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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) ในหมวด 6 (มาตรา48) ได้

ก�าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และได้มีการ

ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้

เกิดการน�าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ตระหนักและเห็นความส�าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท�า

รายงานประจ�าปี  ปีการศึกษา 2558 ขึ้นเพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และสาธารณชน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

 

( นางสาวบุษบา  ชูวิรัช )

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซำเวียร์คอนแวนต์
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โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
St. Francis Xavier Convent

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 เป็นโรงเรียนภายใต้

การด�าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย โดยแมร์

ไอรีน  ช�านาญธรรม เป็นอธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ คนปัจจุบัน โ รงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์   อักษรย่อ ซ.ฟ.

 ST.FRANCIS XAVIER SCHOOL   อักษรย่อ S.F.

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต้นสังกัด ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้รับใบอนุญาต นางสาวบังอร   กิจเจริญ

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ�านวยการ  นางสาวบุษบา  ชูวิรัช

สถานที่ตั้ง เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 

 โทรศัพท์ 0-2241-2604-5   โทรสาร 0-2241-2606  www.sf.ac.th

สีประจ�าโรงเรียน  สีเขียว  หมายถึง  การเจริญเติบโตงอกงามของชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 สีเหลือง หมายถึง  ความเจิดจ้าแห่งคุณธรรม และความสุขุม สงบ

แห่งจิตใจ 

เนื้อที่ 5 ไร่ 59 ตารางวา 

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
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ประวัติโรงเรียน
โรงเรยีนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรยีนล�าดับที ่ 4 ของ 

โรงเรียนในเครอืคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ก่อต้ังข้ึนในปีพทุธศักราช 

2468 โดยคณุพ่อบรวัซาต์ (Broizat) เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรงัซิสเซเวยีร์ 

สามเสน ผูมี้ความประสงค์ให้คณะภคนีิเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาจดัการ

ศึกษาให้กบักลุธิดา เด็กก�าพร้า และเด็กยากจนทีอ่ยูใ่นชมุชนเขตวดัสามเสน 

และชุมชนใกล้เคยีง เพือ่จะได้มีความรู ้ มีวิชาชพีติดตัวและเป็นพลเมืองดี

ของสงัคม 

แรกเริม่โรงเรยีนเซนต์ฟรงัซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ ต้ังอยูท่ี่บ้านเลขท่ี 

528 ถนนราชวถิ ีสามเสน กรุงเทพฯ สยาม ใกล้ๆ กับวดันกับุญฟรงัซสิเซเวยีร์ 

บ้านนี้ชื่อ “เบอร์รีเฮ้าส์” (Beril House) มีเซอร์เซนต์ปอลฯ ท่ีเข้าสู่งาน

แพร่ธรรมใหม่น้ี ในวนัเสาร์ท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2468 รวม 4 ท่าน ได้แก่

1. เซอร์ แซงต์ เดซิเร (Sr. St. Desire) อธิการิณี ชาวฝรั่งเศส

2. เซอร์ มารี-ชารลส์ (Sr. Marie-Charles) ชาวฝรั่งเศส 

3. เซอร์ นาแซร์ (Sr.Nazaire) ชาวเวียดนาม 

4. เซอร์ ฟรังซัวส์ (Sr. François) ชาวจีน

โรงเรยีนได้เริม่ต้นท�าการเรยีนการสอนเม่ือวนัจันทร์ท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2468 โดยมีนักเรียนในช่วงแรก 14 คน แบ่งเป็นนักเรียนภาษา

ฝรั่งเศส 9 คน ภาษาอังกฤษ 5 คน มี เซอร์ มารี-ชารลส์ เป็นครูสอน

ภาษาฝรั่งเศส และ ครูพร ชาวสยามสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มี

การสอนวาดเขียน การระบายสีน�้า สีน�้ามัน ดนตรี การเย็บปักถักร้อย 

การท�าความสะอาด ฯลฯ 

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ได้มีพิธีเสกอาคารใหม่  

ซึ่งสร้างด้วยอิฐ มี 2 ชั้น มีระเบียงกว้าง 2 เมตร ล้อมรอบตัวอาคารทั้ง

ช้ันบนและชั้นล่าง ชั้นล่างประกอบด้วยห้องรับแขก ห้องเรียน 2 

ห้อง ห้องรับประทานอาหาร ห้องหย่อนใจ และบันไดที่จะน�าขึ้นชั้น

บนซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนสองห้อง และห้องนอนรวม 

เม่ือปิดภาคเรยีนแรกในเดือนกรกฎาคม มีนักเรยีนจ�านวน 53 คน 

เรียนภาษาฝรั่งเศส 13 คน และภาษาอังกฤษ 40 คน

ในปี พ.ศ. 2472 โรงเรยีนได้เปลีย่นการเปิด-ปิดภาคเรยีน  จากเดิม

เปิดเรยีนเดือนกุมภาพนัธ์ ปิดเรยีนเดือนกรกฎาคม มาเป็นปิดเทอม

เดือนเมษายน เปิดเรียนเดือนพฤษภาคม ตามอย่างโรงเรยีนรฐับาล
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เน่ืองจากจ�านวนนกัเรยีนได้เพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ จนท�าให้สถานท่ีเรยีน 

ไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการซื้อที่

ใหม่ และได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ใหม่ คือ อารามภคินีพระหฤทัย ซึ่งมี

สถานท่ีกว้างขวางกว่า เหมาะกับการใช้เป็นโรงเรียน ซึ่งคือสถานท่ี

ที่เป็นโรงเรียนในปัจจุบันนี้ 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้มีการพัฒนาเจริญ

ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง อธิการิณีทุคยุคทุกสมัยได้พยายามอย่างยิ่ง

ทีจ่ะให้โรงเรยีนเซนต์ฟรงัฯ เจรญิ 

ก ้าวหน้าทุกวิถีทางเท ่าที่จะ

ท�าได้ โดยได้พยายามปรับปรุง

ทุกอย่างเท่าท่ีจะสามารถอยู ่

เสมอ ทั้งอาคารเรียนและการ

เรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้า

ขึ้นเรื่อยๆ 

ในปี พ.ศ. 2489 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และจ�านวนนักเรียนยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องจนท�าให้ตึกเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2498  โรงเรียนจึงได้มีการสร้างตึก “พระแม่เจ้า” ขึ้น เป็น

อาคาร 3 ชั้น มี 15 ห้องเรียน ท�าให้สามารถขยายชั้นเรียนมากขึ้นเป็นระดับชั้นละ 2 ห้อง พร้อมกบัเปิดชัน้เตรยีมอดุม 

คือ ม.ศ. 4 และ ม.ศ. 5 แผนกศิลป์ ช้ันละ 1 ห้อง 

โรงเรียนยังคงเจริญขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่นิยมของชนทุกชั้น ในปี พ.ศ. 2515 จึงได้มีการสร้างอาคารหอประชุม

ใหม่ขึ้น ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานชื่อ

ว่าตึก “มิตราคม” มีความหมายว่าเป็นที่รวมของมิตรสหาย และได้

เสด็จพระราชด�าเนินมาท�าพิธีเปิดตึก “มิตราคม” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2516

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 เน่ืองจากอาคารเรยีนทรดุโทรมและคับ

แคบ พร้อมทั้งขาดห้องกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนจึงได้รื้อ

อาคารหลังเก่า 2 หลังออกเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ การก่อสร้างเริ่ม

เดือนมีนาคม อาคารหลังใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น ส�าหรับอนุบาลหนึ่ง

หลัง และอาคาร 4 ชั้นอีกหนึ่งหลัง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ 

เสด็จพระราชด�าเนินมาท�าพิธีเปิดอาคาร ได้รับพระราชทานชื่ออาคาร

หลังใหม่ 4 ชั้นว่า “อุดมวิทย์” และในปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รื้อถอน

ตึกพักของครูประจ�า เพื่อสร้างตึกเรียนใหม่ 5 ชั้น ให้ชื่อตึกว่า “พระ

กุมารเยซู”
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ในปีการศึกษา 2558  มีการปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ดังนี้

- มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 

ปูหญ้าเทียมบริเวณลานน�้าพุ ข้างเวทีอัจฉริยะและสนามอนุบาล, ติดตั้งโมเสก (Mosaic) บริเวณผนังตึก

มิตราคม และตึกพระกุมารเยซู,  จัดสวนหย่อมใหม่ทั้งหน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียน, ปรับปรุงซุ้ม

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์, ติดตั้งเสาธงใหญ่, ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณและห้องเรียนอนุบาล, การติดตั้ง

ทีวี 42 นิ้ว  Apple TV  ทุกห้องเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงหลังคาอนุบาลใหม่ทั้งหมด เป็นต้น

- มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้ถูกสุขลักษณะ และค�านึงถึงปลอดภัย เช่น ติดตั้งมูลี่ใหม่ทุกห้องเรียน, 

มีการปรับปรุงห้องเรียน เช่น ทาสีผนัง – ฝ้า เปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด, ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ของโรงเรียนใหม่ทั้งหมด, ปรับปรุงและติดตั้งระบบแก๊สในโรงอาหารใหม่,  เพิ่มกล้องวงจรปิดบริเวณ

หน้าโรงเรียน และสปอร์ตไลท์บริเวณสนาม, ปรับปรุงราวระเบียงชั้น 2-4 ตึกอุดมวิทย์ให้สูงขึ้น เป็นต้น

- จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 5 ฐานกิจกรรม  ได้แก่ นกแก้วช่างเจรจา, กระต่าย

น้อยนักคิด,  เจ้าเสือนักทดลอง, ม้าลายผู้สร้างสรรค์ และสิงโตเจ้าปัญญา รวมทั้งห้อง IT อัจฉริยะ

- จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้แก่  โลกนักอ่าน,  ลานนักประดิษฐ์, บ้าน

นักคิด, เวทีอัจฉริยะ, ห้อง t-Earth และ Cooking Studio

- จัดตั้งศูนย์สรรค์ดนตรี  ได้แก่  ห้องขิม  ห้องคีย์บอร์ด ห้องอูคูเลเล่ และห้องเปียโน

- มีการปรับเปลี่ยนห้องปฎิบัติการต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เช่น ปรับห้อง

ชั้นล่างอาคารมิตราคม เป็นห้องรับรอง ห้องท�างานท่านอธิการ และห้องสแกนนิ้ว, ปรับห้องทวีปัญญา 

๒ เป็นห้อง House of Wisdom, ปรับห้องขับร้องประสานเสียง เป็นห้องประชุม Xaviera, ปรับห้อง

สหการ เป็น ห้องรับแขก, ปรับปรุงห้องเกียรติยศใหม่ เป็นต้น
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เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียน

 

ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ มีเส้นโค้งขึ้น โค้งลง บังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลาง

ปริมณฑล มีโล่ป้องกันศัตราวุธ

ภายในมีโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ฟ. ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่ง

ประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกันมีเส้นนอนเป็นฐาน

มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนซ้าย ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้ทอด

ปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย 

ความหมาย
วงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณค่าแห่ง

ศาสนธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู้  ขณะเดียวกัน หมายถึง การรวมศรัทธาธรรมของนักบวช

เข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ ความเจริญของนักเรียน

เส้นประดับเจ็ดกลีบ  แทนพระคุณ 7 ประการของพระจิตเจ้า คือ พระด�าริ  สติปัญญา  ความคิดอ่าน  ก�าลัง  

ความรู้  ความศรัทธา  และความย�าเกรง

โล่  แสดงนัยของคุณธรรม ว่าความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย

ตะเกียง เปรียบประดุจแสงสว่างทางชีวิต เทียบเท่าแสงแห่งปัญญา

หนังสือสองเล่ม  แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่าทั้งสอง 

เปรียบประดุจตะเกียงเปล่งแสงสว่างน�าชีวิตไปถูกทาง

ดาบ คมดาบ คือ ปัญญา  ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลา และความไม่ชอบธรรมทั้ง

หลาย และป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ทางซ้าย จึงต้องใช้ความสุขุม คัมภีรภาพ และอย่างองอาจ

กล้าหาญ

ใบไม้ แทน ใบมะกอก ใบของพืช คือส่วนที่ท�าหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการด�ารงชีวิตในสันติสุข



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 25588

ปรัชญาการศึกษา
มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้

โรงเรียนได้น�านโยบายการจัดการศึกษาของเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาก�าหนดเป็น

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ กล่าวคือ  

“การศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คือ การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึง

สัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการด�าเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่าย และเปี่ยมด้วย

เมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์ และศิลป์แขนงต่าง ๆ  ประกอบหน้าที่การงานที่ตนเองรับ

ผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่

ในสภาวะที่จะประพฤติ และปฏิบัติภาระกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี”

คติพจน์

ศึกษาดี   มีวินัย  ใจเมตตา   ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล�้าการงาน

ศึกษาดี	 หมายถึง  การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่างๆ  ตามศักยภาพของตน เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของชมุชนและสังคมปัจจบัุน ส่งเสรมิให้นักเรียนมีความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 

สามารถคิดเป็นท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถแสวงหาความรู้

ด้วยกระบวนการต่างๆ และให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

มีวินัย	 หมายถึง การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่า ทั้งคุณวุฒิ 

และวยัวฒุ ิ มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชวีติ ด้วยสันติวิธีมีความรับผดิชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม  รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใจเมตตา	หมายถึง  มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  รู้จักการแบ่งปัน  เสียสละ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และ

ผู้รอคอยโอกาส

ใฝ่หาคุณธรรม		หมายถึง  ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่นสามารถอยู่ร่วม

กันอย่างสันติ การมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  

เลิศล�้าการงาน	หมายถึง การมีจิตใจรักการท�างาน มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพ มีความขยันอดทนในการท�างาน 

มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน และยอมรับในคุณค่างานของผู้อื่น สามารถใช้ศักยภาพของตน

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน์
ให้การศึกษาอบรมครบทั้งศาสตร์ ศิลป์ และจิตวิญญาณ
บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล

ให้การศึกษาอบรมครบทั้งศาสตร์	ศิลป์	และจิตวิญญาณ   หมายถึง  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการ

ศึกษา การอบรมส่ังสอน ให้พฒันาความรู้ความสามารถทางด้านวชิาการ ให้เป็นผูมี้ความ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 

มุ่งม่ันในการท�างาน มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต บน

พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับการปลูกฝังให้คิด และกระท�าในสิ่งที่ดีงาม มีความรัก ความ

เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ

บนพื้นฐานความเป็นไทย หมายถึง เป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ซึ่งจะ

น�าไปสู่การหวงแหน การด�ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย และพร้อมที่จะสืบสานให้คงอยู่สืบไป

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หมายถึง เป็นผู้ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และรู้จักท่ีจะดูแลรักษา รวมทั้งอนุรักษ์พลังงาน และ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว

พร้อมสู่สากล หมายถึง เป็นผู้ที่มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง สื่อสารด้วยภาษาสากล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) : มารยาทดี มีเมตตากรุณา

มารยาทดี หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงการมีกริยา มารยาท สุภาพเรียบร้อย นั่ง ยืน เดินด้วย

ความส�ารวม  แสดงความเคารพได้ถูกต้องเหมาะสม นอบน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ 

ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์

มีเมตตากรุณา หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต เอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่ เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปัน ท�าคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ โดยไม่หวังผลตอบ

แทนใดๆ มีความสุขจากการให้ และปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255810

โครงสร้างการบริหารงาน

โรงเรยีนมีการจัดโครงสร้างการบรหิารงานเป็น  6  ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบรหิารจดัการ  ฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายบุคลากร  

ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนมีการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายบริหารภายในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ภาคเรียนละ 1 ครัง้ และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ปีการศึกษาละ 1 ครัง้ เพือ่รายงานข้อมูลนกัเรียน บุคลากรครู 

แผนการด�าเนนิงานและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนดงันี้

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ�านวยการ

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

มูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ฝ่าย
บุคลากร

งานสรรหาบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร

งานสวัสดิการ
บุคลากร

ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการสอน

งานอาคารสถานที่

งานวัสดุครุภัณฑ์

งานพัฒนา
สื่อเทคโนโลยี

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

งานมาตรฐาน
คุณภาพ

งานสารสนเทศ

ฝ่าย
บริหารจัดการ

งานนโยบายและแผน

งานธุรการและ
สารบรรณ

งานประชาสัมพันธ์

งานการเงินและบัญชี

แผนก
ปฐมวัย

งานบริหารจัดการ

งานวิชาการ

งานบุคลากร

งานกิจการนักเรียน

งานทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน

งานมาตรฐาน
คุณภาพ

ฝ่าย
วิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตร

งานการจัดการเรียน
การสอน

งานนิเทศการเรียน
การสอน

งานวิจัยในชั้นเรียน

งานทะเบียน-วัดผล

งานห้องสมุด

งานพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน

ฝ่าย
กิจการนักเรียน

งานปกครอง

งานกิจกรรมนักเรียน

งานแนะแนว

งานสัมพันธ์ชุมชน

งานอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

งานอภิบาลและ
แพร่ธรรม

งานสวัสดิการ
นักเรียน
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ข้อมูลด้านการบริหาร

1)  ผู้บริหาร
นางสาวบษุบา  ชวูริชั ส�าเรจ็การศึกษาปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบรหิารจัดการ จาก 

Centro Escolar University Manila ประเทศฟิลปิปินส์  ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีนเซนต์ฟรงั

ซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ ต้ังแต่ปีการศึกษา  2558 – จนถงึปัจจบัุน

นางสาวเนาวรตัน์  ค�าแดง  ส�าเรจ็การศึกษาปริญญาโท ครศุาสตรมหาบัณฑิตสาขานโยบายการจัดการ 

และความเป็นผูน้�าทางการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยผูอ้�านวยการ

2)  ผู้ช่วยผู้บริหาร
มีคณะครเูป็นผูช่้วยบรหิารงานแต่ละฝ่ายดังน้ี

ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง วุฒิการศึกษา

1. นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

จัดการ

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)

2. นางสาววิจิตร์  สิริพูนหัตถกิจ ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ 

ระดับมัธยมศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)

3. นางสาวทิพวรรณ  กองกิจ ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ 

ระดับประถมศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

4. นางนพัสร  เพลิดโฉม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบุคลากร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

5. นางสาวตติมา  ทิพย์จินดาชัยกุล ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฝ ่ายกิจการ

นักเรียน

การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.)

