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โรงเรียนทุกด้านได้เป็นอย่างดี โดยรายละเอียดของสารสนเทศได้จัดท าแยกตามหัวข้อของงานท่ี
รับผิดชอบ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลสารสนเทศนี้ ไปใช้ในการสนับสนุน
การบริหารและการตัดสินใจ ท้ังในระดับบริหารและระดับปฎิบัติ โดยรายละเอียดของสารสนเทศได้
จัดท าแยกตามหัวข้อของงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย   ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วย 
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บทที่ 1 

สำรสนเทศขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 
สารสนเทศขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 

1. สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
2. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
3. จ านวนอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
4. ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 
5. หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

  6. แนวทางการจัดการศึกษา 
 

1.  สำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
 

1.1 ประวัติสถำนศึกษำ 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ตั้งอยู่เลขท่ี 131 หมู่ 2  ถนนสุขุมวิท  ต าบลเนินพระ  อ าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัพท์ 0-3861-1376 , 0-3861-4706  โทรสาร 0-3861-4707 E-
mail: acr@acr.ac.th Homepage : http://www.acr.ac.th  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

“โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง” เป็นสถาบันล าดับที่ 9 ในสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย  ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมูลนิธิฯ  และ ได้ตอบสนองแนวปฏิบัติตามลักษณะเฉพาะของการศึกษา
เซนต์คาเบรียลอย่างมีประสิทธิภาพมาครบ  53  ปี  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะชนะอุปสรรค  ทั้งปวงของคณะ
ผู้บริหาร คณะครู และผู้มีอุปการะคุณ ที่มีความมุ่งม่ันก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ในจังหวัดระยอง ดังประวัติความ
เป็นมาดังนี้ 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้ก่อตั้งขึ้นโดยท่านผู้ว่าฯ ส่ง เหล่าสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวดัระยองในสมัย
นั้น ท่านมีความมุ่งหวังที่จะสร้างโรงเรียนใหม่ข้ึน เพราะท่านมองเห็นการศึกษาปัจจุบันของจังหวัดระยองยังล้า
หลังอยู่มาก เพ่ือให้จังหวัดระยองมีความเจริญเท่าเทียมกับจังหวัดอ่ืน ๆ จึงมีความปรารถนาที่จะเห็นเยาวชนใน
จังหวัดระยองมีความตื่นตัวในการศึกษา มีโรงเรียนที่เป็นผู้น าในการศึกษา เพ่ือที่จะได้พัฒนาท้องถิ่นของตน
เจริญก้าวหน้า จึงได้ติดต่อกับภราดาคณะเซนต์คาเบรียลเพ่ือมาจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้นในจังหวัดระยอง 
เพราะท่านได้ยินกิตติศัพท์ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมา
ก่อนแล้ว  ท่านได้บริจาคที่ดินของตนเอง ที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติให้กับมูลนิธิคณะเซนต์-คาเบรียล เพ่ือสร้าง
โรงเรียน    ซึ่งติดกับถนนสุขุมวิท อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  215 และท่ี  216   เนื้อท่ีทั้งหมดที่บริจาคให้
จ านวน  120  ไร่  แต่ได้แบ่งให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงของซิสเตอร์คณะเซนต์ปอล 

 จ านวน 26 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวาและแบ่งให้แก่วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์จ านวน 21 ไร่ 39 ตารางวา 
ภายหลังโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ซื้อเพ่ิมเติมอีกส่วนหนึ่ง และจากการท าโฉนดแบ่งแยกท่ีดินของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดระยอง  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด  81 ไร่ 1 งาน  19 ตารางวา  

โดยภราดายอห์น แมรี ่ อธิการเจ้าคณะแขวงเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในสัมยนั้น ตกลงใจรับเป็น
ผู้บริหารกิจการของโรงเรียนแห่งใหม่นี้ 
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 การก่อสร้างอาคารหลังแรกอาศัยความร่วมมือจากหน่วยราชการเกือบทุกอย่าง การบุกเบิกป่าเป็นไป
ด้วยดี  โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ จนกระท่ังเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2505  ก็ได้เริ่มก่อสร้างโรงเรียน มีอาคาร
เรียน คือ ตึกอัสสัมชัญ เป็นตึกคอนกรีต 3 ชั้น มีห้องเรียนจ านวน 18 ห้องเรียน ใช้งานจริงเพียง  13 ห้องเรียน ,  
อาคารบ้านพักคณะภราดา เป็นตึกคอนกรีตสองชั้น  1 หลัง ,  บ้านพักยุวนิส เป็นบ้านไม้สองชั้น 1 หลัง  และยัง
มีอาคารอื่น ๆ อีก การก่อสร้างครั้งนั้นผู้ควบคุม คือ ภราดาซีเมออน เปอร์ติโต (ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย) 
ชาวฝรั่งเศส  ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จนกระทั่งอาคารต่าง ๆ  สร้าง
เกือบเสร็จเรียบร้อย 
 วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2506 ได้มีกำรแต่งตั้งให้ ภรำดำ ซีเมออน เปอร์ติโต   (ภรำดำอนุพัทธ์ 
เพชรำยุทธชัย) มำเป็นอธิกำรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองท่ำนแรก (ปีกำรศึกษำ 2506 – 2508) 
ต้นเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2506 ในวันแรกของการเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษานั้น  มีนักเรียน  มา
สมัครจ านวน 20 คน โรงเรียนได้ติดป้ายรับสมัครนักเรียนไว้หน้าโรงเรียนด้วยแผ่นป้ายเลก็ ๆ มีความสูงประมาณ 
1 เมตร ตอนนั้นยังไม่มีรั้ว เนื้อความประกาศว่า รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 – ป.7 และวันต่อ  ๆ  มา ก็มีนักเรียน
มาสมัครเพ่ิมข้ึน จนถึงวันเปิดเรียนวันแรก  ในวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2506  มีจ านวนนักเรียน  ทั้งหมด  
580  คน  ซึ่งก็เกินความคาดหมายของท่านอธิการที่ต้องการเพียง  300 คนเท่านั้นก่อน 
ผู้ท ำกำรบุกเบิกยุคแรกมี ภรำดำ 5 ท่ำน คุณครู 16  คน 
คณะภรำดำชุดแรก มีรำยนำม ดังนี้ 
 1.  ภราดาซีเมออน  เปอร์ติโต (ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย) อธิการโรงเรียน 
 2.  ภราดาราฟาแอล  ภักดี  ทุมมกานน      ครใูหญ่และอธิการยุวนิส 
 3.  ภราดาสมหมาย      ตรีถาวร 
 4.  ภราดาสรชัย      สุขชัย 
 5.  ภราดาประเสริฐ      อานามนารถ 
 

คณะครูชุดแรก มีรายนาม ดงันี ้
 
 1.  ม.ทองหยอด สุวรรณประกาศ   9.  ม.ฤาชัย บริราช 
 2.  ม.บุญเพ็ง ศรีสุนทร   10. ม.พิชัย อัมพุสุวรรณ 
 3.  ม.อุทัย ธนระ    11. ม.โกเมศ ชลมาศ 
 4.  ม.สมาน   อุ่นประเสริฐ   12. ม.อนนท์ ลีลายุทธ์ 
 5.  ม.วรเทพ เอ่ียมตระกูล   13. ม.สินชัย อ่อนไสว 
 6.  ม.ชาญณรงค์ โตชูวงศ์    14. มิสสุธินี พุฒิธนะสุนทร 
 7.  ม.วารี ภัทรกุล    15. มิสนัยนา นาวาประดิษฐ์ 
 8.  ม.สมัย ทองไสว    16. มิสระวีวรรณ  ธงชัย 
 
1.2 สถำนทีต่ั้ง 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   ตั้งอยู่เลขที่  131  หมู่ 2   ถนนสุขุมวิท  ต าบลเนินพระ  อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัทพ์ 0-3861-1376 , 0-3861-4706  โทรสาร 0-3861-4707 
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ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1.3 เนื้อที่สถำนศึกษำ 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  81 ไร่ 1 งาน  19  ตารางวา  
 

 

1.4 ข้อมูลผู้บริหำร อดีต - ปัจจุบัน 
ท ำเนียบภรำดำที่ด ำรงต ำแหน่งอธิกำร/ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

อธิกำรท่ำนแรก ภรำดำ ซีเมออน เปอร์ติโต (ภรำดำอนุพัทธ์ เพชรำยุทธชัย) (ปีกำรศึกษำ 2506 – 2508) 
(ในระหว่างที่ท่านไปราชการที่ต่างประเทศได้มีการแต่งตั้งให้ภราดาเซราฟินมารักษาการต าแหน่งอธิการแทน) 
อธิการท่านที่ 2  ภราดาวีระ    วัชระศิริ    ( ปีการศึกษา 2509 – 2511 )  
อธิการท่านที่ 3  ภราดาพจณ์    เลาหเกียรติ     ( ปีการศึกษา 2512 – 2514 ) 
อธิการท่านที่ 4  ภราดาพยุง    ประจงกิจ    ( ปีการศึกษา 2515 ) 
อธิการท่านที่ 5  ภราดาอรุณ    เมธเศรษฐ    ( ปีการศึกษา 2516 – 2518 ) 
อธิการท่านที่ 6  ภราดาฟิลลิป    เนรี     ( ปีการศึกษา 2519 – 2524 ) 
อธิการท่านที่ 7  ภราดาชูชาติ    ลิมปิสุวรรณโชติ   ( ปีการศึกษา 2525 – 2527 ) 
อธิการท่านที่ 8  ภราดาประสิทธิ์   ไชยเผือก    ( ปีการศึกษา 2528 – 2532 ) 
อธิการท่านที่ 9    ภราดาอาจิณ    เต่งตระกูล    ( ปีการศึกษา 2533 – 2538 ) 
อธิการท่านที่ 10  ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์    ( ปีการศึกษา 2539 – 2544 ) 
อธิการท่านที่ 11  ภราดา ดร.พิสูตร    วาปีโส     ( ปีการศกึษา 2545 – 2549 ) 
อธิการท่านที่ 12  ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์    ( ปีการศึกษา 2550 – 2555 ) 
อธิการท่านที่ 13  ภราดา ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์   ( ปีการศึกษา 2556 – ปัจจุบนั ) 
 
1.5 ตรำสัญลักษณ์สถำนศึกษำ 

 

 
A.M. และช่อดอกลิลลี่สีขาว  
 
A.M. ย่อมาจาก ALMA MATER (ภาษาละติน) หรือภาษาอังกฤษว่า MOTHER COLLEGE หมายความว่า 

สถาบันของเราเปรียบประดุจบ้านเกิดของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา จงรัก สถาบันเปรียบ 

mailto:acr@acr.ac.th
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ประดุจผู้บังเกิดเกล้า นอกจากนี้ A.M. ยังย่อมาจาก AVE MARIA (ภาษาละติน) ซึ่งเป็นชื่อ มารดาของพระเยซูคริสเจ้ามี
ความหมายว่า จงเคารพรักมารดาของเราจนสิ้นสุดจิตใจ  ส่วนช่อและดอกลิลลี่ ที่สีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้น   หมายความ
ว่า เราจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็ตาม 

ชีวิต เปรียบเสมือน เรือใบ 
 

เรือใบหรือนาวา เปรียบเสมือนชีวิตของเราที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในโลกนี้เหมือนกับนาวาที่ 
จะต้อง ฝ่าคลื่นลมมรสุม แดด และฝนในท้องทะเล เพ่ือมิให้ล่มจมอยู่กลางทะเล เป็นคติให้คิดเสมอว่า  
" ชีวิต คือ การต่อสู้ " 
 

ดวงดาว และ เรือพาย 
 

ดวงดาวกับเรือพาย หมายถึง ความหวังทางด้านจิตใจ ซึ่งศาสนาเป็น "แสงแห่งธรรม" และ สรรพ 
วิทยาการที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้เป็น "แสงแห่งปัญญา" รวมกันเป็นดุจดวงประทีปส่องน าทางในชีวิต ให้
เดินหน้าไปให้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตได้ด้วยคุณธรรม และปัญญาโดยไม่หลงกลางทะเลของชีวิต 
รูปคนในเรือพายก็คือชีวิตของเรานั่นเอง 
 

 D และ S คั่นกลางด้วยไม้กางเขน 
 

D หรือ DIVINITY หมายถึง ศาสนา เราทุกคนต้องมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องหมาย ไม้
กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระ องค์ด้วย
ความรัก เพื่อที่จะช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า "ไม่มีความรักอันใดยิ่ง ใหญ่ไปกว่าที่เรา
จะยอมพลีชีพเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ของเรา" 
 
          S หรือ SCIENCE หมายถึง วิทยาการ ความรู้ที่ท าให้เรามีเหตุผล คนเราทุกคนควรจะมุ่งหาความรู้ 
อยู่เสมอยิ่งเรามีความรู้ฝ่ายโลกมากเท่าใดเราก็ยิ่งควรสนใจหาความรู้ฝ่ายธรรมให้มากข้ึนเท่านั้น นอกจากนี้ D 
และ S ยังย่อมาจาก DIEU SEUL (ภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งหมายความว่า     " จงท างานทุกอย่างเพ่ือสิริมงคลแด่พระ
เจ้า " อันเป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  ผู้ตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ด้วยคติพจน์อันเป็น
พลังใจนี้เอง จึงท าให้พวกเราไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนและการท างาน ซึ่งเรายึดถือ
ปฏิบัติมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 

 โล่ล้อมรอบสัญญลักษณ์ท้ังสี่ 
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โล่ที่เป็นกรอบล้อมรอบสัญญลักษณ์ทั้งสี่นั้นเป็น "COAT OF ARMS" เป็นHONOURS หรือ เป็นสิ่งคู่บารมีของ
ครอบครัวเรา หมายถึง เกียรติประวัติและค ายกย่องสรรเสริญที่สถาบันของเราได้รับมาจากพระเจ้าแผ่นดินผู้
ครองอ านาจทั้งในและนอกประเทศ 

ดอกไม้และกิ่ง OLIVE 

          พวงมาลัยหรือดอกไม้ที่ล้อมรอบโล่ หมายถึง ชัยชนะและความส าเร็จ มีที่มาจากนักกีฬาที่มีชัยชนะ จาก
การแข่งขันในสมัยโบราณจะได้รับเกียรติ โดยได้รับสวมพวงมาลัยดอกไม้จากกษัตริย์ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็น
มาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจให้ทุกคนกระท าความดี เพ่ือเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงของสถาบัน
ให้มั่นคงมิให้เสื่อมคลายไป 

Brothers of St. Gabriel 

          หมายถึง ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลที่ยอมสละชีวิตและบ้านเกิดเมืองนอนของตน มาช่วยเผยแพร่
ความรู้และความดีงามให้เด็กชาวไทย 
 

1.6 สีประจ ำสถำนศึกษำ 
 “ แดง – ขาว ”    สีแดง หมายถึง  ความเสียสละ ความเข้มแข็ง  ความอดทน 
       สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความซื่อสัตย์  ความจริงใจ 
 
 

 1.7 ปรัชญำของสถำนศึกษำ 
 1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมอันสูงสุดอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
 2. มนุษย์ทุกคนต้องท างาน  ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดังปณิธานของ โรงเรียนที่ว่า  
LABOR  OMNIA  VINCIT  
 
 

1.8 อัตลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 
 1. นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้ภาษาสากลเป็นสื่อ 

 2. นักเรียนมีสุนทรียศาสตร์ตามหลักสูตร 

 3. นักเรียนมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
 

1.9 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้างนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
3. บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
 

 

  

1.10 วิสยัทัศน์ 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้น าทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ต 
  3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   ตลอดชีวิต 
  4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
  5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนและสู่สากล 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21 
  7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่
   มาตรฐานสากล 
  10. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
  11. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและตาม 
   มาตรฐานสากลตามบริบท 
  13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี  และจัดบรรยากาศ อาคารสถานที่
   สิ่งแวดล้อม ตามแนวการศึกษามงฟอร์ตและสากล 
  14. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการ สืบสานและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 
  15. สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเกิดเครือข่ายกับบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ ในการให้
   โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 
ยุทธศำสตร์  (Strategies) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 (ด้ำนผู้เรียน)  ผู้เรียนมีความรู้เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม 
 จริยธรรมตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต  มีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นสุนทรียภาพอันจะน าไปสู่บุคลิกภาพแห่ง
 ความส าเร็จ 
       ยุทธศำสตร์ที่ 2  (ด้ำนบุคลำกร) พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  (ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร)  มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลัก
 ธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาเทคโนโลยี และจัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4  (ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน)   เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับ
 บุคคล  องค์กรและสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 ยุทธศำสตร์ที่  5  (ด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม) ส่งเสริมให้มีการสืบสานและอนุรักษ์
 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 
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 เป้ำประสงค์ ( Goals ) 
 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
2. ผู้เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ต 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนและสู่สากล 
6. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 
7. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
8. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
9. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
10. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
11. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
12. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากลตามบริบท 
13. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
14. โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี  และจัดบรรยากาศ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามแนว 
 การศึกษามงฟอร์ตและสากล 
15. โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 
16. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกับบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ ในการ
 ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

พันธกิจ (Mission) 
 1.    ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตฯ  
   เหมาะสมตามวัย 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จเหมาะสม
ตามวัย 

4. พัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวัย 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีศักยภาพเป็นพลโลกตามหลักสูตรมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวัย 
7. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่

มาตรฐานสากล 
9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
10. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและตาม

มาตรฐานสากลตามบริบท 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี  และจัดบรรยากาศ อาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อม ตามแนวการศึกษามงฟอร์ตและสากล 
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13. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการ สืบสานและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 
14. สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเกิดเครือข่ายกับบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ ในการให้

โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 
ยุทธศำสตร์ (Strategies) 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ( ด้ำนเด็ก )  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการให้ครบทั้ง  4  ด้าน  
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 ( ด้ำนบุคลำกร ) พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 (ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร)  มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตาม 

         หลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาเทคโนโลยี และจัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน
         การสอน 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 (ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน)  เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ
กับบุคคล  องค์กรและสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 (ด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ) ส่งเสริมให้มีการสืบสานและอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 

 
เป้ำประสงค ์(Goals) 

1. เด็กมีพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
2. เด็กมีพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตฯเหมาะสมตามวัย 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จเหมาะสมตามวัย 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวัย 
5. เด็กมีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย 
6. เด็กมีศักยภาพเป็นพลโลกตามหลักสูตรมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวัย 
7. เด็กมีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
8. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
9. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
10. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
11. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากลตามบริบท 
12. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
13. โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี  และจัดบรรยากาศ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามแนว
การศึกษามงฟอร์ตและสากล 
14. โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 
15. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกับบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ ในการ
ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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2.  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506  มีการบริหารงานขึ้นตรงต่อมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  โดยมีผู้อ านวยการเป็นนักบวชของคณะเซนต์คาเบรียล ด ารงต าแหน่ง  ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน  
มีครูฆราวาสร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผู้อ านวยการ  และได้รับการแต่งตั้ง
โดยประธานมูลนิธิฯทุกปี นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามตราสาร  ท าหน้าที่ดูแลเสนอความ
คิดเห็นและให้ค าแนะน าการด าเนินงานของโรงเรียน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าเป็นผู้ให้ค าปรึกษาสนับสนุน
และเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน   

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการประเมินติดตามผลการด าเนินงานจากการสรุปประเมินผลงานโครงการ
และกิจกรรมโดยบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน โครงการและกิจกรรมนั้น ๆ  

ในการจัดโครงสร้างทางการบริหาร  และการคัดสรรเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรตามโครงสร้างการบริหาร  มี
วิธีการ (สังเขป) ดังนี้  โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย  ฝ่ายต่าง ๆ 6 ฝ่ายดังนี้ ส านักผู้อ านวยการ  ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายกิจกรรม  ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายปฐมวัย  ซึ่งมีหัวหน้าฝ่าย 
6 ฝ่าย  เป็นกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  ก่อนการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายและคณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการมีการส ารวจสังคมมิติ ที่ระบุเหตุผลเพื่อรับทราบการยอมรับจากบุคลากรระดับปฏิบัติการ  ผู้บริหาร
สูงสุด (คณะภราดา) เป็นผู้ประเมินและสรุปคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อให้ประธานมูลนิธิฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
ตามล าดับระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งของหัวหน้าฝ่ายคือ  1 ปี ในระหว่างที่ด ารงต าเหน่ง หัวหน้าฝ่ายต้อง
น าเสนอ “รายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน”  รายงานต่อผู้อ านวยการ 

ในส่วนการประเมินผลงานบุคลากร  และวัดความก้าวหน้าในวิชาชีพทั่วไป  มีการประเมินผลโดยการ  
“ประเมินตนเอง”   และการท าสังคมมิติ  บุคลากรมีการทดสอบความรู้ประจ าปีในด้านความรู้เกี่ยวกับจิตตา
รมณ์นักบุญหลุยส์  การปฏิรูปการศึกษา  ความรู้รายวิชา  การทดสอบภาษาอังกฤษ  และอ่ืนๆ ตามโอกาส 
  
 

2.1  ผู้บริหำรและผู้ร่วมบริหำร 
  

          ตามค าสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่ 41/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 
 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร        

1. ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อ านวยการ    ประธาน 
2. ภราดา ประจักษ์ นันศรีทอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
3. ภราดา วินธกร ป้องศรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    กรรมการ 
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 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
1. มาสเตอร์สมหวัง อภิธรรมภูษิต หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ   กรรมการ 
2. มิสมาริสา  สิงหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
3. มาสเตอร์สุขวันชัย เจริญกิจ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
4. มิสประภาพันธุ์ ไชยศรี    หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม   กรรมการ 
5. มิสสุวรรณี  ฉลองธรรม หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย   กรรมการ 
6. มิสภัณฑ์พิศ  มหาสัทธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง   กรรมการ 
7. มิสพิมพา  ทองขาว  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม กรรมการ 
8. มาสเตอร์วรยุทธ พงศ์วิบูลพิทยา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการSmart Program กรรมการ 
9. มิสยุพาวดี  ทองค า  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยม กรรมการ 
10. มิสสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์  ผู้ช่วยหัวหน้าส านักผู้อ านวยการ     กรรมการ/เลขานุการ 

 

2.2  คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 ตามค าสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

 1.   ภราดา ดร.สรุกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ประธานกรรมการ 
 2.   ภราดา ดร.พีรนันท์ นัมคณิสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 3.   ภราดา ดร.ช านาญ   เหล่ารักผล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4.   ภราดา ดร.พิสูตร   วาปีโส  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

5.   นางสาวเสาวนีย ์ ชีวมงคล  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 6.   มาสเตอรส์มหวัง   อภิธรรมภูษิต ผู้แทนครูและเลขานุการ  กรรมการ 
 7.   ภราดา ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อ านวยการ   กรรมการ/เลขานุการ 
 8.   นางสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์  คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

2.3  คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 
  

 ตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการร่วม  4 ฝ่าย  
ตามค าสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่ 49/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์     ประธาน 
2. มิสเสาวลักษณ์ อินทรศิริ     ผู้แทนครู 
3. นางสาวสวล ี ดาปุย      ผู้แทนผู้ปกครอง 
4. นายกฤษณะ  ศรประสิทธิ์     ผู้แทนผู้ปกครอง 
5. นางอรวรรณ  ประทุมพิทักษ์     ผู้แทนชุมชน 
6. บาทหลวงพินันท์ พรประสิทธิ์     ผู้แทนชุมชน 
7. นางสาวกิตติญา รัตนสุวรรณ     ผู้แทนนักเรียน 
8. เด็กหญิงชลันธร ศรีวัฒนะโชติ     ผู้แทนนักเรียน 
9. มิสมาริสา  สิงหพันธุ์     ผู้แทนครู/เลขานุการ 
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2.4  คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
 

1. นายสมศักดิ์  พะเนียงทอง  นายกสมาคมฯ 
2. ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  อุปนายกคนที่  1 
3. ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์  อุปนายกคนที่  2 
4. นางสายธาร  ปิตุเตชะ   อุปนายกคนที่  3 
5. นายวิรัช  สิริประเสริฐ  อุปนายกคนที่  4 
6. นายจินตนา  สุชินญาพร  เลขาธิการ 
7. นายศรัณยู  เหลืองเลิศไพบูลย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ 
8. นางสกุลณี  สิริประเสริฐ  เหรัญญิก 
9. มิสทิพรัตน์  รัตตะมาน  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
10. นางอรวรรณ ประทุมพิทักษ์  สาราณียกร 
11. มิสมาริสา  สิงหพันธุ์  ผู้ช่วยสารณียกร 
12. นางรัตนาภรณ์ หล่อปิยานนท์  ปฏิคม 
13. ม.เชาวยุทธ  ศรีสวัสดิ์   ผู้ช่วยปฏิคม 
14. นางกัณต์ฤทัย คุณากรนิยมรัตน  นายทะเบียน 
15. ม.สุขวันชัย  เจริญกิจ   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
16. อาจารย์จรัล  ภิญวัย   ประชาสัมพันธ์ 
17. มิสสุวรรณี  ฉลองธรรม  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  
18. ม.เรวิทย์  วงเวียน   กรรมการ 
19. นายจักรกฤช กอบเกียรติกวิน  กรรมการ 
20. น.อ.ขจรเดช  ไชยเจริญ รน.  กรรมการ 
21. นางรุจิรัตน์  วสุวานิช   กรรมการ 
22. นายฉัตรพงศ์ วงศ์จันทร์  กรรมการ 
23. นายจักรพันธ์ กสิกรรม   กรรมการ 
24. นายอดิศพงษ์ พวงดอกไม้  กรรมการ 
25. นางสวลี  ดาปุย   กรรมการ 
 

กรรมกำรที่ปรึกษำ 
1. ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์   
2. ม.สมหวัง  อภิธรรมภูษิต  
3. นางดุษฎี  พรหมสิทธิ์   
4. นางวรากร  เดชะ    
5. นายเพ่ิมสกุล เล็กสรรเสริญ  
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ที่ปรึกษำอำวุโส 
1. ม.บุญเพ็ง  ศรีสุนทร   
2. ม.ชาญ  คล้ายเคลื่อน  
3. ครูอาภา  ผ่องแผ้ว   
4. ครูเกษร  รัตนปรารมย์  
5. ครูพรรณี  สังข์แก้ว   
6. ม.วรศักดิ์  ชูเชิด   
7. ม.สมชาย  วัฒนศิริ   

 
2.5  คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
 

1. นายปิยะ  ปิตุเตชะ   รุ่นที่ 8 นายกสมาคม 
2. นายภาณุวัชร มาสุข   รุ่นที่ 7 อุปนายก 1 
3. นายวิรัช   สิริประเสริฐ  รุ่นที่ 14 อุปนายก 2 
4. นายสมศักดิ์  พะเนียงทอง  รุ่นที่ 15 อุปนายก 3 
5. นายสกล  ศศิรัตนนิกุล  รุ่นที่ 19 เลขาธิการ 
6. นายวิโรจน ์  ธีระสืบสกุล  รุ่นที่ 19 ผู้ช่วยเลขาธิการ 
7. นายไพโรจน์  เฉลิมรัตนสกุล  รุ่นที่ 20 เหรัญญิก 
8. นายวรวงศ ์  วรเวช   รุ่นที่ 20 ปฏิคม 
9. นายวุฒิพงศ์  จงเจริญ   รุ่นที่ 30 ฝ่ายทะเบียน 
10. นายพงษ์เทพ หวานระรื่น  รุ่นที่ 30 ประชาสัมพันธ์ 
11. มิสสุกัญญา  ชวนฤทัย    เจ้าหน้าที่สมาคม 
 12. ม. บุญเพ็ง  ศรีสุนทร  ครูอาวุโส 
 13. ม. ชาญ   คล้ายเคลื่อน  ครูอาวุโส 
 14. ม. วรศักดิ์  ชูเชิด   ครูอาวุโส 
 15. มิสอาภา   ผ่องแผ้ว   ครูอาวุโส 
 16. มิสเกษร  รัตนปรารมย์  ครูอาวุโส 
 17. มิสพรรณี  สังข์แก้ว   ครูอาวุโส 
 18. นายพิรุฬห์    โตศุกลวรรณ  รุ่นที่ 2 ที่ปรึกษา 
 19. ม. สมชาย  วัฒนศิริ   รุ่นที่ 3 ครูอาวุโส 
 20. นายสุรพงษ์  ภู่ธนะพิบูล  รุ่นที่ 5 อดีตนายกสมาคม 
 21. นายธวัชชัย    วิชญกุล   รุ่นที่ 6 อดีตนายกสมาคม 
 22. นายประเสริฐ อภิญญาปัญจะ  รุ่นที่ 6 อดีตนายกสมาคม 
 23. ม. เรวิทย ์  วงเวียน   รุ่นที่ 6 ครูปัจจุบัน 
 24. นายอติเทพ   จริยเวชช์วัฒนา  รุ่นที่ 13 อดีตนายกสมาคม 
 25. ม. เชาวยุทธ  ศรีสวัสดิ์   รุ่นที่ 14 ครูปัจจุบัน 
 26. นายบดินทร์  เพ่งพิศ   รุ่นที่ 2 
 27. นายกิตติ  โชคชัยรัตน ์  รุ่นที่ 2 
 28. นายชรินทร์  รวมนรินทร์  รุ่นที่ 3 
 29. นายรฐภัทร  สุขวารี    รุ่นที่ 3 
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 30. นายสุรพงษ์  ภู่ธนะพิบูล  รุ่นที่ 5 
 31. นายประเสริฐ อภิญญาปัญจะ  รุ่นที่ 6 
 32. นายภาณุวัชร มาสุข   รุ่นที่ 7 
 33. นายยศกาญจน์   วงเวียน   รุ่นที่ 9 
 34. นายสาธิต    กุลศิริ   รุ่นที่ 9 
 35. นายวัฒทพร  เกษรแพทย์  รุ่นที่ 10 
 36. นายชยุต  ชัยตระกูลทอง  รุ่นที่ 11 
 37. ม. สุชาต ิ  ต.วิเชียร   รุ่นที่ 12 
 38. นายไชยา  มากคช   รุ่นที่ 13 
 39. นายณุสรณ์  กุลปรีดา   รุ่นที่ 14 
 40. นอ.จิตรพล  ไชยวงศ ์  รุ่นที่ 15 
 41. นายสุวัฒน ์  อิทธิ์ประเสิรฐ  รุ่นที่ 16 
 42. นายสุรพัฒน์  แซ่ตั้น   รุ่นที่ 16 
 43. มิสเนาวรัตน์  ภิญวัย   รุ่นที่ 17 
 44. นายวิทยา  วิริยะนุเคราะห์  รุ่นที่ 18 
 45. นายวิโรจน ์  ธีระสืบสกุล  รุ่นที่ 19 
 46. นายไพโรจน์  เฉลิมรัตนสกุล  รุ่นที่ 20 
 47. นายวรวงศ ์  วรเวช   รุ่นที่ 20 
 48. นายศักดิ์ชัย  พลแสงทอง  รุ่นที่ 21 
 49. นายณรงค์  แก้วบุญตรี  รุ่นที่ 22 
 50. นายจักรกฤษณ์ วิทยารัตน์  รุ่นที่ 25 
 51. นายปรีดากร  เต็งสกุล   รุ่นที่ 26 
 52. นายอนุพงษ์  จารุวนาวัฒน ์  รุ่นที่ 26 
 53. นายจิตตารมณ์  รัตนปรารมย์  รุ่นที่ 27 
 54. นายพงษ์สวัสดิ์  ลิ้มถาวรวงศ์  รุ่นที่ 28 
 55. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา  รุ่นที่ 28 
 56. นายพโรจน์  ธรรมยิ่ง   รุ่นที่ 28 
 57. นายสุทธิพงศ์ เสมอวงษ์  รุ่นที่ 29 
 58. นายอรรนพ  แก้วใจ   รุ่นที่ 29 
 59. นายวุฒิพงศ์  จงเจริญ   รุ่นที่ 30 
 60. นายพงษ์เทพ หวานระรื่น  รุ่นที่ 30 
 61. นายสาโรจน ์ สุวรรณวงศ ์  รุ่นที่ 30 
 62. นายประกิต  เหรียญเพ็ชรสุข  รุ่นที่ 31 
 63. นายศิริชัย  กระจ่างประทีป  รุ่นที่ 34 
 64. นายเกียงสาร บุญแน่น   รุ่นที่ 34 
 65. นายเสฏฐวุฒ ิ พุฒตาล   รุ่นที่ 34 
 66. นายรัตติพล  โอภาปัญญโชติ  รุ่นที่ 34 
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2.6  กรรมกำรนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2560 
  
