


คํานํา

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ กําหนดใหสถานศึกษาจัด
ใหมีระบบประกันคุณภาพ และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน   
ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและรายงานตอสาธารณชน โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา จึงไดจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง(Self Assesment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖       
มีสาระสําคัญที่ครอบคลุมขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพ    
การจัดการศึกษาของโรงเรียนซ่ึงประกอบดวย มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานดานการ         
จัดการศึกษา มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานดานอัตลักษณ และมาตรฐานดาน
มาตรการสงเสริม รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๖ มาตรฐาน สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนําไปใช   
เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

รายงานการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทางการศึกษา  
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝาย จึงขอขอบพระคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้   
โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๖ ฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป

         (นายประจักษ  มนตประเสริฐ )
            ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา



สารบัญ 
หนา

คํานํา
สารบัญ

ตอนท่ี ๑   ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
๒. ขอมูลผูบริหาร
๓. ขอมูลนักเรียน
๔. ขอมูลครูและบุคลากร
๕. ขอมูลอาคารสถานที่
๖. ขอมูลงบประมาณ
๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๘. โครงสรางหลักสูตร
๙. แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๑๐.ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
๑๑.ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ตนสังกัด
๑๒.ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๑๓.ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๑๔.สรุปสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา

๑
๓
๓
๕

๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๘
๒๖
๒๙
๓๒

๓๔

ตอนท่ี ๒    การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป
                 ของสถานศึกษา

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา
๒. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  อัตลักษณ  และเอกลักษณของ

สถานศึกษา
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา

๓๖

๓๗
๓๗
๓๘
๓๙

ตอนท่ี ๓    ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
๓. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

๔๗
๕๘
๙๖



สารบัญ (ตอ)
หนา

สารบัญ
ตอนท่ี ๔    สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช

๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๔. ความตองการและการชวยเหลือ

๑๑๒
๑๑๖
๑๑๘
๑๑๘

ภาคผนวก

 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

 คณะกรรมการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

 ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน (อดีต-ปจจุบัน)
 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
 ชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา

๑๑๙

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕
๑๒๖
๑๓๒
๑๓๒



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑

๑. ขอมูลท่ัวไป

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ตั้งอยูเลขที่ ๒๕๓ หมูบานเศรษฐกิจซอย ๒๒ แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทรศัพท ๐-๒๔๒๑-๐๑๑๙ , ๐-๒๔๔๔-๑๖๑๖ โทรสาร             
๐-๒๔๒๑-๐๗๔๓ E-mail Pankhum@gmail.comWebsite http://www.rnp.ac.th เปดทําการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เน้ือท่ี ๒๐ไร เขตพ้ืนท่ีบริการเขตบางแค   
แขวงบางไผ แขวงบางแคเหนอื แขวงหลักสอง แขวงบางแค , เขตหนองแขม แขวงหนองคางพลู

ประวัติโรงเรียนโดยยอ
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําเดิมชื่อ“โรงเรียนบางแคปานขําวิทยา”ตั้งข้ึนเม่ือวันจันทรที่    

๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกองการมัธยมศึกษา              
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดรับบริจาคที่ดินจาก “คุณวิมลปานขํา” ซ่ึงมีความประสงค       
ใหบุตรหลานของประชาชนในหมูบานเศรษฐกิจมีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดศึกษาตอจากระดับ      
ชั้นประถมศึกษา ตอมาวันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖ ไดรับพระราชทานอนุญาตตามหนังสือท่ี          
รล๐๐๓/๕๑๐๒ จากสํ านัก เลขาธิการพระบรมมหาราชวั ง ให เปลี่ ยนมาใช ชื่ อ โรง เรี ยนว า           
“โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา”

