารวมกัน โดยจัดทํา 

แผนงาน โครงการ ที่สงเสริมศักยภาพของ 

ผูเรียนอยางหลากหลาย เชน  โครงการ  

-  ผูเรียนไดรับการสงเสริม พัฒนา

ตนเองตามศักยภาพของตน อยาง

หลากหลาย  ตอเนื่อง และเปนระบบ 
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รายละเอียด  
ขอเสนอแนะ 

แนวทางแกไข 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หรือส่ิงที่ดําเนนิการ 

ผลสําเร็จ 

กิจกรรมเสริม การอาน คิดวิเคราะห 
เขียน กิจกรรมการแสดงออกของ
ผูเรียน กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
โครงการฝกทักษะและประสบการณ 
MLP/SEP ใหผูเรียนฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนและการ
ส่ือสาร โครงการ Summer Course 
ตางประเทศ ครูฝกใหผูเรียนมีความ
ตระหนักในการพัฒนาตนเองและใหมี
การพัฒนาดวยตนเองอยางเปนระบบ
ครบวงจร (PDCA) อยางตอเนื่อง 

สงเสริมทักษะการเลนหมากลอม / A-
MATH คําคม   โครงการทัศนศึกษา  
โครงการคายวิชาการ  โครงการ Summer  
Course ตางประเทศ  กิจกรรมพิเศษ
สงเสริมความสามารถทางดาน ดนตรี และ 
กีฬา   เปนตน 
 

 

2) สถานศึกษาสงเสริมใหครูใช

กระบวนการวิจัยในการพัฒนา ทั้ง

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล ราย

กลุมยอย พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอน การใชส่ือ แหลงเรียนรู 

- ครูผูสอนจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน         

เพื่อพัฒนาผูเรียน และพัฒนากระบวน   

การเรียนการสอน และนําผลการวิจัย      

ในชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาผูเรียน 

ครูผูสอน รอยละ 100 จัดทํา วิจัยใน

ชั้นเรียน และนําผลการ วิจัยมาใชใน

การ พัฒนาผูเรียน  พัฒนากระบวน 

การจัดการเรียนรู  พัฒนาสื่อการสอน 

3) ครูพัฒนาการวัดผล ประเมินผล 

ดวยวิธีที่หลากหลาย ทั้งขอสอบปรนัย 

อัตนัย ขอสอบเนนทักษะการคิดใน

แนวขอสอบ O-NET จัดใหมีการติว

ขอสอบ O-NET ใหนักเรียนเคยชินกับ

ขอสอบ 

-  ใหความรู อบรม พัฒนาวิธีการวัดและ

ประเมินผล ใหมีการกํากับ ติดตามอยาง

ตอเนื่อง โดยหัวหนากลุมสาระฯ และหัวหนา

ฝายวิชาการ 

-  ครูผูสอนวิเคราะหผูเรยีน  พัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และ 

กระบวนการวัดและประเมินผล ที่สะทอน

คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร 

- ครูพัฒนาการวัดและประเมินผล 

ดวยวิธีที่หลากหลาย  

-  ผลการสอบวัดคุณภาพ ฯ (O-NET) 
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-  สงเสริมใหครูผูสอนนําแนวขอสอบ มา

สอดแทรกในการเรียนแตละหนวย และ

รวมกับผูเรียนในการวิเคราะหขอสอบ 

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการคิด และคุนชินกับ

ขอสอบ 

- โครงการเสริมความรูติว O-NET  โดย   

ผูเชี่ยวชาญ จากภายนอก เพื่อเปนการ 

ทบทวนและมี เทคนิคการวิเคราะหที่

หลากหลายเพิ่มขึ้น 

 

 
 