 1.   ด.ญ.นิญาพร  ชีวินภิญโญกิตติ  หัวหน้าห้อง    อ.3/7   ประธานนักเรียน  
 2.   ด.ญ.ลภัสรดา พงศ์สุทธินันท์  รองหัวหน้าห้อง อ.3/7 รองประธาน 
    3.   ด.ช.สุรพัศ  เจนจิรวัฒนา  รองหัวหน้าห้อง อ.3/7 รองประธาน 
 4.   ด.ช.ปุญญพัฒน์ กองทุ่งมน  หัวหน้าห้อง  อ.3/1 
 5.   ด.ญ.ปทิตตา  รอดทุ่ง   รองหัวหน้าห้อง อ.3/1 
 6.   ด.ช.ธนัญวชิญ์ เดชรุ่ง   รองหัวหน้าห้อง อ.3/1 
 7.   ด.ช.ภควรรษ ไหมทอง   หัวหน้าห้อง อ.3/2 
 8.   ด.ญ.จิดาภา  รักวณิชย์  รองหัวหน้าห้อง อ.3/2 
 9.   ด.ญ.คุนัญญา ศิริพันธ์   รองหัวหน้าห้อง อ.3/2   
 10.  ด.ญ.ปาณิสรา เอ่ียมอ่อน  หัวหน้าห้อง อ.3/3 
 11.  ด.ช.นภัสดล  แสนใจนา  รองหัวหน้าห้อง อ.3/3   
 12.  ด.ญ.ญาณิศา พืชพรรณ  รองหัวหน้าห้อง อ.3/3   
 13.  ด.ญ.นิชนันท ์ สังข์สุวรรณ  หัวหน้าห้อง อ.3/4  
 14.  ด.ช.กฤตชัย  ไตรจักร   รองหัวหน้าห้อง อ.3/4 
 15.  ด.ญ.ณิชาภัทร พูลสวัสดิ์  รองหัวหน้าห้อง อ.3/4 
 16.  ด.ญ.นัทธมน วงษ์วารี   หัวหน้าห้อง อ.3/5  
 17.  ด.ช.ภูตะวัน  ชื่นบาน   รองหัวหน้าห้อง อ.3/5 
 18.  ด.ช.ภัคภัทร  เดือนกว้าง  รองหัวหน้าห้อง อ.3/5 
 19.  ด.ญ.สวภัทร  สุขัง   หัวหน้าห้อง อ.3/6 
 20.  ด.ญ.พิมพ์พิสชา จักรวาลมณฑล  รองหัวหน้าห้อง อ.3/6 
 21.  ด.ญ.กัญญาณัฐ ชูไสว   รองหัวหน้าห้อง อ.3/6 
 
  
2.7  กรรมกำรสภำนักเรียน ระดับประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 
 1.   เด็กหญิงชลันธร ศรีวัฒนะโชติ  ประธานนักเรียน 
 2.   เด็กหญิงจิรัชญา เจริญศุภโชคกุล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 3.   เด็กหญิงธนิชา เจียมอนุกูลกิจ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 4.   เด็กหญิงพรรณรมณ ตรัยรัตน์อภิวัน  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
 5.   เด็กชายณฐกร ขาวใหญ่   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 6.   เด็กหญิงรายาชนก ศิริวงศ์   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 7.   เด็กหญิงอันดา มิตรมากร  เลขานุการ 
 8.   เด็กหญิงณัชชา เรียวเรืองแสงกุล  เหรัญญิก 
 9.   เด็กหญิงนิตา ยงยุทธ   ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
 10. เด็กหญิงเบญญาภา เปลี่ยนสุข  ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 
 11. เด็กหญิงศานต์ฤทัย ศรีอุบล   ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม 
 12. เด็กชายมกร  สีพาฮาด   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป 
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2.8  กรรมกำรสภำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 1.   นางสาวกิตติญา รัตนสุวรรณ  ประธานนักเรียน 
 2.   นายศุภณัฐ  บุญโชติ   รองประธาน 
 3.   นางสาวพิมพัสสา ไชยสุทธิ์   หัวหน้างานวิชาการ 
 4.   นายศุภกิตติ ์ วัชนุภาพร  ผู้ช่วยงานวิชาการ 
 5.   นายตรีภพ  โพธิ์แสง   หัวหน้างานปกครอง 
 6.   นายชนินทร  มรรคผล   ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 
 7.   นายธาม  มุกดาสนิท  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 8.   นายรัชกร  มอญแก้ว  ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป 
 9.   นางสาวภัทราพร เอ่ียมเจริญ  ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป 
 10. นางสาวสโรชา เปี่ยมวิมล  หัวหน้างานกิจกรรม 
 11. นายพีรณัฐ  สิทธิศิลป์  ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม 
 12. นายประภากร เอ้ือสถิตวงศ์  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 13. นางสาวชลธร คีตสิน   ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
 14. นางสาวฉัตรธิดา บุญลอย   เหรัญญิก 
 15. เด็กหญิงณัฐกุล ยิกุสังข์   ประธานสายชั้น ม.1 
 16. เด็กชายกิตติภพ ชูศรีพัฒน์  ประธานสายชั้น ม.2 
 17. เด็กหญิงจิรัชญา ไชยสาร   ประธานสายชั้น ม.3 
 18. นางสาวรัตนาภรณ์ นันทิ   ประธานสายชั้น ม.4 
 19. นางสาวตวงรัตน์ เขมทโรนนท์  ประธานสายชั้น ม.5 
 20. นายสหัสวรรษ กิจเจริญ   ประธานสายชั้น ม.6 
 21. นางสาววรรณวิสาข์ พุดด้วง   เลขานุการ 
 22. นายธนภัทร  นิยมฤทธิ์  ประธานสมาร์ท 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ผู้อ านวยการ 
 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 
 

คณะกรรมการทีป่รึกษาผู้อ านวยการ 
 

ผู้จัดการ 
 

ฝ่ายธุรการ-การเงนิ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ส านักผู้อ านวยการ 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 

ฝ่ายปกครอง 
 

ฝ่ายกจิกรรม 
 

ฝ่ายปฐมวยั 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 

 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานธุรการ 
-งานการเงนิ 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานอาคารสถานที ่
-งานซ่อมบ ารุงฯ 
-งานพยาบาล 
-งานโภชนาการ 
-งานพลงังานและ

ส่ิงแวดล้อม 
 

-งานบริหารส านักฯ 
-งานนโยบายและแผน 
-งานทรัพยากรมนุษย์ 
-งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
-งานส่ือสารองค์กร 
-งานอภิบาล 
 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานวัดผลประเมินผล 
-งานหลกัสูตร 
-งานนิเทศและ
พฒันาการเรียนการ
สอน 
-งานวิจัยช้ันเรียน 
-งานจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ 
 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานพฒันาบุคลกิภาพ
นักเรียน 
-งานสวัสดิกาพและ
ความปลอดภัย 
-งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กรรมการนักเรียน 
-งานระเบียบวินัยและ
คุณลกัษณะพงึประสงค์ 
-งานแนะแนว 
 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานกจิกรรมเสริม
หลกัสูตร/สัมพนัธ์
ชุมชน 
-งานลูกเสือ 
-งานนักศึกษาวิชา
ทหาร 
-งานชมรม 
-งานดนตรี 
-งานกฬีา 
 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานบริหารทัว่ไปฝ่ายฯ 

-งานวชิาการฝ่ายฯ 
-งานกจิกรรมฝ่ายฯ 
-งานปกครองฝ่ายฯ 



 
17 

3.  จ ำนวนอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิำร 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
จ านวนอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

อาคารเรียน  6 หลัง 
   อาคารประกอบ  13 หลัง 
   ห้องเรียน  97 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการ  34 ห้อง   
   ห้องประกอบ  97 ห้อง 
 

    ตำรำงที่ 1  แสดงจ ำนวนอำคำรทั้งหมด 

ล ำดับที่ ชื่ออำคำร 
จ ำนวน (ห้อง) 

ห้องเรียน ห้องปฎิบัติกำร ห้องประกอบ 
1 เดอ มงฟอร์ต 21 3 7 
2 ยอห์น แมรี่ 20 9 3 
3 เซราฟิน 17 - 1 
4 อัสสัมชัญ 16 - 2 
5 ซีเมออน 14 9 13 
6 ส่ง เหล่าสุนทร 9 2 24 
7 พระจิตเจ้า - 5 9 
8 40 ปี - 4 6 
9 ปีต ิ - 2 4 
10 หลุยส์ มารีย์ - - 5 
11 แช่มนิล - - 1 
12 มารีย์ - - - 
13 ราฟาแอล - - - 
14 อาคารปกครอง - - 1 
15 บ้านพักภราดา - - - 

รวม 97 43  57  
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ตำรำงท่ี 2   แสดงช่ืออำคำร/สถำนที่ประกอบ 

ล ำดับท่ี ชื่ออำคำร/สถำนที่ประกอบ จ ำนวน (ห้อง) 

1 ห้องผู้อ านวยการ 1 
2 ห้องผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2 
3 ห้องหัวหน้าส านักผู้อ านวยการ 1 
4 ห้องส านักผู้อ านวยการ 1 
5 ห้องฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1 
6 ห้องฝ่ายวิชาการ 1 
7 ห้องเก็บข้อสอบ 1 
8 ห้องวัดและประเมินผล 1 
9 ห้องธุรการ-การเงิน 1 
10 ห้องปกครอง 3 
11 ห้องแนะแนว 1 
12 ห้องงานอภิบาล 1 
13 ห้องฝ่ายกิจกรรม 1 
14 ห้องแผนกประถม 1 
15 ห้อง Smart Program 1 
16 ห้องประชาสัมพันธ์ 1 
17 ห้องศูนย ์Cambridge 1 
18 ห้องศูนย์ภาษาจีน 1 
19 ห้องทรงงาน 1 
20 ห้องปฎิบัติธรรม 1 
21 ห้องประชุม 4 
22 ห้องภาพยนตร์ 1 
23 ห้องงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 
24 ห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 
25 ห้องสมุด 4 
26 ห้องพักครู 14 
27 โรงยิม 1 
28 ห้องโรเนียว  2 
29 ห้องเครื่องเขียน / มินิมาร์ท 1 
30 ห้องพยาบาล 1 
31 โภชนาการ 9 
32 ศาลาโฟร์โมสต์ 1 
33 เวท ี 4 
34 ห้องควบคุมเสียง 2 
35 ห้องควบคุมอินเตอร์เน็ต 1 
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ล ำดับท่ี ชื่ออำคำร/สถำนที่ประกอบ จ ำนวน (ห้อง) 

36 โรงพัสดุ / ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 1 
37 ห้องเก็บของ/เอกสาร 6 
38 ห้องซักรีด 1 
39 ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา 1 
40 ห้องประชาสัมพันธ์อนุบาล 1 

รวม 80 
 
 
 

3.1  แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
20 

 

3.2  แผนที่แสดงที่ตั้งอำคำร 
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4.  ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน 
  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
5.   หลกัสูตรที่เปิดสอน 
 5.1     หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
   ระดับการศึกษาปฐมวัย ( อนุบาล 1 – อนุบาล3 )   

5.2    หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 

  ช่วงชั้นที่ 2   ประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 

  ช่วงชั้นที่ 3   มัธยมศึกษาปีที่ 1   – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

  ช่วงชั้นที่ 4   มัธยมศึกษาปีที่ 4   – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
5.3  BILINGGUAL PROJECT    

  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  บูรณาการ วิชา ภาษาอังกฤษ เพ่ือเชื่อมโยงกับวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา 

ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 

  ช่วงชั้นที่ 2   ประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 

  ช่วงชั้นที่ 3   มัธยมศึกษาปีที่ 1   – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

  ช่วงชั้นที่ 4   มัธยมศึกษาปีที่ 4   – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
5.4 ห้องเรียน Smart Science   

  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียน วิชา คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ , วิชา คณิตศาสตร์-
 ภาษาอังกฤษ , วิชาวิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
5.5   ห้องเรียน Smart Program  ( Smart English )   

  เป็นการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษยกเว้น วิชาภาษาไทย  วิชาประวัติศาสตร์ 
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางบูรณาการกับเนื้อหาภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ของ Cambridge Primary   
( Mathematics , Science , English ) 
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6.   แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน โดยมีจุดเน้นในแต่ละระดับดังนี้ 
 

 ระดับปฐมวัย  

 เป็นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างหลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง 
และเกมการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดสอนภาษาอังกฤษ   
Mathematics  in  English  และ General  Knowledge in English และได้จัดสอน ดนตรี คอมพิวเตอร์ และ   
ว่ายน้ า 
ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนอายุระหว่าง 3-5 ปี เป็นการจัดการศึกษาอยู่บนพ้ืนฐานของการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ และพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของเด็กในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้การจัดกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม   ดังนี้ 
  1.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นสนทนา
พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  อภิปราย   ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้  ด้วยกระบวนการต่าง 
ๆ เช่น การอภิปราย  ทัศนศึกษา  สังเกต  เปรียบเทียบ ทดลองเล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ  โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และลงมือปฏิบัติ 
  2.  กิจกรรมเคลื่อนไหว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายทักษะทางด้านต่าง ๆ 
เช่น ทักษะทางด้านจังหวะและดนตรี  ทักษะทางด้านการฟัง  เป็นต้น  เด็ก ๆ ได้เคลื่ อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายอย่างอิสระ  เด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี  เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลง  เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ  ตามค าสั่ง  การเล่นเครื่องดนตรี  นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก ฯลฯ  โดยกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ นั้นจะสอดคล้องและผสมผสานเข้ากับเรื่องที่เด็กเรียนรู้ 
  3. กิจกรรมกลางแจ้ง  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้
เด็กได้คิด  ได้ตัดสินใจเลือกโดยอิสระด้วยตนเอง  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเล่นสนาม  เล่นน้ า  เล่น
ทราย  การเล่นเกม  เล่นเกมพ้ืนบ้าน  เป็นต้น  
  4.  กิจกรรมสร้างสรรค์  เด็ก ๆ ได้พัฒนาการคิดและจินตนาการ  เด็ก ๆ ได้ถ่ายทอดความรู้สึก  
และความคิดของตนอย่างอิสระตามเรื่องที่เรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  ศิลปะประดิษฐ์  เล่นสีน้ า  
สีเทียน  การพับกระดาษ  การตัดกระดาษ  ฉีกปะ  พิมพ์ภาพ  ร้อยลูกปัด  ร้อยเศษวัสดุ  การปั้น ฯลฯ 
  5.  กิจกรรมเสรี  เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นตามมุมต่าง ๆ ตามความสนใจ  ซึ่งเด็ก ๆ มีอิสระในการ
เลือก  การตัดสินใจที่จะเล่นด้วยตนเองตามมุมต่าง ๆ เช่น มุมบทบาทสมมติ  มุมวิทยาศาสตร์  มุมบล็อก  มุม
หนังสือ  มุมสร้างสรรค์  ฯลฯ  ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น 
  6.  เกมการศึกษา  จัดให้เด็กได้เล่นทั้งในและนอกห้องเรียน  ในบรรยากาศที่สงบ ผ่อนคลาย
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์  ภาษา  การคิด  การสังเกต  เปรียบเทียบ  จับคู่  จ าแนก  แยกแยะ   
จัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับ  หาความสัมพันธ์  และการแก้ปัญหา 
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 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำ) 
   

ฝ่ายวิชาการได้จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักราช 
2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   ทางโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนวิชา
พ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมได้จัดตามกิจกรรม Bilingual Project  ที่จัดให้
นักเรียนได้เรียนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการสอน ให้แก่
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  นอกจากนี้ยังได้จัดให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ 
เพ่ิมเติมด้วย และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดให้นักเรียนได้เรียน 4 แผนการเรียนคือ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  แผนการเรียนศิลป์ -ค านวณ  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน และแผนการเรียนศิลป์ 
– สุนทรียภาพ  

 แผนก  Smart Program ( Smart English) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย และวิชาประวัติศาสตร์ จัดการเรีย นการสอนตามหลักสูตร 
Cambridge Primary ในรายวิชา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  มุ่งเน้นการวัดผลและประเมินผล 
ทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  และภาษาจีนตามกรอบ  HSK  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและคิดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด   Fun and Creative Learning  พัฒนาผู้เรียนทางด้านสุนทรียศาสตร์ 
ปลูกฝังและสร้างความเป็นผู้น าในตัวนักเรียนตามหลักสูตร  7 Habits 

 แผนก  Smart Program ( Smart Science) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เข้มข้น ท าการเรียนการสอนกับคุณครูจากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียง โดยคุณครูจะเน้นการคิดวิธีลัด  
เทคนิคการท าข้อสอบ เพ่ิมเติมความรู้ในเนื้อหาม.ปลาย  ให้กับนักเรียน  นักเรียน Smart Science ได้ฝึกการคิด
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีการจัดกิจกรรม ทั้งในและนอกสถานที่ ให้นักเรียนได้เพ่ิมเติม
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการศึกษาในอนาคต 
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บทที่ 2 
สำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

 

สารสนเทศเกี่ยวผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
 

 2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
 2.2  สรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.3  สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 
 2.4 ผลการสอบระดับเขต/ระดับชาติ 
 2.5  สรุปผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.6 ผลงานทางวิชาการของผู้เรียน  
 2.7     ผลงานการแสดงออกของนักเรียนด้าน ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
 2.8  การขาด ลา มาสายของนักเรียน 
 

 

2.1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  
 

2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 

ตำรำงท่ี 3        แสดงผลกำรพัฒนำของผู้เรียน ระดับอนุบำลปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

                ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2560 
   

จากตารางที ่3 พบว่าภาพรวมผู้เรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  92.68  ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟ
แสดงผลการพัฒนาของผู้เรียน ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ดังนี้  
 
 

ชั้น 
จ ำนวน

นักเรียน(คน) 
พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ (ร้อยละ) สรุปผล

(ร้อยละ) ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 
อนุบำลปีที่ 1/1 32 93.29 93.75 97.08 91.07 93.80 
อนุบำลปีที่ 1/2 32 93.17 93.23 95.00 89.21 92.65 
อนุบำลปีที่ 1/3 32 90.63 91.80 95.00 90.40 91.96 
อนุบำลปีที่ 1/4 32 92.01 93.36 96.46 90.70 93.13 
อนุบำลปีที่ 1/5 32 92.01 91.41 97.40 90.63 92.86 
อนุบำลปีที่ 1/6 32 91.20 89.19 94.69 85.79 90.22 
อนุบำลปีที่ 1/7 29 92.98 93.39 97.01 93.27 94.16 

รวม 221 92.18 92.30 96.09 90.15 92.68 
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ตำรำงท่ี 4        แสดงผลกำรพัฒนำของผู้เรียน ระดับอนุบำลปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

(คน) 
พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ (ร้อยละ) สรุปผล

(ร้อยละ) ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

อนุบำลปีที่ 2/1 35 92.28 95.95 95.52 92.59 94.08 
อนุบำลปีที่ 2/2 35 93.76 94.40 96.57 92.59 94.33 
อนุบำลปีที่ 2/3 36 93.93 94.10 95.28 90.28 93.40 
อนุบำลปีที่ 2/4 33 94.28 91.79 94.95 89.11 92.53 
อนุบำลปีที่ 2/5 36 91.46 90.63 96.02 90.01 92.03 
อนุบำลปีที่ 2/6 34 93.36 94.12 96.27 90.20 93.49 
อนุบำลปีที่ 2/7 30 92.84 95.42 95.33 93.41 94.25 

รวม 239 93.13 93.77 95.71 91.17 93.44 
                ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2560 

  

 จากตารางที่ 4  พบว่าภาพรวมผู้เรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ   93.44  ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟแสดงผลการพัฒนาของ
ผู้เรียน ระดับปฐมวัยปีที่ 2 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  5       แสดงผลกำรพัฒนำของผู้เรียน ระดับอนุบำลปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2560 
ชั้น จ ำนวนนักเรียน

(คน) 
พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ (ร้อยละ) สรุปผล

(ร้อยละ) ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 
อนุบาลปีที่ 3/1 32 93.09 95.14 96.46 94.63 94.83 
อนุบาลปีที่ 3/2 36 93.43 94.44 96.76 92.59 94.31 
อนุบาลปีที่ 3/3 37 90.58 90.54 94.23 92.03 91.85 
อนุบาลปีที่ 3/4 35 92.12 95.08 95.71 94.73 94.41 
อนุบาลปีที่ 3/5 35 92.99 93.81 97.62 95.82 95.06 
อนุบาลปีที่ 3/6 33 83.00 89.51 88.24 85.33 86.52 
อนุบาลปีที่ 3/7 28 92.32 94.44 96.31 93.86 94.23 

รวม 236 91.07 93.28 95.05 92.71 93.03 
                ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2560 

  
 จากตารางที่ 5  พบว่าภาพรวมผู้เรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  93.03   ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟแสดงผลการพัฒนาของ
ผู้เรียน ระดับปฐมวัยปีที่ 3 ดังนี้ 
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2.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นตำมสำระกำรเรียนรู้ (รำยวิชำพื้นฐำน) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
 

ตำรำงท่ี  6       แสดงค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3-4 จ ำแนกตำมระดับชั้นและสำระกำรเรียนรู้  
  (รำยวิชำพื้นฐำน) ระดับช่วงชั้นที่ 1  – 2 (ชั้น ป.1 – ป.6) ปีกำรศึกษำ 2560 

วิชำ 
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ค่ำเฉลี่ยแต่ละ

รำยวิชำคิดป็น 
(ร้อยละ) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภำษำไทย 97.86 90.91 95.19 86.35 85.31 66.33 86.99 
คณิตศำสตร ์ 98.93 93.45 78.89 92.62 60.49 75.17 83.26 
วิทยำศำสตร์ 98.93 94.55 98.15 95.57 71.68 70.41 88.21 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 98.22 95.27 75.56 99.26 86.36 80.95 89.27 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 99.64 99.64 91.85 98.52 96.85 90.48 96.16 
ศิลปะ 99.64 100.00 100.00 100.00 94.41 82.31 96.06 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 99.64 99.27 98.15 99.63 100.00 90.82 97.92 
ภำษำต่ำงประเทศ 96.80 79.27 62.96 100.00 84.62 62.24 80.98 

ค่ำเฉลี่ยทุกรำยวิชำคิดเป็น  
(ร้อยละ) 98.71 94.05 87.59 96.49 84.97 77.34 89.86 

     ที่มา :  งานวัดและประเมินผล ข้อมูล ณ วันท่ี  9  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2561 
 

 จากตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3-4 จ าแนกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้  
(รายวิชาพ้ืนฐาน) ระดับช่วงชั้นที่ 1–2 (ชั้นป.1–ป.6)ปีการศึกษา 2560 พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
6 ซึ่งเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด 
คือระดับชั้น ป.1   มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวมสูงที่สุด คือ ร้อยละ  98.71 รองลงมา คือชั้น ป.4 ร้อยละ 
96.49 
ส่วนระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุด คอื ป.6   ร้อยละ 77.34  ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟแสดงค่าร้อยละของ 
ระดับชั้นที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด ดังนี้ 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด คือ  97.92       
รองลงมา คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.16  และรายวิชา ภาษาต่างประเทศ  มีค่าร้อยละ
ต่ าที่สุดคือ   80.98  ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟค่าเฉลี่ยร้อยละทุกรายวิชา ดังนี้ 
    

 
 
 
ตำรำงท่ี 7    แสดงค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3 – 4 จ ำแนกตำมระดับชั้นและสำระกำรเรียนรู้ 
        (รำยวิชำพื้นฐำน) ช่วงชั้นที่ 3และ4 ชั้น (ม.1 – ม.6) ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

วิชำ 
ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4 ค่ำเฉลี่ยแต่ละ

รำยวิชำคิดป็น 
(ร้อยละ) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 69.29 35.98 60.17 81.91 71.51 87.13 67.66 
คณิตศาสตร์ 57.14 55.23 41.08 28.72 26.88 89.11 49.69 
วิทยาศาสตร์ 92.14 53.97 34.02 60.64 65.59 49.01 59.23 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 57.14 56.90 82.99 85.64 83.33 69.31 72.55 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80.00 90.38 99.59 98.94 98.92 89.11 92.82 
ศิลปะ 91.79 92.05 95.02 98.94 98.92 100.00 96.12 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 100.00 87.45 96.68 78.72 100.00 98.02 93.48 
ภาษาต่างประเทศ 74.64 56.07 64.73 56.91 68.82 61.88 63.84 

ค่ำเฉลี่ยทุกรำยวิชำคิดเป็น  
(ร้อยละ) 

77.77 66.00 71.78 73.80 76.75 80.45 74.43 

ที่มา :  งานวัดและประเมินผล ข้อมูล ณ วันท่ี  9 เดือน  เมษายน  พ.ศ.2561  
  

จากตารางที่ 7  แสดงค่าร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3–4 จ าแนกตามระดับชั้นและสาระการ
เรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน) ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น (ม.1–ม.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560     พบว่านักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละของ
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คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด คือระดับชั้น ม.6   มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวมสูงที่สุด คือ ร้อยละ  80.45  
รองลงมา คือชั้น ม.1 ร้อยละ77.77   ส่วนระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุด คือ ม.2   ร้อยละ   66.00  ซึ่งแสดง
ออกมาเป็นกราฟค่าร้อยละของ ระดับชั้นที่ไดค้ะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด ดังนี้ 
 

 
 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  วิชา ศิลปะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด คือ 96.12  รองลงมา คือ วิชา การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.48   และรายวิชา คณิตศาสตร์  มีค่าร้อยละต่ าที่สุดคือ 49.69  ซึ่งแสดง
ออกมาเป็นกราฟค่าเฉลี่ยร้อยละทุกรายวิชา ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 8    แสดงค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3 – 4 จ ำแนกตำมระดับชั้นและสำระกำรเรียนรู้ 
        (รำยวิชำพื้นฐำน) ช่วงชั้นที่ 3และ4 ชั้น (ม.1 – ม.6) ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 

วิชำ 
ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4 ค่ำเฉลี่ยแต่ละ

รำยวิชำคิดป็น 
(ร้อยละ) 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภำษำไทย 86.12 53.56 75.42 64.71 71.89 70.30 70.33 
คณิตศำสตร ์ 63.70 37.24 50.83 36.36 74.59 58.42 53.52 
วิทยำศำสตร์ 88.97 60.25 51.67 67.38 76.76 99.50 74.09 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 55.52 60.25 77.50 79.68 72.43 94.06 73.24 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 89.68 75.31 99.58 95.72 97.30 80.20 89.63 
ศิลปะ 93.24 81.59 98.33 90.37 99.46 99.50 93.75 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 67.97 83.26 88.75 78.07 100.00 95.54 85.60 
ภำษำต่ำงประเทศ 67.62 53.56 72.92 65.78 57.84 80.20 66.32 

ค่ำเฉลี่ยทุกรำยวิชำคิดเป็น  
(ร้อยละ) 76.60 63.13 76.88 72.26 81.28 84.72 75.81 

ที่มา :  งานวัดและประเมินผล ข้อมูล ณ วันท่ี  9  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2561  
 

จากตารางที่ 8  แสดงค่าร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3 – 4 จ าแนกตามระดับชั้นและสาระการ
เรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน) ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น (ม.1 – ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   พบว่านักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด คือระดับชั้น ม.6   มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวมสูงที่สุด คือ ร้อยละ 84.72  
รองลงมา คือชั้น ม.5 ร้อยละ 81.28  ส่วนระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุด คือ ม.2   รอ้ยละ 63.13  ซึ่งแสดง
ออกมาเป็นกราฟค่าร้อยละของ ระดับชั้นที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด ดังนี้ 
 

 
  

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  วิชา ศิลปะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด คือ 96.1 2   รองลงมา คือ วิชา สุขศึกษา
และพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  92.82   และรายวิชา คณิตศาสตร์  มีค่าร้อยละต่ าที่สุดคือ 49.69  ซึ่งแสดง
ออกมาเป็นกราฟค่าเฉลี่ยร้อยละทุกรายวิชา ดังนี้ 
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2.2 สรุปผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
 
ตำรำงท่ี  9       แสดงกำรประเมินพัฒนำกำรภำคเรียนที ่1 และภำคเรียนที่ 2 ตำมมำตรฐำนคุณลักษณะ
   ที่พึงประสงค์ระดับกำรศึกษำปฐมวัย : อนุบำลที่ 1 - 3  ปีกำรศึกษำ 2560 

พัฒนำกำร 
ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวนนักเรียน 693 คน ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวนนักเรียน 696 คน 

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
ด้ำนร่ำงกำย 99.80 0.20 100 0 
ด้ำนอำรมณ์ 99.72 0.28 100 0 
ด้ำนสังคม 99.82 0.18 100 0 

ด้ำนสติปัญญำ 99.65 0.35 100 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.75 0.25 100 0 

ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 
 

จากตารางที่  9  พบว่า นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1-3  มีผลการประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์   
ภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 99.75   และในภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์มากกว่าภาคเรียนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100    ของนักเรียนทั้งหมด  ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟเปรียบเทียบ
ผลการประเมินพัฒนาการดังนี้  
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ตำรำงท่ี 10      แสดงกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 –  
  มัธยมศึกษำปีท่ี 6  ปีกำรศึกษำ 2560  

 

ข้อ 
จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะพึงประสงค์) 

4 3 2 1 
ดีเย่ียม ดี พอใช้(ผา่น) ปรับปรุง(ไม่

ผา่น) 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 3,010 100.00 0.00 0.00 0.00 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต  3,010 99.73 0.27 0.00 0.00 
3.  มีวินัย 3,010 88.71 11.29 0.00 0.00 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 3,010 73.36 26.64 0.00 0.00 
5.  อยู่อย่างพอเพียง 3,010 94.47 5.53 0.00 0.00 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 3,010 84.00 16.00 0.00 0.00 
7.  รักความเป็นไทย 3,010 100.00 0.00 0.00 0.00 
8.  มีจิตสาธารณะ 3,010 99.88 0.12 0.00 0.00 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3,010 92.52 7.48 0.00 0.00 
ที่มา :  งานปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561  

 
หมำยเหตุ :  มีนักเรียนพักการเรียน(ศึกษาต่างประเทศ) จ านวน 6 คน และลาออก จ านวน 9 คน รวม 15 คน 
ท าให้ยอดผู้เรียนมียอดคงเหลือ 3,010 คน 
 

จากตารางที่ 10   พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะพึงประสงค์  มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.52 ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อย
ละ 7.48 ของนักเรียนทั้งหมด  
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2.3  สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วเิครำะห์ และกำรเขียนสื่อควำม 
 
ตำรำงท่ี 11      แสดงผลสรุปกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และกำรเขียนสื่อควำมของนักเรียนระดับชั้น 
   ประถมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 6  ปีกำรศึกษำ 2560  

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

(คน) 
จ ำนวน (คน) / ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษำปีที่ 1 280 87.22 12.66 0.12 0.00 
ประถมศึกษำปีที 2 275 84.18 15.82 0.00 0.00 
ประถมศึกษำปีที 3 270 63.98 36.02 0.00 0.00 
ประถมศึกษำปีที 4 271 83.03 16.97 0.00 0.00 
ประถมศึกษำปีที 5 286 49.46 50.54 0.00 0.00 
ประถมศึกษำปีที 6 294 92.52 7.48 0.00 0.00 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 281 90.91 9.09 0.00 0.00 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 239 89.33 10.67 0.00 0.00 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 240 85.07 14.93 0.00 0.00 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 187 50.65 49.35 0.00 0.00 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 185 54.86 45.14 0.00 0.00 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 202 65.35 34.65 0.00 0.00 