ประเภทโรงเรียน สหศึกษา (ขนาดใหญ)
อักษรยอ ร.น.ป.
วันสถาปนาโรงเรียน ๒๖มีนาคม๒๕๒๒
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน พระพุทธธรรมวโรภาสสถิตราชวินิต
สัญลักษณประจําโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎเปลงรัศมีมีเลขลําดับรัชกาลของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯรัชกาลปจจุบัน ภายใต
พระมหาพิชัยมงกุฎเปนอักษรยอของโรงเรียน “ร.น.ป.” 
ดานลางรองรับดวยโบวภายในมีภาษาบาลีวา

          “คุณวาจตตฺโนคุณํ”
คติธรรมประจําโรงเรียน “คุณวาจตฺตโนคุณํ”(ผูมีความดีจงรักษาความดีของตนไว)
ปรัชญาประจําโรงเรียน อุดมวิชาศรัทธาคุณธรรมกิจกรรมเสริมสง
คําขวัญประจําโรงเรียน รักษศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนําวิชาการสืบสานงานพระราชดําริ
สีประจําโรงเรียน สีเขียว – เหลือง
ตนไมประจําโรงเรียน ตนพระศรีมหาโพธิ์

ตอนที่ ๑  ขอมูลพื้นฐาน



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒

แผนที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓

๒. ขอมูลผูบริหาร

๒.๑   ผูอํานวยการโรงเรียน 
๒.๑.๑ นายประจักษ   มนตประเสริฐ

วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา 

โทรศัพท๐๘๔-๔๔๙-๔๕๙๕E-mailPRAJUK.RNP@gmail.com

ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตวันที๔่ธันวาคม๒๕๕๖จนถึงปจจุบัน

  ๒.๒ รองผูอํานวยการโรงเรียน

๒.๒.๑   นายราเมศ   มุสิกานนท
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และ
ผูนําทางการศึกษา
โทรศัพท๐๘๘-๖๙๐-๕๗๕๕E-mailr_musikanon@hotmail.com
รับผิดชอบกลุมบริหารวิชาการ

๒.๒.๒ นายจุมพลภัทร  โกสิตงามดีวงศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท๐๘๑-๔๙๓-๔๙๕๕E-mail pankhumsaraban@gmail.com
รับผิดชอบกลุมบริหารทั่วไป

๒.๒.๓ นางสิริกร   วัฒนธัญญาการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท๐๘๖-๙๙๘-๕๙๑๐  E-mail srk_rangbua@hotmail.com
รับผิดชอบกลุมบริหารงบประมาณ  

๓. ขอมูลนักเรียน(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษา ๒๕๕๖)

๓.๑  จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑,๕๕๘ คน
๓.๒  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,๖๘๒ คน

 จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน

ระดับช้ัน
เพศ

รวม
ชาย หญิง

ม. ๑ ๑๙๕ ๑๓๒ ๓๒๗
ม. ๒ ๑๖๕ ๑๒๑ ๒๘๖
ม. ๓ ๑๖๕ ๑๔๖ ๓๑๑
รวม ๕๒๕ ๓๙๙ ๙๒๔
ม.๔ ๑๑๓ ๑๔๓ ๒๕๖
ม. ๕ ๑๐๑ ๑๔๖ ๒๔๗
ม. ๖ ๑๑๕ ๑๔๐ ๒๕๕
รวม ๓๒๙ ๔๒๙ ๗๕๘
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด ๘๕๔ ๘๒๘ ๑,๖๘๒



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔

๓.๓  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๑,๕๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๗

๓.๔  จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย ๑,๓๕๙ คน
คิดเปนรอยละ ๘๗.๕๖

๓.๕  จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๑.๐๗
๓.๖  จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๙๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๔๔
๓.๗  จํานวนนักเรียนท่ีมีปญญาเลิศ  ไมมี
๓.๘ จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ๒๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๑๙
๓.๙ จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน)  ไมมี คนคิดเปนรอยละ  -
๓.๑๐ สถิติการขาดเรียนท้ังป ๗,๐๐๐ คน