6. นายหัสเดิม กลีบกมล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากร

เพื่อการเรียนการสอน

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)

7. นางสาวอรอนงค์  บูรณ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากร

เพื่อการเรียนการสอน

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255812

ข้อมูลนักเรียน
ตารางแสดงจ�านวนนักเรียนจ�าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา  2558

ระดับชั้น จ�านวนนักเรียน จ�านวนห้อง เฉลี่ยนักเรียนต่อห้อง

อนุบาล 1 69 3 23 : 1

อนุบาล  2 61 3 21 : 1

อนุบาล  3 94 4 24 : 1

รวม 224 10 23 : 1

ประถมศึกษาปีที่  1 169 4 43 : 1

ประถมศึกษาปีที่  2 162 4 41 : 1

ประถมศึกษาปีที่  3 169 4 43 : 1

ประถมศึกษาปีที่  4 152 4 38 : 1

ประถมศึกษาปีที่  5 187 4 47 : 1

ประถมศึกษาปีที่  6 228 5 46 : 1

รวม 1,067 25 43 : 1

มัธยมศึกษาปีที่  1 115 3 39 : 1

มัธยมศึกษาปีที่  2 136 4 34 : 1

มัธยมศึกษาปีที่  3 140 4 35 : 1

รวม 391 11 36 : 1

มัธยมศึกษาปีที่  4 126 4 32 : 1

มัธยมศึกษาปีที่  5 151 4 38 : 1

มัธยมศึกษาปีที่  6 180 4 45 : 1

รวม 457 12 39 : 1

ข้อมูล  ณ  วันที่  10   กุมภาพันธ์ 2559

ที่มา  :  ฝ่ายทะเบียน
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ตารางแสดงจ�านวนและสัดส่วนของครูต่อนักเรียน
จ�าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลบุคลากร

ระดับการศึกษา จ�านวนนักเรียน (คน) จ�านวนครู (คน) สัดส่วนครู : นักเรียน

ปฐมวัย 224 21 1 : 11

ประถมศึกษา 1,067  68 1 : 16

มัธยมศึกษา  848 66 1 : 13

รวม 2,139 155 1 : 14

ต�าแหน่ง
จ�านวน 
(คน)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต�่ากว่าปริญญาตรี

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ผู้อ�านวยการ 1 - 1 - - - - - -

ครูปฏิบัติการสอน  ( 155  คน)

ครูประจ�าการ 
(ครูไทย)

107 - - 4 15 11 77 - -

ครูอัตราจ้าง 
(ครูไทย)

10 - - - - 2 8 - -

ครูต่างชาติ 29 - - 2 2 5 20 - -

ครูพิเศษ 9 - - 3 3 1 2

บุคลากร
ทางการศึกษา

19 - - - 1 - 10 2 6

ไปช่วยงาน
คณะฯ

2 - - - 2 - - - -

รวม 177 - 1 9 23 19 117 2 6

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - 0.56 5.08 13.00 10.73  66.10 1.13 3.39

รวมจ�านวนตาม
วุฒิการศึกษา

177 1 32 136 8

คิดเป็นค่าร้อยละ 100.00 0.59 18.08 76.83 4.51

ข้อมูล  ณ  วันที่  10   กุมภาพันธ์ 2559    ที่มา  :  ฝ่ายบุคลากร



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255814

ตารางแสดงค่าร้อยละของบุคลากรประจ�าการฝ่ายปฏิบัติการสอน
ที่สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือความถนัด

จ�าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระฯ/กิจกรรม/

ระดับ

จ�านวน 

(คน)

จ�านวนครูฝ่ายปฏิบัติการสอน

สอนตรงวิชาเอก/โท สอนตรง
ตามความถนัด

สอนไม่ตรง
กับความถนัด

ภาษาไทย 13 12 1 -

คณิตศาสตร์ 12 10 2 -

วิทยาศาสตร์ 10 10 - -

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

17 13 4 -

สุขศึกษาและพลศึกษา 7 5 2 -

ศิลปะ 12 12 - -

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

14 10 4 -

ภาษาต่างประเทศ 35 34 1 -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 5 - -

รวมบุคลากรฝ่ายปฏิบัติ
การสอนขั้นพื้นฐาน

125 111 14 -

คิดเป็นร้อยละ 100 88.8 11.2

การศึกษาปฐมวัย 21 18 3 -

รวมบุคลากรฝ่ายปฏิบัติ
การสอนทั้งหมด

146 129 17

คิดเป็นร้อยละ 100.00 88.36 11.64 -

ที่มา : ฝ่ายบุคลากร
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ตารางแสดงจ�านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องประกอบการ 
จ�าแนกตามอาคารเรียน ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลอาคารสถานที่/แหล่งการเรียนรู้
 โรงเรยีนมีอาคารเรยีน  5  หลงั  ได้แก่  อาคารอดุมวิทย์  อาคารพระแม่เจ้า  อาคารมิตราคม  อาคารอนบุาล  

และอาคารพระกุมารเยซู ซึ่งแต่ละอาคารเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประกอบการ และห้องอื่นๆ    

ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี

อาคาร ลักษณะอาคาร ประเภทห้อง ชั้น จ�านวนห้อง

พระแม่เจ้า อาคาร 3 ชั้น - ห้องเรียน
- ห้องพยาบาล 
- โลกนักอ่าน
- ลานนักประดิษฐ์
- บ้านนักคิด
- ห้องท�างานครู
- ห้องเอกสาร

1,2,3
1
1
1
1

1,2
3

12
1
1
1
1
1
1

รวม 19

มิตราคม อาคาร 4 ชั้น - ห้องเรียน
- ห้องประชุม Xaviera
- Cooking Studio
- House of Wisdom
- ห้องรับแขก
- ห้องผู้อ�านวยการ
- ห้องรับรอง
- ห้องลงเวลาท�างานครู
- หอประชุม
- ห้องสมาคมศิษย์ฯ
- ห้องนาฏศิลป์
- ห้องเก็บเครื่องดนตรี
- ศูนย์สรรค์ดนตรี
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องท�างานครู
- ห้องเก็บอุปกรณ์
- ห้องฝ่ายบุคลากร
- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

1,2,3,4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

รวม 29



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255816

อาคาร ลักษณะอาคาร ประเภทห้อง ชั้น จ�านวนห้อง

อุดมวิทย์ อาคาร 4 ชั้น - ห้องเรียน
- ห้องท�างานมาเซอร์
- ห้องทะเบียน-วัดผล
- ห้องสารบรรณ
- ห้อง Energy
- ห้อง t – Earth
- ห้องโรเนียว 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์
- ห้องวิชาการ
- ห้องปกครอง
- ห้องทวีปัญญา ๑
- ห้อง Creative robot
- ห้องเบเกอรี่
- ห้องครัว
- ห้องธุรการ-ประชาสัมพันธ์
- ห้องเกียรติยศ
- ห้องท�างานครู
- ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ
- ธนาคารโรงเรียน
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องเก็บของ
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องอเนกประสงค์
- ห้องพุทธศาสนา
- ห้องพักผู้บริหาร
- ห้องพักอาจารย์ประจ�า
- ห้องอเนกประสงค์ 
- ห้องท�างานอาจารย์พิเศษ
- ห้องวัสดุครุภัณฑ์

2,3,4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,3
2
2
2
2

3,4
3
4

1,2
3,4
4
4
1

26
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
3
1
1
1

รวม 61
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อาคาร ลักษณะอาคาร ประเภทห้อง ชั้น จ�านวนห้อง

อนุบาล อาคาร 3 ชั้น - ห้องเรียน
- ห้องทวีปัญญา 3
- ห้อง IT อัจฉริยะ
- ห้องประชุมครูอนุบาล
- ห้องพักพนักงาน
- ห้องพักครูประจ�า
- ห้องซักรีด

1,2
1
1
2
3
3
3

10
1
1
1
4
1
2

รวม 20

พระกุมารเยซู อาคาร 7 ชั้น - ห้องภาพยนตร์
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
- ห้องท�างานครู
- ห้องแนะแนว
- ห้องเอนกประสงค์ 
- ห้องดนตรี

ใต้ดิน
2

3,4
3

5,6
7

1
1
3
1
4
1

รวม 11



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255818

ตารางแสดงจ�านวนและสัดส่วนของครูต่อนักเรียน
จ�าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งการเรียนรู้

สถิติการใช้
จ�านวนครั้ง/ปี แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้

จ�านวนครั้ง/ปี

ห้องเฉลิมพระเกียรติ 339 ชื่อแหล่งการเรียนรู้ จ�านวนครั้ง/ปี

ห้อง House of Wisdom 143 วัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์ 1

ห้องศูนย์สรรค์ดนตรี 188 วัดคอนเซ็ปชัญ 1

ห้องนาฏศิลป์ 234 ชุมชนบ้านเขมร 1

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับประถม
ศึกษาตอนต้น 1,174 วัดราชาธิวาสวิหาร 1

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย 9,948   หอสมุดแห่งชาติ 1

ห ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา 28,571 พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 1

ห้องปฏิบัติการทางภาษา 315 สวนสัตว์ดุสิต 1

ห้องทวีปัญญา๑ 195 ท้องฟ้าจ�าลอง 1

ห้องโลกนักอ่าน 425 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) 1

ห้องบ้านนักคิด 275 พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ 1

ห้องลานนักประดิษฐ์ 315 พิพิธภัณฑ์บ้านควาย  จังหวัดสุพรรณบุรี 1

ห้อง Cooking Studio 153 องค์พระปฐมเจดีย์ (จังหวัดนครปฐม) 1

ห้อง t-Earth 8,958 พระราชวังสนามจันทร์ (จังหวัดนครปฐม) 1

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 433 ตลาดน�้าวัดดอนหวาย (จังหวัดนครปฐม) 1

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้น (นครชัยศรี) 1

ฟาร์มจระเข้ (สามพราน) 1

พิพิธภัณฑ์สยาม (มิวเซียมสยาม) 1

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 1

เมืองโบราณ 1

ป้อมพระจุลจอมเกล้า
(จังหวัดสมุทรปราการ) 1

วิหารมงคลบพิตร
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 1

วู้ดแลนด์เมืองไม้ (Woodland Muangmai) 1
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ผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานที่ 1

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย โดยจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเด็กให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ และมีพัฒนาการทั้งทางด้าน

ร่างกาย จิตใจตรงตามเกณฑ์ และเหมาะสมกับวัย มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูงให้กับ

เด็กทุกคน เดือนละ 1 ครั้ง และน�าข้อมูลการเจริญเติบโตที่ได้ไปเปรียบเทียบเส้นกราฟตามเกณฑ์ของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมร่างกายต่อไป 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง ให้เด็กมีทักษะในการเคลือ่นไหวร่างกาย

ได้อย่างคล่องแคล่ว มปีระสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้ใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก มีการจัดท�าบัตรสุขภาพประจ�าตัวเด็ก 

บันทึกการดื่มนม แปรงฟัน บันทึกกิจวัตรประจ�าวัน ซึ่งเด็กสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมตาม

วัย เช่น แปรงฟัน ล้างมือ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และถูกหลักอนามัย ตลอดจนการจัดแผนงาน

สุขอนามัย เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย การรู้จักดูแล

สุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้เหมาะสมกับวัย สามารถน�าไปปฏิบัติที่บ้านได้  และ

ท�าให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดี

บทที่ 2 ผลการด�าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 2

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดยทางแผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมที่

สนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์จิตใจ และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย  มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส มี

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะ

สมกับวัย ตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ โดยก�าหนดในแผนการจัด

ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ  เพื่อปลูกฝังทักษะและพัฒนาเด็ก เช่น 

โครงการสุนทรียภาพ มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันแม่ กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันพ่อ กิจกรรม

สร้างสรรค์งานศิลปะ  กิจกรรมจินตนาการของสีน�้า

โครงการวันส�าคัญของหนู มีกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวัน

แม่แห่งชาติ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

โครงการศาสนพิธีฉลองตามเทศกาลและวันส�าคัญ มีกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดปีการศึกษา กิจกรรมสมโภช

พระนางมารย์ีได้รบัเกยีรติยกขึน้สวรรค์ กจิกรรมฉลองนกับุญฟรงัซสิเซเวยีร์ กิจกรรมฉลองวนัพระครสิตสมภพ 

โครงการกีฬาสี โครงการหนูรักธรรมชาติ เป็นต้น

จากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีสุนทรียภาพ ทางด้านศิลปะ 

ดนตรี และการเคลื่อนไหว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก ท�าให้เด็กมีความพร้อม

ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขและเกิดสุนทรียภาพ 

ดังนั้นเด็กจึงเติบโตเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความสมดุลท้ังทางด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรมซึ่งเป็น

พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
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มาตรฐานที่ 3

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กได้รบัการส่งเสรมิให้มพีฒันาการด้านสังคม มีกิจกรรมตามแผนการจดัประสบการณ์ ช้ันอนุบาล 1 – 3 

โดยฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นกุลสตรีที่สง่างาม กิจกรรม

หนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมดาวเด่นเอกลักษณ์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน พร้อมทั้ง

รับผิดชอบท�าสิ่งที่มอบหมายได้ตามวัย เช่น การรู้จักการวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบ การเข้าแถวไปล้างมือ

ก่อนรับประทานอาหาร พร้อมทั้งเมื่อทานเสร็จ เด็กๆ ทุกคนจะเป็นผู้น�าภาชนะของตนเองไปเก็บไว้ในที่ที่

โรงเรียนจัดไว้ให้ พร้อมทั้งแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง  มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน

เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การช่วยเหลือแบ่งปัน สมุดธนาคารแห่งความดี กิจกรรมของหายได้คืน โดยไม่น�า

ของคนอื่นมาเป็นของตน พร้อมทั้งลงในสมุดธนาคารแห่งความดี ตลอดจนการให้เด็กได้รู้จักการช่วยเหลือ

และการแบ่งปัน เป็นการสร้างความรักเกิดมิตรไมตรี และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน 

เด็กๆ ได้รับการปลูกฝังท้ังความมีวินัย และความรับผิดชอบ ความมีน�้าใจในการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน การเชื่อฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น

การฝึกให้เด็กมีค�าลงท้าย “ค่ะ” รู้จักใช้ค�าว่า “สวัสดี” “ขอบคุณ”  “ขอโทษ” ไม่พูดค�าหยาบ มารยาท

ในการเข้ารับบริการ รู้จักการรอคอย รู้จักแบ่งปัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม

ทางด้านศาสนา ให้กับนักเรยีนท้ังศาสนาพทุธ และศาสนาคริสต์ เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา โครงการศาสนพิธี

ฉลองตามเทศกาลและวันส�าคัญของทางศาสนาคริสต์ เพือ่ให้เดก็ปฏบิตัตินถูกต้องตามศาสนาที่ตนนับถือ

จากแนวทางการพัฒนาการด้านสังคม เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสม มีวินัย มี

ความรับผิดชอบ เชื่อฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
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มาตรฐานที่ 4

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยโรงเรียนจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมตามวัย กิจกรรมสิ่งรอบตัว ในการจัด

ประสบการณ์ในสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักวิธีการ

ปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ส่งเสริมให้เด็กรักในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่  โครงงาน 

Project Approach  เด็กมีความสนใจรักการเรียนรู้ ผ่านสื่อที่หลากหลาย รู้จักการตั้งค�าถามในสิ่งที่สงสัยหรือ

สนใจ เพื่อน�าไปสู่การค้นหาค�าตอบได้เหมาะสมตามวัย 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษา 

การสังเกต การจ�าแนก และการเปรียบเทียบ จ�านวนมิติสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กเป็นรายบุคคล เด็กสามารถสรุปความคิดรวบยอดจากสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย สามารถ

ถ่ายทอดเป็นภาพวาดบ้าง หรือจากการเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียนบ้าง โดยเฉพาะกิจกรรมเกมการ

ศึกษา ซึ่งส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมบอกลักษณะสิ่งของ  กิจกรรมเล่านิทานกันเถอะ  ท�าให้เด็กสามารถ

พูดสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จากโรงเรียนให้ผู้ปกครองเข้าใจ เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษาพูดอย่างถูกต้อง

เหมาะสมตามวัย สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้อื่นได้

การจัดศูนย์พัฒนาศักยภาพ ฐานเจ้าเสือนักทดลอง ฐานกระต่ายน้อยนักคิด เป็นกิจกรรมกระบวนการ

ทักษะด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท�าให้เด็กเกิดการเรยีนรูไ้ด้ลงมือปฏบัิติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ เด็กสนใจและมีความกระตือรือร้นในการท�างาน สามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายตามขั้น

ตอน มีความรับผิดชอบ รักการท�างาน และท�างานจนส�าเร็จ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถ

เล่นและท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี ฝึกการน�าเสนอผลงานต่อเพื่อนร่วมชั้น ตลอด

ทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต และฐานม้าลายผู้สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านผลงานของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ ฐานนกแก้วช่างเจรจา  ท�าให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน

เกี่ยวกับ การใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ได้เหมาะสมตามวัย

 จากการด�าเนินงานและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านสติปัญญา สนใจ

เรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและการรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด รวมทั้งมีทักษะด้านต่างๆ ดีขึ้น  



St. Francis Xavier Convent Annual Report 2015 23



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255824

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 5

ครปูฏบัิตงิานตามบทบาทหนา้ทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพ และเกดิประสิทธผิล
ฝ่ายวิชาการมีการประชุมร่วมกับครูผู้สอนในการก�าหนดเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้าน

ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ท�าให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญา หลักการ 

ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท�าและพัฒนาหลักสูตรสถาน

ศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 เป้าหมายการจัดการศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น 

ชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์หลักสูตร จัดท�าโครงสร้างของหลักสูตร คุณลักษณะตามวัย น�าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์เชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจสู่การจัดท�าหน่วยการเรียนรู้ การจัด

ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ�าวัน และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้

รับการอบรมเรื่องการจัดท�าและเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ

เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างของนักเรียน  รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลที่มุ่ง

เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง นอกจากนี้ครูยังน�าปัญหาที่เกิด

ขึ้นในห้องเรียน มาท�าการศึกษา วิเคราะห์ ท�าเป็นวิจัยในชั้นเรียน และน�าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป  

 ครูทุกคนท�างานอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ มีครูประจ�าชั้น ครูผู้สอน และครูแนะแนว ให้ค�า

แนะน�านักเรียนด้านปัญหาการเรียน การศึกษาต่อ หรือปัญหาส่วนตัว ครูมีความรัก เมตตา เอาใจใส่ เอื้ออาทร

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคน  และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มีความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
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มาตรฐานที่ 6

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีภาวะผู้น�า มุ่งมั่น อุทิศเวลาในการท�างาน ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล โดยวางนโยบายให้ครูจัดการเรียน

การสอน โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที่ 21  และเสริมทักษะชีวิตผ่านการลงมือปฏิบัติ

จริง “Learning by Doing” ฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพที่มีในตนเองสู่ความเป็น

อัจฉริยะในอนาคต โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียน

การสอน  

ผู้บริหารยังใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารและ

จัดการศึกษา รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ�านาจ โดยมีการแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน

โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ มีการประชุมคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมครูประจ�าเดือนหรือทุกครั้งที่มี

โอกาส ซ่ึงส่งผลให้การก�ากับติดตามงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดในแผน

ปฏิบัติการประจ�าปี

นอกจากนี้ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

ของตน  มีการสร้างขวญัและก�าลงัใจในการปฏบัิติงานแก่บุคลากร 

โดยมีการจัดสวสัดิการข้ันพืน้ฐานแก่บคุลากร ภายในโรงเรียนอยา่ง

เสมอภาค มีบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน บริการตรวจ

สุขภาพประจ�าปี  จัดให้มีเงินค่ารักษาพยาบาลคนละ 4,000 บาทต่อ

ปีจากสวัสดิการครู นอกเหนือจากสิทธิ์เบิกต้นสังกัด  รวมทั้งจัดสิ่ง

อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท�างาน เป็นต้น
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มาตรฐานที่ 7

แนวการจัดการศึกษา
โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน�าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ตอบสนอง

เป้าหมาย วิสัยทัศน์และจุดเน้นของโรงเรียน และมีการก�าหนดเวลาเรียนเหมาะสม มีการติดตามการใช้

หลักสูตรทุกปีการศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก รู้ และเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม 

และจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของเด็ก โรงเรียนมีการ

จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 - 2560  เพื่อให้

เด็กทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีการติดตาม

ตรวจสอบและสรปุผลการจดักิจกรรมทุกภาคเรียน สร้างความมส่ีวนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง 

ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ/ ข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับทิศทางในการบริหารและการพัฒนาโรงเรียน  การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี  การพัฒนาหลักสูตร  

การนิเทศการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งพิจารณาการรายงานผลการด�าเนินงานของโรงเรียนก่อนที่

จะจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการเรียนรู้ และมี

บรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก  โดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับการเรียนมีสิ่งอ�านวยความสะดวก

พื้นฐานเพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้   โรงเรียนมีบริการอาคารสถานที่เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว

เหมาะสมกับการใช้งาน  มีน�้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพผ่านการกรองและมีน�้าใช้เพียงพอ ห้อง

สุขาเพียงพอถูกสุขลักษณะทุกชั้นเรียน มีเจ้าหน้าที่ท�าความสะอาดทุกวันและมีการบันทึก มีการปรับปรุง

ซ่อมแซมบ�ารุงรักษา อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดเวลา  

จากการจัดแนวการศึกษาปรากฏว่า ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ที่จะพัฒนาในการจัดการ

เรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดย

บูรณาการผ่านการเล่น เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรม และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ 8

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก�าหนด
ในกฎกระทรวง

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แบ่งออกเป็นมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 12 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 มาตรฐาน  67 ตัวบ่งชี้  และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยคณะ

กรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนและมีอาจารย์มนัส อารีพงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม

ตรวจประกันคุณภาพภายใน

นอกจากนี้โรงเรียนมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255828

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 9

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้

โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรของโรงเรียน มีผู้รับผิดชอบดูแลและจัด

ตารางการเข้าใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมหนูรักชุมชน  โดยพาเด็กไปยังแหล่งเรียนรู้ที่อยู่

นอกบริเวณอนุบาล อาทิ ทั้งห้องทวีปัญญา ห้อง t-Earth  ห้องเฉลิมพระเกียรติ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

สวนสมุนไพร ส่งผลให้เด็กได้แสวงหาความรู้ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้/ผลงานจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ในปีการศึกษา 2558 ได้ปรับสถานที่เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพ แบ่งเป็น 5 ฐานกิจกรรม 

ได้แก่ 

    1.นกแก้วช่างเจรจา พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

    2. กระต่ายน้อยนักคิด พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์

    3.เจ้าเสือนักทดลอง พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์

    4.ม้าลายผู้สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะด้านศิลปะ

    5.สิงโตเจ้าปัญญา พัฒนาทักษะด้านการคิดโดยใช้เกมการศึกษา

โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นประจ�า มีการร่วมมือกับสถาบัน

ในท้องถิ่นรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความร่วมมือกับ

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนมีการ

สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มีการใช้ประโยชน์และปรับปรุงอยู่อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการพานักเรียนไปเรียนรู้ประสบการณ์ตรง

กับแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนอีกด้วย
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ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

มาตรฐานที่ 10

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

คณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ คือ มารยาทดี มีเมตตากรณุา โดยการจดักจิกรรมงามอย่างสตรศีรเีซนต์ฟรงัฯ เพือ่ส่งเสรมิ 

ให้เด็กเป็นผู้มีมารยาทดี เรียบร้อย ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักของ

ผู้พบเหน็ โดยมีการฝึกมารยาทให้แก่เด็กในตอนเช้าหลงัเคารพธงชาติ มีการจัดกิจกรรมหนนู้อยมารยาทงาม

และถือเป็นหน้าท่ีของครูทุกคนท่ีจะฝึกให้นักเรียนรู้จักทักทายครูต้ังแต่เดินเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าใน

คาบเรียน และทุกที่ที่มีโอกาส 

อีกทั้งจัดกิจกรรมดาวเด่นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ทุกเดือน ห้องเรียนละ 2 คน แบ่งเป็นนักเรียนผู้มีมารยาทดี และนักเรียนผู้มีน�้าใจดี มีเมตตากรุณา 

และมีการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนห้องเรียนเข้ารับเหรียญรางวัลประจ�าปีการศึกษาด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการหนูรักชุมชน ส่งเสริมให้

นักเรียนมีความรัก ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ

แบ่งปันช่วยเหลือผู้รอคอยโอกาส  โดยการไปเยี่ยมคนชรา  คนเจ็บ

ป่วยในสถานท่ีใกล้เคียงกับโรงเรยีน  กจิกรรมครสิตมาสแฟร์  เป็น

กจิกรรมเพือ่การเรยีนรูแ้ละสาธารณกศุล ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ

เสียสละ เป็นผูท้ีมี่จิตอาสา มีความเมตตากรณุาต่อผูอ้ืน่  รูจั้กเอือ้เฟ้ือ

เผือ่แผ่  มีน�า้ใจเอือ้อาทรแบ่งปันช่วยเหลอืผูอ้ืน่อย่างจรงิใจ โดยน�า

รายได้ทัง้หมดจากการจดักจิกรรมไปร่วมบรจิาค เพือ่สนบัสนนุด้าน

การศึกษา ศาสนา และผูร้อคอยโอกาส  รวมท้ังมีการบริจาคเงินทาน

ประจ�าสัปดาห์ เพือ่ปลกูฝังให้นักเรยีนรูจ้กัการแบ่งปันอยูเ่สมอ



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255830

ด้านที่ 5
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

มาตรฐานที่  10 (SPC)

การจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร

โรงเรยีนจัดโครงการส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของคณะฯ  เพือ่ส่งเสรมิให้เด็กมีคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของ

คณะภคนีิเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยการจดักิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กได้พฒันาตนเองท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จติใจ  

สังคมและสติปัญญา  จดักิจกรรมฉลองตามเทศกาลและวนัส�าคัญ จดัท�าแผนจดัประสบการณ์ เพือ่ปลกูฝังให้เด็ก

มีความซ่ือตรงต่อตนเองและส่วนรวม และปลกูฝังให้นกัเรยีนมีความซ่ือตรงปฏบัิติตนตามระเบียบของโรงเรยีน 

ปลกูฝังนิสัยความมวีนัิยทางการเงินและการใช้จ่าย รูจ้กัการประหยดั น้อมน�าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไป

ปฏบัิติในชวิีตประจ�าวนั อกีท้ังกจิกรรมครสิตมาสแฟร์ ซ่ึงเป็นการระลกึถงึพระเยซูครสิตเจ้าท่ีทรงเป็นแสงสว่าง

ของโลก และเปิดโอกาสให้เด็ก คร ู  และผูป้กครอง  ได้มีโอกาสจดักิจกรรมโดยจติสาธารณะ เพือ่น�ารายได้ไป

สนบัสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  และผูด้้อยโอกาสในถิน่ทุรกันดาร อกีท้ังเป็นการปลกูฝังให้เด็กมีความกตัญญู

รู้คุณ มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ส�าคัญของ

เด็กโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ การบริจาคเงินทาน

ประจ�าสัปดาห์ เพือ่ปลกูฝังให้เด็กรู้จกัการแบ่งปันโดยเด็กต้ังแต่

ระดับช้ันอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 บรจิาคเงนิให้กับทางโรงเรยีน

เพื่อน�าไปช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และผู้รอคอยโอกาส รวมทั้งการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เดก็

มีทกัษะในการท�างาน รูจ้กัวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ มีความ 

สามัคคีกันในการท�างาน ส่งผลให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ด้านมีความมุ่งม่ัน และขยนัทุ่มเทในการท�างาน
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ด้านที่ 6
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 11
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

โรงเรียนจัดโครงการ/ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ 

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการ S.F. Save for the Future   ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

ที่มุ่งเน้นการปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน อาทิ กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้  กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง  กิจกรรมธนาคารขยะ  กิจกรรมแกะ พับ เก็บ  

กิจกรรม Re I Do  เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ร่วมกิจกรรม และเข้าประกวดกับหน่วยงานภายนอก 

เนื่องจากตระหนักถึงความส�าคัญในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น 

• การท�าข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานของโครงการกล่องวิเศษ โดยบริษัท อ�าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง 

จ�ากัด ด้วยการน�ากล่อง UHT มารีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นแผ่นชิฟท์บอร์ด และน�ามาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้

นักเรยีน มอบแก่เด็กนกัเรยีนในถิน่ทุรกนัดาร ท่ัวประเทศ

• เข้าร่วมโครงการหลงัคาเขยีวเพือ่มูลนธิิอาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก ด้วยการน�ากล่อง UHT มารไีซเคิล

เพือ่แปรรปูเป็น Green Board และ Eco Board เพือ่มอบแก่ผูด้้อยโอกาสและขาดแคลน  

• ร่วมโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่ Energy Mind Award : 

ENERGY  ROAD  SHOW  LOW  CARBON  รวมพลังวัยใส 

รวมใจลดคาร์บอน จากทางการไฟฟ้านครหลวง 

• เข้าประกวดโครงการ Energy Mind Award 2015 กับการ

ไฟฟ้านครหลวงได้รบัรางวลัสถานศึกษาดีเด่นด้านพลงังานระดับ 4 ดาว 

พร้อมทุนสนบัสนนุรางวลั จ�านวน 60,000 บาท และรางวลั Young Energy 

Master Award เยาวชนผูน้�าด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255832

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	:	ระดับการศึกษาปฐมวัย น�้าหนักคะแนน คะแนนที่ได้

ด้านที่	1	มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 18.88

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5 4.71

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.73

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.74

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.70

ด้านที่	2	มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65 63.33

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

20 19.30

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

20 19.92

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา 20 19.16

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

5 4.95

ด้านที่	3	มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 4.76

มาตรฐานที่ 9 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา

5 4.76

ด้านที่	4	มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 4.87

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

5 4.87

ด้านที่	5	มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร 20 19.63

มาตรฐานที่ 10 SPC การจัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร

20 19.63

ด้านที่	6	มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 4.77

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

5 4.77

คะแนนรวม 120 116.24
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ผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานที่ 1

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี โดยกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จดัโครงการส่ง

เสรมิคณุภาพชวีติท่ีดี โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพ มีบริการห้องพยาบาล มีการฉีดวัคซีนต่างๆ มีการจัด

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

และการชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีการเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติ

ตน การเลือกบริโภคอาหาร การออกก�าลังกาย และการควบคุมน�้าหนักของตนเอง  นอกจากนี้ยังมีการตรวจ

สอบสารปนเปื้อนในอาหารของโรงเรียน รวมทั้งการส�ารวจและก�าจัดลูกน�้า ยุงลายในบริเวณโรงเรียน มีการ

รณรงค์ในเรื่องของการงดสูบบุหรี่ การต่อต้านสิ่งเสพติด การปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงต่อความรุนแรง โรค

ภัย อุบัติเหตุและสิ่งอบายมุขทุกชนิด  นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าในตนเอง  กล้า

แสดงออกทางความคิดอย่าง

สร้างสรรค์  มีความมั่นใจ  มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับผิดชอบ

ต่อบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจนส�าเร็จผล  ผ่าน

การร่วมกิจกรรมในแผนงาน

ส่งเสริมทักษะชีวิต  โครงการ

ส ่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ท่ี ดี  

โครงการส่งเสริมภาวะผู ้น�า

และการท�างานเป็นหมู่คณะ 

เป็นต้น
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ส�าหรับการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพนั้น นอกจาการจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาศิลปะแล้ว 

ยังมีการประกวดวาดภาพระบายสีในวันส�าคัญต่างๆ จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ 

ภายนอกโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะตอนช่วงเวลาพักกลางวันด้วย รวมทั้งได้จัดสอนดนตรีให้

นักเรียนทุกคน บนหลักการท่ีว่านักเรียนทุกคนต้องเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด อาทิ คีย์บอร์ด  

ขิม อูคูเลเล่ และมีการสอนเรื่องการขับร้องเพลงตามหลักการขั้นสูง การขับร้องและบรรเลงดนตรีหมู่ การจัด

กิจกรรมทางดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมด้านนาฎศิลป์ในทุกระดับชั้น รวมทั้งมี

การจัดตั้งวงดนตรีไทย วงโยธวาทิต วงสตริงออเคสตรา และวงออเคสตรา รวมถึงการประกวดร้องเพลงที่จัด

ขึ้นทุกปี   อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรี ร้องเพลง ละคร เต้น บนเวทีอัจฉริยะในช่วงเวลาพักกลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย   ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ได้จัดการสอนในชั่วโมงพลศึกษาที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้น อาทิ ยิมนาสติก (ริบบิ้น) แชร์บอล  เทเบิล

เทนนิส  กรีฑา  ศิลปะป้องกันตัว ลีลาศ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  เช่น เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน เทควันโด  ยิมนาสติก ว่ายน�้า เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู ่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

เนื่องจากนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรและตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้

• การเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมร้องเพลงชาติ และสวดภาวนาในทุกเช้า การฟังพระบรมราโชวาทใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน รวม

ทั้งจัดกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจ

ตามศาสนาที่ตนนับถือ  น้อมระลึกถึงพระคุณของพระศาสดาและนักบุญต่างๆ

• ปลกูฝังความมีวินยัในตนเองและปฏบัิติตนตามกฎระเบียบวนิยัของส่วนรวม จดักจิกรรมการปฐมนิเทศ 

ทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนรับทราบข้อปฏิบัติในการประพฤติตนตามหน้าที่ของนักเรียนที่ดี 

• จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมและการใช้จ่ายอย่างประหยัด 

วางแผนรายจ่ายให้สมดุลกับรายรับด้วยการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  จดักจิกรรมธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรเหลือใช้ รู้จักคัดแยกขยะและสามารถน�ามาเป็นรายได้ให้ตนเอง ส่งผลให้

นักเรียนรู้จักการประมาณตนและด�าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
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• จัดกิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมการประกวดการจัดพานไหว้ครู  กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยร่วมใจ

ลอยกระทง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า รัก ศรัทธา และชื่นชมความงดงามในความเป็น

เอกลักษณ์ไทย  ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทย

• จัดกิจกรรมคริสตมาสแฟร์ การบริจาคเงินทานประจ�าสัปดาห์ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมเพื่อ

สาธารณกุศลในโอกาสต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ มีความรักเมตตา รู้จักแบ่ง

ปัน  มีความเสียสละ  มีน�้าใจเอื้ออาทรช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจ

นอกจากนี้นักเรียนยังเป็นผู้ที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในเรื่องทัศนคติ ศาสนา และ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่งผลให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

เคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล รับฟังผู้อื่น สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข รวมท้ังนักเรียนยังตระหนักถึงคุณค่า และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง  กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมแกะ พับ เก็บ  กิจกรรม 

Re I Do กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้  กิจกรรมประกวดห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
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มาตรฐานที่ 3
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้             
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด จากการเข้าร่วมกิจกรรมหนอน

หนังสือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ รู้รอบตอบได้ Library Day และกิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคน นอกจากนี้

นักเรียนยังสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาทิ 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา โลกนักอ่าน ลานนักประดิษฐ์ 

บ้านนักคิด ห้อง t-Earth  Cooking Studio เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักเรียนทุกระดับชั้น

ได้ออกไปศึกษาเรียนรู้ รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง 

มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาสากลเพื่อการส่ือสาร โดยมีกิจกรรม Morning 

Brush Up กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ กิจกรรม Reading Contest  กิจกรรม Story 

Telling Competition กิจกรรม Spelling Bee กิจกรรมแข่งขัน Speech Contest กิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ 

และกิจกรรมวันชาติฝร่ังเศส เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและต้ังค�าถามค้นคว้า

หาความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ของตนเอง

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะใน

การท�างานเป็นเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน�าเสนอผลงานได้ตามความถนัด ความเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของ

นักเรียน 
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มาตรฐานที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

โรงเรียนมีนโยบายมุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการฝึก

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดเชื่อมโยง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้

นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่ได้อ่าน ฟัง และดู รวมทั้งสามารถสื่อสารหรือน�าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง สามารถก�าหนดเป้าหมาย มีการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสมเหตุ

สมผล อีกท้ังมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  โดยได้จัดการเรียน

การสอนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมสนับสนุนให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมวันร�าลึก

มหากวีสุนทรภู่ กิจกรรม S.F. Science News กิจกรรมเส้นทางสู่นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ กิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ/วันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมสอนเสริม

นักเรยีนทีมี่ความสามารถ 8 กลุม่สาระฯ เพือ่ต่อยอดในการส่งนักเรยีนเข้าแข่งขนัภายในและภายนอกโรงเรียน 

เป็นต้น ซึ่งผลจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ท�าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะ

การคิด การแก้ปัญหา ได้ต่อยอดทางความคิด และส่งผลให้ได้รับรางวัลหลายรางวัล ทั้งระดับสถานศึกษา 

ระดับเขต ระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ 

นอกจากกิจกรรมที่จัดให้แก่นักเรียนแล้ว ศูนย์สรรค์ดนตรี และศูนย์พัฒนาศักยภาพ อันประกอบด้วย 

โลกนักอ่าน ลานนักประดิษฐ์ บ้านนักคิด ห้อง t-Earth  Cooking Studio ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะการคิดได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา 

เป็นต้น
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มาตรฐานที่ 5
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร 

โรงเรยีนจดัโครงการเพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมีความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นตามหลกัสตูร ได้แก่ โครงการเพิม่

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เพือ่พฒันาทักษะการเรยีนรู ้ 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ และเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาทักษะ

การเรยีนรู ้ 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ให้นกัเรยีนมีผลการทดสอบและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต้ังแต่เกรด 3.0  ขึน้

ไปใน 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ ต้ังแต่ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยจดัข้ึนเป็นประจ�าทุกวนั

จันทร์  องัคาร  พฤหสับดีและวนัศุกร์ เวลา 07.30 น. – 8.00 น. ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จะจดัให้

มีการสอนเสรมิในคาบเรยีน

 นอกจากนี้ยังจัดโครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

นักเรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีการติวเตรียมสอบ ส�าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้จัดตารางติวในคาบเรียนโดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน

ภายนอกมาติวให้แก่นักเรียน ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี ในระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวมทั้งผลการประเมินสมรรถนะส�าคัญใน 5 ด้าน ตามที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ของนักเรียน พบว่านักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255840

มาตรฐานที่ 6
ผู้เรียนมีทักษะในการท�างาน รักการท�างาน สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

นักเรียนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังให้มีทักษะในการท�างาน เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนในการท�างาน

ด้วยตนเอง  และสามารถท�างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ มีภาวะความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี  

มีมนุษยสัมพันธ์  มีการตรวจสอบ ทบทวน  ปรับปรุง พัฒนางาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคที่

เกิดขึ้นในระหว่างการด�าเนินงานได้จนงานประสบความส�าเร็จ และบรรลุผลตามเป้าหมาย  รวมทั้งมีความ

กระตือรือร้น ตั้งใจ ท�างานด้วยความสุข ยอมรับในค�าวิพากษ์วิจารณ์ และข้อเสนอแนะของกลุ่ม  ตลอดจนมี

ความมุ่งมั่นในการพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะพบได้จากการเข้าร่วมและการด�าเนิน

กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมชมรม เนตรนารี และสภานักเรียน 

กิจกรรมสานสายใย...ในเซนต์ฟรังฯ  โครงการ S.F. Save for the Future  เป็นต้น

ส�าหรับการต่อยอดไปสู่การท�างานในอนาคตนั้น งานแนะแนวมีการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น มีการเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนมาบรรยาย

เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ มีการทดสอบและท�าแบบส�ารวจอาชีพของนักเรียน มีการบริการให้ค�าปรึกษาเรื่องอาชีพ 

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนทางการเรียน และวางแผนส�าหรับการประกอบอาชีพในอนาคตส�าหรับ

ตนเองได้อย่างมีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับตลาดแรงงานในสังคมอาชีพแห่งอาเซียน
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ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 7

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ฝ่ายวิชาการมีการประชุมร่วมกับครูผู้สอนในการก�าหนดเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส�าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา และ

วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในทุกระดับชั้น และน�าผลการทดสอบ

มาจัดกลุ่มดูแลนักเรียนตามระดับความสามารถ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ส�าหรับ

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นั้น จะเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น   BBL, PBL การใช้ Graphic Organizers การอภิปราย 

การลงมือปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม สถานการณ์จ�าลอง การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร 

เน้นกระบวนการคิด (Critical Thinking) ตามหลักการ Bloom’s Taxonomy  และมีจัดการเรียนการสอนแบบ 

Team Teaching โดย มี Co-teachers เป็นครูไทย กับ ครูต่างชาติ  และครูไทย กับ Native Speakers พร้อมกับมี

การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลส�าหรับการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์  นอกจากน้ีครูผู้สอนยังได้รับการ

อบรมเรื่องการจัดท�าและเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ 

ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างของนักเรียน  รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง นอกจากนี้ครูยังน�าปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียน มาท�าการศึกษา วิเคราะห์ ท�าเป็นวิจัยในชั้นเรียน และน�าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ของครู รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป  



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255842

 ครูทุกคนท�างานอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ มีครูประจ�าชั้น ครูผู้สอน และครูแนะแนว ให้ค�า

แนะน�านักเรียนด้านปัญหาการเรียน การศึกษาต่อ หรือปัญหาส่วนตัว ครูมีความรัก เมตตา เอาใจใส่ เอื้ออาทร

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคน  และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มีความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพ รวมทัง้มีคุณลกัษณะตามจรรยาบรรณวชิาชีพ และจิตตารมณ์ของคณะภคนีิเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
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มาตรฐานที่ 8
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นผูมี้วสัิยทัศน์กว้างไกล  มีภาวะผูน้�า มุ่งม่ัน อทิุศเวลาในการท�างาน ความคดิรเิริม่

สร้างสรรค์ในการมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล โดยวางนโยบายให้ครู

จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพฒันาทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัศตวรรษที ่21  และเสรมิ ทกัษะชวีติผ่านการลงมือ

ปฏบัิติจรงิ “Learning by Doing” ฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พฒันาศักยภาพท่ีมีในตนเองสู่ความเป็น

อจัฉรยิะในอนาคต โดยจดัให้มีศูนย์พฒันาศักยภาพ ส่งเสรมิ การใช้เทคโนโลยท่ีีทันสมยัในการจดัการเรยีนการสอน 

รวมท้ังพฒันาอาคารสถานที ่ และสนบัสนนุ ให้นักเรยีนเกิดการเรยีนรูผ่้านการลงมือปฏบัิติจรงิ ฝึกทกัษะการ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพฒันาศักยภาพท่ีมีในตนเองสู่ความเป็นอจัฉรยิะในอนาคต โดยจดัให้มศูีนย์การเรยีนรู้

ต่างๆ อย่างหลากหลาย

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ

ศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ�านาจ โดยมีการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน 

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมครูประจ�าเดือนหรือทุกครั้งที่มีโอกาส ซึ่งส่ง

ผลให้การก�ากับติดตามงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูด�าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามกระบวนการ 

PDCA จนบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดในแผนปฏิบัติการประจ�าปี



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255844

ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการหรือในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และน�ามาปรับใช้ใน

การเรียนการสอนของตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ปราชญ์ชาวบ้าน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครอง เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในชั่วโมงการเรียนการสอน และในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา และรู้จักการท�างานร่วมกับผู้อื่น

นอกจากนี้มีการสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร โดยมีการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

แก่บุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเสมอภาค มีบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน บริการตรวจสุขภาพ

ประจ�าปี  จัดให้มีเงินค่ารักษาพยาบาลคนละ 4,000 บาทต่อปีจากสวัสดิการครู นอกเหนือจากสิทธิ์เบิกต้น

สังกัด  รวมทั้งจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท�างาน เป็นต้น
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มาตรฐานที่ 9
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  โดยมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับทิศทางการบริหารและการพัฒนาโรงเรียน  รับทราบเกี่ยวกับการออกระเบียบ และแนวปฏิบัติใน

การด�าเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งยังมีการก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด�าเนินงาน และการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์การจัดการศึกษาของโรงเรียน  นโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิ

ส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน   ถือได้ว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วม และเสนอแนวทางในการบริหารจัดการด้าน

วิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการบริหารจัดการทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนโดยการประเมิน และให้

ข้อเสนอแนะในการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมทั้งใน

ฐานะเป็นคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย  ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมี

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย

การจัดการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน และร่วมพิจารณาเกี่ยวกับ

การด�าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255846

มาตรฐานที่ 10
โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

โรงเรยีนได้จัดท�าหลกัสตูรสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการจดัท�าหลกัสตูรสถานศึกษา 

และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ซ่ึงโครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบ

ถ้วนและสอดคล้องกบัหลกัสูตร แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ตอบสนองเป้าหมาย วิสัย

ทัศน์ และจุดเน้นของโรงเรยีนและมกีารก�าหนดเวลาเรยีนเหมาะสมกับระดับช้ัน อกีท้ัง โรงเรยีนได้จัดโครงการ

พเิศษทีเ่น้นด้านการใช้ภาษาองักฤษเป็นสือ่ในการเรยีนการสอน (Special English Program หรอื SEP) ในรายวชิา

วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จดัรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เติมที่

เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิน่ พร้อมกบัก�าหนดให้ครผููส้อนทกุคนจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทักษะ 

ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัศตวรรษท่ี 21 และเสรมิทกัษะชวีติผ่านการลงมือปฏบัิติจรงิ “Learning by doing” เพือ่พฒันา

ศักยภาพของนักเรยีนในทุกด้าน พร้อมท้ังจดัต้ังศูนย์พฒันาศักยภาพ ศูนย์สรรค์ดนตร ีให้เอือ้ต่อการใฝ่เรยีนรูข้อง

นักเรยีน และเป็นแหล่งค้นหาความเป็นอจัฉรยิะของนักเรียนแต่ละคน

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกเรียน ตามความถนัด ความ

สามารถและความสนใจ รวมท้ังจัดรายวชิาเพิม่เติมทีมี่เนือ้หา/สาระ การเรยีนรูเ้หมาะสมตามโครงสร้างหลกัสตูร

ในแต่ละระดับชัน้ อกีท้ังสนบัสนุนให้ครจูดักระบวนการเรยีนรูท่ี้ให้นักเรยีนได้ลงมือปฏบัิติจรงิจนสรุปความรู้

ได้ด้วยตนเอง ส่งเสรมิทักษะการคดิท่ีหลากหลาย ผ่านการจดักจิกรรม การทดลอง การฝึกปฏบิติัจรงิ ในศูนย์สรรค์

ดนตร ีและศูนย์พฒันาศักยภาพ ท่ีประกอบด้วย โลกนักอ่าน ลานนกัประดิษฐ์  บ้านนกัคิด Cooking Studio t-Earth  

และเวทอัีจฉรยิะ  รวมทัง้การจดัการเรยีนรูแ้บบสหวทิยาการ “เซนต์ฟรงัฯ เรียนรู้วถิไีทย เทิดไท้ราชินี” ในวนัแม่แห่ง

ชาติ และ“เซนต์ฟรงัฯ เดินตามรอยปฐพ ีใต้ธุลพีระบาท มหาราชองค์ภมิูพล” ในวันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น
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มาตรฐานที่ 11
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ

โรงเรยีนมีอาคารเรยีนท่ีมัน่คง แขง็แรง ปลอดภยั มีการตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบสาธารณูปโภค โดย

วศิวกรผูเ้ชีย่วชาญ มกีารจดับรรยากาศ ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนให้สะอาด ร่มรืน่ ถกูสขุลกัษณะ 

และปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อาคารสถานที่ให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้มีสิ่ง

อ�านวยความสะดวก และวสัดุครภุณัฑ์ท่ีสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม และการจัดการเรยีนการสอนอย่างเพยีง

พอและมีประสิทธิภาพ มีการจดัสร้างและพฒันาแหล่งการเรยีนรูท่ี้หลากหลาย ครบครนั เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้

ด้วยตนเองของนักเรียนอย่างเต็มศักยกภาพ อาทิ ศูนย์สรรค์ดนตรี ศูนย์พัฒนาศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วย 

โลกนกัอ่าน, ลานนกัประดิษฐ์, บ้านนักคดิ, เวทีอจัฉรยิะ, ห้อง t-Earth, และ Cooking Studio  ส�าหรบัห้องสมุด 

มีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตรงกับความต้องการ สามารถค้นหาสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ

อินเตอร์เน็ตความเรว็สงู เช่นเดียวกบัห้องปฎิบัติการคอมพวิเตอร์ทุกห้อง ท่ีเปิดให้บริการนอกเวลาเรยีน ในเวลา

พักเล็ก พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เพื่อให้คุณครูและนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น และ

ศึกษาหาความรูด้้วยตนเอง

 นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 

อาทิ การตรวจสขุภาพประจ�าปี การให้บรกิารฉดีวัคซีนต่าง ๆ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม

สุขภาพดีไม่มีโรค กจิกรรมเซนต์ฟรงัฯสร้างสรรค์กับ อ.ย. เป็นต้น รวมท้ังจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 

24 ชัว่โมง มีการจดัครเูวรดูแลรกัษาความปลอดภยัตามบรเิวณต่างๆ ท้ังในเวลาเช้า กลางวัน เยน็ มีการติดต้ัง

กล้องวงจรปิดรอบบรเิวณโรงเรยีน อกีท้ังจดันักเรยีนให้บริการ และอ�านวยความสะดวกด้านจราจรให้กับ

นักเรยีนและผูป้กครองในช่วงเช้าด้วย



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255848

มาตรฐานที่ 12
โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่ก�าหนด         
ในกฎกระทรวง

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แบ่งออกเป็นมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 12 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 16 มาตรฐาน  67 ตัวบ่งชี้  และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการ

ตรวจประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนและมีอาจารย์มนัส อารีพงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตรวจประกัน

คุณภาพภายใน

นอกจากนี้โรงเรียนมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เข้มแข็ง
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ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 13
โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้

โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน มีการจัดตารางการเข้าใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งมีการจัดเก็บสถิติการเข้าใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเป็นพิเศษ

ส�าหรับปีการศึกษานี้ได้จัดสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก อาทิ ศูนย์สรรค์ดนตรี ศูนย์

พัฒนาศักยภาพ อันประกอบด้วยโลกนักอ่าน, ลานนักประดิษฐ์, บ้านนักคิด, เวทีอัจฉริยะ, ห้อง t-Earth, และ 

Cooking Studio เป็นต้น

 ส�าหรบัแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน โรงเรยีนจดัให้นักเรียนได้เข้าใช้บรกิาร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

กจิกรรมเปิดประตูสู่...การเรยีนรูส้ญัจร โดยพานักเรยีนไปศึกษาหาความรู้ยงัแหล่งเรยีนรูโ้ดยรอบโรงเรยีน   เช่น 

วดันักบญุฟรงัซิสซาเวยีร์ วดัคอนเซ็ปชญั ชุมชนบ้านเขมร วัดราชาธิวาสวิหาร หอสมุด แห่งชาติ พพิธิภณัฑ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น กจิกรรมทัศนศึกษา นกัเรยีนได้แสวงหาความรู้นอกห้องเรยีนและแลกเปลีย่น

การเรยีนรูก้บัผูอ้ืน่ สร้างองค์ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ เช่น องค์การพพิธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.), 

พพิธิภณัฑ์การเกษตร เฉลมิพระเกยีรติฯ, พพิธิภณัฑ์บ้านควาย, องค์พระปฐมเจดีย์, พระราชวงัสนามจนัทร์, 

พพิธิภณัฑ์หุ่นข้ีผึง้, เมอืงโบราณ เป็นต้น



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255850

 นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นประจ�า มีการ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการจัดกิจกรรม

สหวทิยาการเพือ่บูรณาการความรูแ้ละความร่วมมือระหว่างโรงเรยีนและชุมชนภายนอกโรงเรยีน เช่น กิจกรรม 

สหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ : เซนต์ฟรังฯ เรียนรู้วิถีไทย เทิดไท้ราชินี มีการจัดกิจกรรมสาธิตและให้ความรู้แก่

นักเรียนในเรื่องศีรษะโขน จากหน่วยงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นิทรรศการขันลงหิน จากทีมงาน

ขันลงหินบ้านบุ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น กิจกรรมสหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ : เซนต์ฟรังฯ เดินตาม 

“รอยปฐพี ใต้ธุลีพระบาท มหาราชองค์ภูมิพล” ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับดินและข้าว มีการเชิญ

คณะวิทยากรจากหน่วยงานศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ความรู้

เกี่ยวกับการปลูกข้าว มีการเชิญทีมงานวิทยากรนักวิชาการ จากหน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 

และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของดิน การดูแลรักษาดิน  ตาม

โครงการในพระราชด�าริ และเชิญทีมวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.เมือง 

จ.ชัยนาท ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอรี่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เช่น ขนมครกและ

ไอศกรีม จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น
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ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

มาตรฐานที่ 14
การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่ก�าหนดขึ้น

โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คือ มารยาทดี มีเมตตากรุณา โดยการจัดกิจกรรมงามอย่างสตรีศรีเซนต์ฟรังฯ เพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทดี เรียบร้อย ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

เป็นที่รักของผู้พบเห็น โดยมีการฝึกมารยาทให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น มีการประกวดมารยาทของนักเรียน

ในระดับชั้นต่างๆ และถือเป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่จะฝึกให้นักเรียนรู้จักทักทายครูตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียนใน

ช่วงเช้าในคาบเรียน และทุกที่ที่มีโอกาส 

อีกทั้งจัดกิจกรรมดาวเด่นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มึคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ทุกเดือน ห้องเรียนละ 2 คน แบ่งเป็นนักเรียนผู้มีมารยาทดี และนักเรียนผู้มีน�้าใจดี มีเมตตากรุณา 

และมีการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนห้องเรียนเข้ารับเหรียญรางวัลประจ�าปีการศึกษาด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนที่ดี  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมพลมารีย์  ร่วมสวดภาวนากับชุมชน กิจกรรมยุวธรรมทูต  

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น  เอื้อเฟื้อ

เผือ่แผ่และแบ่งปันช่วยเหลอืผูร้อคอยโอกาส  โดยการไปเยีย่มคนชรา  

คนเจ็บป่วยในสถานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน กจิกรรมครสิตมาสแฟร์  

เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และสาธารณกุศล ส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความเสียสละ เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น  รู้จัก

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีน�้าใจเอื้ออาทรแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจ 

โดยน�ารายได้ท้ังหมดจากการจดักิจกรรมไปร่วมบรจิาค เพือ่สนับสนนุ 

ด้านการศึกษา ศาสนา และผูร้อคอยโอกาส รวมท้ังมีการบริจาคเงิน 

ทานประจ�าสัปดาห์ เพือ่ปลกูฝังให้นกัเรยีนรูจ้กัการแบ่งปันอยูเ่สมอ
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์
ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

มาตรฐานที่  14 (SPC)  
การจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม  กิจกรรมนิทานคุณธรรม มุ่งเน้นให้

นักเรียนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย   จิตวิญญาณ สติปัญญา  จิตใจ สังคม และอารมณ์  จัดกิจกรรมฉลอง

ตามเทศกาลและวันส�าคัญ จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคริสตศาสนาและจริยศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้

นักเรียนมีความซื่อตรงต่อตนเองและส่วนรวม  จัดท�าบันทึกของหายได้คืน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีลักษณะ

นิสัยซื่อสัตย์ ไม่น�าของคนอื่นมาเป็นของตน และปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อตรงปฏิบัติตนตามระเบียบ

ของโรงเรียน 

นอกจากนี้ยังร่วมกับธนาคารออมสินในกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ปลูกฝังนิสัยความมีวินัยทางการเงิน

และการใช้จ่าย มีการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้นักเรียนรู้หลักการและรู้จักออมเงิน วางแผนรายจ่ายให้

สมดุลกับรายรับ รู้จักการประหยัด น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน  

อีกทั้ง การที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมชมรม  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรม

เนตรนารี กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท�างาน  รู้จักวางแผนการท�างาน

อย่างเป็นระบบ มีความสามัคคีกันในการท�างาน ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดง ออกด้านมีความมุ่งมั่น 

และขยันทุ่มเทในการท�างาน
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ด้านที่ 6 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 15
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

โรงเรียนจัดโครงการ/ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ 

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการ S.F. Save for the Future   ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

ที่มุ่งเน้นการปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของ

โรงเรียน อาทิ กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้  กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง  กิจกรรมธนาคารขยะ  กิจกรรมแกะ พับ เก็บ  

กิจกรรม Re I Do  กิจกรรมเรื่องดีดีกับ EM  กิจกรรมประกวดห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน  เป็นต้น นอกจากนี้

โรงเรียนยังได้ร่วมกิจกรรม และเข้าประกวดกับหน่วยงานภายนอก เนื่องจากตระหนักถึงความส�าคัญในการ

ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น 

• การท�าข้อตกลงร่วมกนักับหน่วยงานของโครงการกล่องวเิศษ โดยบริษัท อ�าพลฟดูส์ โพรเซสซิง่ จ�ากดั 

ด้วยการน�ากล่อง UHT มารีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นแผ่นชิฟท์บอร์ด และน�ามาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 

มอบแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

• เข้าร่วมโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ด้วยการน�ากล่อง UHT มา

รีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็น Green Board และ Eco Board เพื่อมอบแก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน

• ร่วมโครงการนิทรรศการเคลื่อนท่ี Energy Mind Award : ENERGY  ROAD  SHOW  LOW  

CARBON  รวมพลังวัยใส รวมใจลดคาร์บอน จากทางการไฟฟ้านครหลวง 
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• มีการท�า MOU กับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและท�างานด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมกัน

• เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 

60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558 กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   

ส่ิงแวดล้อม  ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

• เข้าประกวดโครงการ Eco-Generation Environmental Leadership Competition in Thailand  

ความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และบริษัท ซัมซุง 

เอ็นจิเนียริง่ (ประเทศไทย) จ�ากดั ได้รบัรางวลัดีเด่น ได้รบัประกาศนยีบัตร และทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท 

พร้อมเผยแพร่ผลงานทางสื่อต่างๆ ของการไฟฟ้านครหลวง

• เข้าประกวดโครงการ Energy Mind Award 2015 กับการไฟฟ้านครหลวงได้รบัรางวัลสถานศึกษาดีเด่น

ด้านพลงังาน ระดับ 4 ดาว พร้อมทุนสนบัสนนุรางวัล จ�านวน 60,000 บาท และรางวัล Young Energy Master 

Award เยาวชนผูน้�าด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	:	ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น�้าหนักคะแนน คะแนนที่ได้

ด้านที่	1	มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน 30 27.61

มาตรฐานที่ 1  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ                    5 4.85

มาตรฐานที่ 2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์                        

5 4.55

มาตรฐานที่ 3  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                       

5 4.52

มาตรฐานที่ 4  นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ         
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

5 4.38

มาตรฐานที่ 5  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร              5 4.70

มาตรฐานที่ 6  นักเรียนมีทักษะในการท�างาน รักการท�างาน สามารถ
ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5 4.61

ด้านที่	2	มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50 49.50

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล
10 9.82

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10 9.90

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5 5.00

มาตรฐานที่ 10 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน
10 9.97

มาตรฐานที่ 11 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่ง

เสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
10 9.89

มาตรฐานที่ 12 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

5 4.92
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน	:	ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น�้าหนักคะแนน คะแนนที่ได้

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10 9.99

มาตรฐานที่ 13 โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้ โรงเรียน

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10 9.99

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน 5 4.87

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก�าหนดขึ้น

5 4.87

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 20 19.90

มาตรฐานที่  14 (SPC)  การจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัย
ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

20 19.90

ด้านที่ 6 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5.00

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพ
สูงขึ้น

5 5.00

คะแนนรวม 120 116.87



St. Francis Xavier Convent Annual Report 2015 57

บทท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิของการด�าเนินงานปีการศึกษา 2558

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  ระดับ 4 ดาว
โครงการ Energy Mind  Award  2015

การไฟฟ้านครหลวงและ
สมาคมสิ่งแวดล้อม

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร - -

ครู - -

นักเรียน รางวัล Young Energy Master Award 2015 การไฟฟ้านครหลวงและ
สมาคมสิ่งแวดล้อม

โล่รางวัลเกียรติยศ Honda Super Idea  Contest 2015 และ
รางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น นักเรียนที่รับรางวัล คือ 
เด็กหญิงสิริรดา  เตือนตรานนท์

บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
จ�ากัด

รางวัลดีเด่น “รู้รักษ์พลังงาน” จากโครงการพลังเล็ก…เปลี่ยนโลกปี 3 
นักเรียนที่รับรางวัล คือ  นางสาวเกศนคร  พจนวรพงษ์ ได้รับเกียรติ
บัตรและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ 
MCOT modern nine cartoon

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ โครงงานซอฟต์แวร์ระดับนักเรียน 
จ�านวน 2 ทีม เข้าแข่งขันในโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดี
เด่นแห่งชาติ  (Thailand  ICT Awards : TICTA2015) ประเภท  Sec-
ondary Student Projects นักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศ	ได้แก่
1.เด็กหญิงสุภาวดี   ภูสนาม  2.นางสาวโศจิรัตน์  ธัญประทีป
3.นางสาวพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด 
นักเรียนที่รับรางวัลรองชนะเลิศ	ได้แก่	
1.นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์  2.นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์
ไพบูลย์   3.นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ โล่รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และ ทุน
สนบัสนนุการเดินทางและท่ีพกั เพือ่ร่วมประกวดโครงงานซอฟต์แวร์ 
ระดับนานาชาติ ในโครงการ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) 
Award 2015 ทีป่ระเทศศรลีงักา ระหว่างวนัท่ี 18-22 พฤศจกิายน 2558

ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย

ได้รับคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2558 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จากพระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ   ห้องรอยัลจูบิลี บอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีนักเรียนที่
รับคัดเลือก ได้แก่
นางสาวณัฐณิชา  เดชะเอื้ออารีย์  ได้รับเกียรติบัตร

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ผลงานดีเด่นในรอบปี



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255858

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัล Merit Awards  จากการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์  ใน
โครงการ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards  ณ ประเทศ
ศรีลังกา ประเภทการแข่งขัน The category of Secondary Students 
Projects มีประเทศที่เข้าร่วมส่งผลงาน จ�านวน 25 ทีม จาก 13 ประเทศ 
นักเรียนที่รับรางวัล ได้แก่
1.นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์  2.นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์
ไพบูลย์   3.นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช      
ได้รับเกียรติบัตร รางวัล Merit Awards 

ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัประกวด ภาพยนตร์ส้ัน หัวข้อ 
“ประเทศไทยของเรา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ Thailand 
ICT Youth Challenge 2015 นักเรียนที่รับรางวัล ได้แก่
1.เด็กหญิงพรชนัน งามจรัสฤทัย  2.เด็กหญิงนันทพร  แซ่ฉั่ว        
ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วย
รางวัล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (MICT) และ สมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
(ATCI)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด  Mobile 
Applicationหัวข้อ “เพื่อการศึกษา , การท่องเที่ยว , สุขภาพหรือ
คุณภาพชีวิต” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในโครงการ Thailand 
ICT Youth Challenge 2015 นักเรียนที่รับรางวัล ได้แก่
1.นางสาวอัญชิษฐา บุญณะสิทธิ์  2.นางสาวไอริณ  ยุกตจรงค์
ได้รบัทนุการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนยีบัตรและโล่รางวลั

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (MICT) และ สมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
(ATCI)

ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนต่อยอดผลงานการแข่งขันการต่อยอด
ผลงานซอฟต์แวร์ ในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่ปี 3”  มีนักเรียนที่
ได้รับคัดเลือกต่อยอดผลงานจ�านวน 2 ผลงานได้แก่ 
1. King of transports  2. Sarapao millionaire
นักเรียนที่รับรางวัล ได้แก่ 
1.นางสาวรสิตา วฒันศิร ิ 2.นางสาวณัฐกนก โภคทรพัย์ไพบูลย์     
3.นางสาวพชิชากร เจรญิพรอนกุลู    4.นางสาวนนัทนชั สกาวฒุานเุดช  
5.นางสาวสภุาวดี ภสูนาม   6.นางสาวพลอยจะเพลนิ เผ่าพันเลิด
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. ทุนสนับสนุนผลงาน  จ�านวน 50,000 บาท   ต่อ ผลงาน (จ�านวน 2 
ผลงาน) 2. โล่รางวัล

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการ PANASONIC 
KIDS WITNESS NEWS(KWN2015) สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว
กับพานาโซนิค นักเรียนที่รับรางวัล ได้แก่
1.นางสาววิศรุดา  ชูสังกิจ  2.นางสาวนันทพร  แซ่ฉั่ว            
3.นางสาวพรชนนั  งามจรสัฤทยั  4.นางสาวจดิาภา อาภรณ์รตัน์       
5.นางสาวกนกภรณ์  ปรีชาธรรมรัช 
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
ทุนการศึกษา 30,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียน จ�านวน 10,000 
บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 

บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด ผู้ผลิตนิตยสาร 
a day (อะเดย์) ร่วมกับ บริษัท พานาโซนคิ 
แมเนจเมนท์(ประเทศไทย) จ�ากัด
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมส่งเสริม
การเรียนรู้ระดับนักเรียน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016  นักเรียนที่รับรางวัล ได้แก่
1.นางสาวพิชชาพร  ลิขิตปัญจมานนท์
2.นางสาวรสิตา  วัฒนศิริ               
3.นางสาวณัฐกนก  โภคทรัพย์ไพบูลย์   
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2.ทุนการศึกษา  20,000 บาท 
3.ประกาศนียบัตร

ศูนย ์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส ์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมเกมเพื่อ
ความบนัเทงิ ระดับนกัเรยีน การแข่งขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016  นักเรียนที่รับรางวัล ได้แก่
1.นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป  2.นางสาวสุภาวดี  ภูสนาม         
3.นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์   
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
2.ทุนการศึกษา  20,000 บาท 
3.ประกาศนียบัตร

ศูนย ์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส ์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)

ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สาขา
คอมพิวเตอร์) ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นักเรียนที่รับคัดเลือก คือ  
นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช   
ได้รับประกาศนียบัตร ค่าย 1 และค่าย 2

ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (สอวน.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  International Mathematics 
Competition  2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขัน คือ เด็กหญิงยลรดา   ยงพิศาลภพ  ได้รับรางวัลดังนี้
1. ประเภทบุคคล   เหรียญทอง
2. ประเภททีม   รองชนะเลิศอันดับ 1
3. ประเภทกลุ่มบุคคล รองชนะเลิศอันดับ 2

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพี้นฐาน

รางวัลที่ 3 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ณ โรงเรียนวัด
สุทธิวรราม  นักเรียนที่รับรางวัล คือ 
เด็กหญิงยลรดา   ยงพิศาลภพ
รับทุนการศึกษา  5,000  บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มูลนิธิร่มฉัตร



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255860

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 26   ได้รับรางวัลดังนี้
- เด็กหญิงพรรษชล  ยนต์วิกัย  ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
- เด็กหญิงณิชา  ศิริวันสาณฑ์ สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินทุนการศึกษา 500 บาท
- เด็กหญิงอิงชนก  ลิ่มดุลย์ สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
- เด็กหญิงยลรดา  ยงพิศาลภพ สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1
ของประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเงินทุนการศึกษา 
2,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากโครงการสรรหานักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (tugmos) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่รับรางวัล คือ 
เด็กหญิงยลรดา  ยงพิศาลภพ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลเหรียญทอง และทุนการศึกษา 10,000 บาทจากโครงการ
การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่รับรางวัล คือ 
เด็กหญิงยลรดา  ยงพิศาลภพ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) (TADET.)

รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
นักเรียนที่รับรางวัล คือ เด็กหญิงกฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์

มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา 
ร่วมกับLearn & Play  MATHGROUP

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ประจ�า  ปีการศึกษา 2558   
นักเรียนที่รับรางวัลคือ เด็กหญิงยลรดา ยงพิศาลภพ ได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลที่ 1 ประเภทบุคคล ระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล จ�านวน 15,000 บาท 
- ได้รับรางวัลที่ 1  ประเภทบุคคล ระดับภูมิภาค ได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณพร้อม เงินรางวัล 5,000 บาท

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลเกียรติบัตรและเหรียญเงิน Silver Medal in Science จากการ
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2558 :  คู่ขนาน IMSO 2015 
(International Mathematicsand Science  Olympiad for Primary 
School 2015)  นักเรียนที่รับรางวัล คือ เด็กหญิงภิญญาดา วงศ์อาษา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ประเภททีม 3 คน จากการแข่งขัน
ยิมนาสติก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ปี 2558 นักเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขัน คือ เด็กหญิงพิชญธิดา  เกตุสกุล

ธนาคารออมสิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระยะทาง 12 กิโลเมตร จากรายการ
ภูเขาทองมินิฮาฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 1 ชิงถ้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯรุ่นอายุไม่เกิน 15  ปี นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
คือ เด็กหญิงพิชญธิดา  เกตุสกุล

สมาคมศิษย์เก่าวัดสระเกศ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง จากรายการ Champion  
Women Single Yonex  Mexico International  Under 19   ณ ประเทศ
เม็กซิโก นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ
นางสาวมนัสนันท์   เลิศหัตถศิลป์

สมาคมแบดมินตันเม็กซิโก

รางวลัทุนการศึกษาพเิศษจากโครงการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
และ SCG  จ�านวนเงิน  40,000  บาท จากรายการ Champion Women  
Single  Guatemale  Junior International Under 19 
ณ ประเทศโกเตมาลา นักเรียนที่รับรางวัล คือ
นางสาวมนัสนันท์   เลิศหัตถศิลป์

สมาคมแบดมินตัน โกเตมาลา

รายการ ASIAN SCHOOl BADMINTON CHAMPIONSHIPS  
2015  ณ  เมืองบาตั้น  ประเทศอินโดนีเซีย นักเรียนที่เข้าแข่งขัน คือ 
นางสาวมนัสนันท์   เลิศหัตถศิลป์  ได้รับรางวัลดังนี้
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ทีมหญิง
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลหญิง พร้อมเงิน 13,600 บาท

กรมพลศึกษา

การแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 เมืองพัทยา  
จ.ชลบุรี  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน คือ เด็กหญิงธัญดา  กุลบดีเขมิน
ได้รับรางวัลดังนี้
- ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  และนักกีฬาดีเด่นประเภททีม
- รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม  เกียรติบัตร

พัทยาวูซูคัพ
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลดีเด่น ประเภท Welcome Electone Ensemble  รุ่นอายุไม่เกิน 8 
ปี การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015 ณ หอประชุม
ใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นักเรียนที่รับรางวัล คือ เด็ก
หญิงปานฝัน  เหมาะประสิทธิ์

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ

ได้รับเข็มฝีมือศรทอง บรรเลงซอด้วง ระดับประถมศึกษา ในการ
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2558 นักเรียนที่รับรางวัล 
คือ เด็กหญิงญาณิกา   เตียวัฒนรัฐติกาล

มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ 
(ศร ศิลปบรรเลง)

ได้รับประกาศณียบัตรการสอบผ่านระดับ Distinction in UWL 
Music Performance (LCM) Pianoforte Step 1 ด้วยระดับคะแนน 96 
คะแนน นักเรียนที่รับรางวัล คือ เด็กหญิงมินทรา   อินกัน

University of West London

ได้รับประกาศนียบัตร The Level 1 Award in Graded Examination in 
Music Performance Grade 1 Piano  นักเรียนที่รับรางวัล คือ เด็กหญิง
ศศิพินทุ์  สพาฟฟอร์ด

Trinity College London

ได้รับเกียรติบัตรและเข็มพระราชทาน เนื่องจากได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านฤดูร้อนเด็กนานาชาติ 
ที่ประเทศบราซิล ประจ�าปี 2558 นักเรียนที่รับรางวัล คือ เด็กหญิงรัศ
มิดา  ตระกูลภูชัย

กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

ได้รับรางวัล Yamaha Silver Prize จากการแข่งขัน Yamaha Music 
Festival 2016 ประเภท Piano Solo Category A รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
นักเรียนที่รับรางวัล คือ เด็กหญิงปานฝัน  เหมาะประสิทธิ์

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า
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ชั้นอนุบาลปีที่ 1

พัฒนาการ
จ�านวนเด็ก   

ที่ประเมิน

จ�านวน/ร้อยละของเด็ก ตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. ด้านร่างกาย 69 93.37 6.57 0.06

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 69 90.37 9.63 0.00

3. ด้านสังคม 69 94.02 5.98 0.00

4.  ด้านสติปัญญา 69 93.88 6.12 0.00

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

พัฒนาการ
จ�านวนเด็ก   

ที่ประเมิน

จ�านวน/ร้อยละของเด็ก ตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. ด้านร่างกาย 61 97.56 2.44 0.00

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 61 98.08 1.92 0.00

3. ด้านสังคม 61 98.85 1.15 0.00

4.  ด้านสติปัญญา 61 97.09 2.91 0.00

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

พัฒนาการ
จ�านวนเด็ก   

ที่ประเมิน

จ�านวน/ร้อยละของเด็ก ตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. ด้านร่างกาย 94 98.61 1.39 0.00

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 94 99.06 0.94 0.00

3. ด้านสังคม 94 98.67 1.33 0.00

4.  ด้านสติปัญญา 94 97.71 2.29 0.00

ผลพัฒนาการเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย
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สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ร้อยละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
เฉลี่ย
รวม

ระดับชั้น

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

ภาษาไทย 91.72 93.83 100 100 99.47 99.56 63.04 67.37 59.20 97.22 87.12 86.95 87.12

คณิตศาสตร์ 88.17 96.91 89.94 83.55 66.84 78.07 42.18 61.91 48.78 56.75 77.89 73.33 72.03

วิทยาศาสตร์ 94.08 92.59 76.92 88.82 85.03 84.21 75.22 72.49 63.82 86.51 96.03 - 83.25

สังคมศึกษา 99.41 91.36 96.45 98.68 91.44 99.12 45.66 57.89 58.76 77.78 67.98 93.89 81.54

สุขศึกษาฯ 100 98.15 99.41 100 100 100 97.39 87.51 100 99.21 94.71 97.78 97.85

ศิลปะ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98.81 97.69 99.44 99.66

การงานฯ 97.04 98.15 85.80 98.03 96.26 97.81 97.83 93.05 97.13 98.81 93.42 - 95.76

ต่างประเทศ 90.53 72.22 87.57 92.76 83.96 79.82 76.52 79.06 74.17 62.31 68.03 63.61 77.55

สรุปร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 86.85

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ระดับชั้น จ�านวนนักเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ผลการเรียนเฉลี่ยต�่ากว่าเกณฑ์

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ประถมศึกษาปีที่ 1 169 161 95.27 8 4.73

ประถมศึกษาปีที่ 2 162 155 95.68 7 4.32

ประถมศึกษาปีที่ 3 169 161 95.27 8 4.73

ประถมศึกษาปีที่ 4 152 147 96.71 5 3.29

ประถมศึกษาปีที่ 5 187 170 90.91 17 9.09

ประถมศึกษาปีที่ 6 228 212 92.98 16 7.02

มัธยมศึกษาปีที่ 1 115 70 60.87 45 39.13

มัธยมศึกษาปีที่ 2 136 88 64.71 48 35.29

มัธยมศึกษาปีที่ 3 140 96 68.57 44 31.43

มัธยมศึกษาปีที่ 4 126 97 76.98 29 23.02

มัธยมศึกษาปีที่ 5 151 109 72.19 42 27.81

มัธยมศึกษาปีที่ 6 180 159 88.33 21 11.67

รวมทั้งสิ้น 1,915 1,625 84.86 290 15.14

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชั้น
จ�านวน
นักเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ�านวนของนักเรียนที่ได้

ระดับ 2 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ 2 ขึ้นไป
จ�านวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพ

0 1 2 3

ป.1 169 - - - 169 169 100.00

ป.2 162 - - - 162 162 100.00

ป.3 169 - - 12 157 169 100.00

ป.4 152 - - - 152 152 100.00

ป.5 187 - - - 187 187 100.00

ป.6 228 - - - 228 228 100.00

ม.1 115 - - 19 96 115 100.00

ม.2 136 - - 35 101 136 100.00

ม.3 140 - - 6 134 140 100.00

ม.4 126 - - - 126 126 100.00

ม.5 151 - - 59 92 151 100.00

ม.6 180 - - 11 169 180 100.00

เฉลี่ยรวม 1,915 100.00

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ระดับชั้น
จ�านวน
นักเรียน

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จ�านวนของนักเรียนที่ได้

ระดับ 2 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ 2 ขึ้นไป
จ�านวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพ

0 1 2 3

ป.1 169 - - - 169 169 100.00

ป.2 162 - - - 162 162 100.00

ป.3 169 - - 3 166 169 100.00

ป.4 152 - - - 152 152 100.00

ป.5 187 - - 1 186 187 100.00

ป.6 228 - - - 228 228 100.00

ม.1 115 - - 1 114 115 100.00

ม.2 136 - - 2 134 136 100.00

ม.3 140 - - 2 138 140 100.00

ม.4 126 - - 2 124 126 100.00

ม.5 151 - - - 151 151 100.00

ม.6 180 - - 2 178 180 100.00

เฉลี่ยรวม 1,915 100.00



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255866

ผลการประเมินสมรรถนะส�าคัญของนักเรียน

ระดับชั้น
จ�านวน
นักเรียน

สมรรถนะส�าคัญของนักเรียน
จ�านวนของนักเรียนที่ได้

ระดับ 2 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ 2 ขึ้นไป
จ�านวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพ

0 1 2 3

ป.1 169 - - - 169 169 100.00

ป.2 162 - - - 162 162 100.00

ป.3 169 - - - 169 169 100.00

ป.4 152 - - - 152 152 100.00

ป.5 187 - - - 187 187 100.00

ป.6 228 - - - 228 228 100.00

ม.1 115 - - - 115 115 100.00

ม.2 136 - - - 136 136 100.00

ม.3 140 - - 12 128 140 100.00

ม.4 126 - - - 126 126 100.00

ม.5 151 - - 1 150 151 100.00

ม.6 180 - - 4 176 180 100.00

เฉลี่ยรวม 1,915 100.00
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

วิชา
คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน จังหวัด สังกัด สช. ประเทศ

ภาษาไทย 61.60 53.13 52.67 49.33

คณิตศาสตร์ 62.73 50.87 49.20 43.47

วิทยาศาสตร์ 55.54 46.56 45.97 42.59

สังคมศึกษาฯ 63.67 54.41 53.53 49.18

ภาษาอังกฤษ 77.47 51.43 51.76 40.31

ผลการทดสอบ O – NET ปีการศึกษา 2558
จากผลการทดสอบ O – NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีนักเรียนได้คะแนนผลการทดสอบเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

1. ด.ญ.พัชรญาติ์  เจตน์แจ้งจิตต์  ป.6/1

2. ด.ญ.สิริมนตร์  พลานุสิตเทพา  ป.6/1

3. ด.ญ.ภิญญดา  วงศ์อาษา  ป.6/4

O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

1. ด.ญ.นนทสรณ์  วงษ์ศิริเลิศ  ป.6/4

2. ด.ญ.นภัสสร  สิงหฤกษ์  ป.6/5
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รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255868

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

วิชา
คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน จังหวัด สังกัด สช. ประเทศ

ภาษาไทย 49.14 45.24 42.45 42.64

คณิตศาสตร์ 49.63 38.70 33.73 32.40

วิทยาศาสตร์ 49.84 42.32 38.05 37.63

สังคมศึกษาฯ 57.04 51.00 46.47 46.24

ภาษาอังกฤษ 53.60 37.86 33.77 30.62
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

วิชา
คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน จังหวัด สังกัด สช. ประเทศ

ภาษาไทย 64.68 56.42 47.70 49.36

คณิตศาสตร์ 41.26 33.66 26.68 26.59

วิทยาศาสตร์ 38.87 36.08 32.91 33.40

สังคมศึกษาฯ 45.36 42.23 38.65 39.70

ภาษาอังกฤษ 50.08 34.42 27.49 24.98
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รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255870

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

สรุปผลภาพรวมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียน
จ�านวนเต็ม 

(คน)

คิดเป็นร้อยละ

มหาวิทยาลัย
ของรัฐ

ทุนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน 
ศึกษาต่อ

ต่างประเทศ

วิทย์-คณิต (1) 40 87.50 5.00 5.00 2.50

วิทย์-คณิต (2) 43 79.07 4.65 11.63 4.65

คณิต-อังกฤษ 41 85.37 4.88 9.75 -

อังกฤษ -ฝรั่งเศส 56 67.86 1.79 28.57 1.78

รวม 180 78.89 3.89 15.00 2.22

สรุปผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จ�าแนกตามมหาวิทยาลัย

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน
จ�านวนที่สอบได้	

(คน)
คิดเป็นร้อยละ

1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 40 22.22

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 12.78

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 10.56

4 มหาวิทยาลัยมหิดล 12 6.67

5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12 6.67

6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 6.11

7 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 10 5.56

8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 5.00

9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 8 4.44

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 2.78

11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 2.22
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน
จ�านวนที่สอบได้	

(คน)
คิดเป็นร้อยละ

12 วิทยาลัยดุสิตธานี 4 2.22

13 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3 1.67

14 มหาวิทยาลัยรังสิต 3 1.67

15 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 1.11

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 1.11

17 Ritsumeikan Asia PacificUniversity (APU) 2 1.11

18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 0.56

19 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 0.56

20 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 0.56

21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 0.56

22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตอุเทนถวาย

1 0.56

23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 0.56

24 มหาวิทยาลัยสยาม 1 0.56

25 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 1 0.56

26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 0.56

27 Columbia College, Canada 1 0.56

28 William Angliss Institute, Melbourne Australia 1 0.56

รวมทั้งหมด 180 100.00



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255872

สรุปผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จ�าแนกตามมหาวิทยาลัย

ที่ คณะ จ�านวน	(คน) ร้อยละ

1
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ /
คณะวิทยาการจัดการ

25 13.89

2 คณะอักษรศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ 32 17.78

3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะศิลปกรรมศาสตร์ /
คณะมัณฑนศิลป์ / คณะศิลปนาฏดุริยางค์

18 10.00

4
คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน /
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / คณะมัลติมีเดียและ
ศิลปภาพยนตร์

15 8.33

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 7.78

6
คณะวิทยาศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ / คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

12 6.67

7 คณะเศรษฐศาสตร์ 11 6.11

8 คณะการโรงแรม / คณะการจัดการท่องเที่ยว / คณะการจัดการครัว 10 5.56

9 คณะแพทยศาสตร์ / คณะสัตวแพทย์ / คณะทันตศาสตร์ / คณะเภสัช 9 5.00

10
คณะสังคมศาสตร์ / คณะสังคมสงเคราะห์ / คณะสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา

9 5.00

11 คณะนิติศาสตร์ 4 2.22

12
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร / คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

4 2.22

13 คณะรัฐศาสตร์ 3 1.67

14 คณะกายภาพบ�าบัด / คณะเทคนิคการแพทย์ 3 1.67

15 คณะเทคโนโลยีการจัดการ / คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 3 1.67

16 วิทยาลัยสหวิทยาการ 3 1.67

17 คณะจิตวิทยา 2 1.11

18 คณะครุศาสตร์ / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 1.11

19 คณะโบราณคดี 1 0.56

รวมทั้งหมด 180 100.00
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ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1 นางสาวสุชัญญา กิตติฤดีกุล
คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นางสาวชาลิสา  วงษ์พสุเสถียร คณะวิทยาศาสตร์   สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 นางสาวชุติภา  เกริกอาชาชัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 นางสาวอรรวินท์  พงษ์เพชร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 นางสาวดิษยา  วงศ์วังไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 นางสาววรัญญา เหลืองโรจนชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(SIIT) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 นางสาวอารียา  ลีฬกาญจนากุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 นางสาวชลิตา  วงษ์พสุเสถียร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 นางสาวพรฤทัย บุนนาค
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง หลักสตูร

การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 นางสาวอิษฎา  ลิ่มดุลย์ คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 นางสาวนันทวรรณ  ถวัลย์เถลิงฤทธิ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 นางสาวอิงครัตน์  วัชรพงศ์โกสิน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

การกฬีาและการออกก�าลงักาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 นางสาวพัชรรินทร์  ตั้งสุริยาไพศาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร  (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 นางสาวทิพรดา  จั่นจุ้ย คณะเศรษฐศาสตร์   สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 นางสาวพิมพ์นภา   ประทีปพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 นางสาวรวิกานต์ ธนพนาพฤกษ์กุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

18 นางสาวอรรถวดี  อุทยานานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

19 นางสาวกัญกร  พิพัฒน์บัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม

นาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

20 นางสาวกนกรัตน์  เหล่าอารีรัตน์
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สาขากายอุปกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

21 นางสาวรวิญา  ยินดีกิจโกศล
คณะ Business Administration (BA) 

สาขา International Business
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัย

มหิดล (MUIC)

22 นางสาวปัทมพร  วัฒนหวังไกรศรี
คณะ Business Administration (BA) 

สาขา Marketing
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัย

มหิดล (MUIC)

23 นางสาวจุฑามาศ  เขมพิมุก คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

24 นางสาวณริตา  ยิ้มเจริญ คณะแพทยศาสตร์

โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และ

มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราช
อาณาจักร

25 นางสาวณัฐกาญจน์  สุกิจจาคามิน
ส�านักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  (งานบริการ
การบิน)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

26 นางสาวสุชาดา  วิชัยขัทคะ
ส�านักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  (งานบริการ
การบิน)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

27 นางสาวณัฏฐาพร  สุพรรณวิรัตน์
ส�านักวิชาการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

28 นางสาวกชกร  ศรีสมบัติ
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
สาขาการแพทย์แผนจีน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

29 นางสาวภัสฐกช  ธูปทอง
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตร

กายภาพบ�าบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

30 นางสาวขัตติยา  ระติสุนทร คณะมัณฑนศิลป์   สาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

31 นางสาวสมิตานัน  ช่างหล่อ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

32 นางสาวจิน  มนัสวานิช คณะการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

33 นางสาวพชิชาพร  ลขิิตปัญจมานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

34 นางสาวณหทัย  บุญแท้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ทุนเพชรพระจอมเกล้า 100%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

35 นางสาวรสิตา  วัฒนศิริ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 

สาขาวิชามีเดียอาตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

36 นางสาวฉัตปุณญา  สุวรรณมาลา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

37 นางสาวดุสบรรณ  โตเจริญรชต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

38 นางสาวกนกวรรณ  บุญส�าราญจิตต์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

39 นางสาวลกัษณารย์ี  ต้ังลิม้สมานศักด์ิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

40 นางสาวขวัญชนก  นันทะจุราโภ Asia pacific management (scholarship 30%)
Ritsumeikan Asia Pacific 

University (APU)

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1 นางสาวฐิรนันท์   ศิรินิติกรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นางสาวอรชา   วัฒนสุนทร
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 นางสาวสุธิดา   ศิริผล
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 นางสาววัลลภา   สิ้มใต้ยิ้น
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 นางสาวณัฐนรี   สมัญญาหิรัญ
วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 นางสาววรัญญา   หิรัญชวโรจน์ วศิวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรนิธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7 นางสาวกรรณิการ์  วสุวัฏฏกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 นางสาวณัฐชริชา   พูนผลทวีลาภ
วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 นางสาวชวิศา  ภูมี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 นางสาวศันสิธร  โสภณพงศ์พิพัฒน์ Bachelor of Economics  (International program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