รวม 896.56 303.32 0.12 0.00 
เฉลี่ยร้อยละ 74.71 25.28 0.01 0.00 

ที่มา :  งานวัดและประเมินผล ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 
  
 จากตารางที่ 11 พบว่าผลสรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560  มีผลสรุปว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่
ในระดับดีเยี่ยมสูงสุด ร้อยละ 92.52  รองลงมาคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 90.91  และผลสรุปนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 50.54   รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 49.35    
 สรุปผลค่าเฉลี่ยรวม การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 
1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 ระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 74.71   ระดับดีคิดเป็นร้อยละ  25.28 
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2.4  ผลกำรสอบระดับเขต/ระดับชำติ 
 
ตำรำงท่ี 12    แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 
    

สำระวิชำ จ ำนวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ภำษำไทย 294 55.08 15.94 1.70 56.80 41.50 
คณิตศำสตร ์ 294 55.95 22.62 1.70 64.29 34.01 
วิทยำศำสตร์ 294 51.45 14.28 4.08 73.13 22.79 
ภำษำอังกฤษ 294 66.19 23.65 2.04 35.37 62.59 

ที่มา :  งานวัดและประเมินผล ข้อมูล ณ วันที่  9  เมษายน 2561 
 
หมำยเหตุ 1. จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐานค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
     2.  จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี  ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ 

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  2.1 ปรับปรุง   ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  0.00 – 1.00 
  2.2 พอใช้   ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 

   2.3 ดี    ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00 
 

กรำฟเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( O-Net ) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
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ตำรำงท่ี  13 แสดงผลกำรทดสอบประเมินคุณภำพ (O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
 

สำระวิชำ จ ำนวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ภำษำไทย 240 55.58 14.61 0.42 85.83 13.75 
คณิตศำสตร ์ 240 40.82 20.81 2.50 86.67 10.83 
วิทยำศำสตร์ 240 37.67 10.63 5.83 93.75 0.42 
ภำษำอังกฤษ 240 43.51 16.52 2.92 90.00 7.08 

ที่มา :  งานวัดและประเมินผล ข้อมูล ณ วันที่  9  เมษายน 2561 
 
หมำยเหตุ 1. จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐานค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
2.  จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี  ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

  2.1 ปรับปรุง   ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  0.00 – 1.00 
  2.2 พอใช้   ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 

   2.3 ดี    ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00 
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กรำฟเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( O-Net ) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
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ตำรำงที่ 14      แสดงผลกำรทดสอบประเมินคุณภำพ (O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

สำระวิชำ จ ำนวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ภำษำไทย 202 55.15 14.45 0.99 91.09 7.92 
คณิตศำสตร ์ 201 25.51 16.40 2.49 94.03 3.48 
วิทยำศำสตร์ 202 31.70 11.91 3.96 95.54 0.50 
สังคมศึกษำ ฯ 199 36.98 9.07 9.55 89.95 0.50 
ภำษำอังกฤษ 201 41.99 17.02 0.00 92.54 7.46 
 
หมำยเหตุ 1.  จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดูจากรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
2.  จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี  ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

  2.1 ปรับปรุง   ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  0.00 – 1.00 
  2.2 พอใช้   ระดบัผลการทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 
  2.3 ดี    ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00  

 
กรำฟเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( O-Net ) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

 
 



 
38 

 
 

 
 
2.5  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

 ตำรำงท่ี 15  ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ  
  ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น จ ำนวน นร.ทั้งหมด
(คน) 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 280 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 275 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 271 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 272 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 286 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 294 100.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 281 100.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 239 100.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 241 100.00 0.00 

รวม 2,439 100.00 0.00 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 0.00 
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ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน   5   ด้ำน  
 
 1)  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
    นักเรียนสามารถพูด เขียน และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ จากสารที่อ่าน   ฟัง  ดู  ด้วยภาษาของ
ตนเอง และเสนอความคิด  ความรู้สึก และทัศนะ จากสารที่อ่าน ฟัง  ดู ตามที่หนดได้อย่างสมเหตุผล  คล่องแคล่ว
และชัดเจน  สามารถพูดเจรจาต่อรองโน้มน้าวท าให้ผู้อ่ืนคล้อยตามในวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม   รับรู้ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประ
สิทธิภาดพและคุ้มค่ากับลักษณะข้อมูลข่าวสารโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
 
 2 )  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 
  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ จ าแนกข้อมูล   จัดล าดับความส าคัญของ
ข้อมูล  สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงให้เข้ากับชีวิตประจ าวันได้   มีจินตนาการเชิงบวกในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์  และประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถสร้างองค์ความรู้ได้   
เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
 3 )  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
  นักเรียนมีการวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  ปฏิบัติตามแผน   ติดตามแผน  และสรุป
รายงานผลการด าเนินงานอย่างสมเหตุสมผล มีชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดจากการแก้ปัญหามีความถูกต้อง โดยน าข้อ
ค้นพบจากผลงาน/ชิ้นงาน ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลักเหตุและผล   
 
 4 )  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
  นักเรียนสามารถน าความรู้  / ทักษะและเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ   มีการสืบค้นความรู้   ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็น
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนในกิจกรรมที่แตกต่างทางกาย  ทางความคิด  ต่างเพศ  ต่างวัย โดยใช้กิริยาวาจาที่
สุภาพ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีความตื่นตัวในการรับรู้ข่าวสารและสามารถปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 
 5 )  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
      นักเรียนรู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอนในเรื่องของเวลา และทรัพยากรที่ใช้ใน
การท างาน และน าเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่และน่าสนใจ 
ไม่ลอกเลียนแบบไม่ท าตามผู้อ่ืนและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสมและถูกกาละเทศะ  และนอกจากนี้ยังน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสร้างชิ้นงาน/ผลงาน
ของตนเอง 
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กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2560 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้แก่นักเรียนในช่วงชั้นต่ำง ๆ ดังนี ้

 
 

ตำรำงท่ี  16 แสดงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ชมรม) ช่วงชั้นที่ 1 
ล ำดับที่ ชื่อชมรม ส่งเสริมผู้เรียนทำงด้ำน 

1 นาฏศิลป์ สุนทรียศาสตร์ (นาฏศิลป์) 

2 นักเปียโนน้อย  (Pianist Kids Club (Basic)) สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

3 นักปั้น สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

4 รักษ์ศิลป์ภาษา วิชาการ (ภาษาไทย) 

5 ศิลป์สร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

6 หนูท าได้ สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

7 ฟุตบอล สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

8 หนูน้อยนักประดิษฐ์ สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

9 นานา สาระ วิชาการ (ภาษาไทย) 

10 แข่งกันคิด วิชาการ (วิทยาศาสตร์) 

11 สีสีนพาเพลิน สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

12 ห้องสมุด วิชาการ (การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์) 

13 English Club วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 

14 แบดมินตัน สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

15 ภาษาจีน วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 

16 ศิลปะ สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

17 บาสเกตบาล สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

18 ปิงปอง สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

19 กลองชุด สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

20 กองหน้าร่าเริง คุณธรรม จริยธรรม 

21 MUSIC สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

ที่มา :  ฝ่ายกิจกรรมและงานวิชาการ Smart Program  ข้อมูล ณ วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2561 
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ตำรำงท่ี  17 แสดงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ชมรม) ช่วงชั้นที่ 2 
ล ำดับที่ ชื่อชมรม ส่งเสริมผู้เรียนทำงด้ำน 

1 บรรณารักษ์อาสา วิชาการ (การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์) 

2 เทเบิลเทนนิส สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

3 Volley ball Club สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

4 แบดมินตัน สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

5 ฟุตบอล สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

6 บาสเกตบอล สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

7 ปะ-ติด สร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

8 พ้ืนฐานเปียโน สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

9 นาฏศิลป์ไทย สุนทรียศาสตร์ (นาฏศิลป์) 

10 โครงงานคณิตศาสตร์ วิชาการ (คณิตศาสตร์) 

11 คณิต-ศิลป์ วิชาการ (คณิตศาสตร์) 

12 ซูโดก ุ วิชาการ (คณิตศาสตร์) 

13 ไวโอลิน สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

14 วิทยาศาสตร์ BPL. วิชาการ (วิทยาศาสตร์) 

15 แชร์บอล สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

16 นิทานหรรษา วิชาการ (การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์) 

17 แคทอลิกและพลศีล คุณธรรม จริยธรรม 

18 กีตาร์ สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

19 Smart Science วิชาการ (วิทยาศาสตร์) 

20 กลองชุด สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

21 ศิลปะ สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

22 เทควันโด้ สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

23 MUSIC สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

ที่มา :  ฝ่ายกิจกรรมและงานวิชาการ Smart Program  ข้อมูล ณ วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 
 
 



 
42 

 
ตำรำงท่ี  18 แสดงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ชมรม) ช่วงชั้นที่ 3 

ล ำดับที่ ชื่อชมรม ส่งเสริมผู้เรียนทำงด้ำน 

1 สร้างสรรค์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

2 เปียโน สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

3 บาติก สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

4 นาฏศิลป์ สุนทรียศาสตร ์(นาฏศิลป์) 

5 วงโยธวาทิต สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

6 ดนตรีไทย สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

7 ดนตรีสากล สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

8 ไวโอลิน สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

9 แบดมินตัน สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

10 ฟุตบอล สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

11 บาสเกตบอล สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

12 วอลเล่ย์บอล สุนทรียศาสตร์ (กีฬา) 

13 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ ศักยภาพความมีระเบียบวินัย 

14 Robotic ACR วิชาการ (วิทยาศาสตร์) 

15 ห้องสมุด วิชาการ (การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์) 

16 Quiling Paper Art สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ) 

17 RC Club วิชาการ (วิทยาศาสตร์) 

18 Chainese for fun วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 

19 จินตคณิต วิชาการ (คณิตศาสตร์) 

20 Logic Game วิชาการ (คณิตศาสตร์) 

21 ACR สาธ ุ คุณธรรม จริยธรรม 

22 ท่องไปในโลกกว้าง สารคด ี

23 Song and Music in English Club วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) / 
สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี) 

24 English Club (Teatre Art) วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 

25 English Club (General Knowledge) วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 

26 English Club (English Games) วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 

ที่มา :  ฝ่ายกิจกรรมและงานวิชาการ Smart Program  ข้อมูล ณ วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2561 
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2.6  ผลงำนทำงวิชำกำรของนักเรียน 
 
ตำรำงท่ี 19   ผลงำนทำงวิชำกำรของนักเรียน ระดับปฐมวัย 
ล ำดับ

ที ่
รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

1 ด.ญ.พิณลดา วงษ์อินทร์จันทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 การปั้นดินน้ ามัน ระดับปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยองเขต 1 
2 ด.ญ.สุภชานันทน ์ อ้นสุวรรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 การปั้นดินน้ ามัน ระดับปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 

2560 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 

3 ด.ช.ธีรวัชร เทียนมงคล รองชนะเลิศอันดับ 2 การปั้นดินน้ ามัน ระดับปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยองเขต 1 
4 ด.ญ.ลภัสรดา พงศ์สุทธินันท์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันร้องเพลงจีน  

ระดับปฐมวัย 
โครงการประกวดร้องเพลงจีน  

ประจ าปี 2560 ณ สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  

5 ด.ญ.ปทิตตา รอดทุ่ง รางวัลดีเยี่ยม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 -3 

โครงงานเรื่อง รุ้งกินน้ าเกิดขึ้นได้อย่างไร 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

(ท้องฟ้าจ าลอง) 
6 ด.ญ.จิดาภา รักวณิชย์ รางวัลดีเยี่ยม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 -3 
โครงงานเรื่อง รุ้งกินน้ าเกิดขึ้นได้อย่างไร 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

(ท้องฟ้าจ าลอง) 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

7 ด.ญ.กวินทิพย์ ศรีเดชะ รางวัลดีเยี่ยม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 -3 

โครงงานเรื่อง รุ้งกินน้ าเกิดขึ้นได้อย่างไร 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

(ท้องฟ้าจ าลอง) 
8 ด.ญ.ณฐมน บุตรพรม รางวัลดีเยี่ยม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 -3 
โครงงานเรื่อง รุ้งกินน้ าเกิดขึ้นได้อย่างไร 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

(ท้องฟ้าจ าลอง) 
9 ด.ญ.สวภัทร สุขัง รางวัลดีเยี่ยม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 -3 
โครงงานเรื่อง รุ้งกินน้ าเกิดขึ้นได้อย่างไร 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

(ท้องฟ้าจ าลอง) 
                  ที่มา :  งานวิชาการ ระดับปฐมวัย ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2561 

 
 
ตำรำงท่ี 20 ผลงำนทำงวิชำกำรของนักเรียน ระดับประถมศึกษำ 
ล ำดับ

ที ่
รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

1 ด.ญ.มัชฌิมา ชื่นกิจมงคล 
 

คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

2 ด.ญ.เขมจิรา อินทร์สุวรรณ์ คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

3 ด.ญ.พัชรพร แสงสุรศักดิ์ คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

4 ด.ช.พิทวัส บุญกระโทก คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

5 ด.ช.ชิษณุพงศ์ กองสมบัติสุข คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

6 ด.ญ.ภูษณิศา เอ่ียมวรนิรันดร์ คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

7 ด.ช.กฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด รางวัลเหรียญเงิน การสอบ Math-ENG Contest (MEC) 
ครั้งที่ 3/2560  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
8 ด.ญ.พัชรพร แสงสุรศักดิ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและ 

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 18/2560  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
9 ด.ช.กฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและ 

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 18/2560  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
10 ด.ช.ณัฐปภัสร ์ เอกอัครพรพล รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18/2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

11 ด.ช.ณัฐปภัสร ์ เอกอัครพรพล รางวัลเหรียญทองแดง การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
12 ด.ช.วฤนทร ์ สิงหเสนี รางวัลชมเชย 

(คะแนนสูงสุดในจังหวัด
ระยอง) 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ
ประเมินและพะฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(TEDET) 
13 ด.ช.กฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด รางวัลชมเชย 

(คะแนนสูงสุดในจังหวัด
ระยอง) 

การแข่งขนัคณิตศาสตร์ โครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

14 ด.ช.จักรภัทร นิยมรัตน์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

15 ด.ช.ณัฐปภัสร ์ เอกอัครพรพล รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

16 ด.ญ.พัชรพร แสงสุรศักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

178 ด.ญ.ปภัศรา พิมสาร รางวัลชมเชย การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

18 ด.ช.ธมกร หล่อยตา รางวัลชมเชย การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

19 ด.ช.กฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด รางวัลชมเชย การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

20 ด.ช.ปกรณ์ บัวงาม รางวัลชมเชย การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

21 ด.ช.นนทัช ลาชโรจน ์ รางวัลชมเชย การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

22 ด.ช.ธงธรพัชร์ ฉมาดล รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

23 ด.ญ.ณัฐิดา ราชแก้ว รางวัลดหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

24 ด.ญ.จิดาภา จินดามณีพล รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

25 ด.ช.ธีรภพ สีขาว รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

26 ด.ช.นฤเบศวร์ ผ่องสุข รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

27 ด.ช.สุรบด ี ใจนุ่ม รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

28 ด.ช.ปัญณ์ อุดมเดช รางวัลดหรียญทองแดง การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
29 ด.ช.กฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการ 

จัดการศึกษา (สพฐ.) 
30 ด.ช.จักรภัทร นิยมรัตน์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการ 

จัดการศึกษา (สพฐ.) 
31 ด.ช.ณัฐปภัสร ์ เอกอัครพล รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการ 

จัดการศึกษา (สพฐ.) 
32 ด.ช.ศุภวชิญ์ นิศาพฤกษาชาติ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการ 

จัดการศึกษา (สพฐ.) 
33 ด.ญ.จันทรกานต์ มนตรีวิจิตร์กุล รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการ 

จัดการศึกษา (สพฐ.) 
34 ด.ญ.พัชรพร แสงสุรศักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการ 

จัดการศึกษา (สพฐ.) 
35 ด.ญ.ภูษณิศา เอ่ียมวรนิรันดร์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา (สพฐ.) 

36 ด.ช.กฤตัชญ์ กวดวงศ์ษา รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติส านักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา (สพฐ.) 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

37 ด.ญ.ณัฐกันย์ ไพบูลย์กิจ รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติส านักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา (สพฐ.) 
38 ด.ช.พีรณัฐ แวดล้อม รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา (สพฐ.) 

39 ด.ญ.อภิสรา บุญบ ารุงชัย รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติส านักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา (สพฐ.) 
40 ด.ช.ธภีพ สีขาว คะแนนเต็ม 100 

ระดับประเทศ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

41 ด.ญ.ปัณฑิตา โรจนวรรธ ์ คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

42 ด.ญ.จันทรกานต์ มนตรีวิจิตร์กุล คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

43 ด.ญ.พัชรพร แสงสุรศักดิ์ คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

44 ด.ช.ศุภวชิญ์ นิศาพฤกษาชาติ คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขัน้พื้นฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

45 ด.ญ.จิดาภา จินดามณีพล คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

46 ด.ช.ธงธรพัชร์ ฉมาดล คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 



 
49 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

47 ด.ช.ณัฐปภัสร ์ เอกอัครพล คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

48 ด.ช.สุรบด ี ใจนุ่ม คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

49 ด.ช.กฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

50 ด.ช.จักรภัทร นิยมรัตน์ คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

51 ด.ช.ชิษณุพงศ์ กองสมบัติสุข คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

52 ด.ญ.ปพิชญา ศุภมงคลกิจ คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขัน้พื้นฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

53 ด.ญ.ภูษณิศา เอ่ียมวรนิรันดร์ คะแนนเต็ม 100 
ระดับประเทศ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 

54 ด.ช.ทิวัตถ์ เพชรแดง รางวัลเหรียญทองแดง โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  

โดย Asmo Thai Science & Math 
Competition 2017 

55 ด.ช.พาสิษฐ์ สมเกียรติวีระ รางวัลเหรียญทองแดง โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  

โดย Asmo Thai Science & Math 
Competition 2017 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

56 ด.ช.ธมกร หล่อยตา รางวัลเหรียญทองแดง โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  

โดย Asmo Thai Science & Math 
Competition 2017 

57 ด.ช.รพีพงศ์ ศรีรักยิ้ม รางวัลชมเชย โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  

โดย Asmo Thai Science & Math 
Competition 2017 

     ที่มา : งานวิชาการ ระดับประถม ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 
 
 
ตำรำงท่ี 21 ผลงำนทำงวิชำกำรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ  
ล ำดับ

ที่ 
รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 

มอบรำงวัล 
1 ด.ญ.อรปรียา  

 
จันทนา 
 

 รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

2 ด.ญ.พิมพิชชา ไชยสุทธิ์  รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

3 ด.ญ.ปัณฑิตา  
 

ตุลวรรธนะ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ 
(Speech) ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

4 น.ส.สโรชา  
 

เปี่ยมวิมล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ 
(Speech)  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

5 ด.ญ.ภัณฑิรา  ขาวสบาย รางวัล การแข่งขัน  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
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ล ำดับ
ที่ 

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

Spelling bee ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระยอง 

6 นายฉันทนัทธ์  
 

รอรั้ง รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

การแข่งขัน  
Spelling bee  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

7 ด.ญ.ญาณิศา  
 

มงคลบริรักษ์ รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
  

การแข่งขันการเขียน 
พู่กันจีน ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

8 น.ส.ขัตติยา  
 

ยิ้มแก้ว รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวด
ร้องเพลงภาษาจีน ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

9 น.ส.พลอยชมพู  วโรดม รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

การแข่งขันการประกวด
ร้องเพลงภาษาจีน ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

10 น.ส.วริษา   สิงหพันธุ์   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

11 น.ส.ธนพร  วงษ์ประดิษฐุ์   รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

การแข่งขันสะกดค า  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

12 น.ส.ฉัตรธิดา  บุญลอย รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะกดค า  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 
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ล ำดับ
ที่ 

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

13 ด.ญ.กัลยกร  บวรอุดมวงศ์ รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

การแข่งขันสะกดค า  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

14 น.ส.หทยา   สรรเสริญ รางวัลชมเชย การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

15 น.ส.นภสัวรรณ  ประสานพานิช รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

16 ด.ช.ภาสวิชญ์  
 

อภินันธวัชพงศ์ รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

17 ด.ญ.กัลยสณี   
 

สุขเมือง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

18 น.ส.เวน่า  
 

โคห์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

19 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  
 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

20 น.ส.จรรณยาทิต ทองจิ๋ว  
 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

21 น.ส.ปานชีวา จันทรสุริยะกุล รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การแข่งขันประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 4-6 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 
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ล ำดับ
ที่ 

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

22 ด.ญ.ณัฐณิชา  
ด.ญ.นารากร  
ด.ญ.นรีพร  

สิทธิ 
แขนงแก้ว 
พันธุ์เพียน 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

23 ด.ญ.นารากร  
 

แขนงแก้ว 
 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

24 ด.ญ.นรีพร  พันธุ์เพียน รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

25 ด.ญ.เกียรติภรณ์  
 

เอ่ียมสุข 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

26 ด.ญ.พัทธนันท์  
 

วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

27 ด.ญ.แพรวา ร่วมรักษ์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

28 น.ส.เขมิกา  
 

หวานเสนาะ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

29 ด.ญ.กัลยสณี   สุขเมือง เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ 
 

โรงเรียนบ้านค่าย  
จ.ระยอง 



 
54 

ล ำดับ
ที่ 

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

30 ด.ญ.ฐิตารีย์    นิลใจพงษ์  เหรียญทองระดับ
ภาคกลางภาค
ตะวันออกและ
เป็นตัวแทนไป

แข่งขัน
ระดับประเทศ 

การประกวดเพลง
คุณธรรม  
ม.1 - ม.3   

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 67 ในระดับ 

สหวิทยาเขต สพม.18 

31 ด.ญ.นฤภร      หล่อวณิชย์ เหรียญทองระดับ
ภาคกลางภาค
ตะวันออกและ
เป็นตัวแทนไป

แข่งขัน
ระดับประเทศ 

การประกวดเพลง
คุณธรรม  
ม.1 - ม.3   

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 67 ในระดับสห
วิทยาเขต สพม.18 

32 ด.ญ.ปุณณภา      มนต์ประสิทธิ์ เหรียญทองระดับ
ภาคกลางภาค
ตะวันออกและ
เป็นตัวแทนไป

แข่งขัน
ระดับประเทศ 

การประกวดเพลง
คุณธรรม  
ม.1 - ม.3   

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 67 ในระดับสห
วิทยาเขต สพม.18 

33 ด.ญ.วชิราภรณ์   เติมวิทย์วรกุล    เหรียญทองระดับ
ภาคกลางภาค
ตะวันออกและ
เป็นตัวแทนไป

แข่งขัน
ระดับประเทศ 

การประกวดเพลง
คุณธรรม  
ม.1 - ม.3   

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 67 ในระดับสห
วิทยาเขต สพม.18 

34 ด.ญ.อตินุช   จ ารัสแสง  เหรียญทอง
ระดับภาคกลาง
ภาคตะวันออก

และเป็น
ตัวแทนไป
แข่งขัน

ระดับประเทศ 

การประกวดเพลง
คุณธรรม  
ม.1 - ม.3   

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 67 ในระดับสห
วิทยาเขต สพม.18 

35 น.ส.กมลพร  รอดคืน  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  

การประกวดเพลง
คุณธรรม  
ม.4 - ม.6  

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 67 ในระดับสห
วิทยาเขต สพม.18 

36 น.ส.จิตรลดา   ทิพย์ทินกร    รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  

การประกวดเพลง
คุณธรรม  
ม.4 - ม.6  

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 67 ในระดับสห
วิทยาเขต สพม.18 

37 นายชยธร   สาระธนะ  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  

การประกวดเพลง
คุณธรรม 
ม.4 - ม.6  

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 67 ในระดบัสห
วิทยาเขต สพม.18 
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ล ำดับ
ที่ 

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

38 น.ส.อชิรญา   บ ารุงศิลป์  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  

การประกวดเพลง
คุณธรรม  
ม.4 - ม.6  

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 67 ในระดับสห
วิทยาเขต สพม.18 

39 น.ส.เกวลิน   ปงชาค า รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  

การประกวดเพลง
คุณธรรม  
ม.4 - ม.6  

งานศิลปหัตถกรรม 
ครัง้ที่ 67 ในระดับสห
วิทยาเขต สพม.18 

40 นายเจย์  
 

เจย์เวีย ฟอลโล
เรีย 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การแข่งขันจรวดขวดน้ า 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

41 นายพีรณัฐ วรรณศิริลักษณ์ 
 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การแข่งขันจรวดขวดน้ า 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

42 นายศุภกิตติ์ วัชนุภาพร รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การแข่งขันจรวดขวดน้ า 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศกึษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

43 ด.ช.อัทธวัฒน์  
 

สุวรรณถิรพุทธิ์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

44 ด.ช.ณทัต สุจริตรัตน์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017”  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ระยอง 

45 ด.ช.วชิรวิชญ์        
ด.ช.ศิวกร            
ด.ญ.ญารินทร์ดา    
ด.ช.ชวิศ              
ด.ญ.จิรัชญา          
ด.ญ.ศิริวรรณ        
ด.ญ.เปรมมิกา       
ด.ญ.นฤภร          
ด.ญ.วชิราภรณ์      
ด.ช.ณวัตร            

รินทะศักดิ์ 
อินค าน้อย 
ยิ้มสง่า 
ปิตุเตชะ 
ไชยสาร  
วงศ์โภคิน 
บุญแก้ว  
หล่อวณิชย์ 
เติมวิทย์วรกุล
สุจริตรัฐ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 

ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด 
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.ต้น  
ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

ระดับภาคตะวันออก  
 

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุรี   
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ล ำดับ
ที่ 

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

46 นายศุภกิตติ์ วัชนุภาพร รางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1 

การแข่งขันการประดิษฐ์และ
บังคับเรือเบาะอากาศ 

(Hover Craft) ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตศรีราชา 

47 ด.ช.ภัทรพล กายดีสุด รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 

การแข่งขันอากาศยานบังคับ
วิทยุ ปรเภทบินบรรทุก

สัมภาระระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ครั้งท่ี 67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

สหวิทยาเขตระยอง 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 

48 ด.ช.ณทัต สุจริตรัฐ คะแนนเต็ม 
100 

ระดับประเทศ 
รายวิชา

คณิตศาสตร์ 

การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2560 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

49 ด.ช.วชิรวิชญ ์ รินทะศักดิ์ รองชนะเลิศ
ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

50 ด.ช.ศิวกร อินค าน้อย รองชนะเลิศ
ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

51 ด.ญ.ญารินทร์ดา ยิ้มสง่า รองชนะเลิศ
ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

52 ด.ช.ชวิศ ปิตุเตชะ รองชนะเลิศ
ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

53 ด.ญ.จิรัชญา ไชยสาร รองชนะเลิศ
ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ล ำดับ
ที่ 

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

54 ด.ญ.ศิริวรรณ วงศ์โภคิน รองชนะเลิศ
ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

55 ด.ญ.เปรมมิกา บุญแก้ว รองชนะเลิศ
ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

56 ด.ญ.นฤภร หล่อวณิชย์ รองชนะเลิศ
ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

57 ด.ช.ณวัตร สุจริตรัฐ รองชนะเลิศ
ระดับภาค
ตะวันออก 

การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทาง

วิทยาศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่มา :  งานวิชาการแผนกมัธยม ขอ้มูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

 
ตำรำงท่ี 22 ผลงำนทำงวิชำกำรของนักเรียน  ระดับมัธยม  (งำนลูกเสือ) 
ล ำดับที่ รำยช่ือนักเรียน รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

1. นายธงไชย  เอ่ียมชม ตัวแทนคัดเลือกระดับประเทศ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงาน
ชุมนุมลูกเสือนานาชาติ  

ณ ประเทศอังกฤษ  
ที่มา :  งานวิชาการแผนกมัธยม ขอ้มูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

 
ตำรำงท่ี 23 ผลงำนทำงวิชำกำรของนักเรียนประถมศึกษำ Smart  Program  
ล ำดับ

ที ่
รำยช่ือ รำงวัลที่

ได้รับ 
รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 

มอบรำงวัล 
1 เด็กหญิงณัฐกันย์ ทวีขจรวงศ์ ชมเชย K*Bot Asia 2017 

On-Site Open 
Category Secondary 

School Division 

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
11 กรกฎาคม 2560 

2 เด็กชายสุทณัฏฐ์ สุพรรณ์ ชมเชย K*Bot Asia 2017 
On-Site Open 

Category Secondary 
School Division 

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
11 กรกฎาคม 2560 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

3 เด็กชายณภัทร ล่องดุริยางค์ ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

(Champion 
2017) 

K*Bot Asia 2017 
หุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ 
ประเภท Regular 

Category Primary 
School Division 

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
11 กรกฎาคม 2560 

4 เด็กชายณภัทร ล่องดุริยางค์ ชมเชย 
 

K*Bot Asia 2017 
Merit Award 2017 

ระดับประถมกับโครงงาน 
Smart Organic Farm 

ประเภท Off-Site Open 
Cataegory Primary 

School Division 

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
11 กรกฎาคม 2560 

5 ด.ญ.สุประวีณ์   สุวรรณาพิสิทธิ์ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
ประเภท 

Friendship 
ประถม (G.4) 

การแข่งขันหมากล้อม 
Harbor Go Junior 

Championship 2017 

ศูนย์การค้าฮาเบอร์ 
พัทยา จ. ชลบุรี 

6 ด.ญ.กชพร   แจ่มจิตร์ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

(G.4) 

ประกวดวาดภาพระบาย
สี สัปดาห์รณรงค์ต่อต้าน

ยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง 

7 ด.ช.กันต์   อิสระทิพย์ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

(G.3) 

ประกวดวาดภาพระบาย
สี สัปดาห์รณรงค์ต่อต้าน

ยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง 

8 ด.ช.ณัฐวัฒน์   สิ้นเคราะห์ 6th Place 
“Elementary” 

(G.4) 

The world Robot 
Olympiad Thailand  

Certificate of 
Excellent  

SUSTAINABOTS 
Central Regional 

Phetchaburi  
Rajabhat 
University 

9 ด.ช.ปุณณพัต   มั่นเมือง ชนะเลิศ  
อันดับ 1 

(G.3) 

การแข่งขัน  Spelling 
Bee ป.1-3 

วันวิชาการ SJR  2017 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

10 ด.ช.กันต์   อิสระทิพย์ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

(G.3) 

การแข่งขัน  Spelling 
Bee ป.1-3 

วันวิชาการ SJR  2017 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

11 ด.ญ.วิสสุตา   พิทักษ์พงศ์ ชนะเลิศ  
อันดับ 1 

(G.6) 

การแข่งขันการเขียน 
ภู่กันจีน ระดับ ป.4-6 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

12 ด.ญ.สุพีรยา   ลิมพันธ์เจริญ  ชมเชย (G.4) การแข่งขันการเขียน 
ภู่กันจีน ระดับ ป.4-6 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

13 ด.ญ.ภัทรียา   ลิมสัมพันธ์เจริญ ชนะเลิศ  
อันดับ 1 

(G.3) 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ 
(Speech) 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

14 ด.ช.ณัฐวัฒน์   สิ้นเคราะห์ 2nd place  
“Elementary” 

(G.4) 

The world Robot 
Olympiad Thailand  

Certificate of Excellent  
SUSTAINABOTS 
Central Regional 

College of 
information and 
Communication 

Technology 
Rangsit University 

15 Rattawit  Jaruwangsanti 1st prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
Snappy Maths 

Assumption 
College Rayong 

16 Kritidej  Bundet 3rd  prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
Snappy Maths 

Assumption 
College Rayong 

17 Pongsarun  Wangngumsup 1st  prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
Snappy Maths 

Assumption 
College Rayong 

18 Surapot  Jenjiraattana 2nd prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
Snappy Maths 

Assumption 
College Rayong 

19 Poonyapha  Thengsakul 2nd prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
Damath 

Assumption 
College Rayong 

20 Thanapat   Singthaweesak 3rd  prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
Damath 

 

Assumption 
College Rayong 
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ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

21 Natcha   Loida 3rd  prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
Damath 

Assumption 
College Rayong 

22 Praewkwan  
Poonnaphat  
Pawin   

Manmueang 
Manmueang 
Rujirajinda 

1st  prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
Bouyant Boat 

Assumption 
College Rayong 

23 Nuttarwat   
Thanatphat   

Sinkrokh 
Chuamsamphat 

2nd prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
Amazing Rubber 

Band 

Assumption 
College Rayong 

24 Gunn   
Chayanoon  

Ung-Anothai 
Kittiamonwattana 

2nd prize Assumption College 
Rayong Academic Days 

General Knowledge 

Assumption 
College Rayong 

25 Naphatsorn   
Nutthakit   

Jamjuree 
Yookachain 

3rd  prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
General Knowledge 

Assumption 
College Rayong 

26 Pannathee   Wejaranayan 1st  prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 

Assumption 
College Rayong 

27 Mary Leigh  
Kuntika   
Patthareeya   

Caitlin Artezuela 
Saranrittichai 
Limsumphanch
aroen 

1st prize Assumption College 
Rayong Academic 

Days 
General Knowledge 

Assumption 
College Rayong 

28 ด.ญ.แพรวขวัญ   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ได้ Ranking 
ที่ 32   

Bronze 
Award 

(ทองแดง) 
 

Southeast Asian 
Mathematical Olympiad 

(SEAMO)2017 
ระดับMiddle Primary 

(Category B) Awardees 

Southeast Asian 
Mathematical 

Olympiad 
(SEAMO) 

29 ด.ช.พงศ์ศรัน   หวังง าทรัพย์ Gold Award Southeast Asian 
Mathematical Olympiad 

(SEAMO)2017 
ระดับMiddle Primary 

(Category B) Awardees 
 

Southeast Asian 
Mathematical 

Olympiad 
(SEAMO) 
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รำยช่ือ รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

30 ด.ช.พงศ์ศรัน   หวังฝ่ายทรัพย์ Merit 
Award 
(ชมเชย) 

Asian Science and 
Mathematics 

Olympiad ASMO : 
Maths 2017 

Asian Science 
and Mathematics 

31 ด.ช.ธมกร   
ด.ช.พาสิษฐ์   

หล่อยดา 
สมเกียรติวีระ 

Bronze 
Award 

(ทองแดง) 

Asian Science and 
Mathematics 

Olympiad ASMO : 
Science 2017 

Asian Science 
and Mathematics 
Olympiad ASMO 
: Science 2017 

32 ด.ญ.เพ็ญพิชชา   วัฒนทวีกุล ได้รางวัลที่ 1 ระดับ
โรงเรียน 

รางวัลที่ 1 ระดับ
จังหวัด 

รางวัลที่ 2 ระดับ
ภาคตะวันออก 
รางวัลที่ 26 

ระดับประเทศ 

Thailand Educational 
Development and 
Evaluation Tests 

(TEDET) ประจ าปี พ.ศ. 
2560    

วิชาวิทยาศาสตร์ ของ 
สสวท. 2560 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
(สสวท.) TEDET 
สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

33 ด.ช.ธมกร   หล่อยดา Silver 
Award 

(เหรียญเงิน) 

การสอบการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์  

ครั้งที่ 18/2560  
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร ร่วมกับ

มูลนิธิ  
ดร. สมวงษ์ และ 
พญ.เพ็ญนภา 

34 ด.ญ.ณัชชา   หล่อยดา Merit 
Award 

การสอบการแก้ปัญหา 
ครั้งที ่18/2560 ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร ร่วมกับ

มูลนิธิ  
ดร. สมวงษ์ และ 
พญ.เพ็ญนภา 

35 ด.ญ.แพรวขวัญ   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ สสวท.ผ่าน
รอบท่ี1เข้าสู่
รอบท่ี2 วิชา
คณิตศาสตร์ 

2560 

โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (สสวท.)

สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
36 ด.ช.ปัญญนที   วิจารณาญาณ ได้รางวัล 

เหรียญทอง 
การสอบสพฐ.วิชา

คณิตศาสตร์ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ) สงักัด
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

37 ด.ช.ธนภัทร   
ด.ญ.ปพชิญา     
ด.ญ.เพ็ญพิชชา   
ด.ญ.สุณิชญา   

สิงห์ทวีศักดิ์  
มหมาศ 
วัฒนทวีกุล   
เจริญชัยเดช 

ได้รางวัล 
เหรียญเงิน 

การสอบสพฐ. 
วิชาคณิตศาสตร์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ) 
สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
38 ด.ช.กานต์อธิป   

ด.ช.ณัฎฐกิตติ์  
ด.ช.พาสิษฐ์   

กลิ่นอุบล 
อยู่คะเชนทร์
สมเกียรติวีระ 

ได้รางวัล 
เหรียญ
ทองแดง 

การสอบสพฐ. 
วิชาคณิตศาสตร์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ) สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
 

39 ด.ญ.เพ็ญพิชชา   วัฒนทวีกุล ล าดับที่ 61  
ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิ 
 ล าดับที่  1 
ของโรงเรียน  

 วิชา
ภาษาไทย 
ล าดับที่  1 

ของโรงเรียน  
 วิชา

ภาษาอังกฤษ 

การสอบวัดคุณภาพ
นักเรียนในเครือมูลนิธิ
เซนต์คาเบรียล แห่ง

ประเทศไทย 

มูลนิธิเซนต์ 
คาเบรียล  

แห่งประเทศไทย 

40 ด.ญ.ชญานี   เปรี่ยมพิมาย ล าดับที่ 22  
ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิ 

การสอบวัดคุณภาพ
นักเรียนในเครือมูลนิธิ
เซนต์คาเบรียล แห่ง

ประเทศไทย 

มูลนิธิเซนต์ 
คาเบรียล  

แห่งประเทศไทย 

41 ด.ญ.แพรวขวัญ   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ล าดับที่ 70  
ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิ 

การสอบวัดคุณภาพ
นักเรียนในเครือมูลนิธิ
เซนต์คาเบรียล แห่ง

ประเทศไทย 
 

มูลนิธิเซนต์ 
คาเบรียล  

แห่งประเทศไทย 

42 ด.ญ.วิสสุตา   พิทักษ์ ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญ
ทองแดง 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร ์
 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

43 ด.ญ.เพ็ญพิชชา   วัฒนทวีกุล ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญ
ทองแดง 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

44 ด.ญ.พิชชาภา   เสถียรเขต ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญทอง 
ได้รับเกียรติ

บัตรล าดับที่ 3 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

45 ด.ญ.เพ็ญพิชชา   วัฒนทวีกุล ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญทอง 
ได้รับเกียรติ

บัตรล าดับที่ 3 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

46 ด.ช.ปัญญ์นที   วิจารณญาณ ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ 
เหรียญทอง 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

47 ด.ช.กันต์   อ้ึงอโนทัย ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญเงิน 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 
 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

48 ด.ช.สุรเดช   ล่องดุรยิางค์ ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญเงิน 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 
 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 



 
64 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

49 ด.ช.กรีวิวธัน์   นิธิพักตรกุล ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญเงิน 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

50 ด.ญ.วิสสุตา   พิทักษ์ ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญเงิน 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศกึษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

51 ด.ช.กานต์อธิป   กลิ่นอุบล ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญเงิน 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

52 ด.ญ.วรัมพร   ตั้งปณิธานวงศ์ ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญเงิน 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

53 ด.ช.นิรันดร์ชัย   ศรีสง่า ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญเงิน 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 
 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

54 ด.ญ.แพรวา   คงสุจริต ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญ
ทองแดง 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 
 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

55 ด.ช.ชญานนท์    กิตติอมรวัฒนา ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญ
ทองแดง 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

54 ด.ญ.ปิยะนันท์   เก่งรุ่งเรืองชัย ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญ
ทองแดง 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

55 ด.ช.ธารากร   ธาราสมบัติ ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญ
ทองแดง 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

56 ด.ญ.พรไพลิน   ทองชมภู ได้รับเกียรติ
บัตรระดับ
เหรียญ
ทองแดง 

การทดสอบ Pre-ONET 
นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบ  
ไอโอเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

57 ด.ช.พาสิษฐ์ สมเกียรติวีระ เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 4 

ASMO THAI 
SCIENCE & MATH 

COMPETITION 2017 

58 ด.ช.ธมกร หล่อยตา เหรียญ
ทองแดงและ 

ชมเชย 

การแข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 4 

ASMO THAI 
SCIENCE & MATH 

COMPETITION 2017 

59 ด.ช.พงศ์ศรัณ หวังง าทรัพย์ รางวัลชมเชย การแข่งขนัคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 2 

ASMO THAI 
SCIENCE & MATH 

COMPETITION 2017 

60 ด.ญ.ณัชชา หล่อยตา รางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 2 

ASMO THAI 
SCIENCE & MATH 

COMPETITION 2017 
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ตำรำงท่ี 24 ผลงำนทำงวิชำกำรของนักเรียนมัธยมศึกษำ Smart  Program  
ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 

มอบรำงวัล 
1 ด.ญ.พัทธนันท์   วงศ์ปรีชาสวัสดิ ์ ชนะเลิศ (G.9) การแข่งขันประกวด

หนังสือเล่มเล็ก  
ระดับ ม.1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

2 ด.ช.ภาสวิชญ์   อภินันธวัชพงศ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 (G.9) 

การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับ ม.1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

3 ด.ช. อัทธวัฒน์   สุวรรณถิรพุทธิ์ ชนะเลิศ (G.9) การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

4 ด.ช.ณทัต   สุจริตรัตน์ ชนะเลิศ (G.9) การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

5 ด.ญ.ปัณฑิตา   ตุลวรรธนะ ชนะเลิศ (G.9) การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ 
(Speech) ระดับ ม.1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

6 นายกฤษณ์   ตั้งทรงเจริญ ผ่านการ
คัดเลือก 
เข้าค่าย1 

สอวน.วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย  
จังหวัดชลบุร ี

7 นายปฐมทัศน์   จินาพันธ์ ผ่านการ
คัดเลือก 
เข้าค่าย1 

สอวน.วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย  
จังหวัดชลบุร ี

8 นางสาวชลธร   คีตศีล ผ่านการ
คัดเลือก 
เข้าค่าย1 

สอวน.วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย  
จังหวัดชลบุร ี

 
9 ด.ช.ณทัต   สุจริตรัตน์ รองชนะเลิศ

อันดับ 1  
เหรียญทอง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  
ระดับ ม.1-3 

งานศิลปหัตถกรรม  
คร้ังที่ 67 

โรงเรียนนิคมวิทยา 

10 ด.ช. อัทธวัฒน์   สุวรรณถิรพุทธิ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญทอง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  

ระดับ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม  

ครั้งที่ 67 
 

โรงเรียนนิคมวิทยา 



 
67 

ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

11 ด.ญ.พัทธนันท์   วงศ์ปรีชาสวัสดิ ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญทอง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  

ระดับ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม  

ครั้งที่ 67 

โรงเรียนนิคมวิทยา 

12 ด.ญ.ฐิตารีย์   นิลใจพงษ์ ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับ ม.1-3 

งานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ 67 

โรงเรียนบ้านฉาง
กาญจนกุลวิทยา 

13 ด.ญ.พัทธนันท์   วงศ์ปรีชาสวัสดิ ์ ชนะเลิศ การแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.

1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

14 ด.ช.ภาสวิชญ์   อภินันธวัชพงศ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับ ม.1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

15 ด.ช. อัทธวัฒน์   สุวรรณถิรพุทธิ์ ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ 
ระดับ ม.1-3 

วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

16 ด.ช.ณทัต   สุจริตรัตน์ ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

17 ด.ญ.ปัณฑิตา   ตุลวรรธนะ ชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ 
(Speech) ระดับ ม.1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017” 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

18 นายกฤษณ์   ตั้งทรงเจริญ ผ่านการ
คัดเลือก 
เข้าค่าย 1 

สอวน.วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย  
จังหวัดชลบุร ี

 
19 นายปฐมทัศน์   จินาพันธ์ ผ่านการ

คัดเลือก 
เข้าค่าย 1 

สอวน.วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 

20 น.ส.ชลธร   คีตศีล ผ่านการ
คัดเลือก 
เข้าค่าย 1 

 

สอวน.วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
ระยอง 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

21 ด.ช.ณทัต   สุจริตรัตน์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญทอง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  

ระดับ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม  

ครั้งที่ 67 

โรงเรียนนิคมวิทยา 

22 ด.ช. อัทธวัฒน์   สุวรรณถิรพุทธิ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญทอง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  

ระดับ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม  

ครั้งที่ 67 

โรงเรียนนิคมวิทยา 

23 ด.ญ.พัทธนันท์   วงศ์ปรีชาสวัสดิ ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญทอง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  

ระดับ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม  

ครั้งที่ 67 

โรงเรียนนิคมวิทยา 

24 ด.ญ.ฐิตารีย์   นิลใจพงษ์ ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับ ม.1-3 

งานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ 67 

โรงเรียนบ้านฉาง
กาญจนกุลวิทยา 

25 ด.ช. อัทธวัฒน์   สุวรรณถิรพุทธิ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญทอง 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competition  
ระดับ ม.1-3 

งานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ 67 

 

โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

26 ด.ช.ก้องกวิณน์   เพียรประสพ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  
เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันการจัดการ
ค่ายพักแรมระดับ ม.1-3 

งานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ 67 

โรงเรียนระยอง
วิทยาคมปากน้ า 

27 ด.ช.ธิตภิูรินทร์   เพียรประสพ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  
เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันการจัดการ
ค่ายพักแรมระดับ ม.1-3 

งานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ 67 

โรงเรียนระยอง
วิทยาคมปากน้ า 

28 ด.ช.ธิตภิูรินทร์   เพียรประสพ เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชา
ดนตรี ประเภทกีตาร์

คลาสสิค รุ่นอายุไมเ่กิน 16 ปี 

อาคารสยามกลการ 
กรุงเทพฯ 

29 นายกฤษณ์   ตั้งทรงเจริญ ผ่านการคดัเลือก 
เข้าค่าย 2 

สอวน.วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจฬุาภรณร์าช
วิทยาลัย ชลบุร ี
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ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

30 น.ส.ชลธร   คีตศีล ผ่านการคดัเลือก 
เข้าค่าย 2 

สอวน.วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจฬุาภรณร์าช
วิทยาลัย ชลบุร ี

31 ด.ช.ก้องกวิณน์   เพียรประสพ เหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร์  

ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

32 นายณทัต   สุจริตรัฐ เหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
วิชาคณิตศาสตร์  

ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

33 ด.ช.ธิตภิูรินทร์   เพียรประสพ เหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
วิชาคณิตศาสตร์  

ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

34 ด.ญ.พัทธนันท์   วงศ์ปรีชาสวัสดิ ์ เหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการ รอบ
แรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

35 ด.ญ.กชสร   โพธิกุล เหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ รอบ
แรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

36 ด.ช.พงศ์สิริ   ชัยมานิตย์ เหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
วิชาคณิตศาสตร์  

ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

37 ด.ญ.สาริศา   สุขสถาน เหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
วิชาคณิตศาสตร์  

ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

38 ด.ช.ปิติพัฒน์   สุขเกษม เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด/ 
มอบรำงวัล 

39 ด.ช.ภาสวิชญ์   อภินันธวัชพงศ์ เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

40 ด.ช.อธิภัทร   ด้วงจุ้ย เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

41 ด.ช. อัทธวัฒน์   สุวรรณถิรพุทธิ์ เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น 

โรงเรียนอนุบาล
ระยอง 

42 ด.ญ.พัทธนันท์   วงศ์ปรีชาสวัสดิ ์ ชมเชย โครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

(สสวท.) 
43 นายณทัต   สุจริตรัฐ ชมเชย โครงการการแข่งขัน

คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ASMO) 

Asian Science 
and Mathematics 

Olympiad  
(ASMO THAI) 

44 ด.ญ.พัทธนันท์   วงศ์ปรีชาสวัสดิ ์ เหรียญ
ทองแดง 

โครงการการแข่งขัน
คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (ASMO) 

Asian Science 
and Mathematics 

Olympiad  
(ASMO THAI) 

 
   ที่มา :  งานวิชาการ Smart Program  ข้อมูล ณ วันที่  31  มีนาคม 2561 
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2.7  ผลงำนกำรแสดงออกของนักเรียนด้ำน ศิลปะ ดนตรีและกีฬำ 
 
ด้ำนกิจกำรนักเรียน  ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ฝ่ายปกครองและฝ่ายกิจกรรม ได้ร่วมมือ

ประสานงานกันเพ่ือพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลครบทั้ง 5 ร่างกาย  
จิตใจ อารมณ ์สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นมุ่งเน้นให้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และได้ส่งผลให้นักเรียนได้ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
และตัวเอง ดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นพ้ืนฐำน 
ตำรำงท่ี 25 ผลกำรแสดงออกของนักเรียนด้ำนสุนทรียศำสตร์ Smart Program ระดับประถม 
ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด 

1 ด.ญ.ชญานี  เปรี่ยมพิมาย ชนะเลิศ อันดับ 1 
(G.3)  

 

การแข่งขันการประกวด 
ร้องเพลงจีน  
ระดับ ป.1-3 

โรงเรียนเซนต์โย
เซฟระยอง 

2 ด.ญ.ภัทรียา  ลิมสัมพันธ์เจริญ ชมเชย 
(G.3) 

การแข่งขันการประกวด 
ร้องเพลงจีน  
ระดับ ป.1-3 

โรงเรียนเซนต์โย
เซฟระยอง 

3 ด.ญ.ณสวรรค์  รัตนปรารมย์ ชนะเลิศ อันดับ 1 
(G.4) 

การแข่งขันการประกวด 
ร้องเพลงจีน  
ระดับ ป.4-6 

โรงเรียนเซนต์โย
เซฟระยอง 

4 ด.ญ.สุประวีณ์  สุวรรณาพิสิทธิ์ รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 2 (G.4) 

การแข่งขันการประกวด 
ร้องเพลงจีน  
ระดับ ป.4-6 

โรงเรียนเซนต์โย
เซฟระยอง 

ที่มา :  งานวิชาการ Smart Program  ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2561 
 

ตำรำงท่ี 26 ผลกำรแสดงออกของนักเรียนด้ำนสุนทรียศำสตร์ Smart Program ระดับมัธยม 
ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด 

1 ด.ญ.ศิวาพร  ศิริวัฒน์ รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 2 

(G.7) 

ประกวดวาดภาพ 
ระบายสีสัปดาหร์ณรงค์

ต่อต้านยาเสพตดิ 
ประจ าปีการศึกษา2560 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง 

2 ด.ญ.ญาณิศา  ครามแสง ชนะเลิศ 
(G.8) 

ประกวดวาดภาพ 
ระบายสีสัปดาหร์ณรงค์

ต่อต้านยาเสพตดิ 
ประจ าปีการศึกษา2560 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง 

3 ด.ช. อัทธวัฒน์  สุวรรณถิรพุทธิ์ รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 2 

(G.9) 

ประกวดวาดภาพ 
ระบายสีสัปดาหร์ณรงค์

ต่อต้านยาเสพตดิ 
ประจ าปีการศึกษา2560 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง 

งานวิชาการ Smart Program  ข้อมูล ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2561 
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ตำรำงท่ี 27 ผลงำนด้ำนดนตรี  
ล ำดับ

ที ่
รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด 

1 ด.ญ. มิ่งแก้ว  สุบิน ชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยวเปยีโน 
คลาสสิค รายการ ACT 

Music Festival 2017 2 
ธันวาคม 2560 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี 

2 นายชนินทร์ มีเฒ่า เหรียญทองระดับภาค
และภาคตะวันออก 

การแข่งขันขับร้อง 
เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 

ระดับภาคและภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 67  

4-6 มกราคม 2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ) 

 

3 นายธรา  
นายธนัช  
นายชญานนท์  
นายพฤษธิ์  
นายบรรณ  

หล่อวณิชย์
เนตรสุวรรณ
พิณทอง 
วงอินทร์ 
ชลชาติภิญโญ 

รางวัลวงสตริง 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การประกวดวงสตริงรุ่น
อายุไม่เกิน  

25 ปี  

ศูนย์การค้า 
ck plaza ระยอง 

4 นายเกษมศักดิ์ โพธิ์สิงห์ รางวัลชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว Classic 
Guitar รายการ ACT 

Music Festival 2017 2 
ธันวาคม 2560 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี 

5 ด.ช.จักรพัฒน์ ศศิธนานันท์ รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคกลาง 

การแข่งขันดนตรี 
รายการ Bao young 
blood Season 3 

มูลนิธิคาราบาง
แดง ร่วมกับ 

บริษัทดวิร์คพอบซ์
เอนเตอร์ 
เทนเมนท ์

6 นายภัทรลักษณ์ ศศิธนานันท์ รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคกลาง 

การแข่งขันดนตรี 
รายการ Bao young 
blood Season 3 

มูลนิธิคาราบาง
แดง ร่วมกับ 

บริษัทดวิร์คพอบซ์
เอนเตอร์ 
เทนเมนท ์

7 นายอภิวัฒน์ ศุภสกุลด ารง รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคกลาง 

การแข่งขันดนตรี 
รายการ Bao young 
blood Season 3 

มูลนิธิคาราบาง
แดง ร่วมกับ 
บริษัทดวิร์ค

พอบซ์เอนเตอร์ 
เทนเมนท์ 

8 ด.ช.จักรพัฒน์ ศศิธนานันท์ รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคกลาง 

TO BE NUMBER ONE 
MPR MUSIC 
CONTEST 6 

ชมรมสมาคมกลุ่ม
โรงงานนิคม

อุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน หน่วยงำนที่จัด 

9 นายภัทรลักษณ์ ศศิธนานันท์ รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคกลาง 

TO BE NUMBER ONE 
MPR MUSIC 
CONTEST 6 

ชมรมสมาคมกลุ่ม
โรงงานนิคม

อุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 

10 นายอภิวัฒน์ ศุภสกุลด ารง รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคกลาง 

TO BE NUMBER ONE 
MPR MUSIC 
CONTEST 6 

ชมรมสมาคมกลุ่ม
โรงงานนิคม

อุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 

11 นายยศศักดิ์ บันเทิงใจ รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคกลาง 

TO BE NUMBER ONE 
MPR MUSIC 
CONTEST 6 

ชมรมสมาคมกลุ่ม
โรงงานนิคม

อุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 

                 ที่มา :  ฝ่ายกิจกรรมแผนกประถมและมัธยม ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
ตำรำงท่ี 28 ผลงำนด้ำนศิลปะ 
ล ำดับที่ รำยช่ือนักเรียน รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

1. ด.ช.ศิลปิน พรหมจรรย์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 
2. ด.ญ.กฤษกร สืบศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
วันวิชาการ “SJR 2017” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 
3 ด.ญ.กัญญ์พัชร  พรหมจรรย์ 

 
รางวัลชมเชย   

ระดับประถมต้น (ป.1) 
การประกวดวาดภาพ  
บางแสนสร้างศิลป์  

ณ เทศบาลเมืองแสนสุข  
จ.ชลบุร ี

4 ด.ช.พัฒนภูมิ    พัฒนภูทอง รางวัลชมเชย   
ระดับประถมต้น (ป.3) 

การประกวดวาดภาพ  
บางแสนสร้างศิลป์  

ณ เทศบาลเมืองแสนสุข  
จ.ชลบุร ี

5 ด.ญ.นิตา  ยงยุทธ รางวัลพิเศษ  
Purchasing Award  

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

การประกวดวาดภาพ  
บางแสนสร้างศิลป์  

ณ เทศบาลเมืองแสนสุข  
จ.ชลบุร ี
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ล ำดับที่ รำยช่ือนักเรียน รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 
4 ด.ช.ศิลปิน  พรหมจรรย์ รางวัลชมเชย   

ระดับมัธยมต้น 
การประกวดวาดภาพ  
บางแสนสร้างศิลป์  

ณ เทศบาลเมืองแสนสุข  
จ.ชลบุร ี

5 นายพงศกร  ชาวราษฎร์ รางวัลชมเชย   
ระดับมัธยมปลาย 

การประกวดวาดภาพ  
บางแสนสร้างศิลป์  

ณ เทศบาลเมืองแสนสุข  
จ.ชลบุร ี

                 ที่มา :  ฝ่ายกิจกรรมแผนกประถมและมัธยม ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
ตำรำงท่ี 29 ผลงำนด้ำนกีฬำ 
ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 

1 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันฟุตบอลPTT 
Group cup 2017 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

รุ่นอายุ 12 ปี  
จัดโดยเทศบาลนครระยอง

และกลุ่ม ปตท. 
ระหว่างวันที่ 14 - 29 

มิถุนายน 60  
ณ สนามฟุตบอลสวนศรี

เมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 

2 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลการ
แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพ
ติดยุวชนตากสินระยองคัพ 

3 เด็กชายถิระวุฒิ    ศรียันต์ รางวัลดาวซัลโวสูงสุด การแข่งขันฟุตบอลการ
แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพ
ติดยุวชนตากสินระยองคัพ 

4 ตัวแทนนักเรียนระดับประถม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬา Volley 
Young Cup ครั้งที่ 1  
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  

จัดแข่งระหว่างวันที่ 28-29 
สิงหาคม 60 และ 

วันที่ 4-6 กันยายน 60  
ณ อาคารเอนกประสงค์ 
โรงเรียนวัดหนองพะวา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 
5 นายจักรพรรดิ์   เกอวิน รองชนะเลิศอันดับ 1 

วิ่ง 100 เมตร 
โครงการแข่งขันกีฬา

นักเรียนนักศึกษาจังหวัด
ระยอง ประจ าปี 2560 
จัดโดยกรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา จังหวัดระยอง   

6 นายจักพรรดิ์ เกอวิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
วิ่ง 4× 100 เมตร  

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาจังหวัด
ระยอง ประจ าปี 2560 
จัดโดยกรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา จังหวัดระยอง   

7 นายอนุพงษ์  ทบภักดิ์ 
8 นายรัชกร มอญแก้ว 
9 นายนัธทวัฒน์   หิสวาณิชย์ 
10 นายกัณตพัฒน์ วงเจริญวิศน 

11 นายสุเมธ  จรูญศรีรัตน์ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
วิ่ง 4× 100 เมตร 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาจังหวัด
ระยอง ประจ าปี 2560 
จัดโดยกรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา จังหวัดระยอง   

12 นายภูดินันท์ ประสิทธิ์ลาภสกุล 
13 นายอลงกต จันทโชติ 
14 นายรัตนชัย อุทุมพิรัตน์ 
15 นายกองทัพ เอกวิไล 

16 นายณัฐพล  บุญพิทักษ์กิจ   รองชนะเลิศอันดับ 1 
กระโดดไกล 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน
นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจ าปี 

2560 
จัดโดยกรมพลศึกษากระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด

ระยอง   
17 นายวสิทธิชัย  โสภาปุ๊ด ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันกีฬา

นักเรียนนักศึกษาจังหวัด
ระยอง ประจ าปี 2560 
จัดโดยกรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา จังหวัดระยอง  

18 เด็กหญิงรัตนาภร        
 

โชคชัยช านาญกิจ             รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
นักกีฬาเทเบิลเทนนิส 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

 

การแข่งขันกีฬานักเรียน
ส่วนกลางและภูมิภาค 

จังหวัดระยอง  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 21 – 26 

สิงหาคม 60 
19 เด็กหญิงวงศ์รุ้ง สังข์วงศ์ รางวัลชนะเลิศ 

นักกีฬาเปตอง 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

การแข่งขันกีฬานักเรียน
ส่วนกลางและภูมิภาค 

จังหวัดระยอง  
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ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 21 – 26 

สิงหาคม 60 
20 เด็กหญิงจิราภา   พุดด้วง รองชนะเลิศอันดับที่ 1   

รุ่นอายุ 12 ปี 
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
รายการ Miri Badminton 
Championship 2017  ณ 
ประเทศมาเลเซีย  ระหว่าง
วันที่ 18-20 สิงหาคม 60 

21 เด็กชายธัญเทพ         สนิทพงษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
ประเภทชายเดี่ยว  
รุ่นอายุ 11 ปี และ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 11 ปี 

การแข่งขันแบดมินตัน 
มหกรรมกีฬาระยองเกมส์  

ระหว่างวันที่ 26-27 
สิงหาคม 60 

22 เด็กชายอชิระ           นิตินัย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ประเภทชายเดี่ยว   
รุ่นอายุ 13 ปี และ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 13 ปี 

การแข่งขันแบดมินตัน 
มหกรรมกีฬาระยองเกมส์  

ระหว่างวันที่ 26-27 
สิงหาคม 60 

23 เด็กชายแทนคุณ        เศรษฐประเสริฐ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 13 ปี 

การแข่งขันแบดมินตัน 
มหกรรมกีฬาระยองเกมส์  

ระหว่างวันที่ 26-27 
สิงหาคม 60 

24 เด็กชายศุภกร           เกิดท้วม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 11 ปี 

การแข่งขันแบดมินตัน 
มหกรรมกีฬาระยองเกมส์  

ระหว่างวันที่ 26-27 
สิงหาคม 60 

25 เด็กหญิงณิชา            กอบเกียรติกวิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 13 ปี 

การแข่งขันแบดมินตัน 
มหกรรมกีฬาระยองเกมส์  

ระหว่างวันที่ 26-27 
สิงหาคม 60 

26 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ 2       การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน ครั้งที่ 13 

(ระดับคัดเลือกตัวแทนเขต2) 
27 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ   การแข่งขันกีฬาฟุตบอล

เยาวชนและประชาชน 
ประจ าปี 2561  

(รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) 
รุุ่นอายุ 12 ปี  
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ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 61 
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 

อ าเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง 

28 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน 

ประจ าปี 2561  
(รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) 
ในรุุ่นอายุ 14 ปี แข่งขันวันที่ 

5-14 กุมภาพันธ์ 61  
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน 

วังจันทร์วิทยาคม  
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

29 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลรายการ 
7 คน REPS Football 

Tournament   
จัดโดยโรงเรียนสองภาษา
ระยอง อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง  
วันที่ 9 ธันวาคม 60  

ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
สองภาษาระยอง  
อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง   

30 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ  
และรางวัลทีมยอดเยี่ยม 

การแข่งขันฟุตบอลยูธคัพ 
2017 จัดโดยสมาคมกีฬา

จังหวัดระยองร่วมกับบริษท
อิสท์วอเตอร์ ระหว่างวันที่ 
6-29 พฤศจิกายน 2560  

ณ สนามกีฬาแหลมมะขาม 
และ สนามกีฬากลางจังหวัด

ระยอง 
31 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลการ

แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพ
ติดยุวชนตากสินระยองคัพ 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-15 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ รำงวัลที่ได้รับ รำยกำรแข่งขัน 
กันยายน 2560  

ณ โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินระยอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
32 เด็กชายถิระวุฒิ    ศรียันต์ รางวัลดาวซัลโวสูงสุด การแข่งขันฟุตบอลการ

แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพ
ติดยุวชนตากสินระยองคัพ 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-15 

กันยายน 2560  
ณ โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินระยอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

33 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ 2       การแข่งขันการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน ครั้งท่ี 13 

(คัดเลือกตัวแทนเขต2)  
รุ่นอายุ 12 ปี จังหวัดตราด 2-9 

พฤษภาคม 2560  

34 นายณัฐพล   บุญพิทักษ์กิจ ชนะเลิศ 
กระโดดไกล(ชาย) 

การแข่งขันนักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 39 คัดเลือก
ตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 2 