 เฉลี่ยตอวัน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๒.๒๐
๓.๑๑ จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น  ไมมี 
๓.๑๒ จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

  ๑)  ม.๓  จํานวน  ๒๒๒  คน  คิดเปนรอยละ  ๙๒.๘๙
  ๒)  ม.๖  จํานวน  ๒๔๘  คน  คิดเปนรอยละ  ๙๘.๔๑

๓.๑๓ อัตราสวนครูประจําการ : นักเรียน = ๑ : ๒๕
๓.๑๔ จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป วรรณคดี และนันทนาการ

  ๑,๖๘๒  คน คิดเปนรอยละ  ๑๐๐
๓.๑๕ จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง ๑,๕๖๔ คน

  คิดเปนรอยละ  ๘๙
  ๓.๑๖ จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑,๕๖๔ คน

  คิดเปนรอยละ  ๙๙.๒๔
  ๓.๑๗ จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 ๑,๖๘๒คน คิดเปนรอยละ  ๑๐๐
๓.๑๘ จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลย ี 

   สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ๑,๕๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๓๓
  ๓.๑๙ จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตร

  สถานศึกษา ๑,๔๙๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๖๙
  ๓.๒๐ จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม

 ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๔๘๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๙๘



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๕

๔.ขอมูลครูและบุคลากร

   ๔.๑  ครูประจําการทั้งหมด ๖๓ คน   โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้
๔.๑.๑  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก
สอนวิชา/

ชั้น

จํานวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๑ นางฐิตาภรณ    ชูถม ๕๘ ๓๔ ครู คศ.๒ ปกศ.สูง สังคมศึกษา
ภาษาไทย

ม.๒,๓
๒/๓๖/ป

๒ นางนงลักษณ    คําปญจะ ๔๙ ๒๘ ครู คศ.๓ ศษ.ม. ภาษาไทย
ภาษาไทย
ม.๔,๕,๖

๔/๕๒/ป

๓ น.ส.ขวัญเรือน   ผมธรรม ๔๕ ๒๐ ครู คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย
ภาษาไทย
ม.๑,๒,๔

๓/๗๖/ป

๔ น.ส.จิราวดี       เงินแถบ ๔๖ ๑๘ ครู คศ.๒ ศศ.ม.
จารึก

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ม.๑,๖
๔/๘๖/ป

๕ นางชุลีกร        ดีชูกชกร ๔๗ ๑๖ ครู คศ.๒ ศษ.บ. ภาษาไทย
ภาษาไทย

ม.๒,๓
๒/๕๘/ป

๖ น.ส.อารียลักษณ อุดมแกว ๓๗
๑ ป

๗ เดือน
ครูผูชวย กศ.บ. ภาษาไทย

ภาษาไทย
ม.๕

๓/๗๖/ป

          ๔.๑.๒  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก
สอนวิชา/

ชั้น

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๑ น.ส.ลัดดา       ดานวิริยะกุล ๕๕ ๓๓ ครู คศ.๓ ค.ม.
สถิติ

การศึกษา
คณิตม.๕,๖ ๗/๘๘/ป

๒ น.ส.ธัญญรัตน  พุมมะรินทร ๕๔ ๓๓ ครู คศ.๓ ศษ.บ. คณิตศาสตร คณิตม.๕ ๑๐/๗๖/ป
๓ น.ส.ภัทรเนตร  เนตรโรจน ๕๖ ๓๑ ครู คศ.๒ ศษ.บ. คณิตศาสตร คณิตม.๓ ๓/๓๔/ป
๔ นายสมยง       ถาศักดิ์ ๕๔ ๓๑ ครู คศ.๒ ค.บ. คณิตศาสตร คณิต ม.๔ ๑๐/๗๐/ป
๕ น.ส.จันทรทิพย รักม่ัน ๓๐ ๗ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร คณิต ม.๑,๒,๔ ๓/๕๔/ป