11 นางสาวชฎาธาร   เดชรุจิวัฒน์
คณะรัฐศาสตร์   สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ   หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 นางสาวจาฏุพัจน์   เอี่ยมสมบูรณ์กร
วิศวกรรมศาสตร์   สาขาอุตสาหการ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 นางสาวพาณิภัค   อรุณสดใส คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 นางสาวเมธาวี   รุ่งรัตนกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

หลักสูตรการจัดการออกแบบธุรกิจ และเทคโนโลยี 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 นางสาวธมนวรรณ  อนันตพงศ์สกุล คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 นางสาวธัญวรัตน์   ธงภักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  (ภาคพเิศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 นางสาวบุษย์น�้าเพชร   พลามิตร คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  (ภาคพเิศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 นางสาวฐิตารีย์   โห้ไทย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  (ภาคพเิศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 นางสาวปรมาภรณ์   สุคนธทรัพย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา

(สาขาจิตวิทยาชุมชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 นางสาวฉันท์ชนิต   พัลลภ
คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

และเทคโนโลยี  (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอก
เทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 นางสาวกนต์ธร   ลิมปะพันธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 นางสาวณัฐฐิณีศ์   ศิริพิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

23 นางสาวศุภาพิชญ์   คงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์  (ทุนศรีตรังทอง) มหาวิทยาลัยมหิดล

24 นางสาวชญานิศ   จิรบรรจงกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 นางสาวอลิศรา   ชินรุจน์ คณะ International Business
วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  (MUIC )

26 นางสาวชัญญานุช   เศวตนันทน์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

27 นางสาวกุศลิน   บุญกอง คณะสังคมศาสตร์ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28 นางสาวฉัตรกุล  ทองใบ คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

29 นางสาวภัทรธร  วิมลสรกิจ คณะกายภาพบ�าบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ



St. Francis Xavier Convent Annual Report 2015 77

ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

30 นางสาวพริม   หิรัญญการ
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หลักสูตร

กายภาพบ�าบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

31 นางสาวณัฐสุดา   ยังน้อย
ส�านักวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

32 นางสาวรวิสรา   พลอยไพโรจน์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์

พระมงกุฎเกล้า

33 นางสาวณัฏฐ์นรี   ประเสริฐผล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

34 นางสาวณัฐวรรณ   แซ่ตั้ง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา

สถาปัตยกรรมหลัก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

35 นางสาวสิริยากร   กรีมนตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

36 นางสาวนนทวดี   แสงอัมพรไชย คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

37 นางสาวพลอยสวย   สมบูรณ์สุข คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

38 นางสา ณัฏฐธิดา   เอื้ออ�าพน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

39 นางสาวปิยาภา   แก้วฉาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

40 นางสาวธนัชพร   แจ้งสุทธิวรวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

41 นางสาวศุภัสสราภ์   อภิโชติธนะ คณะวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

42 นางสาวณภสร   ศรีวลัย คณะ Asia Pacific Management (Scholarship 50%)
Ritsumeikan Asia Pacific 
University (APU), Japan

43 นางสาวเกวลี   วรปัญญา Bachelor of chemical Engineering
Columbia college    ประเทศ

แคนาดา
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ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1 นางสาวอรจรินทร์   ลักษณวิศิษฏ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นางสาวธันยธร   ฉัตรเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ Bachelor of Arts in Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 นางสาวชุติภา   วัลลภโชติพงษ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 นางสาวกัญญารัตน์   แย้มพงษ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 นางสาวลักษิกา   กิจศิริสิน คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 นางสาวพรรษชล   วริษฐวาณิชกุล
คณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 

สาขา Communication Management
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 นางสาวณัฐนรี   จารุวราภิรมย์
วิทยาลัยสหวิทยาการ  สาขาวิชาปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 นางสาวนภัสสร   มารุอิ
วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 นางสาวณัฐวรา   กลัดอ�่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 นางสาวพิชญา   อิทธิชัยวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 นางสาวสิริษา   พุทธาภัทรกร คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 นางสาวศุภนิดา   แง้เจริญกุล
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวเิทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) 

(หลกัสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 นางสาวธนัญญา   เรืองศักดิ์ภักดี
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวเิทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) 

(หลกัสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 นางสาวสวิตตา   งามเกตุกมล
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวเิทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) 

(หลกัสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 นางสาวณัฐนพพร   พานิชสมบัติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 นางสาวรวินท์   เทียนทอง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 นางสาวปาริฉัตร   กาษร คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพเิศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 นางสาวอมลณัฐ   อารีย์พงศา คณะเศรษฐศาสตร์   สาขาวชิาธุรกิจการเกษตร ภาคพเิศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 นางสาวพิชญา   ใหม่เพียรวงค์ คณะสังคมศาสตร์   สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20 นางสาวณัฐวรา   ภักดีเจริญชัย คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 นางสาวรุ่งทิวา   โฆษิตกิตติวงศ์
วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม  หลกัสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิานวัตกรรมการสือ่สาร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

22 นางสาวฐิตารีย์   สิงห์บุญญานุภาพ
วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม  หลกัสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชานวตักรรมการส่ือสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 นางสาวชนากานต์   อริยดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกเเบบเครือ่งประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

24 นางสาวอินทรณ์   เอื้อศักดิ์อารี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 นางสาวภัทรวดี   เจียระนันท์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

26 นางสาวจิรวรรณ   ฉันท์วีรวงศ์
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจดัการ

โรงแรม (หลกัสตูรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

27 นางสาวชนิสรา   ภู่ประดิษฐ์
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจดัการ

โรงแรม (หลกัสตูรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

28 นางสาวสุปวีณ์   พรรณาปยุกต์
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจดัการ

โรงแรม (หลกัสตูรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

29 นางสาวศิรดา   ศุภวรรณกิจ
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจดัการตลาด

และกจิกรรมสันธนาการ  (หลกัสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

30 นางสาวปภัสสร   องค์พิเชฐเมธา
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

สาขาวชิานเิทศศาสตร์ (วารสารและหนังสือพมิพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

31 นางสาวณัฐณิชา   เจียรนัย หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาการตลาด วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

32 นางสาวศศิภา   โพธยานุกูล วทิยาลยัศาสนศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

33 นางสาวอุบลพร   มนัสศิริเพ็ญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34 นางสาวเพ็ญจิราภรณ์   ก�าปั่นทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขานเิทศศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

35 นางสาวปิยธิดา   มณีธร
คณะพฒันาธุรกจิและอตุสาหกรรม  สาขาการพฒันา

ธุรกจิอตุสาหกรรม และทรพัยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

36 นางสาวสุชานันท์   ฤทธ์เดช
คณะวทิยาการจัดการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบัญฑิต 

สาขาธุรกจิระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

37 นางสาวธัญชนก   เลิศกิจคุณานนท์
คณะวทิยาการจัดการ หลกัสตูรนิเทศศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวทิยโุทรทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

38 นางสาววริศรา   มนูทัศน์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ โครงการ

ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบญัชา แสงหริญั
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

39 นางสาวชุติมณฑน์   เตชานุวัตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนีธุรกจิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

40 นางสาวมนัสนันท์   เลิศหัตถศิลป์
คณะ International Communication Art ทุนการศึกษา

ระดับปรญิญาตร ีถงึ ปรญิญาโท  100.00 %
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

41 นางสาวสวรรยา   เลียงประสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255880

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1 นางสาวสุกฤตา   วาสกุล
คณะคุรุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

เครื่องมือเอกดนตรีสากล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นางสาวปันบุญ   ตันติวรวงศ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 นางสาวพิชชาพร   กุมมาลือ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 นางสาวจิดาภา   สุวรรณวงศ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 นางสาวบุญญิสา   เตละวาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 นางสาวลัลน์ลลิต   ว่องทิพประเสริฐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 นางสาวธนภัทร   ดิษฐไชยวงศ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์   สาขาวิชานาฏยศิลป์ 

วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 นางสาวพลอยจะเพลิน   เผ่าพันเลิด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ

นิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 นางสาวอภิสรา   ดุสิตพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 นางสาวทัชชญา   พัฒนะปรีดี คณะนิเทศศาสตร์   หลกัสูตรนานาชาติ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

11 นางสาวแพรวพรรษา   ทุมทอง คณะสังคมวทิยาเเละมนษุยวทิยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 นางสาวชญา   ธุระสกุล
Bachelor of Arts Program in British  and American 

Studies  (International Program)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 นางสาวชัชนท   กาญจนภัทนโภคิน
Bachelor of Arts Program in British and American 

Studies  (International Program)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 นางสาวนภัสสรณ์   กิจมงคลธรรม
Combined Bachelor and Master of Political Science 

Program in Politics and International Relations 
(English Program)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 นางสาวอธิตานันท์   อัศวจรัสภัทร์
วทิยาลยันวตักรรม หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการจัดการมรดก วฒันธรรมและ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 นางสาวกิฑิภา   ตั้งเจริญชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 นางสาวฬุฎี   เตชะเทพประวิทย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 นางสาวนีนาถ   สันติเสวีกุล
Bachelor of Arts in Social Policy and Development 
(SPD International Programme) Faculty of Social 

Administration
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

19 นางสาววรรัตน์   วิจิตรวิกรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 

หลกัสูตรการจดัการออกแบบธุรกจิ และเทคโนโลยี 
(หลกัสูตรภาษาองักฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 นางสาวบวรลักษณ์   คล้ายคลึง

วทิยาลยันวตักรรม หลกัสตูรปรญิญาตรคีวบโท 
ศิลปศาสตรบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   

สาขาวชิาการจัดการมรดก วฒันธรรม  และ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 นางสาวขวัญจิรา   จุฑาสันติกุล คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 นางสาวศรันย์ชนก   ลิมวิสิฐธนกร คณะรฐัศาสตร์   สาขาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 นางสาวนภัสสร   สุทธิยุทธ์ คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาสหกรณ์  ภาคพเิศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24 นางสาวเส้นนภา   รักขะกูลฒม์
คณะสังคมศาสตร์  สาขารฐัศาสตร์ 
เอกความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 นางสาววราลักษณ์   พวงเงิน
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขา วชิา
การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว  (ภาคพเิศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 นางสาวอินทุอร   ศิลปะวิจิตรการ
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

 เอกภาษาองักฤษ (ภาคพเิศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 นางสาวเกวลิน   ตราบชั่วกัลปาว์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้  (ภาคพเิศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 นางสาวธัยแอนนา   ทองเจือ
คณะมนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

(ศศ.บ. 4 ปี)  สาขาวชิาปรชัญาและศาสนา พืน้ฐาน
ศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

29 นางสาวภัททิยา   ภัทรพันธุ์พงศ์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

30 นางสาวณิชมน   กสิกิจด�ารง
หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คหกรรมศาสตร์
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต

31 นางสาวกานต์ธิดา   ปัญญาบารมี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา

สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา

32 นางสาวอิศราวรรณ   จันทรังษีสุวิกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาจติวทิยา (ภาคพเิศษ)
มหาวิทยาลัยบูรพา

33 นางสาวญาติมา   แก้วศรีงาม
ส�านักวชิาการจดัการ หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต

สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

34 นางสาวฟ้าใส   ชิดชนกนารถ
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจัดการครวัและ

ศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี
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ที่ ชื่อ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

35 นางสาวปิยะภรณ์  ไชยบูรณะพันธ์กุล
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจัดการครวัและ

ศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี

36 นางสาวกมลทิพย์ ไชยบูรณะพันธ์กุล
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจัดการครวัและ

ศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี

37 นางสาวพรธีรา   กันประเสริฐ
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจัดการครวัและ

ศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี

38 นางสาวณัฐสินี   ธนพรรัตน์ คณะศิลปนาฏดุรยิางค์  ประเภททุนศิลปะดีเด่น 100% สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

39 นางสาวอคิราภ์   รัชตะประกร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

40 นางสาวธัญญ์นภัส  เปรมหิรัญพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ สาขาวชิาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

41 นางสาวจันท์นิภา   คุ้มสิริ
คณะบรหิารธุรกจิ 

สาขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

42 นางสาวณัชชา   ฤกษ์สมเด็จ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

43 นางสาวนภัทร   ศิริวงศ์นภา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

44 นางสาวพรธีรา   ยิ่งยุทธชัยชาญ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

45 นางสาวชญานิศ   ภูมิรัตน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

46 นางสาวนภัสสรณ์  ภัทรหมื่นหาวงศ์
คณะนิเทศศาสตร์  

สาขาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศน์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

47 นางสาวชนิสรา   ม่วงงาม คณะดิจิทลัมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

48 นางสาวสุกัญญา   อินทร์เหยี่ยว
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบแฟชัน่

และส่ิงทอ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

49 นางสาวนภสร   ทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

50 นางสาวลักษิกา   รีตานนท์ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

51 นางสาวศุภสุตา    ก�าธรกิตติกุล คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

52 นางสาวนุชนาถ   มณีวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกจิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

53 นางสาวณิชกุล   ริวดิลก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

54 นางสาวปัญพิรัชญ์   ภูมิศิริเธียร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

55 นางสาวนภัสสร   งามบุษบงโสภิน Bachelor of business administration มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

56 นางสาวอคัมย์สิริ   เจริญพงศ์ปิติ Bachelor of Culinary Management
William Angliss Institute , 

Melbourne Australia
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       นักเรียนที่ได้รับรางวัลค�าสอน ปีการศึกษา 2558
มารีอา นวรินทร์   ไวยเจริญ  ป.1/1 ร้อยละ 97.00  

ไอด้า วรรณวัชรี  เจริญส�าราญ  ป.2/1 ร้อยละ 90.00

โรซารีอา ชญาภา     ฤทธิเดช  ป.3/3 ร้อยละ  96.50

มารีอา อาทิมา        ทัศนิยม   ป.4/3 ร้อยละ 97.00

เทเรซา นัทกร          วงศ์จริยเกษม  ป.5/2 ร้อยละ  99.00

อันนามารี อิงค์อักษร อักษรถึง  ป.6/4 ร้อยละ 94.50

คลารา พิชชานุช     วงศ์จริยะเกษม  ม.1/1 ร้อยละ 95.50 

อันนา ญาณิศา     อังคณาภิวัฒน์  ม.2/1 ร้อยละ 89.00 

มิเชล นภัส    อัศวศิริศิลป์  ม.3/1 ร้อยละ 96.00   

ฟรังซีสกา สิริยาดา   กิจบ�ารุง  ม.4/1 ร้อยละ  91.50    

แคทริน ลาบูเร บุญญาภา ธนาดลพิจิต  ม.5/1 ร้อยละ  83.50

อลิซาเบท  อินทุอร    ศิลปวิจิตรการ  ม.6/4 ร้อยละ  90.00

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	1

1 เด็กหญิงรินรดา   ลีละยุทธสุนทร ป.1/4 95.80

2 เด็กหญิงอินทร์รวิพร  สื่อสิริสุข ป.1/1 95.63

3 เด็กหญิงนิรุชา   งามมงคลรัตน์ ป.1/2 94.60

ชั้นประถมศึกษาปีที่	2

1 เด็กหญิงธีร์จุฑา   สุขแสง ป.2/2 95.37

2 เด็กหญิงมัณยาภา   สิงห์จาวลา ป.2/1 94.97

3 เด็กหญิงณิชชากัญญ์   แสงทองสุก ป.2/2 94.97

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3

1 เด็กหญิงกรวรรณ   ดีจงเจริญ ป.3/1 94.63

2 เด็กหญิงพัชรนันท์  ดีประเสริฐวงศ์ ป.3/3 94.47

3 เด็กหญิงศิวนาถ  มณีเสถียรรัตนา            ป.3/1 94.40

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4

1 เด็กหญิงอมาษญา  เลี้ยงบ�ารุง ป.4/2 95.46

2 เด็กหญิงจัณฑกานต์   พจนมงคลกิจ ป.4/3 95.43

3 เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตนพรประเสริฐ ป.4/1 95.39

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

1 เด็กหญิงณิชา   ศิริวันสาณฑ์ ป.5/2 95.93

2 เด็กหญิงณิชกานต์    ปูนพันธุ์ฉาย ป.5/1 95.57

3 เด็กหญิงธิรดา   วัฒนสุนทร ป.5/1 95.46

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

1 เด็กหญิงกานต์พชิชา กจิเกษตรสถาพร ป.6/2 94.79

2 เด็กหญิงพัชรญาติ์  เจตน์แจ้งจิตต์ ป.6/1 94.50

3 เด็กหญิงอภิตนา   คูหิรัญญรัตน์ ป.6/3 94.39

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2558
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ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

1 เด็กหญิงณัฏฐนิช   ปูนพันธุ์ฉาย ม.1/1 95.00

2 เด็กหญิงกรรวี       กีพานิช ม.1/1 92.86

3 เด็กหญิงนภัสรา    ตันมงคล ม.1/1 90.36

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

1 เด็กหญิงหรรษมน วุฒิกานากร  ม.2/1 4.00

2 เด็กหญิงญาณิศา อังคณาภิวัฒน์ ม.2/1 3.99

3 เด็กหญิงปพิชญา จิตรสมบูรณ์ ม.2/1 3.99

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

1 นางสาวกนกภรณ์   ปรีชาธรรมรัช ม.3/1 3.97

2 นางสาวยลรดา   ยงพิศาลภพ ม.3/1 3.97

3 นางสาวอารยา   พันธุ์โสภา ม.3/1 3.97

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	คณิต-วิทย์

1 นางสาวภัทรานิษฐ์   บุญมงคลพิทักษ์ ม.4/1 4.00

2 นางสาวสิริยาดา   กิจบ�ารุง ม.4/1 4.00

3 นางสาวชนกภรณ์   ฤกษะสาร ม.4/2 4.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	คณิต-อังกฤษ

1 นางสาวบุญญาดา   ช�านาญกิจ ม.4/3 3.96

2 นางสาวชัญญานุช  ลิขิตปัญจมานนท์ ม.4/3 3.96

3 นางสาวปุณยาพร   แซ่ลิ้ม ม.4/3 3.96

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	อังกฤษ-ฝรั่งเศส/จีน

1 นางสาวจริชัญา    จิรรชัชกิจ ม.4/4 3.98

2 นางสาวจณิสตา   เชิดชูธรรม ม.4/4 3.87

3 นางสาวกชกร   ไชยวัฒนาสราญสุข ม.4/4 3.77

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	คณิต-วิทย์

1 นางสาวนชัชา  ทัง้บวรพนัธ์ุ ม.5/2 4.00

2 นางสาวนันทนัช  สกาวุฒานุเดช ม.5/2 3.97

3 นางสาวชาลิสา  งามเบญจวงศ์ ม.5/1 3.94

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	คณิต-อังกฤษ

1 นางสาวปาจรย์ี  สุขสวสัด์ิ ม.5/3 3.76

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	อังกฤษ-ฝรั่งเศส/จีน

1 นางสาวจารภุา  เอกพพิฒันา ม.5/4 3.90

2 นางสาวพริมา  ศิริวสุนธรา ม.5/4 3.87

3 นางสาววรันทร  ปราณธนชัย ม.5/4 3.85

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	คณิต-วิทย์

1 นางสาวพชิชาพร   ลขิติปัจมานนท์ ม.6/1 4.00

2 นางสาวชุติภา      เกริกอาชาชัย ม.6/1 4.00

3 นางสาวณหทัย     บุญแท้ ม.6/1 4.00

3 นางสาวโศจิรัตน์    ธัญประทีป ม.6/1 4.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	คณิต-อังกฤษ

1 นางสาวอรจรินทร์    ลักษณวิศิษฐ์ ม.6/3 3.96

2 นางสาวชุติภา   วัลลภโชติพงษ์ ม.6/3 3.90

3 นางสาวรวินท์   เทียนทอง ม.6/3 3.86

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	อังกฤษ-ฝรั่งเศส/จีน

1 นางสาวพชิชาพร   กมุมาลอื ม.6/4 4.00

2 นางสาวปันบุญ      ตันติวรวงศ์ ม.6/4 3.96

3 นางสาวอธิตานันท์  อัศวจรัสภัทร์ ม.6/4 3.95
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ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เด็กหญิงรินรดา    ลีละยุทธสุนทร ป.1/4 97.50

เด็กหญิงมัณยาภา    สิงห์จาวลา ป.2/1 94.00

เด็กหญิงวิชญา    พลเยี่ยม ป.3/2 96.00

เด็กหญิงอมาษญา     เลี้ยงบ�ารุง ป.4/2 97.00

เด็กหญิงวนิดา      อรุณเกรียงไกร ป.5/3 91.00

เด็กหญิงสิริมนตร์     พลานุสิตเทพา ป.6/1 97.00

เด็กหญิงณัฏฐนิช   ปูนพันธุ์ฉาย ม.1/1 89.00

เด็กหญิงญาณิศา    อังคณาภิวัฒน์ ม.2/1 85.00

นางสาวปุณณภา      สันติทวีสุข ม.3/1 84.50

นางสาวภัทรานิษฐ์    บุญมงคลพิทักษ์ ม.4/1 87.50

นางสาวนันทนัช     สกาวุฒานุเดช ม.5/2 90.00

นางสาวพิชชาพร   ลิขิตปัจมานนท์ ม.6/1 83.00

นางสาวณหทัย     บุญแท้ ม.6/1 83.00

นางสาวชฎาธาร  เดชรุจิวัฒน์ ม.6/2 83.00

นางสาวณัฐนรี        จารุวราภิรมย์ ม.6/3 83.00

นางสาวกญัญารตัน์   แย้มพงษ์ ม.6/3 83.00

รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กหญิงนิรุชา   งามมงคลรัตน์ ป.1/2 97.00