จังหวัด สมุทรปราการ 
29 พ.ย.-17 ธ.ค.2560 

                 ที่มา :  ฝ่ายกิจกรรมแผนกประถมและมัธยม ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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2.8  สถติิกำรขำด ลำ มำสำย ของนักเรียน 
 
ตำรำงท่ี 30      แสดงสถิติกำรขำดลำมำสำยของนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีท่ี 1 – อนุบำลปีที่ 3   
  ปีกำรศึกษำ 2560  (202 วัน) 

ชั้นเรียน 
จ ำนวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

สถิติจ ำนวนนักเรียนขำด,ลำ,มำสำย (คน)  
202  วัน รวมมำเรียน 

ค่ำเฉลี่ยกำร 
มำเรียนคิดเป็น

ร้อยละ สำย ขำด ลำกิจ ลำป่วย 

อนุบาลปีที่ 1 221 5 87 902 2,396 41,257 92.42 

อนุบาลปีที่ 2 239 0 10 1,040 1,704 48,524 94.30 

อนุบาลปีที่ 3 236 0 5 808 1,259 45,600 95.65 
ที่มา :  งานปกครองแผนกปฐมวัย ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 

  
จากตารางที่ 30      พบว่าสถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- อนุบาลปีที่ 3 

ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยของการมาเรียนสูงสุด คือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 92.42  รองลงมาคือ ชั้นอนุบาลปีที่ 
2  คิดเป็นร้อยละ 94.30 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยของการมาเรียนน้อยที่สุดคือ อนุบาลปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 95.65 ซึ่ง
แสดงออกมาเป็นกราฟค่าร้อยละของระดับชั้นที่ มีสถิติการขาดลามาสายของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  – 
อนุบาลปีที่ 3 (ค่าเฉลี่ยนักเรียนมาเรียน) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  31     แสดงสถิติกำรขำดลำมำสำยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – ประถมศึกษำปีท่ี 6   
  ปีกำรศึกษำ 2560  (202 วัน) 

ชั้นเรียน 
จ ำนวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

สถิติจ ำนวนนักเรียนขำด,ลำ,มำสำย (คน) 
202วัน รวมมำเรียน 

ค่ำเฉลี่ยกำร 
มำเรียนคิดเป็น

ร้อยละ สำย ขำด ลำกิจ ลำป่วย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 280 133 1,847 230 655 53,828 95.17 
ประถมศึกษาปีที่ 2 275 76 1,030 199 612 53,709 96.69 
ประถมศึกษาปีที่ 3 270 80 753 202 433 53,152 97.46 
ประถมศึกษาปีที่ 4 271 124 662 179 272 53,629 97.97 
ประถมศึกษาปีที่ 5 286 97 876 180 235 56,481 97.77 
ประถมศึกษาปีที่ 6 294 161 1,168 109 162 57,949 97.58 

ที่มา :  งานปกครองแผนกประถม ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 
 
 จากตารางที่ 31 พบว่าสถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยของการมาเรียนสูงสุด คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 97.97 รองลงมาคือ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  คิดเป็นร้อยละ 97.77 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยของการมาเรียนน้อยที่สุดคือ ประถมศึกษาปีที่ 6 
คิดเป็นร้อยละ 97.58 ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟค่าร้อยละของระดับชั้นที่มีสถิติการขาดลามาสายของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 (ค่าเฉลี่ยนักเรียนมาเรียน) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 32      แสดงสถิติกำรขำดลำมำสำยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 6   
  ปีกำรศึกษำ 2560  (202 วัน) 
 

ชั้นเรียน 
จ ำนวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

สถิติจ ำนวนนักเรียนขำด,ลำ,มำสำย 
(คน) 202วัน รวมมำเรียน 

ค่ำเฉลี่ยกำร 
มำเรียนคิดเป็น

ร้อยละ สำย ขำด ลำกิจ ลำป่วย 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 281 188 697 155 225 55,685 98.10 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 239 142 811 132 210 47,125 97.61 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 241 417 1,026 166 341 47,149 96.85 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 192 685 1,103 256 305 37,120 95.71 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 188 701 1,378 107 141 36,350 95.72 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 204 1,285 2,386 819 409 37,594 91.23 

ที่มา :  งานปกครองแผนกมัธยม ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 
 
 จากตารางที่ 32   พบว่าสถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยของการมาเรียนสูงสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 98.10 รองลงมาคือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  คิดเป็นร้อยละ 96.85 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยของการมาเรียนน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษาปีที่ 5 คิด
เป็นร้อยละ 95.72 ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟค่าร้อยละของระดับชั้นที่มีสถิติการขาดลามาสายของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
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บทที่ 3 
สำรสนเทศพื่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 
สารสนเทศเกี่ยวผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
 3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 3.2 ผลการนิเทศการเรียนการสอน 
 3.3 การวัดและประเมินผลการเรียน 
 3.4 ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

3.1 หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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โครงสร้ำงหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 
 หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
  1.  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล  และความถูกต้อง  ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 
 2.  ควำมสำมำรถในกำรคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
 3.  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 
 5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสม  และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
  1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  2.  ซื่อสัตย์สุจริต 

3.   มีวินัย 
  4.  ใฝ่เรียนรู ้
  5.  อยู่อย่างพอเพียง 
  6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
  7.  รักความเป็นไทย 
  8.  มีจิตสาธารณะ 
  9. ภาวะผู้น า 
   

รำยละเอียดหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ปีกำรศึกษำ 2560 

(ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
 

ประเภทหลักสูตร 
ระดับชั้นที่เปิดสอน 

ประถมศึกษำปีท่ี มัธยมศึกษำปีท่ี 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. หลักสูตรมาตรฐานสากล (Bilingual) / / / / / / / / / / / / 
2. Smart Science  
 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เข้มข้น) 

   / /   / /    

 Primary Secondary 
G.
1 

G.
2 

G.
3 

G.
4 

G.
5 

G. 
6 

G. 
7 

     

3. Smart English  
 (Integrated English Through all Subjects)  

/ / / / / /       

4. Smart English  Plus  Science 
(Integrated English Through all Subjects และ
สอนเสริมคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์เข้มข้น ตาม
หลักสูตร สสวท.)  

      /      
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับประถมศึกษำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      ประวัติศาสตร์ 
      ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
      และการด าเนินชีวิตในสังคม 
      เศรษฐศาสตร์ 
      ภูมิศาสตร์ 

80 
(40) 

 
 

(40) 

80 
(40) 

 
 

(40) 

80 
(40) 

 
 

(40) 

80 
(40) 

 
 

(40) 

80 
(40) 

 
 

(40) 

80 
(40) 

 
 

(40) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ดนตรี 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์) 40 40 40 80 80 80 
ภาษาอังกฤษ (Conversation) 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 840 840 840 800 800 800 
รำยวิชำเพ่ิมเติม       

คณิตศาสตร์-อังกฤษ 40 40 40 80 80 80 
วิทย-์อังกฤษ 80 80 80 80 80 80 
สังคม-อังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม   40 40 40 40 40 40 
ว่ายน้ า 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ (การงานอาชีพ) 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ (grammar) 120 120 120 120 120 120 
ภาษาจีน - - - 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 400 400 400 520 520 520 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน  
 - ลูกเสือ เนตรนารี 
 - ชมรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 
 

40 
40 

 
 
 

40 
40 

 
 
 

40 
40 

 
 
 

40 
40 

 
 
 

40 
40 

 
 
 

40 
40 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 80 80 80 80 80 
 กิจกรรมพิเศษ 

- ภาษาจีน 
- งานแนะแนว (แทรกในคาบ Homeroom) 

 
80 

 
80 

 
80 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเวลำเรียน 1,400 ชั่วโมง/ปี 1,400 ชั่วโมง/ปี 
      จุดเน้นของหลักสูตร     : พัฒนาภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน Cambridge และ HSK   

 : ส่งเสริมกระบวนการคิดด้วย STEM EDUCATION 
            : พัฒนาสุนทรียภาพดนตรีเทียบเคียง Trinity  College  
            : มุ่งเน้นจิตอาสาและพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร Smart Science 
(วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์เข้มข้น)  

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 
 

รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(ชม./ป)ี 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 800 
ท16101 ภาษาไทย 160 
ค16101 คณิตศาสตร์  160 
ว16101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส16101 สังคม 40 
ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 

พ16101 
สุขศึกษา 40 
พลศึกษา 40 

ศ16101 
ศิลปะ 40 
ดนตรี 40 

ง16101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 80 
อ16101 Conversation 80 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 520 
ค16201 คณิตศาสตร์-อังกฤษ 80 
ว16201 วิทยาศาสตร์-อังกฤษ 80 
ส16201 สังคม-อังกฤษ 40 
ส16231 หน้าที่พลเมือง 40 
พ16201 ว่ายน้ า 40 
ง16201 คอมพิวเตอร์ 40 
จ16201 ภาษาจีน 80 
อ16201 ภาษาอังกฤษ (grammar) 120 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 
 -   ลูกเสือ / เนตรนาร ี 40 
 -   ชมรม 40 
 -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ - 

กิจกรรมพิเศษ  
-  แนะแนว (แทรกในคาบ Homeroom)  
พัฒนำทักษะเข้มข้นทำงดำ้น วิทย-์ คณิต สสวท., สพฐ,  
แนวข้อสอบPISA , ทักษะทำงวิทยำศำสตร์ , คณิตศำสตรป์ระยุกต์โครงงำน
คณิตศำสตร ์– วิทยำศำสตร์  , สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ 

ภำคฤดูร้อน/ คำบเรียนที ่8 /วันเสำร์ 
450 ชั่วโมง/ปี 

STEM  EDUCATION 
รวมเวลำเรียน 1,400 + 450 

จุดเน้นของหลักสูตร  : พัฒนาภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน Cambridge และ HSK   
 : ส่งเสรมิกระบวนการคดิด้วย STEM EDUCATION/กระบวนการทางวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์ 
   ตามมาตรฐาน สสวท. 

   : พัฒนาสุนทรียภาพดนตรเีทียบเคยีง Trinity  College  
   : มุ่งเน้นจิตอาสาและพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร Smart Science  
(วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์เข้มข้น)  

 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
 

รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(ชม./ป)ี 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 800 
ท15101 ภาษาไทย 160 
ค15101 คณิตศาสตร์  160 
ว15101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส15101 สังคม 40 
ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 

พ15101 
สุขศึกษา 40 
พลศึกษา 40 

ศ15101 
ศิลปะ 40 
ดนตรี 40 

ง15101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 80 
อ15101 Conversation 80 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 520 
ค15201 คณิตศาสตร์-อังกฤษ 80 
ว15201 วิทยาศาสตร์-อังกฤษ 80 
ส15201 สังคม-อังกฤษ 40 
ส15231 หน้าที่พลเมือง 40 
พ15201 ว่ายน้ า 40 
ง15201 คอมพิวเตอร์ 40 
จ15201 ภาษาจีน 80 
อ15201 ภาษาอังกฤษ (grammar) 120 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 
 -   ลูกเสือ / เนตรนาร ี 40 
 -   ชมรม 40 
 -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ - 

กิจกรรมพิเศษ  
 -  แนะแนว (แทรกในคาบ Homeroom) - 
พัฒนำทกัษะเข้มข้นทำงด้ำน วิทย์- คณิต สสวท., สพฐ,  
แนวข้อสอบPISA , ทักษะทำงวิทยำศำสตร์ , คณิตศำสตร์
ประยุกต์โครงงำนคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์  , สร้ำงสรรค์
ผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ 

 
ภำคฤดูร้อน/ คำบเรียนที่ 8 /วันเสำร์ 

450 ชั่วโมง/ป ี

STEM       EDUCATION 
รวมเวลำเรียน 1,400 + 450 

 
จุดเน้นของหลักสูตร   : พัฒนาภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน Cambridge และ HSK   

            : ส่งเสริมกระบวนการคดิด้วย STEM EDUCATION/กระบวนการทางวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตรต์าม
 มาตรฐาน สสวท. 

              : พัฒนาสุนทรียภาพดนตรีเทียบเคียง Trinity  College  
              : มุ่งเน้นจิตอาสาและพฒันาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับประถมศกึษำ  หลักสูตร Smart English (Integrated English Through all Subjects) 

Learning Areas/Activities 
Learning Time  

Primary Education Level 
G.1  G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 

 Learning Areas (Basic Level)  
Thai Language (เรียนด้วยภาษาไทย) 200 200 200 160 160 160 
Mathematics 200 200 200 160 160 160 
Science 80 80 80 80 80 80 
Social Studies 
     History (เรียนด้วยภาษาไทย) 
     Religion Morality and Ethics 
      Economic 
      Geography 

80 
 (40) 

 
 

(40) 

80 
 (40) 

 
 

(40) 

80 
(40) 

 
 

(40) 

80 
(40) 

 
 

(40) 

80 
(40) 

 
 

(40) 

80 
(40) 

 
 

(40) 
Health and Physical Education 80 80 80 80 80 80 
Music 40 40 40 40 40 40 
Art 40 40 40 40 40 40 
Occupations and Technology 40 40 40 80 80 80 
Communication  English   80 80 80 80 80 80 
Total Learning Time  (Basic Level) 840 840 840 800 800 800 
Additional Course       
Additional Math. 80 80 80 80 80 80 
Additional Science 80 80 80 80 80 80 
Project Science 80 80 80 80 80 80 
Civics, Culture and Living in Society 40 40 40 40 40 40 
Swimming 40 40 40 40 40 40 
ICT 40 40 40 40 40 40 
English 120 120 120 120 120 120 
Chinese - - - 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) 480 480 480 520 520 520 
 Learner Development Activities 

-  Boy Scout 
-  Club 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 

40 
40 
 

 
 

40 
40 
 

 
 

40 
40 
 

 
 

40 
40 
 

 
 

40 
40 
 

 
 

40 
40 
 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 80 80 80 80 80 
Additional Activities 
- Chinese 
- Guidance  (แทรกในคาบ Homeroom) 
- 7 - habit 

 
80 
 

20 

 
80 
 

20 

 
80 
 

20 

 
- 
 

20 

 
- 
 

20 

 
- 
 

20 
ทบทวนเน้ือหาภาคภาษาไทยตามหลักสตูร สพฐ. วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา  

220  220 

รวมเวลำเรียน 1,400 + 240 ชั่วโมง / ป ี 1,400 + 240 ชั่วโมง / ป ี
จุดเน้นของหลักสูตร  : พัฒนาภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน Cambridge YLE/ CIE/ Cambridge Progression Test 

และ HSK   
        : ส่งเสรมิกระบวนการคดิด้วย STEM EDUCATION 

          : พัฒนาสุนทรียภาพดนตรเีทียบเคยีง Trinity  College  
          : มุ่งเน้นจิตอาสาและพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ โดยหลักสตูร 7 – habit 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำ  หลักสูตร Smart English Plus Science  
(Integrated English Through all Subjects และสอนเสริมคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์เข้มขน้ ตำมหลักสูตร สสวท.) 

Learning areas/ 
Activities 

Learning Time  
 

Learning Areas 1st semester  2nd semester 
(Basic Level) Code  Time  Credit Code  Time  Credit 
Thai Language  ท 21101 60 1.5 ท 21102 60 1.5 
Mathematics ค 21101 80 1.5 ค 21102 60 1.5 

Science ว 21101 40 1.0 ว 21102 40 1.0 
Social Studies ส 21101 60 1.0 ส 21102 60 1.0 

History  ส 21102 20 0.5 ส 21103 20 0.5 
Health Studies พ 21101 20 0.5 พ 21102 20 0.5 

PE พ 21101 20 0.5 พ 21102 20 0.5 
Music ศ 21101 20 0.5 ศ 21102 20 0.5 
Art ศ 21101 20 0.5 ศ 21102 20 0.5 

Occupation & Tech ง 21101 40 1 ง 21102 40 1 
English อ 21101 60 1.5 อ 21102 60 1.5 

 Total Learning Time  (Basic Level) 440 11  440 11 
Additional Course 

   
 

  
 Additional Math ค 21201 40 0.5 ค 21201 40 0.5 

Additional Science   ว 21201 20 0.5 ว 21202 20 0.5 
Project Science ว 21203 40 0.5 ว 21204 40 0.5 

Religion  (in Thai) - 20 - - 20 - 
Ethics (in Thai) ส21231 20 0.5 ส21231 20 0.5 

Swimming พ 21201 20 Non Credit พ 21201 20 Non Credit 
ICT ง 21201 40 0.5 ง 21201 40 0.5 

Chinese จ 21201 20 0.5 จ 21201 20 0.5 
Conversation อ 21201 20 Non Credit อ 21201 20 Non Credit 

 Advanced Math  (in Thai) ค 21205 
112 

0.5 ค 21205 
112 

0.5 
Advanced Science  

( in Thai) 
ว 21203 0.5 ว 21203 0.5 

   Total Learning Time    336 4.0    336  4.0 
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Learning Areas 1st semester  2nd semester 

Learner Development 
Activities 

Code  Time  Credit Code  Time  Credit 

Club  - 20 - - 20 -  

Boy Scout  - 20 - - 20 -  

7- habit 
 

20 
 

 20 
 

Total Learning Time 
 

60 
 

 60   

Total Learning Time   
 

860 
 

 860 
 

ทบทวนเนื้อหำภำคภำษำไทยตำม
หลักสูตร สพฐ. วิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์  

 
240  

 
240 

รวมเวลำเรียน 840 + 240 ชั่วโมง / ปี 840 + 240 ชั่วโมง / ปี 

 
      จุดเน้นของหลักสูตร   : พัฒนาภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน Cambridge YLE/ CIE/ Cambridge Check Point  

  และ HSK   
          : ส่งเสรมิกระบวนการคดิด้วย STEM EDUCATION 

              : พัฒนาสุนทรียภาพดนตรีเทียบเคียง Trinity  College  
              : มุ่งเน้นจิตอาสาและพฒันาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ  โดยหลักสูตร 7 – habit 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 1 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ 
ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 60 (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 60 (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 
สังคมศึกษำ  60 ( 1 นก.) 60 ( 1 นก.) 60 ( 1 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
ดนตร ี 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ/คอมพิวเตอร์ (1) 40 ( 1.5 นก.) 40 ( 1.5 นก.) 40 ( 1.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 440 440 440 
รำยวิชำเพิ่มเติม    

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
Mathematics in English 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies in English  20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง   20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
Science in English 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
ว่ายน้ า 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ (1) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
ภาษาจีน 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Conversation 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 260 260 260 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ  
 - ชมรม 

 
 

20 
20 

 
 

20 
20 

 
 

20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 40 40 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- วิทย์ – คณิต 
- คณิต – อังกฤษ 
- สุนทรียศาสตร์ (ดนตร/ีกีฬา/ศลิปะ) 
- 4-skill 
- 7 Habits 

 
 

40 
 
 

20 
20 

 
 

60 
 

20 

 
 

60 
 

20 

รวมเวลำกิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์/อัตลักษณ์ 80 80 80 
รวมเวลำเรียน 820 820 820 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   ภำคเรียนที่ 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ 
ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 60 (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 60 (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 
สังคมศึกษำ  60 ( 1 นก.) 60 ( 1 นก.) 60 ( 1 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
ดนตร ี 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ/คอมพิวเตอร์ (1) 40 ( 1.5 นก.) 40 ( 1.5 นก.) 40 ( 1.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 60  (1.5 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 440 440 440 
รำยวิชำเพิ่มเติม    

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
Mathematics in English 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies in English  20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง   20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
Science in English 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
ว่ายน้ า 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ (1) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
ภาษาจีน 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Conversation 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 260 260 260 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ  
 - ชมรม 

 
 
 

20 
20 

 
 
 

20 
20 

 
 
 

20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 40 40 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์ 

- วิทย์ – คณิต 
- คณิต – อังกฤษ 
- สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ) 
- 4-skill 
- 7 Habits 

 
 

40 
 

20 
20 

 
 

60 
 

20 

 
 

60 
 

20 

รวมเวลำกิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์/อัต
ลักษณ ์

80 80 80 

รวมเวลำเรียน 820 820 820 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำ หลักสูตร Smart Science (สอนเสริมคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์เข้มข้น ตำมหลักสูตร สสวท.) 
 

รำยวิชำ/กิจกรรม 

มัธยมศึกษำปีที่ 2 มัธยมศึกษำปีที่ 3 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัส คำบ/ภำค นก. รหัส 
คำบ/
ภำค 

นก. รหัส คำบ/ภำค นก. รหัส 
คำบ/
ภำค 

นก. 

ภาษาไทย ท 22101 60 1.5 ท 22102 60 1.5 ท 23101 60 1.5 ท 23102 60 1.5 

คณิตศาสตร์  ค 22101 
130 

1.5 ค 22102 
120 

1.5 ค 23101 
130 

1.5 ค 23102 
120 

1.5 

วิทยาศาสตร์ ว 22101 1.5 ว 22102 1.5 ว 23101 1.5 ว 23102 1.5 

สังคม ส 22101 60 1.5 ส 22103 60 1.5 ส 23101 60 1.5 ส 23103 60 1.5 

ประวัติศาสตร์ ส 22102 20 0.5 ส 22104 20 0.5 ส 23102 20 0.5 ส 23104 20 0.5 

สุขศึกษา พ 22101 20 0.5 พ 22102 20 0.5 พ 23101 20 0.5 พ 23102 20 0.5 

พลศึกษา พ 22101 20 0.5 พ 22102 20 0.5 พ 23101 20 0.5 พ 23102 20 0.5 

ดนตรี ศ 22101 20 0.5 ศ 22102 20 0.5 ศ 23101 20 0.5 ศ 23102 20 0.5 

ศิลปะ ศ 22101 20 0.5 ศ 22102 20 0.5 ศ 23101 20 0.5 ศ 23102 20 0.5 

การงานอาชพี/คอมพิวเตอร์
(1) 

ง 22101 40 1 ง 22102 40 1 ง 23101 40 1 ง 23102 40 1 

อังกฤษ (grammar) อ 22101 60 1.5 อ 22102 60 1.5 อ 23101 60 1.5 อ 23102 60 1.5 

รวมวิชำพ้ืนฐำน  450 11  440 11  450 
1
1 

 440 11 

สำระเพ่ิมเติม             

Mathematics in English ค 22201 80 0.5 ค 22202 80 0.5 ค 23201 80 0.5 ค 23202 80 0.5 

Social Studies in English ส 22201 20 0.5 ส 22202 20 0.5 ส 23201 20 0.5 ส 23202 20 0.5 

หน้าที่พลเมือง ส22233 20 0.5 ส22234 20 0.5 ส23235 20 0.5 ส23236 20 0.5 

Science in English ว 22201 80 0.5 ว 22202 80 0.5 ว 23201 80 0.5 ว 23202 80 0.5 

ว่ายน้ า พ 22201 20 มก พ 22202 20 มก พ 23201 20 มก พ 23202 20 มก 

คอมพิวเตอร์(1) ง 22201 40 0.5 ง 22202 40 0.5 ง 23201 40 0.5 ง 23202 40 0.5 

ภาษาจีน จ 22201 20 0.5 จ 22202 20 0.5 จ 23201 20 0.5 จ 23202 20 0.5 

conversation อ 22201 20 มก อ 22202 20 มก อ 23201 20 มก อ 23202 20 มก 

คณิตศาสตร์ขั้นสูง ค 22205 
122 

0.5 ค 22206 
92 

0.5 ค 23205 
122 

0.5 ค 23206 
92 

0.5 

วิทยาศาสตร์ขั้นสูง ว 22203 0.5 ว 22204 0.5 ว 23203 0.5 ว 23204 0.5 

รวมวิชำเพ่ิมเติม  422 4  392 4  422 4  392 4 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน            

ลูกเสือ  20   20   20   20  

ชมรม  20   20   20   20  

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40   40   40   40  

กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์           

Cambridge Checkpoint  80   80   80   80  

   80   80   80   80  

รวมเวลำเรียน  992   952   992   952  

 
จุดเน้นของหลักสูตร   :  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เข้มข้น 
                            :  พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  Cambridge Checkpoint   (Math/Science) 
เวลำเรียน                :  ภาคฤดูร้อน + คาบแปด + วันเสาร ์
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440) 
ท21101 ภำษำไทย 1.5 (60) ท21102 ภำษำไทย 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) ค21102 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) 
ว21101 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) ว21102 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) 
ส21101 สังคมศึกษำ 1.0 (60) ส21103 สังคมศึกษำ 1.0 (60) 
ส21102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษำ 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษำ 0.5 (20) 
พ21101 พลศึกษำ 0.5 (20) พ21102 พลศึกษำ 0.5 (20) 
ศ21101 ดนตรี 0.5 (20) ศ21102 ดนตรี 0.5 (20) 
ศ21101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ21102 ศิลปะ 0.5 (20) 
ง21101 กำรงำนอำชีพ/

คอมพิวเตอร์ (1) 
1.0 (40) ง21102 กำรงำนอำชีพ/

คอมพิวเตอร์ (1) 
1.0 (40) 

อ21101 อังกฤษ (Grammar) 1.5 (60) อ21102 อังกฤษ (Grammar) 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 3.5 (260) รำยวิชำเพิ่มเติม 3.5 (240) 

ค21203 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20)  ค21204 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20) 
ค21201 Mathematics 0.5 (40)  ค21202 Mathematics 0.5 (40) 
ส21201 Social Studies 0.5 (20)  ส21202 Social Studies 0.5 (20) 
ส21231 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส21232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
ว21201 Science 0.5 (40)  ว21202 Science 0.5 (40) 
พ21201 ว่ำยน้ ำ มก. (20)  พ21202 ว่ำยน้ ำ มก. (20) 
ง21201 คอมพิวเตอร์ (1) 0.5 (40)  ง21202 คอมพิวเตอร์ (1) 0.5 (40) 
จ21201 ภำษำจีน 0.5 (40)  จ21202 ภำษำจีน 0.5 (20) 
อ21201 Conversation มก. (20)  อ21202 Conversation มก. (20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 
-ลูกเสือ 20  -ลูกเสือ 20 
-ชมรม 20  -ชมรม 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 40  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 40 
-วิทย์-คณิต   -วิทย์-คณิต  
-คณิต-อังกฤษ 40  -คณิต-อังกฤษ 40 
-สุนทรียศำสตร์ (ดนตรี/กีฬำ/ศิลปะ)   -สุนทรียศำสตร์ (ดนตรี/กีฬำ/ศิลปะ)  
-4-skill   -4-skill  
-7 Habits   -7 Habits  

รวมเวลำเรียน 780  รวมเวลำเรียน 760 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440) 
ท22101 ภำษำไทย 1.5 (60) ท22102 ภำษำไทย 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) ค22102 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) 
ว22101 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) ว22102 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) 
ส22101 สังคมศึกษำ 1.0 (60) ส22103 สังคมศึกษำ 1.0 (60) 
ส22102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษำ 0.5 (20) พ22102 สุขศึกษำ 0.5 (20) 
พ22101 พลศึกษำ 0.5 (20) พ22102 พลศึกษำ 0.5 (20) 
ศ22101 ดนตรี 0.5 (20) ศ22102 ดนตรี 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ22102 ศิลปะ 0.5 (20) 
ง22101 กำรงำนอำชีพ/

คอมพิวเตอร์ (1) 
1.0 (40) ง22102 กำรงำนอำชีพ/

คอมพิวเตอร์ (1) 
1.0 (40) 

อ22101 อังกฤษ (Grammar) 1.5 (60) อ22102 อังกฤษ (Grammar) 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 3.5 (260) รำยวิชำเพิ่มเติม 3.5 (240) 

ค22203 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20)  ค22204 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20) 
ค22201 Mathematics 0.5 (40)  ค22202 Mathematics 0.5 (40) 
ส22201 Social Studies 0.5 (20)  ส22202 Social Studies 0.5 (20) 
ส22233 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส22234 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
ว22201 Science 0.5 (40)  ว22202 Science 0.5 (40) 
พ22201 ว่ำยน้ ำ มก. (20)  พ22202 ว่ำยน้ ำ มก. (20) 
ง22201 คอมพิวเตอร์ (1) 0.5 (40)  ง22202 คอมพิวเตอร์ (1) 0.5 (40) 
จ22201 ภำษำจีน 0.5 (40)  จ22202 ภำษำจีน 0.5 (20) 
อ22201 Conversation มก. (20)  อ22202 Conversation มก. (20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 
-ลูกเสือ 20  -ลูกเสือ 20 
-ชมรม 20  -ชมรม 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 40  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 40 
-วิทย์-คณิต   -วิทย์-คณิต  
-คณิต-อังกฤษ 60  -คณิต-อังกฤษ 60 
-สุนทรียศำสตร์ (ดนตรี/กีฬำ/
ศิลปะ) 

  -สุนทรียศำสตร์ (ดนตรี/กีฬำ/
ศิลปะ) 

 

-4-skill   -4-skill  
-7 Habits   -7 Habits  

รวมเวลำเรียน 800  รวมเวลำเรียน 780 
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          ภำคเรียนที่ 1 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440) 
ท23101 ภำษำไทย 1.5 (60) ท23102 ภำษำไทย 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) ค23102 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) 
ว23101 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) ว23102 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษำ 1.0 (60) ส23103 สังคมศึกษำ 1.0 (60) 
ส23102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษำ 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษำ 0.5 (20) 
พ23101 พลศึกษำ 0.5 (20) พ23102 พลศึกษำ 0.5 (20) 
ศ23101 ดนตรี 0.5 (20) ศ23102 ดนตรี 0.5 (20) 
ศ23101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ23102 ศิลปะ 0.5 (20) 
ง23101 กำรงำนอำชีพ/

คอมพิวเตอร์ (1) 
1.0 (40) ง23102 กำรงำนอำชีพ/

คอมพิวเตอร์ (1) 
1.0 (40) 

อ23101 อังกฤษ (Grammar) 1.5 (60) อ23102 อังกฤษ (Grammar) 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 3.5 (260) รำยวิชำเพิ่มเติม 3.5 (260) 

ค23203 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20)  ค23204 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20) 
ค23201 Mathematics 0.5 (40)  ค23202 Mathematics 0.5 (40) 
ส23201 Social Studies 0.5 (20)  ส23202 Social Studies 0.5 (20) 
ส23235 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส23236 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
ว23201 Science 0.5 (40)  ว23202 Science 0.5 (40) 
พ23201 ว่ำยน้ ำ มก. (20)  พ23202 ว่ำยน้ ำ มก. (20) 
ง23201 คอมพิวเตอร์ (1) 0.5 (40)  ง23202 คอมพิวเตอร์ (1) 0.5 (40) 
จ23201 ภำษำจีน 0.5 (40)  จ23202 ภำษำจีน 0.5 (40) 
อ23201 Conversation มก. (20)  อ23202 Conversation มก. (20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 
-ลูกเสือ 20  -ลูกเสือ 20 
-ชมรม 20  -ชมรม 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 40  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัต

ลักษณ ์
40 

-วิทย์-คณิต   -วิทย์-คณิต  
-คณิต-อังกฤษ 60  -คณิต-อังกฤษ 60 
-สุนทรียศำสตร์ (ดนตรี/กีฬำ/
ศิลปะ) 

  -สุนทรียศำสตร์ (ดนตรี/กีฬำ/
ศิลปะ) 

 

-4-skill   -4-skill  
-7 Habits   -7 Habits  

รวมเวลำเรียน 800  รวมเวลำเรียน 800 
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แผนกำรเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 
 1)  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
  1.1 แผนการเรียนปกติ 
  1.2 แผนการเรียน Smart Science 
 2)  แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ 
 3)  แผนการเรียน ศิลป์ –ภาษาจีน 
 4)  แผนการเรียนสุนทรียศาสตร์ (ดนตรี/กีฬา) 

 
 

จุดเน้นของหลักสูตร 
 

      :  พัฒนาภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน Cambridge YLE (KET/PET)และ HSK   
         (นร. แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษาจีน จะได้รับการฝึกประสบการณ์ภาษาจีน 3 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัย 
CCNU  
         เมืองวู่อ่ัน มณฑลหูเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
      :  เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
      :  ส่งเสริมกระบวนการคิดด้วย STEM EDUCATION และโครงงาน  
      :  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ด้านอาชีพ (นักเรียนทุกคนจะเรียนรู้เรื่องประสบการณ์อาชีพ) 
      :  พัฒนาสุนทรียภาพดนตรีเทียบเคียง Trinity  College  
      :  มุ่งเน้นจิตอาสาและพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ   
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต)    ภำคเรียนที่ 1 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( มก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280 280 280 
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
ฟิสิกส์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
เคมี 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ชีววิทยา 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
องักฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 400 400 400 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
 - แนะแนว  
 - ชมรม (จีน) 
 - สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
 