๖ น.ส.จุฑาพร     นาครอด ๓๐ ๕ ครู คศ.๑ กศ.ม.
วิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา

คณิตม.๕,๖ ๑๑/๑๓๒/ป

๗ นางนันธิดา     พลดงนอก ๓๐ ๑ ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร คณิต ม.๑ ๓/๕๔/ป
๘ น.ส.วิภาดา กฤตยาขวัญเมือง ๓๐ ๘ เดือน ครูผูชวย วท.บ. คณิตศาสตร คณิต ม.๒,๓ ๔/๕๒/ป
๙ น.ส.สุรีย        ใจศิล ๒๗ ๓ เดือน ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร คณิต ม.๑,๒ ๔/๖๖/ป

๔.๑.๓  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก
สอนวิชา/

ชั้น

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๑ นางรัตนาภรณ     คงเจริญ ๕๔ ๓๓ ครู คศ.๓ กศ.บ. เคมี วิทย ม.๓,๔,๖ ๗/๑๓๓/ป
๒ นางกรุณีย          สุบิน ๕๖ ๓๓ ครู คศ.๒ กศ.บ. วิทยฯ วิทย ม.๑,๒ ๔/๗๒/ป
๓ นางอุมาพร   เจียรวัฒนาวิทย ๕๓ ๓๐ ครู คศ.๓ กศ.บ. วิทยฯ วิทย ม.๓ ๖/๕๖/ป



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๖

๔.๑.๓  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร (ตอ)

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก
สอนวิชา/

ชั้น

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๔ นางจรูญรัตน    พันธุมชัย ๔๒ ๑๘ ครู คศ.๒ กศ.ม. วิทยฯ (เคม)ี วิทย ม.๒,๔ ๗/๑๐๔/ป
๕ นางกาญจนา  วิทยาพิทักษวงศ ๔๒ ๑๙ ครู คศ.๓ ค.บ. วิทยฯ วิทย ม.๕ ๗/๙๓/ป
๖ นายสุวิชา        บํารุงเขตร ๓๒ ๕ ครู คศ.๑ วท.บ. ฟสิกส วิทย ม.๑,๕,๖ ๘/๑๒๓/ป
๗ นางยุพิน         คํารัตน ๒๙ ๒ ครู คศ.๑ วท.บ. เคมี วิทย ม.๑,๔,๕ ๕/๘๐/ป
๘ นางสาวนงพิจิตร  กิจพจน ๓๕ ๒ ครู คศ.๑ วท.ม. ชีววิทยา วิทย ม.๒,๔,๖ ๔/๗๒/ป

๔.๑.๔  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก
สอนวิชา/

ชั้น

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๑ นายโกศล         ทองจันทร ๕๙ ๓๙ ครู คศ.๒ ค.บ. บริหาร สังคมม.๒,๕ ๕/๔๐/ป
๒ นางพูนทรัพย    ขุนชิต ๕๘ ๓๖ ครู คศ.๓ พธ.ม. พระพุทธฯ สังคม ม.๔ ๑๔/๑๑๘/ป
๓ นางบุญนํา        คุมศิลป ๕๘ ๓๕ ครู คศ.๒ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมม.๓,๖ ๗/๙๖/ป
๔ น.ส.มุกดา        กมลวานนท ๕๖ ๓๕ ครู คศ.๓ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.๑ ๑๔/๑๒๘/ป
๕ น.ส.กรองพันธ   พันธุเกษร ๕๕ ๓๓ ครู คศ.๒ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมม.๓,๕ ๔/๕๔/ป
๖ นายคมสัน        ผดุงเรืองกิจ ๕๖ ๓๓ ครู คศ.๓ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมม.๖ ๓/๓๕/ป