เด็กหญิงณิชชากัญญ์     แสงทองสุก ป.2/2 99.00

เด็กหญิงกรวรรณ    ดีจงเจริญ ป.3/1 98.00

เด็กหญิงปิยนุช ป.4/1 98.00

เด็กหญิงณิชา   ศิริวันสาณฑ์ ป.5/2 100.00

เด็กหญิงสิริมนตร์       พลานุสิตเทพา ป.6/1 98.00

เด็กหญิงณัฏฐนิช   ปูนพันธุ์ฉาย ม. 1/1 96.00

เด็กหญิงญาณิศา     อังคณาภิวัฒน์ ม.2/1 95.50

นางสาวยลรดา  ยงพิศาลภพ ม.3/1 97.00

ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

นางสาวสิริยาดา   กิจบ�ารุง ม.4/1 93.50

นางสาวนัชชา  ทั้งบวรพันธุ์ ม.5/2 97.50

นางสาวอิษฎา   ลิ่มอดุลย์ ม.6/1 94.00

นางสาวรวิสา    พลอยไพโรจน์ ม.6/2 94.00

รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงวิมลสิริ    ตั้งพินิจกุล ป.1/4 95.00

เด็กหญิงกิจศิริ   องอาจ ป.1/3 95.00

เด็กหญิงณิชชากัญญ์     แสงทองสุก ป.2/2 94.00

เด็กหญิงศุภิสรา    กฤษณะโลม ป.3/4 92.00

เด็กหญิงอมาษญา     เลี้ยงบ�ารุง ป.4/2 99.00

เด็กหญิงชญาดา    กิจคุณาสถียร ป.5/4 99.00

เด็กหญิงกานต์พิชชา     กิจเกษตรสถาพร ป.6/2 98.00

เด็กหญิงอภิตนา    คูหิรัญญรัตน์ ป.6/3 98.00

เด็กหญิงณัฏฐนิช   ปูนพันธุ์ฉาย ม.1/1 92.50

เด็กหญิงหรรษมน     วุฒิกานากร  ม.2/1 94.00

นางสาวยลรดา    ยงพิศาลภพ ม.3/1 94.50

นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญมงคลพิทักษ์ 

(ฟิสิกส์เพิ่มเติม)
ม.4/1 93.50

นางสาวสิริยาดา   กิจบ�ารุง  (เคมีเพิ่มเติม) ม.4/1 95.00

นางสาวชนกภรณ์   ฤกษะสาร

(ชีววิทยาเพิ่มเติม)
ม.4/1 86.00

นางสาวพรมณี    อมรวิริยะกุล ม.5/1 91.00

นางสาวอรรวินทร์   พงษ์เพชร

(ฟิสิกส์เพิ่มเติม)
ม.6/1 96.00

นางสาวศุภาพิชญ์    คงจันทร์ (เคมีเพิ่มเติม) ม.6/2 96.00

นางสาวสุชัญญา    กิตติฤดีกุล

(ชีววิทยาเพิ่มเติม)
ม.6/1 86.00

นักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

เด็กหญิงกิจศิริ   องอาจ ป.1/3 100

เด็กหญิงมัณยาภา   สิงห์จาวลา ป.2/1 93.00

เด็กหญิง วิธาวีร์   วัชรปริยพัฒน์ ป.3/1 97.00

เด็กหญิงณธษา   กิตติสุวรรณ ป.4/1 97.00

เด็กหญิงณิชา   ศิริวันสาณฑ์ ป.5/2 98.00

เด็กหญิงธนพร   แสงอารยะกุล ป.6/5 96.50

เด็กหญิงณัฏฐนิช    ปูนพันธุ์ฉาย ม.1/1 90.00

เด็กหญิงญาณิศา     อังคณาภิวัฒน์ ม.2/1 95.00

นางสาวกนกภรณ์     ปรีชาธรรมรัช ม.3/1 91.50

นางสาวภัทรานิษฐ์    บุญมงคลพิทักษ์ ม.4/1 91.00

นางสาวนัชชา    ทั้งบวรพันธุ์ ม.5/2 85.00

นางสาวพิชชาพร   ลิขิตปัจมานนท์ ม.6/1 96.00

รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษา

เด็กหญิงณัฐนภา      ธรรมวราภิรมย์ ป.1/2 98.00

เด็กหญิงวรท์วรงค์     ตันเสนีย์ ป.2/3 93.00

เด็กหญิงอารีวันต์    บุพพารัมณีย์ ป.3/1 98.00

เด็กหญิงรวิสรา    ยิ้มสมบุญ ป.4/3 98.00

เด็กหญิงญานิศา   กาญจนวิกัติ ป.5/4 98.00

เด็กหญิงตมิสา    คงวัฒนกุล ป.6/2 97.00

เด็กหญิงแพรวแพรวา     พัฒนา ป.6/5 97.00

เด็กหญิงณัฏฐนิช   ปูนพันธุ์ฉาย ม.1/1 97.00

เด็กหญิงวรัษยา    วิเศษพานิชกิจ ม.2/1 94.00

นางสาวสุภาวดี   ภูสนาม ม.3/1 95.00

นางสาวจิรัชญา   จิรรัชชกิจ ม.4/4 95.50

นางสาวพรมณี    อมรวิริยะกุล ม.5/1 88.00

นางสาวอนินทิศา    ห้านิรัติศัย ม.5/1 88.00

ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

นางสาวพิชชากร     เจริญพรอนุกูล ม.5/2 88.00

นางสาวสุชัญญา    กิตติฤดีกุล ม.6/1 92.00

นางสาวพิชชาพร   กุมมาลือ ม.6/4 92.00

นางสาวนภัสสรณ์    กิจมงคลธรรม ม.6/4 92.00

รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

เด็กหญิงธีรยา   นาทะพันธ์ ป.1/2 96.00

เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์     เชาวณาพรรณ์ ป.2/1 99.00

เด็กหญิงปาณิสรา    แดงเดช ป.3/3 98.00

เด็กหญิงหทัยรัตน์    วิทยาธรรมธัช ป.3/3 98.00

เด็กหญิง ธมกร   ศรีสวัสดิ์ ป.4/4 99.00

เด็กหญิงวนิดา    อรุณเกรียงไกร ป.5/3 98.00

เด็กหญิงวรรัศมิ์     เดชศิริ ป.6/5 97.00

เด็กหญิงณัฏฐนิช    ปูนพันธุ์ฉาย ม.1/1 97.00

เด็กหญิงชัชฏา   สุขะตุงคะ ม.2/1 95.50

นางสาวยลรดา   ยงพิศาลภพ ม.3/1 95.00

นางสาวชมฟ้า   กิจวัฒนชัย ม.3/1 95.00

นางสาวพรชนัน   งามจรัสฤทัย ม.3/1 95.00

นางสาวจิรัชญา    จิรรัชชกิจ ม.4/4 96.50

นางสาวพรมณี     อมรวิริยะกุล ม.5/1 94.50

นางสาวสุชัญญา    กิตติฤดีกุล ม.6/1 97.00

นางสาวโศจิรัตน์    ธัญประทีป ม.6/1 97.00

รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี

เด็กหญิงบุญรักษา     กูลณรงค์ ป.1/1 92.00

เด็กหญิงณัชชารีย์     นิธิวิโรจน์กุล ป.2/1 93.00

เด็กหญิงศิวนาถ     มณีเสถียรรัตนา ป.3/1 92.00

เด็กหญิงณัฏฐพัชร     สิทธิยานนท์กร ป.3/3 92.00

เด็กหญิงอมาษญา     เลี้ยงบ�ารุง ป.4/2 91.00
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ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

เด็กหญิงณิชกานต์    ปูนพันธุ์ฉาย ป.5/1 91.00

เด็กหญิงธนพร    แสงอารยะกุล ป.6/5 91.50

เด็กหญิงณัฏฐนิช    ปูนพันธุ์ฉาย ม.1/1 93.50

เด็กหญิงวรัษยา    วิเศษพานิชกิจ ม.2/1 94.00

นางสาวอิสรีย์   ภวลักษณาวัติ ม.3/1 96.00

นางสาวเสฏฐิวดี    ประเสริฐวารี ม.4/2 92.50

นางสาวนันทนัช     สกาวุฒานุเดช ม.5/2 92.00

นางสาวณัฐกาจน์   สุกิจจาคามิน (งานบ้าน) ม.6/1 92.00

นางสาวขัตติยา   ระติสุนทร (คอมพิวเตอร์) ม.6/1 99.00

รางวัลยอดเย่ียมกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

เด็กหญิงรินรดา   ลีละยุทธสุนทร ป.1/4 97.50

เด็กหญิงอินทร์รวิพร     สื่อสิริสุข ป.1/1 97.50

เด็กหญิงชญานิศ     สูงลอย ป.2/3 98.00

เด็กหญิงพัชรนันท์     ดีประเสริฐวงศ์ ป.3/3 99.00

ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนน

เด็กหญิงอริสา   ศิริชุ่ม ป.4/2 99.50

เด็กหญิงธมกร     ศรีสวัสดิ์ ป.4/4 99.50

เด็กหญิงณิชา     ศิริวันสาณฑ์ ป.5/2 100.00

เด็กหญิงธนพร     อ่อนจันทร์ ป.5/3 100.00

เด็กหญิงพัชรญาติ์     เจตน์แจ้งจิตต์ ป.6/1 98.50

เด็กหญิงณัฏฐนิช    ปูนพันธุ์ฉาย ม.1/1 97.50

เด็กหญิงชัชฏา   สุขะตุงคะ ม.2/1 92.00

นางสาวยลรดา    ยงพิศาลภพ ม.3/1 94.50

นางสาวภัทรานิษฐ์     บุญมงคลพิทักษ์ ม.4/1 94.00

นางสาวพระพร      แหวนหลวง ม.4/2 94.00

นางสาวพรมณี      อมรวิริยะกุล ม.5/1 92.50

นางสาวชฎาธาร  เดชรุจิวัฒน์ (ภาษาอังกฤษ) ม.6/2 91.00

นางสาวจิดาภา   สุวรรณวงศ์ (ภาษาฝรั่งเศส) ม.6/4 93.00

นางสาวพิชชาพร   กุมมาลือ (ภาษาจีน) ม.6/4 92.00

ชื่อ-สกุล ชั้น

เด็กหญิงโสลัชชา   บรรเทากุล อ.1/1

เด็กหญิงธวัลรัตน์   ทองทา  อ.1/2

เด็กหญิงนพัสนันท์   คงพึ่ง  อ.1/3

เด็กหญิงณัชชา   วิชชุชาญ  อ.2/1

เด็กหญิงธัญญกนก   กัณฑ์ชูสิน อ.2/2

เด็กหญิงณฐิตา   หอมขจร  อ.2/3

เด็กหญิงนลินพรรณ   นราพิทยานารถ  อ.3/1

เด็กหญิงณัฐกฤตา   พิภัทรอักษร  อ.3/2

เด็กหญิงอลีนา   พงษ์พันธ์  อ.3/3

เด็กหญิงกุณฑีรากาญน์   กรัณย์พิสิฐ  อ.3/4

ชื่อ-สกุล ชั้น

เด็กหญิงชญานุตม์   อยู่ชาวไร่ ป.1/1

เด็กหญิงณัชชา   ลิ้มเพิ่มสุข ป.1/2

เด็กหญิงปณิชา   สีอุไรย์ ป.1/3

เด็กหญิงกชกร   วัฒนาทิพยธ�ารงค์ ป.1/4

เด็กหญิงสุพิชา   พงศ์วิสุทธิ์ศักดิ์ ป.2/1

เด็กหญิงมณีวรรณ   ปัญญาวรนาถ ป.2/2

เด็กหญิงฐานิดา   คงพึ่ง ป.2/3

เด็กหญิงพรมารีย์   ชนวัฒน์ ป.2/4

เด็กหญิงศิวนาถ   มณีเสถียรรัตนา ป.3/1

เด็กหญิงทอแสง   ชัยชาติ ป.3/2

นักเรียนที่ได้รับรางวัลประพฤติดี ปีการศึกษา 2558
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ชื่อ-สกุล ชั้น

เด็กหญิงปาณิธรา   จงเกษมวงศ์ ป.3/3

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์   นันทรัตนพงศ์ ป.3/4

เด็กหญิงณปภา   เต็มจิตตปลื้ม ป.4/1

เด็กหญิงกรณิศ   บุญเพ็ชร ป. 4/2

เด็กหญิงจันฑกานต์   พจนมงคงกิจ ป.4/3

เด็กหญิงมนัสนันท์   ลิลาพันธิสิทธิ ป.4/4

เด็กหญิงพรรษชล   ยนต์วิภัย          ป.5/1 

เด็กหญิงวิภาวนี   จงสกุล           ป.5/2

เด็กหญิงธนพร   อ่อนจันทร์         ป.5/3

เด็กหญิงพุทธวดี   บุญชัยวัฒนา     ป.5/4

เด็กหญิงรวินันท์   หยกชฎาธาร ป.6/1

เด็กหญิงธันยธรณ์   นราพิทยานารถ ป.6/2

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ปัญญารพีพัฒน์ ป.6/3

เด็กหญิงธิติยาธนัน   วสุธนัยฐิติกุล ป.6/4

เด็กหญิงพิชชากร   พันธ์โสรี ป.6/5

เด็กหญิงนัทธมน   ทินสุวรรณ     ม.1/1

เด็กหญิงวรนุช   เจียมเจริญ          ม.1/2

เด็กหญิงพรพิชญา  แช่มชื่น        ม.1/3

เด็กหญิงปพิชญา   จิตรสมบูรณ์ ม.2/1

ชื่อ-สกุล ชั้น

เด็กหญิงณิชาภา   ธรรมเตชานนท์ ม.2/2

เด็กหญิงศรัณรักษ์   อัครศรีแก้วขัวญ ม.2/3

เด็กหญิงพลอยชมพู   เติมวาณิช ม.2/4

นางสาวสุภาวดี   ภูสนาม ม.3/1 

นางสาวกัญญาพัชร   กลิ่นจันทร์ ม.3/2

นางสาวจิดาภา   อภิสกุลชาติ ม.3/3

นางสาวศุภิสรา   ลุมพิกานนท์ ม.3/4

นางสาวภัทรนันท์   ดวงนิมิตร ม.4/1

นางสาวเกศนคร   พจนวรพงษ์ ม.4/2

นางสาวชัญญานุช   ลิขิตปัญจมานนท์ ม.4/3

นางสาวจิรัชญา   จิรรัชชกิจ   ม.4/4

นางสาวรสริน   รุ่งอุทัย ม.5/1

นางสาวกัลยรักษ์   เจริญสุข ม.5/2

นางสาวปุณยนุช   พนาสันติภาพ ม.5/3

นางสาวจันทนี   ดาวเรือง ม.5/4

นางสาวสุชัญญา   กิตติฤดีกุล  ม.6/1

นางสาวฐิตารีย์   โห้ไทย ม.6/2

นางสาวปภัสสร   องค์พิเชษฐเมธา ม.6/3

นางสาวพิชชาพร   กุมมาลือ ม.6/4

นักเรียนที่ได้รับรางวัลน�้าใจดี ปีการศึกษา 2558

ชื่อ-สกุล ชั้น

เด็กหญิงเบลินดา   วณิชย์พรรค อ.1/1

เด็กหญิงอริชชา   กีรติพงษ์ อ.1/2

ชื่อ-สกุล ชั้น

เด็กหญิงพนิตนิชา   ภูริทัต อ.1/3

เด็กหญิงซามีร่าเซน   ซูกูล อ.2/1
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ชื่อ-สกุล ชั้น

เด็กหญิงกชมา   เจริญศุภนิมิตร อ.2/2

เด็กหญิงพรหมพร   พรหมเผือก อ.2/3

เด็กหญิงสริตา   สอนไวสาตร์ อ.3/1

เด็กหญิงรวิสรา   จิตรบรรจง อ.3/2

เด็กหญิงฌริตา   เลิศสงครามชัย อ.3/3

เด็กหญิงปราง   อุดมสรยุทธ อ.3/4

เด็กหญิงชนาธร   โสภาจิตต์วัฒนะ ป.1/1

เด็กหญิงพัชริดา   ทองเจริญ ป.1/2

เด็กหญิงธีรยา   สมลักษณ์ ป.1/3

เด็กหญิงสุพิชญา   ชัยธวัชมงคล ป.1/4

เด็กหญิงชญาดา   อินถาวรทรัพย์ ป.2/1

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   โฉลกคงถาวร ป.2/2

เด็กหญิงวีวรินทร์   เสถียรไชยกิจ ป.2/3

เด็กหญิงวรวลัญช์   ธรรมสาร ป.2/4

เด็กหญิงกรวรรณ   ดีจงเจริญ ป.3/1

เด็กหญิงกนกกร   ไตรตรงสัตย์ ป.3/2

เด็กหญิงปานชีวา   ประสงค์ ป.3/3

เด็กหญิงปริยนุช   วิชัยดิษฐ์ ป.3/4

เด็กหญิงมินทรา   อินกัน ป.4/1

เด็กหญิงสัชฌกร   เหรียญกิตติวัฒน์ ป.4/2

เด็กหญิงวรนิษฐา   วงศ์ชัยสุริยะ ป.4/3

เด็กหญิงณัฐณิชา   คูศรีเทพประทาน ป.4/4

เด็กหญิงจิณณพัต   มั่นคง              ป.5/1

เด็กหญิงอุษา   ปัญญาวรนาถ    ป.5/2

เด็กหญิงธมิกา   คูตรีสุคนธ์         ป.5/3  

เด็กหญิงวริศรา   จันทร์ประสพชัย   ป.5/4

เด็กหญิงพัชรญาติ์   เจตน์แจ้งจิตต์ ป.6/1 

ชื่อ-สกุล ชั้น

เด็กหญิงมธุรดา   วงศ์ภักดี ป.6/2

เด็กหญิงกฤตยา   สุขถาวรประสิทธิ์ ป.6/3 

เด็กหญิงธัญวรินทร์   สว่างโรจน์ ป.6/4

เด็กหญิงปานฝัน   ธรรมอภิพล ป.6/5  

เด็กหญิงนภัสรา   ตันมงคล        ม.1/1

เด็กหญิงสุพรรษา   มณฑา         ม.1/2

เด็กหญิงทิพรัตน์   ราดสาย ม.1/3

เด็กหญิงหรรษมน   วุฒิกานากร ม.2/1

เด็กหญิงสิริดา   พิริโยทัยสกุล ม.2/2

เด็กหญิงอัยยา   เพียรดี ม.2/3

เด็กหญิงชุติมา   พูลตระโหนด ม.2/4 

นางสาววิรัญชนา   ศรีประเทศ ม.3/1

นางสาวศศิเพ็ญ   แสงเกยูรกุล ม.3/2

นางสาวศิริลักษณ์   วิริยะพุทธิวงศ์ ม.3/3

นางสาวญาตาวี   โกวิทลวากุล ม.3/4

นางสาวกันตินันท์   ไชยศรี ม.4/1

นางสาวเสฏฐิวดี   ประเสริฐวารี ม.4/2

นางสาวบุญญาดา   ช�านาญกิจ ม.4/3

นางสาววรรณรดา   ชิยานฤดม ม.4/4

นางสาวไอริณ   ยุกตจรงค์ ม.5/1 

นางสาวพิชชากร   เจริญพรอนุกูล ม.5/2 

นางสาวณัฐกฤตา   จันส�าราญ ม.5/3

นางสาวมนัสนนันท์   คุรุพันธ์ภักดี ม.5/4

นางสาวอิงครัตน์      วัชรพงศ์โกสิน ม.6/1

นางสาวสุธิดา   ศิริผล ม.6/2

นางสาวจิรวรรณ   ฉันท์วีรวงศ์ ม.6/3

นางสาวศรันย์ชนก   ลิมวิสิฐธนคร ม.6/4



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255890

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล การประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน	(ชั่วโมง) สถานที่

1 30 เม.ย. 58 คณะครูปฏิบัติการสอน อบรมฟื้นฟูจิตใจ เรื่อง "จรรยาบรรณครูบน
พื้นฐานของศีลธรรม" (3 ชั่วโมง)

ห้องประชุมโรงเรียน
เซนต์ฟรังซีส ซาเวียร์คอนแวนต์

2 8-11 พ.ค. 58 1.นายชัยพร   เมืองพิล
2.นางสาวปวีณา   เฉลยรัตน์

“ค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”  
โครงการ Energy Mind Award ( 24 ชั่วโมง)

ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี  

3 11-12 พ.ค. 58 คณะครูทุกท่าน การใช้งาน Application SF Convent
 (3 ชัว่โมง)

ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียน
เซนต์ฟรงัซีสซาเวยีร์คอนแวนต์

4 30 พ.ค.- 
1 มิ.ย. 58

1.นางสาวสุภัค   ธนมิตร์
2.นายชาญวิทย์   เลิศทรัพย์สุรีย์
3.นายสมพล   ชื่นสุวรรณ
4.นางสาวนฤมล   ยิ่งถาวรสุข
5.นางสาวกญัจน์ณัฏฐ์ ก้านพลกูลาง
6.นางสาวดาลัทธิ์   การสมสิษฐ์
7.นายโชติธัช   โกสินทรานนท์
8.นายณฐกร   ศรีเรืองพันธ์
9.นายลิขิต   รามัญพงษ์