 
20 
20 
20 

 
 
 

20 
20 
20 

 
 
 

20 
20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- IS 
 

20 
 

20 
 

20 
รวมเวลำกิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์/อัตลักษณ์ 20 20 20 

รวมเวลำเรียน 760 760 760 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต)    ภำคเรียนที่ 2 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( มก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280 280 280 
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
ฟิสิกส์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
เคมี 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ชีววิทยา 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
อังกฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 400 400 400 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
 - แนะแนว  
 - ชมรม (จีน) 
 - สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
 

 
20 
20 
20 
 

 
 
 

20 
20 
20 

 
 
 

20 
20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- IS 
 

20 
 

20 
 

20 
รวมเวลำกิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์/อัตลักษณ์ 20 20 20 

รวมเวลำเรียน 760 760 760 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ)    ภำคเรียนที่ 1 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( มก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280 280 280 
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
ภาษาไทยเพิ่มเติม 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
อังกฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
สนทนาภาษาอังกฤษ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
Reading  60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 420 420 420 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
 - แนะแนว  
 - ชมรม (จีน) 
 - สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
 

20 
20 
20 

 
 

20 
20 
20 

 
 

20 
20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- IS 
 

20 
 

20 
 

20 
รวมเวลำกิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์/อัต

ลักษณ ์
20 20 20 

รวมเวลำเรียน 780 780 780 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนศิลป์ – ค ำนวณ)    ภำคเรียนที่ 2 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( มก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280 280 280 
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
ภาษาไทยเพิ่มเติม 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
อังกฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( มก.) 40 (มก.) 40 ( มก.) 
สนทนาภาษาอังกฤษ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
Reading  60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 420 420 420 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
 - แนะแนว  
 - ชมรม (จีน) 
 - สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
 

 
20 
20 
20 
 

 
 
 

20 
20 
20 

 
 
 

20 
20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- IS 
 

20 
 

20 
 

20 
รวมเวลำกิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์/อัตลักษณ์ 20 20 20 

รวมเวลำเรียน 780 780 780 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนศิลป์-ภำษำจีน)    ภำคเรียนที่ 1 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( มก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280 280 280 
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
ภาษาไทยเพิ่มเติม 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
อังกฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 
ภาษาจีน 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 
สนทนาภาษาอังกฤษ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 420 400 420 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
 - แนะแนว  
- สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
 

 
20 
20 

 
 
 

20 
20 

 
 
 

20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 40 40 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- IS 
 

20 
 

20 
 

20 
รวมเวลำกิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์/อัตลักษณ์ 20 20 20 

รวมเวลำเรียน 760 760 760 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำจีน)    ภำคเรียนที่ 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( มก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280 280 280 
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
ภาษาไทยเพิ่มเติม 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 
ภาษาจีน 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 
สนทนาภาษาอังกฤษ 40 (1.0 นก.) 40 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 420 420 420 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
 - แนะแนว  
- สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
 
 

20 
20 

 
 
 

20 
20 

 
 
 

20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 40 40 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- IS 
 

20 
 

20 
 

20 
รวมเวลำกิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์/อัต

ลักษณ ์
20 20 20 

รวมเวลำเรียน 760 760 760 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนสุนทรียศำสตร์-กีฬำ)  ภำคเรียนที่ 1 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280 280 280 
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
ภาษาไทยเพิ่มเติม 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 
สนทนาภาษาอังกฤษ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกายและการกีฬา การทดสอลบสามรรถภาพทางกาย 
 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
 กีฬาพื้นฐาน 1 แบดมินตัน กีฬาพื้นฐาน 3  กีฬาพื้นฐาน 5 
 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
 ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางกีฬา ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาเล้ืองต้น 
 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 420 420 420 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กจิกรรมนักเรียน 
- แนะแนว  
 - ชมรม (จีน) 
 - สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
20 
20 
20 

 
20 
20 
20 

 
20 
20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ ์

- IS 
 

20 
 

20 
 

20 
รวมเวลำกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 20 20 

รวมเวลำเรียน 780 780 780 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนสุนทรียศำสตร์-กีฬำ)  ภำคเรียนที่ 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมธัยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280 280 280 
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
ภาษาไทยเพิ่มเติม 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 
สนทนาภาษาอังกฤษ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
 ทักษะการเคลื่อนไหวทางการกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 
 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
 กีฬาพื้นฐาน 2 กีฬาพื้นฐาน 4 กีฬาพื้นฐาน 6 
 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
 ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางกีฬา ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางกีฬา ศึกษาดูงานประสบการณ์วิชาชีพ

ทางการกีฬา 
 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 420 420 420 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     กจิกรรมนักเรียน 

 - แนะแนว  
 - ชมรม (จีน) 
 - สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
 

20 
20 
20 

 
 

20 
20 
20 

 
 

20 
20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- IS 
 

20 
 

20 
 

20 
รวมเวลำกิจกรรมส่งเสรมิเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 20 20 

รวมเวลำเรียน 780 780 780 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนสุนทรียศำสตร์-ดนตรี)  ภำคเรียนที่ 1 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280 280 280 
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
ภาษาไทยเพิ่มเติม 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 
สนทนาภาษาอังกฤษ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
 ทฤษฏีดนตรีสากลพื้นฐาน  ทฤษฏีดนตรีสากล 2 การประพันธ์เบื้องต้น 
 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
 โสตประสาท 1 ประวัติศาสตร์ดนตรี การบันทึกเสียงเบื้องต้น 
 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
 ปฏิบัติเปียโน  1 ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 ปฏิบัติเครื่องมือเอก 3 
 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 420   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กิจกรรมนักเรียน) 

 - แนะแนว  
 - ชมรม (จีน) 
 - สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
20 
20 
20 

 
20 
20 
20 

 
20 
20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- IS 
 

20 
20 20 

รวมเวลำกิจกรรมส่งเสรมิเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 20 20 
รวมเวลำเรียน 780 780 780 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองพุทธศักรำช 2553 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 (แผนกำรเรียนสุนทรียศำสตร์-ดนตรี)  ภำคเรียนที่ 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภำษำไทย 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
วิทยำศำสตร ์ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษำ  40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ประวัติศำสตร ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ศิลปะ/ดนตร/ีนำฏศิลป ์ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
ภำษำอังกฤษ (Grammar) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 40  (1.0 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 280   
รำยวิชำเพ่ิมเติม    
ภาษาไทยเพิ่มเติม 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Mathematics 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
Science 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
Social Studies 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 40 ( 0.5 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 
พลศึกษา 20 (มก.) 20 (มก.) 20 (มก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 40 ( มก.) 
สนทนาภาษาอังกฤษ 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 40 ( 1.0 นก.) 
 ทฤษฏีดนตรีสากล 1 การวิเคราะห์เพลงเบื้องต้น  

น ำเสนอผลงำนดนตรี  40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
 โสตประสาท 2 คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี

เบื้องต้น 
 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)  

100 (2.5 นก.)  ปฏิบัติเปียโน  2 ปฏิบัติเครื่องมือเอก 3 
 20 ( 0.5 นก.) 20 ( 0.5 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 420 420 420 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรีย    (กิจกรรมนักเรียน) 

 - แนะแนว  
 - ชมรม (จีน) 
 - สาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 

 
 

20 
20 
20 

 
 

20 
20 
20 

 
 

20 
20 
20 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 
 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

- IS 
 

20 
 

20 
 

20 
รวมเวลำกิจกรรมส่งเสรมิเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 20 20 

รวมเวลำเรียน 780 780 780 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท31101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท31102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) 
ว31101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว31102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง31101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง31102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ31101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ31102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (400) รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (400) 
ค31201 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 1.0 (40)  ค31202 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 1.0 (40) 
ค31205 Mathematics 0.5 (40)  ค31206 Mathematics 0.5 (40) 
ว31201 ฟิสิกส ์ 1.0 (40)  ว31202 ฟิสิกส ์ 1.0 (40) 
ว31221 เคมี 1.0 (40)  ว31222 เคมี 1.0 (40) 
ว31241 ชีววิทยำ 1.0 (40)  ว31242 ชีววิทยำ 1.0 (40) 
ว31283 Science 0.5 (40)  ว31284 Science 0.5 (40) 
ส31203 Social Studies 0.5 (40)  ส31204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30231 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ31201 พลศึกษำ มก. (20)  พ31202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง31201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง31202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ31201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
1.0 (40)  อ31202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี) 20  -ชมรม (จนี) 20 
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 760  รวมเวลำเรียน 760 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท31101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท31102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) 
ว31101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว31102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง31101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง31102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ31101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ31102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) 
ท31201 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20)  ท31202 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20) 
ค31203 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20)  ค31204 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20) 
ค31205 Mathematics 0.5 (40)  ค31206 Mathematics 0.5 (40) 
ว31281 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20)  ว31282 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20) 
ว31283 Science 0.5 (40)  ว31284 Science 0.5 (40) 
ส31203 Social Studies 0.5 (40)  ส31204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30231 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ31201 พลศึกษำ มก. (20)  พ31202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง31201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง31202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ31201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก (40)  อ31202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก. (40) 

อ31203 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40)  อ31204 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40) 
อ31205 Reading  1.5 (60)  อ31206 Reading  1.5 (60) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี) 20  -ชมรม (จนี) 20 
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 760  รวมเวลำเรียน 760 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท31101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท31102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) 
ว31101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว31102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง31101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง31102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ31101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ31102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5 (420) รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5 (420) 
ท31201 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20)  ท31202 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20) 
ค31205 Mathematics 0.5 (40)  ค31206 Mathematics 0.5 (40) 
ว31281 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20)  ว31282 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20) 
ว31283 Science 0.5 (40)  ว31284 Science 0.5 (40) 
ส31203 Social Studies 0.5 (40)  ส31204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30231 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ31201 พลศึกษำ มก. (20)  พ31202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง31201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง31202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ31201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก (40)  อ31202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก. (40) 

จ31201 ภำษำจีน 2.5 (100)  จ31202 ภำษำจีน 2.5 (100) 
อ31203 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40)  อ31204 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี)   -ชมรม (จนี)  
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 760  รวมเวลำเรียน 760 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท31101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท31102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) 
ว31101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว31102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง31101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง31102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ31101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ31102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) 
ท31201 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20)  ท31202 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20) 
ค31205 Mathematics 0.5 (40)  ค31206 Mathematics 0.5 (40) 
ว31281 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20)  ว31282 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20) 
ว31283 Science 0.5 (40)  ว31284 Science 0.5 (40) 
ส31203 Social Studies 0.5 (40)  ส31204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30231 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ31201 พลศึกษำ มก. (20)  พ31202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง31201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง31202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ31201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก (40)  อ31202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก. (40) 

อ31203 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40)  อ31204 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40) 
พ30203 วิทยำศำตร์กำรกีฬำ 2.5 (100)  พ30204 วิทยำศำตร์กำรกีฬำ 2.5 (100) 
       

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี) 20  -ชมรม (จนี) 20 
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 740  รวมเวลำเรียน 740 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท31101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท31102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) 
ว31101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว31102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง31101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง31102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ31101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ31102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) 
ท31201 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20)  ท31202 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20) 
ค31205 Mathematics 0.5 (40)  ค31206 Mathematics 0.5 (40) 
ว31281 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20)  ว31282 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20) 
ว31283 Science 0.5 (40)  ว31284 Science 0.5 (40) 
ส31203 Social Studies 0.5 (40)  ส31204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30231 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ31201 พลศึกษำ มก. (20)  พ31202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง31201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง31202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ31201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก (40)  อ31202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก. (40) 

อ31203 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40)  อ31204 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40) 
ศ30201 ทฤษฏีดนตรีสำกลพ้ืนฐำน1 1.0 (40)  ศ30204 ทฤษฏีดนตรีสำกลพ้ืนฐำน2 1.0 (40) 
ศ30202 โสตประสำท 1 1.0 (40)  ศ30205 โสตประสำท 2 1.0 (40) 
ศ30203 ปฏิบัติเปียโน 1 0.5 (20)  ศ30206 ปฏิบัติเปียโน 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 20 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี) 20  -ชมรม (จนี) 20 
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 740  รวมเวลำเรียน 740 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท32101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท32102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว32102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส32101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง32101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง32102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ32101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ32102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (400) รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (400) 
ค32201 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 1.0 (40)  ค32202 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 1.0 (40) 
ค32205 Mathematics 0.5 (40)  ค32206 Mathematics 0.5 (40) 
ว32201 ฟิสิกส ์ 1.0 (40)  ว32202 ฟิสิกส ์ 1.0 (40) 
ว32221 เคมี 1.0 (40)  ว32222 เคมี 1.0 (40) 
ว32241 ชีววิทยำ 1.0 (40)  ว32242 ชีววิทยำ 1.0 (40) 
ว32283 Science 0.5 (40)  ว32284 Science 0.5 (40) 
ส32203 Social Studies 0.5 (40)  ส32204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30233 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ32201 พลศึกษำ มก. (20)  พ32202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง32201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง32202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ32201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
1.0 (40)  อ32202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี) 20  -ชมรม (จนี) 20 
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 760  รวมเวลำเรียน 760 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท32101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท32102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศำสตร์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว32102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส32101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง32101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง32102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ32101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ32102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) 
ท32201 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20)  ท32202 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20) 
ค32203 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20)  ค32204 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20) 
ค32205 Mathematics 0.5 (40)  ค32206 Mathematics 0.5 (40) 
ว32281 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20)  ว32282 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20) 
ว32283 Science 0.5 (40)  ว32284 Science 0.5 (40) 
ส32203 Social Studies 0.5 (40)  ส32204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30233 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ32201 พลศึกษำ มก. (20)  พ32202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง32201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง32202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ32201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก (40)  อ32202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก. (40) 

อ32203 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40)  อ32204 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40) 
อ32205 Reading  1.5 (60)  อ32206 Reading  1.5 (60) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี) 20  -ชมรม (จนี) 20 
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 760  รวมเวลำเรียน 760 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท32101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท32102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศำสตร ์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศำสตร ์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว32102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส32101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง32101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง32102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ32101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ32102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (420) รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (420) 
ท32201 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20)  ท32202 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20) 
ค32205 Mathematics 0.5 (40)  ค32206 Mathematics 0.5 (40) 
ว32281 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20)  ว32282 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20) 
ว32283 Science 0.5 (40)  ว32284 Science 0.5 (40) 
ส32203 Social Studies 0.5 (40)  ส32204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30233 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ32201 พลศึกษำ มก. (20)  พ32202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง32201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง32202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ32201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก (40)  อ32202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก. (40) 

จ32201 ภำษำจีน 2.5 (100)  จ32202 ภำษำจีน 2.5 (100) 
อ32203 สนทนำภำษำอังกฤษ 0.5 (40)  อ32204 สนทนำภำษำอังกฤษ 0.5 (40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี)   -ชมรม (จนี)  
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 760  รวมเวลำเรียน 760 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 6.5 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 6.5 (280) 
ท33101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท33102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศำสตร ์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศำสตร ์ 1.0 (40) 
ว33101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว33102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส33103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส33102 ประวัติศำสตร์ มก. (20) ส33104 ประวัติศำสตร์ มก. (20) 
พ33101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง33101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง33102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ33101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ33102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (400) รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (400) 
ค33201 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 1.0 (40)  ค33202 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 1.0 (40) 
ค33205 Mathematics 0.5 (40)  ค33206 Mathematics 0.5 (40) 
ว33201 ฟิสิกส ์ 1.0 (40)  ว33202 ฟิสิกส ์ 1.0 (40) 
ว33221 เคมี 1.0 (40)  ว33222 เคมี 1.0 (40) 
ว33241 ชีววิทยำ 1.0 (40)  ว33242 ชีววิทยำ 1.0 (40) 
ว33283 Science 0.5 (40)  ว33284 Science 0.5 (40) 
ส33203 Social Studies 0.5 (40)  ส33204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30233 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ33201 พลศึกษำ มก. (20)  พ33202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง33202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ33201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
1.0 (40)  อ33202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี) 20  -ชมรม (จนี) 20 
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 760  รวมเวลำเรียน 760 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 6.5 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 6.5 (280) 
ท33101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท33102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศำสตร ์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศำสตร ์ 1.0 (40) 
ว33101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว33102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส33103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส33102 ประวัติศำสตร์ มก. (20) ส33104 ประวัติศำสตร์ มก. (20) 
พ33101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง33101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง33102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ33101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ33102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (400) 
ท33201 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20)  ท33202 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20) 
ค33203 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20)  ค33204 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 0.5 (20) 
ค33205 Mathematics 0.5 (40)  ค33206 Mathematics 0.5 (40) 
ว33281 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20)  ว33282 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20) 
ว33283 Science 0.5 (40)  ว33284 Science 0.5 (40) 
ส33203 Social Studies 0.5 (40)  ส33204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30233 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ33201 พลศึกษำ มก. (20)  พ33202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง33202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ33201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก (40)  อ33202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก. (40) 

อ33203 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40)  อ33204 สนทนำภำษำอังกฤษ 1.0 (40) 
อ33205 Reading  1.5 (60)  อ33206 Reading  1.5 (60) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี) 20  -ชมรม (จนี) 20 
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 760  รวมเวลำเรียน 760 
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          ภำคเรียนที่ 1 
 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

  
ภำคเรียนที่ 2 

เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท33101 ภำษำไทย 1.0 (40) ท33102 ภำษำไทย 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศำสตร ์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศำสตร ์ 1.0 (40) 
ว33101 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว33102 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษำ 1.0 (40) ส33103 สังคมศึกษำ 1.0 (40) 
ส33102 ประวัติศำสตร์ มก. (20) ส33104 ประวัติศำสตร์ มก. (20) 
พ33101 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษำและพลศกึษำ 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป ์ 0.5 (20) 
ง33101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง33102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ33101 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) อ33102 อังกฤษ ( Grammar) 1.0 (40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (420) รำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (420) 
ท33201 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20)  ท33202 ภำษำไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 (20) 
ค33205 Mathematics 0.5 (40)  ค33206 Mathematics 0.5 (40) 
ว33281 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20)  ว33282 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 0.5 (20) 
ว33283 Science 0.5 (40)  ว33284 Science 0.5 (40) 
ส33203 Social Studies 0.5 (40)  ส33204 Social Studies 0.5 (40) 
ส30232 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20)  ส30233 หน้ำท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
พ33201 พลศึกษำ มก. (20)  พ33202 พลศึกษำ มก. (20) 
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40)  ง33202 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ33201 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก (40)  อ33202 ภำษำอังกฤษ 

(เพ่ิมเติม) 
มก. (40) 

จ33201 ภำษำจีน 2.5 (100)  จ33202 ภำษำจีน 2.5 (100) 
อ33203 สนทนำภำษำอังกฤษ 0.5 (40)  อ33204 สนทนำภำษำอังกฤษ 0.5 (40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 40 
-แนะแนว 20  -แนะแนว 20 
-ชมรม (จนี)   -ชมรม (จนี)  
-สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20  -สำธำรณประโยชน์ (จิตอำสำ) 20 
กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 20 
-IS 20  -IS 20 

รวมเวลำเรียน 760  รวมเวลำเรียน 760 
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3.2 ผลกำรนิเทศและรูปแบบกำรนิเทศ 
 
ตำรำงท่ี  33 สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนระดับปฐมวัย ภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
(คน) 

ผลกำรนิเทศกำรสอน 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมำก ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อย
ละ 

อนุบาล 1 8 8 95.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
อนุบาล 2 7 7 97.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
อนุบาล 3 7 7 98.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ครูพิเศษ 13 11 96.71 2 85.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 35 33 96.98 2 21.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
                    ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

 
 จากตารางที ่ 33    พบว่าผลการนิเทศการสอนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีผลการ
นิเทศอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 96.98  และระดับดีมากจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.48 ซึ่งแสดงเป็นกราฟสรุปผลการนิเทศการสอนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
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ตำรำงที ่  34 สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนระดับปฐมวัย ภำคเรียนที่  2 ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
(คน) 

ผลกำรนิเทศกำรสอน 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมำก ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อย
ละ 

อนุบาล 1 7 7 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
อนุบาล 2 7 7 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
อนุบาล 3 7 7 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ครูพิเศษ 13 10 76.92 2 15.38 1 7.69 0 0.00 0 0.00 

รวม 36 31 94.23 2 3.85 1 1.92 0 0.00 0 0.00 
                    ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

 
 จากตารางที ่ 34    พบว่าผลการนิเทศการสอนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีผลการ
นิเทศอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งแสดงเป็นกราฟสรุปผลการนิเทศการสอนระดับ
ปฐมวัย ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  35 แสดงโครงงำนแต่ละระดับชั้นของระดับปฐมวัย ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
 
ล ำดับ ชื่อ- นำมสกุล ระดับชั้น โครงงำน 

1 มิสสุนีย์ ทุมนาหาด อ.1/1 น้ าแข็ง 
2 มิสสุภัทรา รัตนกูล อ.1/2 เค้กกล้วยหอม 
3 มิสกัญพัชร ์ อาจหาญ อ.1/3 สีจากธรรมชาติ 
4 มิสมัลลิกา ทรัพย์คง อ.1/4 Funny Banana 
5 มิสปรัศนี ดีนาค อ.1/5 ผีเสื้อแสนงาม 
6 มิสเด่นเดือน ใจดี อ.1/6 ไข่แสนอร่อย 
7 มิสกมลวรรณ ดีนาค อ.1/7 Rainbow 
8 มิสจิตรวรรณ คงแรง อ.2/1 วุ้นแฟนซี 
9 มิสมณีรัตน์ กันหานนท์ อ.2/2 สนุกกับสี 
10 มิสสุธี จันทร์พราหมณ์ อ.2/3 ความลับของไข่ 
11 มิสละอองดาว รักบุญ อ.2/4 สี่สหายกลายร่าง 
12 มิสนิทรา จันทนี อ.2/5 เทียนไขไล่ยุง 
13 มิสพิชชานันท์ นีนพ อ.2/6 มหัศจรรย์ไข่ 
14 มิสรุ่งฤดี สุเทพ อ.2/7 Rainbow Bubbles 
15 มิสพัฒนา ศรีวิเชียร อ.3/1 วุ้นแตงโมแฟนซี 
16 มิสกาญจนา        สุทธิธางกูร อ.3/2 เกลือมหัศจรรย์ 
17 มิสเกษร แก้วประดิษฐ์ อ.3/3 ผักบุ้งแปลงร่าง 
18 มิสสายตา สีจันทร์ อ.3/4 ข้าวโพด 
19 มิสมาลีรัตน์ ชูวังวัด อ.3/5 ต้นไม้หลากชนิด 
20 มิสลาวณัย์ แสงผ่อง อ.3/6 น้ าเต้าหู้ 
21 มิสทองเครือ แจ่มศรี อ.3/7 ดินน้ ามันลอยน้ าได้ 

 
                    ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 
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ตำรำงท่ี   36  สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนแบบโครงงำน ระดับปฐมวัย ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
(คน) 

ผลกำรนิเทศกำรสอนแบบโครงงำน 
ระดับดีเย่ียม ระดับดีมำก ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน 
ร้อย
ละ จ ำนวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 8 8 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

อนุบาล 2 7 7 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

อนุบาล 3 7 7 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 22 22 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
                    ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

  
 จากตารางที ่ 36   พบว่าผลการนิเทศการสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 มีผลการนิเทศอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งแสดงเป็นกราฟสรุปผลการนิเทศ
การสอนแบบโครงงาน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี   37 สรุปผลกำรนิเทศกำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน  ระดับปฐมวัย ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ     
          2560 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
(คน) 

ผลกำรนิเทศกำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน 
ระดับดีเย่ียม ระดับดีมำก ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

อนุบาล 1 7 0 0.00 0 0.00 4 57.14 3 42.86 0 0.00 

อนุบาล 2 7 1 14.29 5 71.43 1 14.29 0 0.00 0 0.00 

อนุบาล 3 7 0 0.00 7 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ห้องครูพิเศษ 6 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.67 0 0.00 

รวม 27 1 3.57 12 42.86 10 38.69 4 14.88 0 0.00 
                    ที่มา :  งานวชิาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

  

 จากตารางที ่ 37    พบว่าผลการนิเทศการจัดบรรยากาศในห้องเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560   มีผลการนิเทศอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57   ระดับดีมากจ านวน 12 
คน  คิดเป็นร้อยละ 42.86  ซึ่งแสดงเป็นกราฟสรุปผลการนิเทศการจัดบรรยากาศในห้องเรียน  ระดับปฐมวัย ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  38 แสดงโครงงำนแต่ละระดับชั้นของระดับปฐมวัย ภำคเรียนที่  2 ปีกำรศึกษำ 2560 
ล ำดับ ชื่อ- นำมสกุล ระดับชั้น โครงงำน 

1 มิสสุนีย์ ทุมนาหาด อ.1/1 น้ าตาล 
2 มิสสุภัทรา รัตนกูล อ.1/2 ป.ปลาตากลม 
3 มิสกัญพัชร ์ อาจหาญ อ.1/3 ทรายสีรุ้ง 
4 มิสมัลลิกา ทรัพย์คง อ.1/4 Colourful Flower 
5 มิสปรัศนี ดีนาค อ.1/5 ของเล่น ของใช้ 
6 มิสเด่นเดือน ใจดี อ.1/6 รถของหนู 
7 มิสกมลวรรณ ดีนาค อ.1/7 ซูชิของหนู 
8 มิสจิตรวรรณ คงแรง อ.2/1 ลมจ๋าพัดมาไวไว 
9 มิสมณีรัตน์ กันหานนท์ อ.2/2 ร.เรือพายไป 
10 มิสสุธี จันทร์พราหมณ์ อ.2/3 ไข่สารพัดนึก 
11 มิสละอองดาว รักบุญ อ.2/4 ดอกไม้แสนสวย 
12 มิสนิทรา จันทนี อ.2/5 มดตัวน้อยตัวนิด 
13 มิสพิชชานันท์ นีนพ อ.2/6 วุ้นในเปลือกไข่แฟนซี 
14 มิสรุ่งฤดี สุเทพ อ.2/7 คณิตฯ Kids สนุก 
15 มิสพัฒนา ศรีวิเชียร อ.3/1 คุณค่าของเศษวัสดุ 
16 มิสกาญจนา        สุทธิธางกูร อ.3/2 ไข่เค็ม 
17 มิสเกษร แก้วประดิษฐ์ อ.3/3 กล่องขนมแสนสนุก 
18 มิสสายตา สีจันทร์ อ.3/4 สีแสนสนุก 
19 มิสมาลีรัตน์ ชูวังวัด อ.3/5 สีจากธรรมชาติ 
20 มิสลาวัณย์ แสงผ่อง อ.3/6 น้ าเต้าหู้ 4 สี 
21 มิสทองเครือ แจ่มศรี อ.3/7 น้ าไหนท าละลาย 

                    ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 
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ตำรำงท่ี   39  สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนแบบโครงงำน ระดับปฐมวัย ภำคเรียนที่  2 ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
(คน) 

ผลกำรนิเทศกำรสอนแบบโครงงำน 
ระดับดีเย่ียม ระดับดีมำก ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน 
ร้อย
ละ จ ำนวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 7 7 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

อนุบาล 2 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

อนุบาล 3 7 7 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 21 20 95.24 1 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
                    ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

  
 จากตารางที ่39  พบว่าผลการนิเทศการสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
มีผลการนิเทศอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71  ระดับดี  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.29ซึ่งแสดงเป็นกราฟสรุปผลการนิเทศการสอนแบบโครงงาน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี   40 สรุปผลกำรนิเทศกำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน  ระดับปฐมวัย ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  
2560 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
(คน) 

ผลกำรนิเทศกำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน 
ระดับดีเย่ียม ระดับดีมำก ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

อนุบาล 1 7 0 0.00 0 0.00 3 42.86 4 57.14 0 0.00 

อนุบาล 2 7 0 0.00 6 85.71 1 14.29 0 0.00 0 0.00 

อนุบาล 3 7 0 0.00 4 57.14 3 42.86 0 0.00 0 0.00 

ห้องปฏิบัติการ 6 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.67 0 0.00 

รวม 27 0 0.00 10 35.71 12 45.83 5 18.45 0 0 
                    ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

  

 จากตารางที่ 40   พบว่าผลการนิเทศการจัดบรรยากาศในห้องเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560   มีผลการนิเทศอยู่ในระดับดีมากจ านวน 10 คน คิดเป็น  ร้อยละ 35.71 ระดับดีจ านวน 12 คน 
คิดเป็น  ร้อยละ 45.83 ซึ่งแสดงเป็นกราฟสรุปผลการนิเทศการสอนแบบโครงงาน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา 2560 ดังนี้  
 

 
 
 
 
ตำรำงท่ี  41 สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนภำยนอก (ระดับประถมศึกษำ) ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน

ครูผู้สอนที่รับ
กำรนิเทศ 

ระดับคุณภำพ 
ดีมำก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ภาษาไทย 10 3 30.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00 

ภาษาต่างประเทศ(ครูไทย) 7 1 14.29 3 42.86 3 42.86 0 0.00 

ภาษาต่างประเทศ(ครูต่างชาติ) 12 0 0.00 8 66.67 4 33.33 0 0.00 

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 5 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 

คณิตศาสตร ์ 8 5 62.50 3 37.50 0 0.00 0 0.00 

วิทยาศาสตร ์ 5 4 80.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 

ศิลปะ ดนตร ี 5 3 60.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 7 3 42.86 3 42.86 1 14.29 0 0.00 

สุขศึกษาพลศึกษา 8 2 25.00 6 75.00 0 0.00 0 0.00 
แผนก Smart Program  
(ครูไทย) 7 4 57.14 2 28.57 1 14.29 0 0.00 
แผนก Smart Program  
(ครูต่างชาติ) 6 4 66.67 1 16.67 1 16.67 0 0.00 

รวม 80 29 39.86 40 47.28 11 12.86 0 0.00 
                    ทีม่า :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี  42 สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนภำยใน (ระดับประถมศึกษำ) ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน

ครูผู้สอนที่รับ
กำรนิเทศ 

ระดับคุณภำพ 
ดีมำก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ภาษาไทย 10 9 90.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 

ภาต่างประเทศ (ครูไทย) 5 2 40.00 1 20.00 2 40.00 0 0.00 

ภาษาต่างประเทศ (ครูต่างชาติ) 12 0 0.00 7 58.33 2 16.67 3 25.00 

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 5 2 40.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 

คณิตศาสตร ์ 8 7 87.50 1 12.50 0 0.00 0 0.00 

วิทยาศาสตร ์ 5 3 60.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 

ศิลปะ ดนตร ี 5 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 7 1 14.29 6 85.71 0 0.00 0 0.00 

สุขศึกษาพลศึกษา 7 0 0.00 2 28.57 5 71.43 0 0.00 
แผนก Smart Program  
(ครูไทย) 7 3 42.86 3 42.86 1 14.29 0 0.00 
แผนก Smart Program  
(ครูต่างชาติ) 12 11 91.67 1 8.33 0 0.00 0 0.00 

รวม 83 38 42.39 27 33.30 15 22.03 3 2.27 
                    ที่มา :  งานวิชาการปฐมวัย ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี  43 สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนนอก  (ระดับมัธยมศึกษำ) ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน

ครูผู้สอนที่รับ
กำรนิเทศ 

ระดับคุณภำพ 

ดีมำก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ภาษาไทย 4 1 25.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 

ภาต่างประเทศ(ครูไทย) 11 0 0.00 7 63.64 4 36.36 0 0.00 

ภาษาต่างประเทศ(ครตู่างชาติ) 15 0 0.00 4 26.67 11 73.33 0 0.00 

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 6 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 

คณิตศาสตร ์ 6 2 33.33 4 66.67 0 0.00 0 0.00 

วิทยาศาสตร ์ 7 1 14.29 1 14.29 5 71.43 0 0.00 

ศิลปะ ดนตร ี 6 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 7 4 57.14 3 42.86 0 0.00 0 0.00 

สุขศึกษาพลศึกษา 6 3 50.00 2 33.33 1 16.67 0 0.00 

รวม 68 11 19.97 29 44.16 28 35.87 0 0.00 
                         ที่มา :  ฝ่ายวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี  44 สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนภำยใน  (ระดับมัธยมศึกษำ) ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน

ครูผู้สอนที่รับ
กำรนิเทศ 

ระดับคุณภำพ 

ดีมำก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ภาษาไทย 4 1 25.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 

ภาต่างประเทศ (ครูไทย) 11 0 0.00 7 63.64 4 36.36 0 0.00 

ภาษาต่างประเทศ (ครูต่างชาติ) 15 0 0.00 4 26.67 11 73.33 0 0.00 

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 6 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 

คณิตศาสตร ์ 6 2 33.33 4 66.67 0 0.00 0 0.00 

วิทยาศาสตร ์ 7 1 14.29 1 14.29 5 71.43 0 0.00 

ศิลปะ ดนตร ี 6 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 7 4 57.14 0 0.00 3 42.86 0 0.00 

สุขศึกษาพลศึกษา 6 3 50.00 2 33.33 1 16.67 0 0.00 

รวม 68 11 19.97 26 39.40 31 40.63 0 0.00 
                         ที่มา :  ฝ่ายวิชาการ ข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2560 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 
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ตำรำงท่ี 45  ตำรำงแสดงสัดส่วนกำรวัดผลรำยวิชำพื้นฐำน ระดับประถมศึกษำ 

 

ระดับชั้น ประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6 

รำยวิชำพื้นฐำน ก่อนกลำงภำค กลำงภำค หลังกลำงภำค Portfolio ปลำยภำค 

ภำษำไทย 20 20 20 10 30 

คณิตศำสตร ์ 20 20 20 10 30 

วิทยำศำสตร์ 20 20 20 10 30 

สังคมศึกษำ  20 20 20 10 30 

สุขศึกษำ  40 10 40 - 10 

พลศึกษำ - - - - - 

ศิลปะ 40 10 40 - 10 

กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

40 10 40 - 10 

ภำษำอังกฤษ 20 20 20 10 30 

      
ตำรำงท่ี 46  ตำรำงแสดงสัดส่วนกำรวัดผลรำยวิชำพื้นฐำน ระดับมัธยมศึกษำ 
 

ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 

รำยวิชำพื้นฐำน ก่อนกลำงภำค กลำงภำค หลังกลำงภำค Portfolio ปลำยภำค 

ภำษำไทย 20 20 20 10 30 

คณิตศำสตร ์ 20 20 20 10 30 

วิทยำศำสตร์ 20 20 20 10 30 

สังคมศึกษำฯ 20 20 20 10 30 

สุขศึกษำฯ 40 10 40 - 10 

พลศึกษำ - - - - - 

ศิลปะ 40 10 40 - 10 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 40 10 40 - 10 

ภำษำอังกฤษ 20 20 20 10 30 

 
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
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รำยวิชำพื้นฐำน ก่อนกลำงภำค กลำงภำค หลังกลำงภำค Portfolio ปลำยภำค 

ภำษำไทย 25 20 25 10 20 

คณิตศำสตร ์ 25 20 25 10 20 

วิทยำศำสตร์ 25 20 25 10 20 

สังคมศึกษำฯ 25 20 25 10 20 

สุขศึกษำฯ 40 10 40 - 10 

พลศึกษำ 30 20 30 - 20 

ศิลปะ 40 10 40 - 10 

กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

40 10 40 - 10 

ภำษำอังกฤษ 25 20 25 10 20 
      

 
 

3.4 ผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 
ตำรำงท่ี 47  ตำรำงแสดงผู้เชี่ยวชำญ / ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 
ล ำดับ

ที ่
หัวข้อเรื่อง ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ 

1 - พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
- การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนให้
ยั่งยืน 
- การประเมินโรงเรียนเอกชน
สู่มาตรฐานสากลของ สช. 