๗ นายสุเทพ        ปนนิล ๔๔ ๒๐ ครู คศ.๒ ศน.ม.
พระพุทธฯ
ปรัชญา

สังคม ม.๑,๔ ๓/๓๕/ป

๘ น.ส.ฉวี           พันธุสีดา ๕๕ ๑๙ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมม.๒ ๑๐/๑๒๖/ป
๙ น.ส.ชงโค        ลุประสงค ๓๖ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.๓,๔ ๑๒/๑๖๒/ป

         ๔.๑.๕  กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก
สอนวิชา/

ชั้น

จํานวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๑ นางสรอย        เสริมพล ๕๗ ๓๗ ครู คศ.๓ กศ.บ. พลศึกษา
สุขศึกษา
ม.๒,๕

๙/๙๕/ป

๒ นายพนมยงค    โสภา ๕๖ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. พลศึกษา
พลศึกษา
ม.๔,๕

๔/๖๐/ป

๓ นางเนตรสุรัส    มีลํ้า ๕๕ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. พลศึกษา
พลศึกษาม.๖  
สุข ม.๑,๔

๕/๑๐๔/ป

๔ นายภักดี      กาญจนพิบูลย ๕๘ ๓๑ ครู คศ.๓ กศ.บ. พลศึกษา
พลศึกษาม.๒  

สุข ม.๓
๔/๖๐/ป

๕ น.ส.พรพนา     พวงเพชร ๓๐ ๒ ครู คศ.๑ ศศ.ม. พลศึกษา
บริหารการศึกษา

พลศึกษาม.๓
สุข ม.๑,๖

๔/๖๐/ป



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๗

         ๔.๑.๖  กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น
จํานวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๑ นางธราทิพย  แวงวรรณ ๕๘ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. นาฏศิลป
นาฏศิลป
ม.๑-๖

๔/๘๐/ป

๒ นางบุบผา     ไตรปน ๕๕ ๓๔ ครู คศ.๒ ศศ.บ บริหารฯ
ดนตรีศึกษา

ม.๑-๖
๓/๔๐/ป

๓ นางสาววราภรณ  ทรงเจริญ ๒๘
๑ ป

๙ เดือน
ครูผูชวย ศป.บ. ทัศนศิลป

ศิลปะ-จินตทัศน

ทัศนศิลป
ม.๑-๕

๖/๑๓๖/ป

          ๔.๑.๗  กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก
สอนวิชา/

ชั้น

จํานวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๑ นางอรพรรณ   บัวชู ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๒ กศ.บ ประถมศึกษา
เกษตร
ม.๑,๔