อบรมผู้ก�ากับลูกเสือส�ารอง สามัญ และ
สามัญ รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 
(12 ชั่วโมง)

ศูนย์วิชาการและนันทนาการ
เซนต์คาเบรียล 2000 ปากเกร็ด 
จ. นนทบุรี

5 4 มิ.ย. 58 คณะครูทุกท่าน จรรยาบรรณความเป็นครู (1 ชั่วโมง) ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

6 5 มิ.ย. 58 นายภูมรินทร์   พรวสันต์ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตาม
แผนโครงการพัฒนา (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

7 8-10 มิ.ย. 58 ครูแผนกปฐมวัย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย และศูนย์การเรียนรู้ “โลกอัจฉริยะ” 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เมืองทอง จ.นนทบุรี

8 12 มิ.ย. 58 นายภูมรินทร์   พรวสันต์ อบรมครูภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพมหานคร
เรื่อง “ฝรั่งเศสในโลกปัจจุบัน : สังคมและ
วัฒนธรรม (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

9 14-15 มิ.ย. 58 1.นายชัยพร   เมืองพิล
2.นางสาวปวีณา เฉลยรัตน์

การสัมมนาสร้างวินัยในโรงเรียน 
สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน (12 ชั่วโมง)

โรงแรมแอมบาสเดอร์  และ
รอยัล พารากอนฮอลล์

10 26 มิ.ย. 58 คณะครูทุกท่าน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของครู ปีการศึกษา 2558
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ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล การประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน	(ชั่วโมง) สถานที่

11 27 มิ.ย. 58 1.นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล
2.นายโชติธัช   โกสินทรานนท์

โครงการ PIM Open House ครั้งที่ 26
“เจาะลึกแนวทางการศึกษาใหม่
Corporate University”  (6 ชั่วโมง)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

12 3 ก.ค. 58 1.นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล
2.นายโชติธัช   โกสินทรานนท์

“แนะแนวนวัตกรรมการศึกษาเพื่อวิศวกร
ยุคใหม่” (3 ชั่วโมง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 7 ก.ค. 58 1.นายลิขิต   รามัญพงษ์
2.นางสาวสืบสิริ สุพรรณพงศ์

อบรมความรู้ภาษาไทยส�าหรับครูสอน
ภาษาไทย   (3 ชั่วโมง)

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

14 11 ก.ค. 58 1.นางฐานมญ   มะณี
2.นางสาวปวีณา   เฉลยรัตน์
3.นายชัยพร   เมืองพิล
4.นางสาวดาลัทธิ์   การสมสิษฐ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�าแผน
ปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ          
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” (6 ชั่วโมง)

โรงแรมแอมบาสเดอร์  
กรุงเทพฯ

15 16-17 ก.ค. 58 1.นางสาวเพียงเพ็ญ   สันหพงศ์
2.นางสาวพิสมร   ชูเอม

เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12 ชั่วโมง)

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น  

16 17 ก.ค. 58 นางสาวเขมกร   บุญทวีสกุล การแนะแนวโดยการใช้เทคโนโลยี SOCIAL 
MEDIA ในยุค AEC (3 ชั่วโมง)

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

17 21-26 ก.ค. 58 นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรึทสึ
เมคังเอเชียแปซิฟิก (APU) ประเทศญี่ปุ่น  
(36 ชั่วโมง)

ประเทศญี่ปุ่น

18 22 ก.ค. 58 คณุครกูลุม่สาระฯคณติศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ศึกษาดูงานการจดักจิกรรมในศูนย์การเรยีนรู้
ระดับประถม-มัธยมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวยีร์ 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เมืองทอง จ. นนทบุรี

19 24 ก.ค. 58 นางสาวสุภัค   ธนมิตร์ โครงการแนะน�าหลักสูตรของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้แก่อาจารย์
แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(3 ชั่วโมง)

อาคารศรีสวรินทิรา  
โรงพยาบาลศิริราช 

20 24 ก.ค. 58 นายภูมรินทร์   พรวสันต์ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
 (2 ชั่วโมง)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

21 24 ก.ค. 58 นายโชติธัช   โกสินทรานนท์ Open  House “เปิดบ้าน พยาบาลรามาฯ”
(3 ชั่วโมง)

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
พญาไท  

22 24-26 ก.ค. 58 นางสาวพัชราภรณ์    ศักดิ์ดา โครงการอบรมปฏบิติัการเพือ่พฒันาศักยภาพ 
ครใูนการสอนวทิยาศาสตร์โดยใช้ภาษาองักฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (18 ช่ัวโมง)

โรงแรมรอยัลเบญจา  สุขุมวิท 5 
กรุงเทพฯ



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255892

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล การประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน	(ชั่วโมง) สถานที่

23 26 ก.ค. 58 1.นางจงกล   แก้วประเสริฐ
2.นางสาวจริฐัติพร   สุวรรณประดิษฐ์
3.นางจตุรพร   ศรีนาง
4.นางสาวจริยา   เจริญวงศ์
5.นางสาวกาญจณา   พาขุนทด
6.นางสาวฉัตราภัทร์  ปานนิล
7.นางสนธยา   ผังรักษ์
8.นางสาวปวีณา   เฉลยรัตน์
9.นางสาวภรทิพา   บุราณผาย
10.นางณัฐฐิญา   เภากัน
11.นายชัยพร   เมืองพิล
12.นางหทัยรัตน์   ปรีชาเดช
13.นางอัญชลี   ลือสมุทร
14.นายหัสเดิม   กลีบกมล
15.นางชลอลักษณ์   ใหญ่น้อย
16.นางสาวดาลัทธิ์   การสมสิษฐ์
17.นางสาวสาธิยา    พึ่งศรี
18.นางสาวอรภรณ์   รัตนมณี
19.นางสาวมัทนา   ประภาเมือง
20.นางสาวสุชาดา    เอื้อเฟื้อ
21.นายสมพล   ชื่นสุวรรณ
22.นางสาวกุลธิดา   สง่าวงษ์
23.นางสาวจิณณ์ณิชา   กาแก้ว
24.นางสาวสหพร   คงบัว

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ศตวรรษที่ 21 (6ชั่วโมง )

ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

24 29 ก.ค. 58 คณะครูทุกท่าน จรรยาบรรณความเป็นครู (1 ชั่วโมง) ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

25 29 ก.ค. 58 นายโชติธัช   โกสินทรานนท์ เข้าร่วมชมนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน 
และฟังบรรยายเรื่อง “ทุนการศึกษา
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)” (6 ชั่วโมง)

อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

26 4 ส.ค. 58 1.นางปริน   จินตพยุงกุล
2.นางสาวฐาปะนีย์   ไชยเสนา
3.นางกมลรัตน์   อุณหโชค

สร้างเด็กเก่งอ่าน  รักการเรียนรู้
ผ่านนานากิจกรรม (6 ชั่วโมง)

หอศิลป์ กรุงเทพฯ

27 14 ส.ค. 58 นายภูมรินทร์   พรวสันต์ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส (2 ชั่วโมง) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    

28 21 ส.ค. 58 1.นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล
2.นางสาวสุภัค   ธนมิตร์

งานเสวนาในหัวข้อ  “แก้ปัญหาอย่างไร
ถ้าเด็กจบไปท�างานไม่เป็น” (3 ชั่วโมง)

มหาวิทยาลัยนานาชาติ
สแตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ

29 22 ส.ค. 58 1.นางสาวเปรมจิต   บุญเกิด
2.นางสาวหทัยรัตน์  กลีบกมล
3.นางกุสุมา   ทองค�า
4.นางสาวจิรัฐติพร  สุวรรณประดิษฐ์
5.นายลิขิต   รามัญพงษ์

ร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง
“พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 : 
พระอัจฉริยภาพสู่บทพระราชนิพนธ์
เหนือกาลเวลา” (2 ชั่วโมง)

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  
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ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล การประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน	(ชั่วโมง) สถานที่

30 21-22 ส.ค. 58 นายภูมรินทร์  พรวสันต์ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(12 ชั่วโมง)

ณภาลยั รสีอร์ท จ.สมุทรสงคราม                    

31 28 ส.ค. 58 คณะครูทุกท่าน จรรยาบรรณความเป็นครู (1 ชั่วโมง) ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

32 29 ส.ค. 58 นางฐานมญ   มะณี เข้าร่วมประชุมโครงการ Energy Master 
Award  (6 ชั่วโมง)

โรงแรมแอมบาสเดอร์                       

33 8 ก.ย. 58 1.นางสาวตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล
2.นางสาวกาญจณา  พาขุนทด

เข้าร่วมประชุมการด�าเนินงานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (6 ชั่วโมง)

โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ 
กรุงเทพมหานคร

34 14 ก.ย. 58 1.นางฐานมญ  มะณี
2.นางสาวปวีณา  เฉลยรัตน์

เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(8 ชั่วโมง)

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  

35 16 ก.ย. 58 1.นางฐานมญ  มะณี
2.นางสาวสหพร คงบัว

ร่วมงานแถลงข่าว 2nd Eco – Generation 
Leadership Competition in Thailand
(3 ชั่วโมง)

อาคารส�านักงานใหญ่  การไฟฟ้า
นครหลวง  

36 19 ก.ย. 58 1.นางสาวเนาวรัตน์   ค�าแดง
2.นางนพัสร   เพลิดโฉม

1. เรื่อง “ถอดรหัสครูดี  มีสุข  สนุกกับงาน”  
2. เรื่อง “EF (Executive  Function) ทักษะ
    การคิดเพื่อพิชิตความส�าเร็จ
 3. เรื่อง “EF ลงสู่ภาคปฏิบัติในบริบท
    โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา”
    (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

37 22-26 ก.ย. 58 1.นางสาวอรอนงค์  บูรณ์เจริญ
2.นางมณฑา   วัฒนพรจิรา
3.นางสาวตติมา  ทิพย์จินดาชัยกุล
4.นางคริษฐา   ไชยสุริยานุฑิต
5.นางสาวพัชราภรณ์   ศักดิ์ดา
6.นางสาวปวีณา กองวิเศษ

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ รุ่นที่ 16 ของคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (30 ชั่วโมง)

บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน 
จ.นครปฐม

38 6 ต.ค. 58 1.นางสาวเขมกร   บุญทวีสกุล
2.นายโชติธัช   โกสินทรานนท์
3.นางสาวสุภัค   ธนมิตร์

สัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 11 (6 ชั่วโมง)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

39 8-9 ต.ค. 58 คุณครูทุกท่าน อบรมโปรแกรม i-movie บน i-Pad และ
การใช้งานโปรแกรม Bittorrent Sync
(6 ชั่วโมง)

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

40 13 ต.ค. 58 คุณครูทุกท่าน อบรมการวิจัยในชั้นเรียน โดย ผศ.ดร.ปรณัฐ  
กิจรุ่งเรือง และ ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์ 
(6 ชั่วโมง)

ห้องประชุม
ยอห์นบัปติส-ธาราฉัตร
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

41 14-16 ต.ค. 58 ครูทุกกลุ่มสาระฯ และครู
สนับสนุนการสอน

เข้าร่วมอบรมในงานมหกรรมทางการศึกษา
เพือ่พฒันาวชิาชีพคร ูครัง้ท่ี 8 (EDUCA 2015) 

อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 
เมืองทองธานี
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ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล การประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน	(ชั่วโมง) สถานที่

42 15-16 ต.ค. 58 นายภูมรินทร์  พรวสันต์ อบรมทักษะการพูด (Compréhension orale)           
(6 ชั่วโมง)

สมาคมฝรั่งเศส  กรุงเทพฯ  

43 18-20 ต.ค. 58 1.นางสาวเนาวรรัตน์  ค�าแดง
2.นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล
3.นางสาววิจิตร์  สิริพูนหัตถกิจ
4.นางสาวทิพวรรณ  กองกิจ
5.นางนพัสร  เพลิดโฉม
6.นางสาวตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล
7.นายหัสเดิม  กลีบกมล
8.นางอรนุช  ศรีโกเศรษฐ
9.นางสาวโสฬส  สุริยธรรม

อบรมการท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ�าปี  (18 ชั่วโมง)

บ้านผู้หว่าน อ. สามพราน 
จ.นครปฐม

44 18-24 ต.ค. 58 1.นายสมพล  ชื่นสุวรรณ
2.นายชัยพร  เมืองพิล
3.นายโชติธัช  โกสินทรานนท์
4.นายภคิน  ดินไธสง
5.นายลิขิต  รามัญพงษ์

อบรมลูกเสือส�ารอง ลูกเสือสามัญ
และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นสูงสุด A.T.C 
(42 ชั่วโมง)

ค่ายลูกเสือเซนต์คาเบรียล  

45 30 ต.ค. 58 คุณครูทุกท่าน กิจกรรมสหวิทยาการ (1 ชั่วโมง) ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

46 29-30 ต.ค. 58 1.นางฐานมญ   มะณี
2.นางคริษฐา   ไชยสุริยานุฑิต

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
แบบ STEM Education (12 ชั่วโมง)

ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

47 13 พ.ย.  58 1.นางสาวปวีณา   เฉลยรัตน์
2.นางสาวพิสมร   ชูเอม

อบรม “เสริมศักยภาพเด็กออทิสติก”
(6 ชั่วโมง)

โรงพยาบาลศิริราช

48 18 พ.ย.  58 คุณครูทุกท่าน การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (1 ชั่วโมง) ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

49 22 พ.ย.  58 1.นางสาวทัศนีย์   ทรัพย์วิไล
2. นางสาวเกษร   อารมณ์

เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปีของสมาคม
สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
(6 ชั่วโมง)   

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

50 23 พ.ย.  58 1.นางฐานมญ   มะณี
2.นางสาวปวีณา   เฉลยรัตน์

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในอาคาร ( 3 ชั่วโมง)   

โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี

51 27 พ.ย.  58  1.นางสาวพัชรีย์   ตักสินลา
2. นางสาวฉัตราภัทร์   ปานนิล

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อศิษย์ใน
ศตวรรษที่ 21 (6 ชั่วโมง)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

52 18 ธ.ค.  58 นางฐานมญ  มะณี “ก้าวต่อไป...โรงเรียน Energy Mind Award 
5 ดาว”     (6 ชั่วโมง)   

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

53 19 ธ.ค.  58 คุณครูทุกท่าน ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน
(1 ชั่วโมง)

ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

54 29 ม.ค.  59 คุณครูทุกท่าน ความสามัคคีและความเป็นหน่ึงเดียวกัน
ของครู (1 ชั่วโมง)

ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
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ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล การประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน	(ชั่วโมง) สถานที่

55 4 – 5 ก.พ. 59 นายชัยพร   เมืองพิล อบรมการพฒันาศักยภาพ กลุม่โรงเรยีนเครอื
ข่ายชมรมผูผ้ลติกล่องเครือ่งด่ืม (12ชัว่โมง)   

บ้านพลอยประทานรีสอร์ท 
อ�าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี

56 11 ก.พ.  59 นางสาวสุภัค   ธนมิตร์ อบรมเรื่อง “เปิดกล่องความคิด พิชิตทักษะ
ในศตวรรษที่ 21” (3 ชั่วโมง)    

สถาบันปัญญาภิวัฒน์  

57 13 ก.พ.  59 1.นายสมพล   ชื่นสุวรรณ
2.นายชัยพร   เมืองพิล
3.นายโชติธัช   โกสินทรานนท์
4.นายภคิน   ดินไธสง
5.นายลิขิต   รามัญพงษ์

การอบรมลูกเสือส�ารอง ลูกเสือสามัญ
และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นสูงสุด A.T.C
(3 ชั่วโมง)

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  

58 18 ก.พ.  59 1.นางสาวเขมกร   บุญทวีสกุล
2.นายโชติธัช   โกสินทรานนท์

PIM Open House ตอน “อนาคตและโอกาส
ของอาชีพธุรกิจการบิน” (6 ชั่วโมง)   

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

59 26 ก.พ.  59 นางสาวสนธิภา   แก้วสนิท อบรมความรูเ้รือ่ง โรคติดต่อไข้ซกิา (2 ชัว่โมง)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

60 27 ก.พ. – 2 
มี.ค. 59

1.นางมณฑา   วัฒนพรจิรา
2.นายเมธี   จันทร์ทอง
3.นายโชติธัช   โกสินทรานนท์
4. นางสาวอรชา   เพชรจันทร์
5. นางสาววนิดา   บรรดิษฐ์

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ รุ่นที่ 17 ของคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (30 ชั่วโมง)

บ้านผู้หว่าน  อ�าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม

61 1  มี.ค. 59  นางสาวปวีณา   เฉลยรัตน์ การประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนินโครงการ
กรุงเทพสู่เมืองคาร์บอนต�่า (3 ชั่วโมง)

โรงแรมปริ๊นซ์ตัน

62 4  มี.ค. 59  นางสาวสนธิภา   แก้วสนิท อบรมเรื่อง “สร้างสมดุลสร้างสุขภาพ
ตอน รู้อะไร ไม่สู้รู้ใจกาย รู้ผ่อนคลาย โรคทั้ง
หลาย มลายไป” (3 ชั่วโมง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

63 7 – 8 มี.ค. 59  1.นางสาวเพียงเพ็ญ   สัณหพงศ์
2.นางอัญชลี   ลือสมุทร

กระบวนการเรียนรู้สู่ความส�าเร็จแบบยั่งยืน 
เน้นทักษะกระบวนการคิดเป็น ท�าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น ในรายวิชาภาษาไทยและ
สังคมศึกษา (12 ชั่วโมง)

บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน
จ. นครปฐม

64 8 มี.ค. 59 คณะครูทุกท่าน อบรมเรื่อง “จาก STEM สู่ STEAM 
สู่ STREAM” (1 ชั่วโมง)

ห้องประชุม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

65 9 มี.ค. 59 คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม Professional Sharing (6 ชั่วโมง) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ และนอกสถานที่

66 10 มี.ค. 59 คุณครูทุกท่าน อบรมการจัดท�า E-Portfolio (6 ชั่วโมง) ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

67 11  มี.ค. 59 1.นางสาวเขมกร   บุญทวีสกุล
2.นายโชติธัช   โกสินทรานนท์

การเตรียมความพร้อมในหลักสูตร
นานาชาติแก่นักเรียนส�าหรับการเป็น
พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 (6 ชั่วโมง)

ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

68 14 - 17 มี.ค. 
59  

นายภูมรินทร์    พรวสันต์ การอบรม DELF B2 เพื่อเตรียมสอบส�าหรับ
ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส (24 ชั่วโมง)

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ



รายงานประจำาปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 255896

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล การประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน	(ชั่วโมง) สถานที่

69 19  มี.ค. 59  1.นางสาววิจิตร์ สิริพูนหัตถกิจ
2.นางสาวทิพวรรณ  กองกิจ
3.นางสาวสวุรรณ ี โชติสกลุบญุฑวไิล
4.นางจันทร์ค�า  ยาสาไชย
5.นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์
6.นางคริษฐา  ไชยสุริยานุฑิต
7.นางฐานมญ   มะณี
8.นายกุลพงษ์  อจลพงศ์
9.นางสาวสนธิภา   แก้วสนิท
10.นายพงษ์ชัย   พลถาวร
11.นางสาวสุทธิรัตน์   จูจรูญ
12.นางมณฑนา  ตรีสรานุวัฒนา
13.นายเมธี   จันทร์ทอง
14.นายภูมรินทร์   พรวสันต์
15.นายชัยพร   เมืองพิล
16.นางนพัสร   เพลิดโฉม
17.นางสาวจริยา   เจริญวงศ์
18.นางสุทธิพร   สมชื่อ
19.นางอรนุช   ศรีโกเศรษฐ
20.นางสาววนิดา   บรรดิษฐ์

การบริหารการจัดการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนเอกชน (6 ชั่วโมง)

ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เมืองทอง จ.นนทบุรี

70 21 มี.ค.  59 1.นางฐานมญ   มะณี
2.นางสาวปวีณา   เฉลยรัตน์
3.นายชัยพร   เมืองพิล

รับฟังการประกาศผลรางวัล  Energy Mind 
Award (6 ชั่วโมง)

โรงแรมแอมบาสเดอร์  
กรุงเทพฯ

71 30 มี.ค.  59 นางสาวเขมกร   บุญทวีสกุล อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะน�าการ
ประยุกต์ใช้ชุดแนะแนว Samsung Career 
Discovery (6 ชั่วโมง)

โรงแรมเรเนซองส์
กรุงเทพฯ

72 2 เม.ย.  59 นางสาวทิพวรรณ   กองกิจ “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” (6 ชั่วโมง)

อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ 
กรุงเทพฯ

73 4 เม.ย.  59 นางสาวพัชณี   ใจเอื้อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอนดนตรี
เด็กพิเศษตามแนวคิดของโคดายและการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (6 ชั่วโมง)

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

74 4-5 เม.ย.  59 นายภูมรินทร์   พรวสันต์ Comment  rendre  mon  enseignement  plus 
interactif ?  (12 ชั่วโมง)

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

75 20-22 เม.ย.  59 นางคริษฐา   ไชยสุริยานุฑิต อบรม หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (18 ชั่วโมง)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ
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