คุณดรุณี     
 

ขันโท นักวิชาการฝ่าย
การศึกษามูลนิธิ
คณะเซนต์คา 
เบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

บริหารการศึกษา
ด้านหลักสูตร 

2 การต่อยอดงานวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ทั่งยืน 

ผศ.ดร.สฎายุ   
 

ธีระวณิชตระกูล รองคณบดฝี่าย
พัฒนานิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร์  
ม.บูรพา 

บริหารการศึกษา 

3 การต่อยอดงานวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ทั่งยืน 

ผศ.ดร.ปริญญา    
 

ทองสอน หัวหน้าภาควิชา
การจัดการ
เรียนรู้ 

บริหารการศึกษา
ปฐมวัย 

4 คณิตคิดเร็ว หลักสูตร เบรน
บาลานซิ่ง (ระดับอนุบาล-
ระดับมัธยมศึกษา) 

คุณคัมภีร์    แอศิริ หัวหน้าฝ่าย
วิชาการสถาบันเบ
รนบาลานซิ่ง 

ด้านการอบรมคิด
เลขเร็วหลักสูตร 
เบรนบาลานซิ่ง 

5 การใช้งานเทคโนโลยีของ คุณชนาธิป        อดุลย์อารี วิทยากรให้ การใช้งาน
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ล ำดับ
ที ่

หัวข้อเรื่อง ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ 

ผู้บริหาร 
 

ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 

ระบบปฏิบัติการ 
IOS 

6 การใช้ศิลปะอย่างมี
หลักเกณฑ์ 

น.ส.ประติมา    ธันยบูรณ์ตระกูล อาจารย์โรงเรียน
มหาวิทยาศิลปากร  

การบริหาร
วิชาการ 

7 พัฒนาการด้าน EF เด็ก
ปฐมวัยก้าวแรกสู่ความส าเร็จ 

ดร.ปิยะนันท์       หิรัญชโลธร อาจารย์
สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย 

เชี่ยวชาญด้าน
ปฐมวัย 

8  7 habits for Education คุณณัฐ    บวรปรีชาวณิช วิทยากรและที่
ปรึกษา 

- การพัฒนาภาวะ
ผู้น า 
- การฝึกอบรม
การเรียนรู้จาก
ปฏิบัติงานจริง
และการโค้ช 
- การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

9 ก้าวหน้าก้าวไกลก้าวที่ยิ่งใหญ่
สู่ ๖ ทศวรรษอัสสัมชัญ
ระยอง 

ดร.พีระ    รัตนวิจิตร รอง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

การบริหาร
การศึกษา 

10 พัฒนาทักษะ เรื่องการผูกผ้า
และประดับผ้า 

อาจารย์กนกวรรณ  เฉยสอน อาจารย์วิทยาลัย
สารพัดช่าง 

ฝีมือแรงงาน 
 

11 การใช้งานเทคโนโลยีของครู 
(Smart program) 

 

คุณชนาธิป        อดุลย์อารี วิทยากรบรรยาย
พิเศษ 

การใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ 
IOS 

12 การฝึกอบรมการดับเพลิง
ขั้นต้นให้กับพนักงาน 

คุณวรเชษฐ    
 

มาตราช วิทยากรบรรยาย
พิเศษ 

บริษัทดับเพลิง
อิมพีเรียล  จ ากัด 

13 โครงการเสริมสร้าง
อุดมการณ์รักชาติ ศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน 

นายกองตรีธารณา  
ว่าท่ีร้อยตรี น้ าเพชร  

 

คชเสน ี
สัตยารักษ ์

วิทยากรบรรยาย
พิเศษ 

วิทยากรพิเศษศูนย์
การประสารการ
ปฏิบัติที่ ๑ กอง
อ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

14 อบรมคุณค่าพระวรสารกับ
การศึกษาในโรงเรียน
คาทอลิก 

คุณพ่อวีรชน   นพคุณทอง บาทหลวงวัด
นักบุญลอเรนซ์  

นางาม จ.สระแก้ว 
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ตำรำงท่ี  48  ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – นำมสกุล/หน่วยงำน หัวข้อกำรให้ควำมรู้ 
สถิติกำรให้ควำมรู้ใน

โรงเรียนจ ำนวน
(ครั้ง)/ปี 

1 คุณ มริสา     สิงหเดช    การล้างมือ , ไข้หวัดใหญ่,อีสุกอีใส ,  
มือ เท้า ปาก (ระดับอนุบาล)    

3 

2 ทีมงานป้องกันโรคติดต่อของโรงพยาบาล
กรุงเทพฯระยอง   

การล้างมือ , ไข้หวัดใหญ่,อีสุกอีใส ,  
มือเท้า ปาก (ระดับประถม) 

2 

3 ทีมงานพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพ 
ทรีออร์   

ไข้หวัดใหญ่ , อีสุกอีใส 2 

4 ทีมงานป้องกันโรคติดต่อของโรงพยาบาล
กรุงเทพฯระยอง     

เพศศึกษาสุขอนามัย 2 

 
 
ตำรำงท่ี 49  ตำรำงแสดงสถิติกำรให้ควำมรู้แก่ครู/นักเรียน  
 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน/  ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที ่ ประเภทควำมรู้ จ ำนวนครั้ง 
1. การประกอบวิชาชีพ 1 
2. การเกษตร 0 
3. คหกรรม 0 
4. หัตถกรรม 0 
5. ศิลปะ/ดนตรี 0 
6. กีฬา 0 
7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 0 
8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 
9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 1 
10. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 6 
11. สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร 2 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 6 
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ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 1 

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 2 

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 4  
แผนการ
เรียน วิทย์ 
– คณิต    

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 4  
แผนการ

เรียน ศิลป์-
ค านวณ  

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 4  
แผนการ

เรียน ศิลป์-
ภาษาจีน 

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 4  
แผนการ
เรียน 

สุนทรียศาส
ตร์-กีฬา 

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 4  
แผนการ
เรียน 

สุนทรียศาส
ตร์-ดนตรี 

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 5  
แผนการ
เรียน วิทย์ 
– คณิต    

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 5  
แผนการ

เรียน ศิลป์-
ค านวณ  

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 5  
แผนการ

เรียน ศิลป์-
ภาษาจีน 

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 6  
แผนการ
เรียน วิทย์ 
– คณิต    

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 6  
แผนการ

เรียน ศิลป์-
ค านวณ  

ชัน้
มัธยมศึกษา

ปีที่ 6  
แผนการ

เรียน ศิลป์-
ภาษาจีน 
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บทที่ 4 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
 4.1  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
 4.2  ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.3     ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.4  ข้อมูลนักเรียน 
 4.5  การพัฒนาบุคลากร 

 
4.1 สภำพและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 

 

อำคำรสถำนที่และห้องปฏิบัติกำร 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีอาคารทั้งหมด  15   หลัง   ห้องปฏิบัติการ   34  ห้อง  แบ่งออกเป็น 
  อาคารเรียน          6 หลัง    ห้องเรียน  97  ห้อง    
  อาคารประกอบ      13 หลัง   
  ห้องปฏิบัติการ        34 ห้อง 
 
ตำรำงท่ี 50     แสดงจ ำนวนอำคำรเรียน ห้องประกอบ  ห้องเรียน ขนำดห้อง ควำมจุนักเรียน 
 
หลังที่ ชื่ออำคำร ห้อง ขนำดห้อง 

(เมตร) 
ควำมจุ 
(คน) 

จ ำนวน 
(ห้อง) 

รวมควำมจุ
(คน) 

1 อาคาร เดอ มงฟอร์ต ห้องเรียนระดับปฐมวัย 8x8  40 22 880 
  ห้องประกอบ 8x8 - 2 - 
   7x8 - 2 - 
   8x11.60 - 1 - 
   7.70x15.60 - 1 - 
   4x7 - 1 - 
   4x6 - 2 - 
   4x4 - 2 - 
2 อาคารอัสสัมชัญ ห้องเรียนระดับประถมศึกษา 6x8 45 16 720 
3 อาคารเซราฟิน ห้องเรียนระดับประถมศึกษา 6x8 45 16 720 
4 อาคารยอห์น แมรี่ ห้องเรียนระดับประถมศึกษา 

/มัธยมศึกษา 
8x8 55 21 1,155 

  ห้องประกอบ 8x8 - 5 - 
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หลังที่ ชื่ออำคำร ห้อง ขนำดห้อง 
(เมตร) 

ควำมจุ 
(คน) 

จ ำนวน 
(ห้อง) 

รวมควำมจุ
(คน) 

5 อาคารซีเมออน ห้องเรียนระดับมธัยมศึกษา 8x10 55 16 880 
  ห้องประกอบ 8x10 - 13 - 
   10x24 - 2 - 
   4x10 - 2 - 
   7.40x9.35 - 2 - 
   3.70x10 - 1 - 
   3.70x6.40 - 1 - 
6 อาคารส่ง เหล่าสุนทร ห้องเรียน 6x8 45 8 360 
  ห้องเรียน 8x8 55 1 55 
  ห้องประกอบ 4x8 - 6 - 
   8x12 - 1 - 
   10x12 - 1 - 
   10x16 - 1 - 
   4x4 - 1 - 
   4x6 - 1 - 
   5x10 - 1 - 
7 อาคารประกอบ  ห้องประกอบ 8x8  - 3 - 
 อาคารอ านวยการชั้น 1  7.50x8 - 1 - 
   4.50x8 - 2 - 
   5.90x7.50 - 1 - 
   4x4.50 - 2 - 
   3.20x8 - 1 - 
   4.30x4 - 1 - 
   4x6.10 - 1 - 
   4x6.12 - 1 - 

                        ที่มา :  ฝ่ายบรหิารทั่วไป ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
ตำรำงท่ี  51 แสดงอำคำรประกอบ ตึก 1 ชั้น  จ ำนวน 8 หลัง 
หลังที่ ชื่ออำคำร ห้อง ขนำดห้อง 

(เมตร) 
ควำมจุ 
(คน) 

จ ำนวน 
(ห้อง) 

รวมควำมจุ
(คน) 

8 อาคาร 40 ปี - - - - - 
9 อาคารปีติ มหาการุญ - - - - - 
10 อาคารแช่มนิล - - - - - 
11 อาคารปกครอง - - - - - 
12 อาคารราฟาแอล - - - - - 
13 บ้านพักพนักงาน  - - - - - 



 
138 

หลังที่ ชื่ออำคำร ห้อง ขนำดห้อง 
(เมตร) 

ควำมจุ 
(คน) 

จ ำนวน 
(ห้อง) 

รวมควำมจุ
(คน) 

2 หลัง 
14 สระว่ายน้ า 2 สระ สระใหญ่ 12.50x25 - - - 
  สระเล็ก 4x8.80 - - - 

                        ที่มา :  ฝ่ายบรหิารทั่วไป ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
ตำรำงท่ี  52 แสดงอำคำรประกอบ ตึก 2 ชั้น  จ ำนวน 3 หลัง 
หลังที่ ชื่ออำคำร ห้อง ขนำดห้อง 

(เมตร) 
ควำมจุ 
(คน) 

จ ำนวน 
(ห้อง) 

รวมควำมจุ
(คน) 

15 อาคารพระจิตเจ้า - - - - - 
16 อาคารหลุยส์มารี - - - - - 
17 บ้านพักภราดา - - - - - 
                        ที่มา :  ฝ่ายบรหิารทั่วไป ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 

ตำรำงท่ี  53 แสดงอำคำรประกอบ ตึก 4 ชั้น  จ ำนวน 1 หลัง 
หลังที่ ชื่ออำคำร ห้อง ขนำดห้อง 

(เมตร) 
ควำมจุ 
(คน) 

จ ำนวน 
(ห้อง) 

รวมควำมจุ
(คน) 

18 อาคารมารีย์ - - - - - 
                        ที่มา :  ฝ่ายบรหิารทั่วไป ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 
  

ตำรำงท่ี  54 แสดงห้องปฏิบัติกำรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
ล ำดับ แหล่งเรียนรู้ จ ำนวน(ห้อง) 

1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 
2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 4 
3 ห้องศิลปะ 1 
4 ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 4 
5 ห้องวิชาการ 1 
6 ห้องปกครอง 1 
7 ห้องกิจกรรม 1 
8 ห้องดนตรีไทย 2 
9 ห้องดนตรีสากล 2 
10 ห้องนาฏศิลป์ 1 
11 ห้องพลานามัย 1 
12 ห้องพัฒนาศักยภาพ 1 
13 ห้องพยาบาล 1 
14 ห้องสื่อการเรียนการสอน 1 
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ล ำดับ แหล่งเรียนรู้ จ ำนวน(ห้อง) 
15 ห้องภาษาจีน 1 
16 ห้องสมุดท่ัวไป/ภาษาต่างประเทศ  3 
17 ห้องภาพยนตร์ 1 

                        ที่มา :  ฝ่ายบรหิารทั่วไป ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 

 

ตำรำงท่ี  55 แสดงสนำมกีฬำ ภำยในโรงเรียน 
ล ำดับ สนำมกีฬำ จ ำนวน 

1 สระว่ายน้ า (สระใหญ่) 1 
2 สระว่ายน้ า (สระเล็ก) 1 
3 สนามฟุตบอล 1 
4 สนามเซปักตะกร้อ 2 
5 สนามบาสเกตบอล 3 
6 สนามแบดมินตัน 3 
7 สนามเปตอง 3 
8 สนามเทนนิส 2 
9 สนามปิงปอง 17 
10 โรงยิม 1 

รวม 34 
                        ที่มา :  ฝ่ายบรหิารทั่วไป ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 
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4.2 ทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 

ปริมำณสื่อ/อุปกรณ์ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดสรรสื่อการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาให้บริการแก่ครูเพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรผลิตสื่อส าหรับการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
เรียนการสอนดังนี้ 
 
ตำรำงที่   56 แสดงอุปกรณ์เทคโนโลยี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

รำยกำรอุปกรณ์เทคโนโลยี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน (เครื่อง) 
1. เครื่องถ่ายเอกสาร 5 
2. เครื่องก๊อปปี้ปริ้น 2 
3. เครื่องโปรเจคเตอร์ 18 
4. โทรทัศน์ (ทุกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ตามอาคารต่าง ๆ) 106 
5. ชุดปฏิบัติการภาษา 50 
6. อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ อัตราส่วนการใช้งาน 1 ชุด ต่อนักเรียน  3  คน 
7. เครื่องดนตรีสากล ส าหรับวงดุริยางค์ อัตราส่วนในการใช้งาน 1 : 1 
8. เครื่องดนตรีสากล ส าหรับนักเรียน อัตราส่วนในการใช้งาน 1 : 1 
9. เครื่องดนตรีไทย อัตราส่วนในการใช้งาน 1 : 1 
10. อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบาสเกตบอล , ลูกวอลเล่ย์บอล , ลูก

ฟุตบอล 
อัตราส่วนในการใช้งาน 1 : 1 

 
 

แหล่งกำรเรียนรู้ภูมิทัศน์ท้องถิ่นและกำรใช้ 
  

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้อง
ประกอบการเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ห้องสมุด 
ห้องสมุด ( ประถม ) อาคารหลุยส์มารี   ขนาด  4 x 22.5 และ 8 x 27  ตารางเมตร  
ห้องสมุด ( มัธยม ) อาคารซีเมออน   ขนาด  10 x 24 ตารางเมตร   
ห้องสมุด (อนุบาล) อาคารเดอมงฟอร์ต ขนาด  8 x 12  ตารางเมตร  
จ านวนหนังสือในห้องสมุดมีทั้งสิ้น 23,303   เล่ม  
จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  832  คนต่อวันคิดเป็น
ร้อยละ 48.71  ของนักเรียนทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  691  คนต่อวันคิดเป็นร้อย
ละ 54.66  ของนักเรียนทั้งหมด 
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ตำรำงท่ี  57 แสดงสถิติจ ำนวนนักเรียน(รำยเดือน)ใช้บริกำรห้องสมุดระดับประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560  
  จำกจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด    
 

เดือน 
จ ำนวน
(วัน) 

จ ำนวนนักเรียนผู้เข้ำบริกำรห้องสมุด(ครั้ง) / 
ระดับชั้น 

รวมนักเรียน
เข้ำใช้
บริกำร 
(ครั้ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

พฤษภำคม’60 12 2,845 2,989 2,768 2,968 3,102 2,985 17,657 87.79 

มิถุนำยน 22 3,814 4,125 5,524 5,598 5,701 5,890 30,652 83.13 

กรกฎำคม 19 3,789 3,898 4,805 4,875 4,896 4,978 27,241 85.54 

สิงหำคม 21 4,125 4,278 5,558 5,659 5,758 5,821 31,199 88.64 

กันยำยน 21 4,536 4,598 5,648 5,801 5,895 5,921 32,399 92.05 

ตุลำคม 6 898 995 778 859 2,274 2,387 8,191 81.45 

พฤศจิกำยน 22 3,854 4,368 5,011 5,165 5,023 5,212 28,633 77.65 

ธันวำคม 18 2,985 3,215 4,796 5,024 5,298 4,995 26,313 87.22 

มกรำคม’61 20 3,245 3,578 4,302 5,528 5,320 4,998 26,971 80.46 

กุมภำพันธ์ 20 2,975 4,223 4,172 5,212 4,995 5,165 26,742 79.77 

รวมทั้งสิ้น 255,998 84.37 
ที่มา :  งานห้องสมุดระดับประถม ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 
        จากตารางที่ 57  พบว่าสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด  ปรากฏว่ามีจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดระดับ
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560  คิดเป็นร้อยละ  84.37  โดยเดือนกันยายน 2560 มีนักเรียนเข้าใช้บริการมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92.05 และเดือนที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ 77.65 
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ตำรำงท่ี  58 แสดงสถิติจ ำนวนนักเรียน(รำยเดือน)ใช้บริกำรห้องสมุดระดับมัธยมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560  
  จำกจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด   1,347    คน   

 

เดือน จ ำนวน(วัน) จ ำนวนที่เข้ำใช้ ร้อยละ 
พฤษภาคม 12 12,736 78.79 
มิถุนายน 22 23,675 79.89 
กรกฎาคม 19 20,480 80.02 
สิงหาคม 21 23,405 82.74 
กันยายน 21 23,529 83.18 
ตุลาคม 6 6,003 74.28 

พฤศจิกายน 22 24,498 82.67 
ธันวาคม 18 20,810 85.83 
มกราคม 20 22,956 85.21 

กุมภาพันธ์ 20 22,772 84.53 
รวม 181 200,864 81.71 

ที่มา :  งานห้องสมุดระดับมัธยม ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 

 จากตารางที่ 58  สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดมัธยม ปีกาศึกษา 2560   มีนักเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดคิดเป็นร้อยละ 81.71 โดย เดือนธันวาคมมีนักเรียนเข้าใช้บริการมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 85.83  และ
เดือนที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุดคือ เดือนตุลาคม คิดเป็นร้อยละ 74.28 
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2. ห้องปฏิบัติกำร 

ตำรำงท่ี 59  แสดงจ ำนวนห้องปฏิบัติกำร มีทั้งหมด   45    ห้อง   
ที ่ ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน(ห้อง) 
1 ห้องคอมพิวเตอร์ 6 
2 ห้องวิทยาศาสตร์ 8 
3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 10 
4 ห้องศิลปะ 1 
5 ห้องนาฏศิลป์/ดนตรี 12 
6 ห้องพยาบาล 1 
7 ห้องศาสนสัมพันธ์ 1 
8 ห้องแนะแนว 1 
9 ห้องพละ 1 
10 ห้องลูกเสือ 1 
11 ห้องสมุด 3 

             ที่มา :  ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2561 
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3. คอมพิวเตอร์ 

ตำรำงท่ี 60  แสดงจ ำนวนกำรใช้งำนของคอมพิวเตอร์และห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน  (เครื่อง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 290 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 552 
3.  ใช้ในการบริหาร 262 

 ที่มา :  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา 2560 เฉลี่ย 558 คนต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ 18.77  ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

ตำรำงท่ี   61 แสดงแหล่งเรียนภำยในโรงเรียนและสติกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง สถิติกำรใช้ (ครั้ง/ปี) 

1) ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารหลุยส์ มารี 253,487 
2) สวนสุนทรภู่ ติดก าแพงฝั่งประตู 1 ไม่มีการบันทึกการใช้ 
3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ชั้นล่าง อาคารยอห์นแมรี่ 636 
4) สวนหิน ข้างห้องพยาบาล 

อาคารหลุยส์ มารี 
ไม่มีการบันทึกการใช้ 

5) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1   ชั้น 1 อาคารยอห์นแมรี่  
(28 คาบ:ภาคเรียน) 

1,064 

6) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2  ชั้น 1 อาคารยอห์นแมรี่ 
(31 คาบ:ภาคเรียน) 

1,178 

7) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ข้างห้องฝ่ายปกครอง ไม่มีการบันทึกการใช้ 
 ที่มา :  งานวิชาการระดับประถม ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  

 

ตำรำงท่ี 62 แสดงแหล่งเรียนภำยนอกโรงเรียนและสติกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
ระดับชั้น ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง สถิติกำรใช้ 

(ครั้ง/ปี) 
อ.1 บริเวณโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ

ระยอง 
1 

อ.2 พัทยา ดอลฟินเวิล์ด ต าบลห้วยใหญ่  
อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี

1 
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ระดับชั้น ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง สถิติกำรใช้ 
(ครั้ง/ปี) 

อ.3 สวนนงนุช ต าบลนาจอมเทียน  
อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ี

1 

Smart Program  
Grade 1-6 / 

ประถมศึกษาปีที่ 4 

บ้านกลับหัว Upside down ต าบลนาจอมเทียน 
อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ี

2 

Smart Program  
Grade 1-6 / 

ประถมศึกษาปีที่ 2/ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 

Swiss Sheep Farm Pattaya ต าบลนาจอมเทียน 
อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ี

3 

ประถมศึกษาปีที่ 1 สวนนงนุช พัทยา ต าบลนาจอมเทียน 
อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ี

1 

ประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านเด็กก าพร้าจริงใจ ต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 

1 

ประถมศึกษาปีที่ 3 หมู่บ้านวัฒนธรรมไทธานี  ต าบลบางเสร่  
อ าเภอสัตหีบ  
จงัหวัดชลบุร ี

1 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ(สอ.รฝ.) 
ต าบลสัตหีบ  
อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ี

1 

ประถมศึกษาปีที่ 6 /
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

บ้านบุญชู ต าบลพลูตาหลวง 
อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ี

2 

ประถมศึกษาปีที่ 6 /
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เวิลด์ ออฟ เอนเตอร์เม้นท์ เมืองพัทยา  
อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี

2 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา-บ้านเด็กตาบอดผู้
พิการซ้ าซ้อน 

รามอินทรา บางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซาฟารีเวิลด์ แขวงคลองสามวา  
เขตสามวานอก 

กรุงเทพมหานคร 

1 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 
 

1 
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ระดับชั้น ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง สถิติกำรใช้ 
(ครั้ง/ปี) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท้องฟ้าจ าลอง แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

1 

มัธยมศึกษาปทีี่ 4 หมู่บ้านเด็กโสละ ต าบลบางปูใหม่  
อ าเภอเมือง   

จงัหวัดสมุทรปราการ 

1 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 เมืองโบราณ ต าบลบางปูใหม่  
อ าเภอเมือง   

จงัหวัดสมุทรปราการ 

1 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณ ต าบลเขาวัว  
อ าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 

1 

มัธยมศึกษาปีที ่5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ต าบลคลองขุด  
อ าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 

1 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนตะเคียนงาม ต าบลปากน้ ากระแส 
อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

1 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่า
และระบบนิเวศ ปตท. 

ต าบลป่ายุบใน  
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

1 

ที่มา :  งานวิชาการระดับอนุบาล/ประถม/มัธยม ข้อมลู ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
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4.3 ข้อมูลผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
ตำรำงท่ี 63  แสดงข้อมูลผู้บริหำร ครู ครูสนับสนุนและเจำ้หน้ำที่ ปีกำรศึกษำ 2560  

 
บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน

(ไทย) 
ครูผู้สอน
(ต่ำงชำติ) 

ครู
สนับสนุน
กำรสอน 

บุคลำกร 
ทำง

กำรศึกษำ 

ครู
อัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2560 1 171 53 25 2 13 22 

                   ที่มา :  งานธุรการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตำรำงท่ี 64   แสดงข้อมูลวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ 
  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 
บุคลากร 

ระดับกำรศึกษำ 
ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญำ

ตรี 
ประกำศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

รวม 

ผู้บริหำร - - - - - - 1 1 
ครูผู้สอน - - - 122 30 18 1 171 
ครูสนับสนุนกำร
สอน 

1 - 1 7 12 4 - 25 

ครูต่ำงชำติ - - - 51 - 1 1 53 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ - - - 2 - - - 2 
ครูอัตรำจ้ำง - - 1 10 - - - 11 

0%

60%
18%

9%

1%
4% 8%

แผนภูมิแสดงข้อมูลผู้บริหำร ครู ครูสนับสนุนและเจ้ำหน้ำท่ี 
ปีกำรศึกษำ 2560

ผู้บริหาร ครูผู้สอน(ไทย) ครูผู้สอน(ต่างชาติ) ครูสนับสนุนการสอน บุคลากร ทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ
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บุคลากร 

ระดับกำรศึกษำ 
ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญำ

ตรี 
ประกำศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

รวม 

พี่เลี้ยง 1 1 5 2 - - - 9 
เจ้ำหน้ำที่อัตรำจ้ำง 2 3 7 1 - - - 13 

รวม 4 4 14 195 42 23 3 285 
คิดเป็นร้อยละ 1.40 1.40 4.91 68.42 14.74 8.07 1.05  

                   ที่มา :  งานธุรการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
 

 

 
 

 

ตำรำงท่ี 65   สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
               
ครูที่ได้รับกำรบรรจุ 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห์) 

1. ปฐมวัย 14 25 
2. การประถมศึกษา 16 20 
3. ภาษาไทย 11 20 
4. สังคมศึกษา 12 20 
5. วิทยาศาสตร์ 16 20 
6. คณิตศาสตร์ 8 20 
7. ภาษาอังกฤษ 17 20 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 18 20 
9. เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 20 
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สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห์) 

10. คหกรรม 3 20 
11. การจัดการทั่วไป 1 20 
12. ศิลปะ/จติกรรม 4 20 
13. หลักสูตรและการสอน 4 20 
14. คอมพิวเตอร์ 9 20 
15. ดนตรี/นาฎศิลป์/ดุริยางค์ 13 20 
16. ภาษาจีน 3 21 
17. บริหารการศึกษา 1 20 
18. วัดผลประเมินผล 1 18 
19. จิตวิทยา 1 20 
20. การบัญชี 2 20 
21. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 1 25 
22. การศึกษาพิเศษ 1 25 
23. บริหารธุรกิจ 1 25 
24. รัฐประศาสนศาสตร์ 1 25 
25. การศึกษา 4 20 
26. การตลาด 1 5 
27. การแนะแนว 1 5 
28. บรรณารักษ์ 1 5 

รวม 168 19 
                   ที่มา :  งานธุรการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 
ครูอัตรำจ้ำง 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห์) 

1. คณิตศาสตร์ 1 25 
2. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 25 
3. ภาษาไทย 2 21 
4. คหกรรม 1 21 
5. ภาษาอังกฤษ 1 20 
6. ศิลปศึกษา 1 18 
7. การประถมศึกษา 1 5 
8. สุขศึกษา 1 5 
9. สังคมวิทยา/มนุษย์วิทยา 1 5 

รวม 10 16 
                   ที่มา :  งานธุรการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
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   ตำรำงท่ี 66  รำงวัลสถำนศึกษำ ผู้บริหำรและครู ปีกำรศึกษำ 2560 
ประเภท รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 

สถำนศึกษำ   
โล่เกียรติคุณ  เนื่องจากจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพเพ่ือพัฒนาเด็ก และเยาวชน
ในจังหวัดระยองมากกว่า 50 ปี  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สมาคมการศึกษา
เอกชนจังหวัดระยอง  

ผู้บริหำร   
ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนดีเด่น ( Opec 
administrator award 2017 )  

กระทรวงศึกษาธิการ@ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  

ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนดีเด่น งานสัปดาห์วัน
การศึกษาเอกชน ประจ าปี
การศึกษา 2560  

กระทรวงศึกษาธิการ@ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  

ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ได้สนับสนุนการด าเนินงานการ 
บูรณาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนปากน้ าประแส อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 
2560  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

ด้ำนคร ู   
นางสิรินุช ทัตตะพันธุ์  รางวัลรองชนะเลิศ การปั้นดินน้ ามัน

ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง
เขต 1  

นางสาวอาภาภรณ์ วิรุตม์พงศ์สกุล  รางวัลดีเยี่ยม โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับเด็กเล็ก  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  

นางสาวโกสุม มั่นคง  รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
แข่งขันร้องเพลงจีน  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

นายกฤช ศิลปชัย  
นายณัฐพล สิทธิพรรณโยธา  

รางวัลชนะเลิศ รายการTo Be 
Number 1 MPR Music Contest 
6  

ชมรมสมาคมกลุ่มโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก  

นางเยาวลักษณ์ บรรเทิงใจ  รางวัลเหรียญทองแดงและชมเชย 
การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 
2560  

Asian Science and 
Mathematics Olympaid ASMO  

นายกฤช ศิลปชัย  รางวัลชนะเลิศ รายการ Bao 
Young Blood  

มูลนิธิคาราบาวแดงร่วมกับบริษัท
เวิร์คพ้อยเอนเตอร์เทนเมนท์  

นางศันสนียา ข ากลัด  รางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร ์
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณติศาสตร์และ

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภท รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 
วิทยาศาสตร ์TEDEL ประจ าป ีพ.ศ. 
2560  

(สสวท.) 