๒/๕๖/ป

๒ น.ส.สุภาภรณ   หลอปฏิมากร ๕๙ ๓๕ ครู คศ.๒ ค.บ. เทคโนโลยี
การงาน
ม.๑,๕

๓/๕๖/ป

๓ นางสุภาพร      นิมิตรสายทิพย ๕๙ ๓๔ ครู คศ.๓ ค.บ. บรรณารักษ หองสมุด ม.๑ ๓/๔๐/ป

๔ นางวรินทร     โคปาละสูตร ๕๘ ๓๔ ครู คศ.๓ คศ.บ คหกรรม
การงานฯ
ม.๑,๒,๓

๓/๒๔/ป

๕ นางกรทอง     นวดุรงค ๕๘ ๓๓ ครู คศ.๒ คศ.บ
อาหารและ
โภชนาการ

งานประดิษฐ
ม.๑,๒,๓,๕

๒/๕๖/ป

๖ นางพัชรินทร   อามระดิษ ๕๖ ๓๓ ครู คศ.๒ ค.บ. เทคโนโลยี
การงาน

ม.๒,๓,๔,๖
๓/๕๖/ป

๗ นางดาหลา     ยุทธวัฒน ๕๙ ๓๒ ครู คศ.๒ ศศ.บ การจัดการฯ
การงาน
ม.๑,๓,๖

๔/๕๖/ป

๘ นายสําเนา      คลายเชย ๕๒ ๓๒ ครู คศ.๓ สส.บ  สงเสริมเกษตรฯ
เกษตร

ม.๒,๓,๕,๖
๓ /๒๔ /ป

๙ นายโสภณ      วงษแทนทอง ๕๖ ๓๑ ครู คศ.๓ วท.ม
เทคโนโลยี ฯ
สารสนเทศ

คอมฯ ม.๔,๖ ๔ /๔๘ /ป

๑๐ นางขนิษฐา     อรจุล ๕๓ ๒๙ ครู คศ.๓ ค.บ. เกษตร
เกษตร

ม.๑,๒,๓,๕,๖
๔/๕๖/ป

๑๑ นางสมใจ       เหลือบุญชู ๕๑ ๒๙ ครู คศ.๓ ศศ.บ การจัดการฯ
การงาน
ม.๑,๒,๔

๓/๕๖/ป

๑๒ นายบัญญัติ    ชูช่ือ ๕๖ ๒๘ ครู คศ.๓ ค.บ. คอมพิวเตอรฯ คอมฯม.๓,๕ ๓/๒๔/ป
๑๓ นายวิริทธ์ิพล  แยมเกล้ียง ๒๙ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. คอมฯศึกษา คอมฯม.๓,๔ ๒/๑๔/ป



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๘

          ๔.๑.๘  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก
สอนวิชา/

ชั้น

จํานวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๑ น.ส.สาคร       หีบแกว ๕๖ ๓๔ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.๔,๕
๗/๑๒๐/ป

๒ น.ส.จินตนา     ชิดเช้ือ ๕๒ ๓๐ ครู คศ.๓ ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

ม.๖
๙/๑๓๖/ป

๓ นางฉันทนา     อนวิเศษ ๔๙ ๒๖ ครู คศ.๒ อ.บ. ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.๕,๖
๖/๙๖/ป

๔ น.ส.ณัฏฐนันท  มณีเรือง ๕๐ ๒๕ ครู คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.๒,๓
๗/๑๔๐/ป

๕ น.ส.อารียา      เสียงกลม ๓๓ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.๒,๓,๕
๔/๘๘/ป

๖ น.ส.มนัญญา    รมัยธติิมา ๒๖
๑ ป

๙ เดือน
ครูผูชวย ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ม.๔,๕

๑๒/๒๐๐/ป

๗ น.ส.วริสรา      วจีศักดิ์สิทธิ์ ๒๔ ๘ เดือน ครูผูชวย กศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.๑ ๕/๑๐๔/ป

๘ น.ส.ศิริมา       สิงหพันธ ๒๘ ๓ เดือน ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.๓
-

          ๔.๑.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ

ราชการ
ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน
จํานวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป
หมายเหตุ

๑ นางแสงจันทร   อาภาวีระ ๔๙ ๒๗ ครู คศ.๓ กศ.ม.
บริหาร

การศึกษา
แนะแนว
ม.๒,๔,๖

๑๑/๑๔๔/ป

๒ น.ส.ศิริวรรณ    ศิลปาจารย ๕๐ ๒๑ ครู คศ.๒ วท.บ. จิตวิทยา
แนะแนว
ม.๓,๔,๕

๕/๗๔/ป

สรุป จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๖๓  คนคิดเปนรอยละ  ๙๔.๐๓
สรุป จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๔  คนคิดเปนรอยละ  ๕.๙๗

   ๔.๒  ครูอัตราจางท้ังหมด๑๕คน   โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้
          ๔.๒.๑  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย  

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ นางวรพันธ       สรอยสุดารัตน ๖๑ ๑ อ.บ. ภาษาไทย
ภาษาไทย
ม.๑,๓,๖

รายได
สถานศึกษา

๒ น.ส.ธัญนันทน   มาลสุทธ์ิ ๓๒ ๑ ศษ.บ. ภาษาไทย
ภาษาไทย
ม.๑,๓,๖

รายได
สถานศึกษา



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๙

          ๔.๒.๒  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ - - - - - - - -

๔.๒.๓  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ น.ส.จิรนันท      แซมทอง ๒๗ ๓ ค.บ. วิทยท่ัวไป วิทย ม.๑,๓ งบประมาณ

๒ น.ส.เปรมฤดี     นิตยโรจน ๒๖ ๖ เดือน ค.บ. ชีววิทยา วิทย ม.๒,๔,๕ รายได

๓ นายขันทอง      บัวชู ๒๖ ๕ เดือน คอ.บ. เคร่ืองกล วิทย ม.๓,๔ รายได

         ๔.๒.๔  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ - - - - - - - -

๔.๒.๕  กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ นายจีระวัฒน     ปองทอง ๓๓ ๖ ป.ตรี บริหาร พลศึกษา ม.๑ รายได

๔.๒.๖  กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ นายสิทธิชัย      เจ้ือจ้ิน ๒๗ ๔ ศศ.บ ดนตรีสากล
ดนตรีสากล
ม.๑,๒,๓,๔

อุดหนุน

๒ นายสุภกิจ        จุยเสง่ียม ๒๗ ๔ ม.๖ ดนตรีไทย
ดนตรีไทย
ม.๑,๒,๓

อุดหนุน
ครูภูมิ

ปญญาฯ

๔.๒.๗   กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ นางรัชนก         พุฒิสาร ๓๔ ๙ บธ.บ. คอมพิวเตอร คอมฯ ม.๒,๓ งบประมาณ

๒ นางสาวกัลยกร   จิตนะ ๒๖ ๑ บธ.บ.
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ
คอมฯ ม.๑,๓ งบประมาณ

๔.๒.๘  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ นายขันติ          อุดมฉวี ๓๔ ๕ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.๑,๒
รายได

สถานศึกษา

๒ Mr. RichardWeaver ๕๒ ๒ ป.ตรี ธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ระดมทรัพยากร

๓ Mr. Michael  U Tuliao ๓๔ ๑ ป.ตรี วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ระดมทรัพยากร

๔ Miss Wang   Lingzhen ๒๔ ๑ ป.ตรี ภาษาจีน ภาษาจีน ระดมทรัพยากร



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๐

  ๔.๒.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ น.ส.ณิชชญานันท    คงแกว ๒๘ ๔ ค.บ. แนะแนว แนะแนว  ม.๑ รายได

๔.๓  ลูกจาง / ลูกจางประจํา

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
ประสบการณ

(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน หมายเหตุ

๑ น.ส.ดวงฤดี       แดงสะอาด ๒๗ ๑ ครูพี่เลี้ยง ป.ตรี งบประมาณ

๒ น.ส.ธัญญกร     จันทะโมคา ๓๕ ๔ สํานักงาน ป.ตรี งบประมาณ

๓ น.ส.สุพัดชา      ชันแสง ๓๑ ๕ สํานักงาน ป.ตรี รายได

๔ น.ส.นารี          นอยวงศ ๒๗ ๒ สํานักงาน ป.ตรี รายได

๕ นายกษิภัท       บุญศรีเดชการ ๓๔ ๖ เดือน สํานักงาน ป.ตรี รายได
๖ นายฉลอง        มะลินิน ๕๘ ๓๕ นักการฯ ป.๔ คาจางประจํา
๗ นายวินัย          ยอมเจริญ ๕๙ ๓๓ นักการฯ ป.๔ คาจางประจํา
๘ นายไพบูลย      ยอมเจริญ ๕๗ ๓๑ นักการฯ ป.๔ คาจางประจํา
๙ นายประนอม    รองกิจ ๕๗ ๓๑ นักการฯ ป.๔ คาจางประจํา