 รางวัลเหรียญทองแดงและรางวัล
ชมเชยรายการ ASMO คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 
2560  

Asian Science and 
Mathematics Olympaid ASMO  

 การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  
(สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2560  

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  

นางสาวพิชชา สกนธวัฒน ์ รางวัลเหรียญทองและเหรียญ
ทองแดง รายการการแข่งขัน 
SEAMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก 
ประจ าปี 2560  

Southeast Asian Mathematical 
Olympiad SEAMO  

 รางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชย 
รายการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 
18/2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  
 

 รางวัลชมเชย การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
TEDEL ประจ าปี พ.ศ. 2560  

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  

 รางวัลเหรียญทองแดงและรางวัล
ชมเชยรายการ ASMO คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 
2560  

Asian Science and 
Mathematics Olympaid ASMO  

นางสาวกัญญ์ภัทร์ ชัชวาลธิตวิัฒน์  รางวัลเหรียญทองแดง โครงการพฒันา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560  

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)  

นางสาวกัญญ์ภัทร์ ชัชวาลธิตวิัฒน์ รางวัลเหรียญเงิน การสอบ Math- 
Eng Contet ( MEC ) ครั้งที ่
3/2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

 รางวัลเหรียญทองและเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันชิงแชมป์การ
คิดและแก้ป้ญหาคณิตศาสตร์ ครัง้ที่ 
18/2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

 รางวัลเหรียญเงินและเหรียญ
ทองแดงรายการ ASMO 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก ประจ าปี 2560  

Asian Science and 
Mathematics Olympaid ASMO  
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ประเภท รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 
นายอโรชา  สุภานิชย ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การ

แข่งขันสร้างและบังคับเรือเบาะ
อากาศ Hover craft  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยา
เขตศรีราชา  

 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ
บินบรรทุกสัมภาระ (ระดับเขต
พ้ืนที่)  

สพฐ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

 รางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชย 
รายการการแข่งขันอากาศยาน
บังคับวิทยุบินบรรทุกสัมภาระ
(ระดับภาค)  

สพฐ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  

นางดวงเดือน พัฒนภูทอง  
นายมาโนช พรหมจรรย์  

รางวัลชมเชย รายการการประกวด
วาดภาพสดบางแสนสร้างศิลป์
ประจ าปีการศึกษา 2561  

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบัน
พัฒนาศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท 
ไลฟ์แอนด์ลีฟวิ่ง  

นายสมยศ สุขาล  รางวัลเหรียญทอง รายการกีฬา
นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 
39 คัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน
ที ่(2)  

กรมพลศึกษา ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ  

นายประสงค์ รอดคลองตัน  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์  

กระทรวงศึกษาธิการ  

นายวิลาศ ศิริพันธ์  รางวัลเหรียญทอง ในรายการการ
แข่งขันเพลงคุณธรรมระดับมัธยม
ต้น  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ( สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ)  

 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนงานชุมนุม
ลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศ
อังกฤษจากท่ัวประเทศ  

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

นายเกรียงไกร คงเมือง  
นายราม วิเศษสุวรรณ  

รางวัลเหรียญทอง รายการ ACT 
MUSICE FESTIVALS 2017  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  

นางสาวปิยทิพย์ เชียงอุทัย  รางวัลรองชนะเลิศระดับภาค
ตะวันออก การแข่งขันการประกวด
การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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ตำรำงท่ี  67 แสดงข้อมูลวุฒิกำรศึกษำพนักงำน  ปีกำรศึกษำ 2560                   
วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ปริญญำตรี 1 1.25 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 1 1.25 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 1 1.25 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 7 8.75 
มัธยมศึกษำตอนต้น 17 21.25 
ประถมศึกษำตอนปลำย 31 38.75 
ประถมศึกษำตอนต้น 18 22.5 
ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 4 5.00 

รวม 80  
             ที่มา :  ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2561 

 

 
 

ตำรำงท่ี  68 แสดงข้อมูลภำระงำนพนักงำน  ปีกำรศึกษำ 2560                   
วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ซ่อมบ ารุง 8 10.00 
สโตร์ช่าง 1 1.25 
อาคารสถานที่ 27 33.75 
อาคารสถานที่ (อนุบาล) 3 3.75 
โภชนาการ 36 45.00 
บ้านอธิการ 2 2.50 
ขับรถ 3 3.75 

รวม 80  
             ที่มา :  ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2561 
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4.4 ข้อมูลนักเรียน 
 

ตำรำงท่ี  69 รำยงำนสถิติแสดงจ ำนวนนักเรียนชำย – หญิง  ปีกำรศึกษำ  2560  
  ตั้งแต่ชั้น : อนุบำลปีที่ 1  ถึง : มัธยมศึกษำปีที่  6 

              

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม(คน) เพศ 
ชำย หญิง 

อนบุาลปีที ่1  121 100 221 

อนบุาลปีที่ 2  118 121 239 

อนบุาลปีที ่3  136 100 236 

รวม 375 321 696 
ประถมศึกษาปีที่ 1 157 123 280 
ประถมศึกษาปีที่ 2 164 111 275 
ประถมศึกษาปีที่ 3 148 123 271 
ประถมศึกษาปีที่ 4 150 122 272 
ประถมศึกษาปีที่ 5 178 108 286 
ประถมศึกษาปีที่ 6 170 124 294 

รวม 967 711 1,678 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 161 120 281 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 172 67 239 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 159 82 241 

รวม 492 269 761 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 108 84 193 
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ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม(คน) เพศ 
ชำย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 116 74 190 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 118 86 204 

รวม 342 244 586 
รวมทั้งสิ้น 2,176 1,572 3,721 

 
       ที่มา :  งานทะเบียนข้อมลู ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

  
 
ตำรำงท่ี 70 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับอนุบำล ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558-2560 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
อนุบำล 1 138 90 228 108 110 218 121 100 221 
อนุบำล 2 131 100 231 140 96 236 118 121 239 
อนุบำล 3 131 87 218 133 107 240 136 100 236 
รวมทั้งสิ้น 400 277 677 381 313 694 377 323 696 

                    ที่มา :  งานทะเบียนข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
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ตำรำงท่ี 71 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558-2560 
 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 145 125 270 161 108 269 157 123 280 
ประถมศึกษำปีที่ 2 149 111 260 147 122 269 164 111 275 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 182 108 290 151 117 268 148 123 271 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 165 126 291 183 109 292 150 122 272 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 181 138 319 169 124 293 178 108 286 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 209 75 284 179 138 317 170 124 294 

รวมทั้งสิ้น 1,031 683 1,714 990 718 1,708 967 711 1,678 
                    ที่มา :  งานทะเบียนข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 
 

 
 
 
ตำรำงท่ี 72 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558-2560 
 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 163 84 247 173 69 242 161 120 281 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 139 86 225 163 89 252 172 67 239 



 
157 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 160 65 225 136 86 222 159 82 241 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 128 88 216 121 72 193 108 84 192 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 87 63 150 120 88 208 116 74 190 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 110 61 171 86 61 147 118 86 204 

รวมทั้งสิ้น 787 447 1,234 799 465 1,264 834 513 1,347 
                    ที่มา :  งานทะเบียนข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
158 

4.5  กำรพัฒนำบุคลำกร 
 
 
ตำรำงท่ี  73     สรุปกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนผู้บริหำร ปีกำรศึกษำ 2560 

ล ำดับ
ที ่

เรื่อง สถำนที ่

ผู้เข้ำอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวนครูที่
ได้รับกำรอบรม

(คน) 

จ ำนวนครูที่
เข้ำอบรม

(คน) 
1 สัมมนาประจ าปี2560และร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
โรงแรมเอเชียพัทยา 13 2 5 

2 ประชุมอนุกรรมการงานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิ 

มูลนิธิเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

5 5 100 

3 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วม
บริหารประจ าปีการศึกษา2560 

ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนเซนต์คา 

เบรียล 

13 13 100 
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ตำรำงท่ี 74 สรุปกำรพัฒนำบุคลำกร (จ ำนวนคน-ชั่วโมง อบรม สัมมนำ)  ปีกำรศึกษำ 2560  
  (กำรอบรมภำยในสถำนศึกษำ) 

ล ำดับ
ที ่

เรื่อง สถำนที่ 

ผู้เข้ำอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวนครู 
ที่ต้องได้รับกำร

อบรม (คน) 

จ ำนวนครู 
ทีเ่ข้ำอบรม

(คน) 
1 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หอประชุมอาคาร 40 ปี  

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
44 21 48 

2 การต่อยอดงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ยั่งยืน 

หอประชุมอาคาร 40 ปี 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

227 178 78.41 

3 อบรม 7 habbit  Education 
 

หอประชุมอาคาร 40 ปี 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

227 227 100 

4 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน 
 

หอประชุมอาคาร 40 ปี 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

227 214 94.27 

5 คณิตคิดเลขเร็วหลักสูตร 
(ระดับอนุบาล-ประถม) 
 

ห้องประชุม 2  
อาคารส่งเหล่าสุนทร 

โรงเรียนอสัสมัชัญระยอง 

45 45 100 

6 การประกันคุณภาพภายใน หอประชุมอาคาร 40 ปี โรง
เรียนอัสสัมชัญระยอง 

227 210 92.51 

7 อบรมจินตคณิตหลักสูตรปฐมวัย 
 

ห้องประชุมอาคาร  
เดอ มงฟอร์ต   

โรงเรียนอสัสมัชัญระยอง 

51 51 100 

8 อบรมการพัฒนาการด้าน EFเด็ก
ปฐมวัยก้าวแรกสู่ความส าเร็จ 

ห้องประชุมอาคาร  
เดอ มงฟอร์ต   

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

51 51 100 

9 ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวที่ยิ่งใหญ่ 
สู่ ๖ ทศวรรษ อัสสัมชัญระยอง  

ณ ศักดิ์สายธารรีสอร์ท    
จ.ระยอง 

80 80 100 

10 อบรมโครงการเสริมสร้าง
อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน 

หอประชุมอาคาร 40 ปี  
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

227 187 82.37 

11 อบรมการใช้ศิลปะอย่างมี
หลักเกณฑ์ 
 

ห้องประชุม 1  
อาคารส่งเหล่าสุนทร 

โรงเรียนอสัสมัชัญระยอง 

9 9 100 

12 อบรมการจัดท าหลักสูตรปฐมวัย ห้องประชุม 2 
อาคารส่งเหล่าสุนทร 

โรงเรียนอสัสมัชัญระยอง 

44 43 97.27 

13 อบรมคุณค่าพระวรสารกับ
การศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก 

หอประชุมอาคาร 40 ปี 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

230 222 97 

14 การประเมินโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากลของ สช. 

หอประชุมอาคาร 40 ปี 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

230 199 87 

                    ที่มา :  งานพัฒนาบุคลากร ณ วันท่ี 28 เมษายน 2561 
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ตำรำงท่ี  75 สรุปกำรพัฒนำบุคลำกร (จ ำนวนคน-ชั่วโมง อบรม สัมมนำ) ปีกำรศึกษำ 2560  
  (กำรอบรมภำยนอกสถำนศึกษำ) 

ล ำดับ
ที ่

เรื่อง สถำนที ่

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวนครู 
ที่ต้องได้รับกำรอบรม (คน) 

จ ำนวนครู 
ทีเ่ข้ำอบรม

(คน) 
1 โครงการชี้แจงให้ความรู้งาน

ประกันสังคม ประจ าปี
การศึกษา 2560 

โรงแรม  คามิโอ้ 2 2 100 

2 การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานตามแนวทาง
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย 
 

นานมีบุ๊ค  เฮ้า 51 2 3.92 
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ล ำดับ
ที ่

เรื่อง สถำนที ่

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวนครู 
ที่ต้องได้รับกำรอบรม (คน) 

จ ำนวนครู 
ทีเ่ข้ำอบรม

(คน) 
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หน่วยงานอภิบาล 
ครั้งที่1/60 

ณ มูลนิธิเซนต์คา 
เบรียลแห่งประเทศไทย 

22 2 9.09 

4 ฟ้ืนฟูจิตใจครูองค์กร
คาทอลิก เรื่อง การอภิบาล
เยาวชนในยุค 4.0 

ณ ทีเฮ้าส์  บางคล้า 
จ. ฉะเชิงเทรา 

22 3 13.63 

5 ประชุมชี้แจงสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้าง
งานคนพิการ 

โรงแรมโกลเด้นซิติ้ 9 1 11.11 

6 การประชุมแก้ไขต ารากลาง
ภาษาอังกฤษ 4 รายวิชา 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ
และนันทนาการ 

6 6 100 

7 สัมมนา หัวข้อนักการศึกษา
กับเรื่องน่ารู้สิทธิเด็ก 

อาคารมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

2 2 100 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครู
สนุกคิดไขความลับสอนวิทย์
ด้วยการทดลองสุดท้าทาย 

นานมีบุ๊ค 43 
(ครูอนุบาล) 

2 4.65 

9 อบรมเชิงปฎิบัติการงาน
ด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน 

ณ ห้องประชุม สพป.
ระยอง เขต 1 

14 14 100 

10 อบรมเทคนิคการสอน
STEMส าหรับอาจารย์ใน
โครงการ EF,MEF 

ณ โรงแรมโกลเด้นซิติ้ อ.
เมือง จ.ระยอง 

11 3 27.27 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการรักษ์
ภาษาไทย 

ณ ห้องประชุม 
วิทยาลัยเทคโนโลยี 

ไออาร์ซีพี 

11 11 100 

12 ปฐมนิเทศครูใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ณ ศูนย์วิชาการและ 
นันทนาการเซนต์คาเบรียล 

15 2 13.33 

13 อบรมเรื่องสิทธิ
ประกันสังคมควรรู้ 60 

ณ โรงแรมสตาร์  
จังหวัดระยอง 

9 1 11.11 

14 สัมมนาเรื่องการจัด
การศึกษาตามแนวมงฟอร์ต
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (2-4 
ต.ค.60) 
 

ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล   13 13 100 
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ล ำดับ
ที ่

เรื่อง สถำนที ่

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวนครู 
ที่ต้องได้รับกำรอบรม (คน) 

จ ำนวนครู 
ทีเ่ข้ำอบรม

(คน) 
15 อบรมการใช้โปรแกรม

รายงานผลการแข่งขันผ่าน
ระบบออนไลน์งาน
ศิลปหัตถหกรรม 

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อ
เสียนมีสบาย 

2 1 50 

16 ฟังการเสวนา “ประเทศไทย
ต้องการนักเรียนแบบไหน
ในปี2575” 

ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อัสสัมชัญ 

ถนนเจริญกรุง 

13 8 61.53 

17 การประชุมแนวทางการ
ด าเนินงานนิเทศและวิจัย 

ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

7 7 100 

18 อบรมหลักสูตรแกนกลาง
ฉบับปรับปรุงพ.ศ 2560 
การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดท า
ข้อสอบกลาง 8 โรงเรียน 

ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

5 5 100 

19 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้บรรลุมาตรฐาน
ตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระ 

ณ ห้องแกรนด์ 
บอลรูม (ทาวน์ อิน ทาวน์ 

พัทยา) 

14 
 

14 100 

20 ประชุมการวางแผนการ
ขับเคลื่อนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดระยอง 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 
อาคาร บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

3 2 66.66 

21 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการ
ปฏิบัติไวโอลิน 

ห้องแสดงดนตรีชั้น 11 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 

13 2 15.38 

22 อบรมครสูอนภาษาจีนสัญชาติ
ไทย “Improving Chinese 
Teacher” 

ณ มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภมู ิ

5 3 60 

23 โครงการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะตามแนวคิดการ
พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่ง
มวลชน 

ห้องประชุมสร้อยเพชรชั้น 2 
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 

3 2 66.66 

24 เข้าร่วมรบัฟังการน าเสนอด้วย
วาจา 

โรงเรียนก าเนิดวิทย ์ 9 1 11.11 

25 เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ณ ห้องประชุมภักดีศรสีงคราม 
ศาลากลางจังหวัดระยอง 

9 1 11.11 
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ล ำดับ
ที ่

เรื่อง สถำนที ่

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวนครู 
ที่ต้องได้รับกำรอบรม (คน) 

จ ำนวนครู 
ทีเ่ข้ำอบรม

(คน) 
26 ฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ 

ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การ
ฝึกอบรมลูกเสือ(A.L.T.C) 

ค่ายวชิราวุธ  อ าเภอศรรีาชา 
จังหวัดชลบุร ี

60 1 1.66 

27 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาพันธ์สมาคมครั้งท่ี 4 

ณ หอประชุมอาเวมารีอา ช้ัน 4 
อาคาร สิรินธร โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา 

13 1 7.69 

28 เข้าร่วมอบรมTraining the 
Trainer 

ณ อ าเภอ หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

9 2 22.22 

29 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 

ณ โรงแรมโกลเด้นซติิ้ จังหวัด
ระยอง 

3 2 66.66 

30 การประชุมก าหนดแนวทาง
พัฒนาต ารากลางวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

ณ ห้องประชุมอาคารมลูนิธิ 
คณะเซนต์คาเบรียล 

5 5 100 

31 การพัฒนาการศึกษาเอกชนใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
จังหวัดชลบุร ี

13 1 7.69 

32 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงาน
อภิบาล 

ณ หาดหฤทัย อ าเภอ ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุร ี

20 4 4.65 

33 ทิศทางเป้าหมายการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ณ  โรงแรมโกลเด้นซติิ้ จังหวัด
ระยอง 

43 2 4.65 

                    ที่มา :  งานพัฒนาบุคลากร ณ วันท่ี 28 เมษายน 2561 
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ตำรำงท่ี  76       ศึกษำดูงำนในประเทศ ปีกำรศึกษำ 2560 

ล ำดับ
ที ่

เรื่อง สถำนที่ 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวนครู 
ที่ต้องได้รับกำรอบรม 

(คน) 

จ ำนวนครู 
ทีเ่ข้ำอบรม

(คน) 
1 STEM Robotics Education   

(6 กันยายน 2560) 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 

บางรัก   
6 6 100 

2 พัฒนาและส่งเสริมความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
Cambridge  ก าหนด เพื่อเตรียม
และศึกษาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ IGCSE (6 พฤศจิกายน 
2560 

ณ โรงเรียน ลานนา จังหวัด
เชียงใหม่ 

6 6 10 

3 โครงการวิทยาศาสตร์  
(30 มกราคม 2561) 

ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
จังหวัดระยอง 

4 4 100 

4 จัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 การ
มุ่งเน้นสมรรถภาพสาขาวิชาชีพ 
และการจัดกิจกรรม ความถนัด
และความสนใจเฉพาะทาง 

ณ โรงเรียนแสงทอง 
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

4 4 100 
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ตำรำงท่ี  77       ศึกษำดูงำนในประเทศ ปีกำรศึกษำ 2560 

ล ำดับ
ที ่

เรื่อง สถำนที ่

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวนครู 
ที่ต้องได้รับกำรอบรม (คน) 

จ ำนวนครู 
ทีเ่ข้ำอบรม

(คน) 
1 ทัศนศึกษาดูงานการจัด

การศึกษาของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย ที่เมืองฉงฉ่ิง 
ณ ประเทศสาธารณ
ประชาชนจีน (ท า MOU) 

Habin Institute of 
Technology china 

ระหว่าง  
20-25 ธ.ค.60 

13 13 100 

2 ศึกษาดูงานการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ณ ประเทศ รัสเซีย  
7-14 ตุลาคม 61 

1 1 100 

3 ศึกษาดูงานการจัดการด้าน
การศึกษา 

ณ ประเทศจีน  
เมืองเฉี่ยเหมิน  
4-9 พ.ค. 61   

13 13 100 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
167 

บทที่ 5 
สำรสนเทศพื่อกำรรำยงำน 

 

สารสนเทศเพ่ือการายงานของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
 5.1  สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 5.2  สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
 5.3  สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

5.1 สรุปรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
 

ตำรำงท่ี 78 แสดงผลสรุปรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มาตรฐาน คะแนน 
ระดบัคุณภาพ การประกนั 

(1-5) ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ด้านผู้เรียน         
มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 4.70      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 4.74      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม 4.74      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา 4.62      มีมาตรฐาน 

ด้านคุณภาพการจดัการศึกษา        
มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

19.25      
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 6 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

17.65     
  

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจดัการศึกษา 18.84      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ทีก าหนดในกฎกระทรวง 

4.32     
  

มีมาตรฐาน 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้        
 มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถาน 
ศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

4.66     
 

 
มีมาตรฐาน 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา        
มาตรฐานท่ี 10 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสยัทศัน์ และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 

4.50     
 

 
มีมาตรฐาน 

ด้านมาตรการส่งเสริม        
 มาตรฐานท่ี 11 การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดบัคุณภาพให้สูงข้ึน 

4.36     
  

มีมาตรฐาน 

รวมคะแนน 92.38      มีมาตรฐาน 

ผลประเมินในภาพรวมทั้ง 11 มาตรฐาน  =...........92.38....... มีคุณภาพระดบั.......ดเียีย่ม.............. 
ภาพรวมของมาตรฐานมีคุณภาพระดบัดี 9 มาตรฐานใน 11 มาตรฐาน ใช่ ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัปรับปรุง  ใช่  ไม่ใช่     
  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวยั       มีมาตรฐานการจัดศึกษา       ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา   
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ตำรำงท่ี 79 แสดงผลสรุปรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำ 

มาตรฐาน คะแนน 
ระดบัคุณภาพ 

การประกนั 
(1-5) ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

ดี
เยีย่ม 

ด้านผู้เรียน         
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 4.64      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 4.91      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 4.62      มีมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี  4 ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรคต์ดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุผล 

4.86   
   

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 3.21      มีมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดี ต่ออาชีพสุจริต 

4.66   
  

 
 

มีมาตรฐาน 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา        
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

9.04   
  

 
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

9.11   
  

 
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติั 
งานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.22   
 

 
  

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 10 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังาน 
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.48   
  

 
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริหารท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

9.48   
  

 
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถาน ศึกษา 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

4.50   
  

 
 

มีมาตรฐาน 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้        

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถาน ศึกษา
เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้   

8.71   
 

 
  

มีมาตรฐาน 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา        

มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

4.56   
  

 
 

มีมาตรฐาน 

ด้านมาตรการส่งเสริม        

มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน    

4.21   
 

 
  

มีมาตรฐาน 

รวมคะแนน 90.21      มีมาตรฐาน 

                                                                 ผลประเมินในภาพรวมทั้ง 15 มาตรฐาน =........90.21.......... มีคุณภาพระดบั......ดเียีย่ม............... 
ภาพรวมของมาตรฐานมีคุณภาพระดบัดี 13 มาตรฐานใน 15 มาตรฐาน ใช่ ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัปรับปรุง  ใช่  ไม่ใช่     
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน       มมีาตรฐานการจัดศึกษา       ไม่มมีาตรฐานการจัดศึกษา   
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5.2 สรุปกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
 

ส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง ท่ีมีต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

 
 ปีการศึกษา  2560 การส ารวจความคาดหวังของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ความสัมพันธ์กับนักเรียนของผู้ปกครอง ครู ผู้เรียน และชุมชน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ซึ่งมีผลสรุปการวิจัยดังนี้ 
 

บทคัดย่องำนวิจัย 
เรื่อง ส ำรวจควำมคำดหวังของนักเรียน ครูผู้ปกครอง และชุมชนที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
  
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการส ารวจความคาดหวังของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และความสัมพันธ์กับนักเรียนของผู้ปกครอง ครู ผู้ เรียน และชุมชน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวัง
เป็นรายด้านของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในปัจจุบัน  บริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในปัจจุบันและใน
อนาคต 
 
 จากผลการศึกษาวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท ากรเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและ
ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 581 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 และเพศชาย 257 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 
มีสถานภาพ ดังนี้ นักเรียน จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 38.42 คน ครู จ านวน 202 คิดเป็นร้อยละ 24.11 
ผู้ปกครอง จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 36.33 และชุมชน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84 นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและชุมชน มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ครูจบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 3 ปริญญาตรี 179 คน คิดเป็นร้อยละ 88.60 ปริญญาโท 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ส าหรับผู้ปกครอง 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับนักเรียน เป็น
พ่อ/แม่ จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 97.72 เป็นญาติ (ปู่/ย่า/ตา/ยาย/ลุง/ป้า/น้า/อา) จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.28 
 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ด้านการบริหารจัดการ  ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน  มีความคาดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของโรงเรียนในเรื่อง โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจนมีความ
คาดหวังในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร 
 ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน มีความคาดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาของโรงเรียน  เรื่องครูจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน
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คอมพิวเตอร์ + STEM โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหลางเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
 
ด้ำนงำนปกครอง 
 ด้านงานปกครอง  ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน มีความคาดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของโรงเรียนในเรื่อง โรงเรียนมีการแจ้งการขาดเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทันทีที่นักเรียนขาดเรียน 
โดยแจ้งผ่าน SMS มีค่าเฉลี่ย 4.57 มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ด้ำนงำนกิจกรรม 

ด้านงานกิจกรรม  ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน มีความคาดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของโรงเรียนในเรื่อง ท่านมีโอกาสให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.52 นักเรียนมีความคาดหวังในระดับมาก 

 
ด้ำนงำนบุคคล 

ด้านงานบุคคล  ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน มีความคาดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา
ของโรงเรียนในเรื่อง แต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49 มีความคาดหวังในระดับ
มาก 
 
ด้ำนงำนอำคำรสถำนที่ 

ด้านงานอาคารสถานที่  ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน มีความคาดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของโรงเรียนในเรื่อง โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบที่เหมาะสมและเพียงพอ สะอาดและ
ปลอดภัยต่อนักเรียน  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 มีความคาดหวังในระดับมาก 

 
ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ 
 ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน มีความคาดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาของโรงเรียนในเรื่อง โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือจัดสรรงบประมาณ โดยขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.34 มีความคาดหวังในระดับมาก 
 
ด้ำนช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำร 
 ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน มีความคาดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาของโรงเรียนในเรื่อง โรงเรียนมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เช่น ผับพับแนะน า
โรงเรียนและหลักสูตร การส่งวารสาร Website ของโรงเรียน ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 4.42 มีความคาดหวังใน
ระดับมาก 
 
เปรียบเทียบรำยด้ำน 
 พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.31 โดยท าการเรียง 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ด้านการบริหารงานปกครอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.48 อันดับที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าล ี่ย 4.43 และอันดับที่ 3 ด้านการบริหารงานกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 
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5.3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 
  ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรการศึกษาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (2559-2564) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  

ตำรำงท่ี 80 สรุปผลรวมของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

เป้ำประสงค์ 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ตัวชี้วดั

ควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

จ ำนวน
โครงกำรที่

บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่

ไม่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จ

ของกำร
ด ำเนินกำร 

1. เด็กมีพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสม
ตามวัย 

9 82.63 8 - 1 93.51 

2. เด็กมีพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตฯ
เหมาะสมตามวัย 

5 84.40 5 - - 94.92 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและมี
บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จเหมาะสม
ตามวัย 

16 83.44 16 - - 95.31 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตาม
มาตรฐานสากลเหมาะสมตามวัย 

10 83.30 10 - - 95.10 

5. เด็กมีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย 8 85.75 8 - - 96.35 
6. เด็กมีศักยภาพเป็นพลโลกตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากลเหมาะสมตาม
วัย 

6 84.83 6 - - 95.64 

7. เด็กมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

12 84.00 12 - - 95.96 

8. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผลสู่
มาตรฐานสากล 

10 84.33 7 2 1 89.78 

9. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 

4 82.25 4 - - 100 

10. โรงเรียนมีหลักศุตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

1 82 1 - - 87.67 

11. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและตาม
มาตรฐานสากลตามบริบท 
12. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
 

18 87.67 17 1 - 92.03 
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เป้ำประสงค์ 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ตัวชี้วดั

ควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

จ ำนวน
โครงกำรที่

บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่

ไม่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จ

ของกำร
ด ำเนินกำร 

13. โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
และจัดบรรยากาศ อาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม ตามแนวการศึกษามงฟอร์ต
และสากล 

11 85.36 - - - 93.56 

14. โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและ
อนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณีไทย
และสากล 

1 89 1 - - 96.78 

15. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกับบุคคล 
องค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในการให้
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่
สากล 

7 84 - - - 98.22 

ที่มา : งานนโยบายและแผน 
  
 
ตำรำงท่ี 81 สรุปผลรวมของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

เป้ำประสงค์ 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ตัวชี้วดั

ควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

จ ำนวน
โครงกำรที่

บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่

ไม่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จ

ของกำร
ด ำเนินกำร 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ
และบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

28 88.15 25 1 2 94.14 

2. ผู้เรียนมีคุณธรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามจิตตารมณ์
นักบุญมงฟอร์ต 

27 84.38 26 - 1 97.27 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้และพัฒาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

18 85.35 16 1 1 90.37 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการติดอย่าง
เป็นระบบตามมารฐานสากล 

24 82.38 21 - 3 89.83 

5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรโรงเรียนและสู่สากล 

14 80.73 10 3 1 82.71 

6. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพสู่
ศตวรรษท่ี 21 

15 83.67 11 - 4 91.98 

7. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล 

11 83.90 9 1 1 84.60 
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เป้ำประสงค์ 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ตัวชี้วดั

ควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

จ ำนวน
โครงกำรที่

บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่

ไม่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จ

ของกำร
ด ำเนินกำร 

8. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

21 83.50 10 2 0 91.16 

9. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่
มาตรฐานสากล 

12 83.50 10 2 - 91.16 

10. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 

6 81.20 4 1 1 88.83 

11. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4 82.00 3 1 0 87.80 

12. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและตาม
มาตรฐานสากลตามบริบท 

28 82.69 24 1 3 89.39 

13. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 

3 81 3 - - 87.32 

14. โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
และจัดบรรยากาศ อาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมตามแนวดารศึกษามงฟอร์ต
และสากล 

44 83 38 1 5 92.26 

15. โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและ
อนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณีไทย
และสากล 

9 83.78 7 2 - 88.35 

16. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกับบุคคล
องค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในการให้
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่
สากล 

11 84 7 - 4 92.29 

ที่มา : งานนโยบายและแผน 
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