๑๐ นายบุญเสริฐ     เช้ือนวกุล ๕๖ ๒๙ นักการฯ ป.๗ คาจางประจํา
๑๑ นายสุริยะ        จันทรเอม ๕๗ ๒๕ นักการฯ ป.๔ คาจางประจํา
๑๒ นางกรรณิการ   ย้ิมฟุงเฟอง ๕๗ ๒๒ นักการฯ ป.ว.ช. คาจางประจํา
๑๓ นายอํานวย      มะลินิน ๕๔ ๒๒ นักการฯ ป.๔ คาจางประจํา
๑๔ นายสําเนียง      จันทรแสนตอ ๕๒ ๒๒ นักการฯ ม.๖ คาจางประจํา
๑๕ นายสมบุญ       โพธ์ิอัมพร ๕๙ ๓๔ พนักงานขับรถ ป.๔ คาจางประจํา
๑๖ นายพีระพล      หุนเลิศสกุล ๕๓ ๒๕ พนักงานขับรถ ม.ศ.๓ คาจางประจํา
๑๗ นายวิโรจน       อิ่มอารมณ ๕๓ ๓๑ ยาม ป.๔ คาจางประจํา
๑๘ นายเสนอ         ศรีคงคา ๕๖ ๓๐ ยาม ป.๔ คาจางประจํา
๑๙ นายวันชัย        ลูกแกว ๕๕ ๒๐ ยาม ป.๗ คาจางประจํา

๕. ขอมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้นจํานวน ๒ หลังอาคารประกอบจํานวน ๖ หลังสวม ๒ หลัง และ

สวมในอาคารเรียน ๕ ชั้น ๕ หองสนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามฟุตซอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล      
๒ สนาม สนามเปตอง ๑ สนาม ลานธรรมะ ๑ แหง แปลงเกษตร ๑ แปลง หอประชุม ๑ หลัง



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๑

๖. ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จาย)ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท
เงินงบประมาณ ๕๐,๖๘๑,๗๘๒.๐๐ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๓๑,๘๔๐,๕๗๐.๐๐
เงินนอกงบประมาณ ๘,๔๔๕,๐๖๐.๒๕ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒๓,๔๗๖,๔๑๔.๙๕
เงินอื่น ๆ (ระบุ) ๑,๑๖๔,๕๐๐.๐๐ งบอื่น ๆ (ระบุ) -

รวมรายรับ ๖๐,๒๙๑,๓๔๒.๐๐ รวมรายจาย ๕๕,๓๑๖,๙๘๔.๙๕

สรุปงบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจางคิดเปนรอยละ  ๕๒.๘๑  ของรายรับ
สรุปงบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคิดเปนรอยละ  ๓๘.๙๔  ของรายรับ

๗. ขอมูลสภาพชุมชน
๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ตั้งอยูในหมูบานเศรษฐกิจมีพื้นที่สวนใหญเปนแหลง

เกษตรกรรม ตลาด โรงงาน วัด โรงพยาบาลและโรงเรียน มีประชากรประมาณ ๑๙๕,๘๐๐ คน บริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัดบุณยประดิษฐ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ กิจกรรมวันเขาพรรษา เทศกาลถือศีลกินเจ ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีวันสงกรานต การหลอพระพุทธรูป การทําสิ่งประดิษฐจากเขาควาย

๗.๒ ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ อาชีพหลัก คือ อาชีพรับจาง
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจรายไดเฉล่ียตอครอบครัวตอป ๔๐,๐๐๐–๑๐๐,๐๐๐ บาท 
จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๓ คน

๗.๓ โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โอกาส โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําไดรับการยอมรับจากชุมชน ไดรับความรวมมือ

จากหนวยงานภายนอก และเปนโรงเรียนท่ีไดรับพระราชทานอนุญาตใหใชชื่อวา “โรงเรียนราชวินิต   
บางแคปานขํา”เปนที่ภาคภูมิใจของทั้งโรงเรียนและชุมชน มีอาคารสถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
และเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนเพียงพอ มีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายเอ้ือตอการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครองครูและผูอุปการะ มูลนิธิ
เพ่ือการศึกษา สมาคมศิษยเกาฯและเครือขายผูปกครองที่เขมแข็งมีสวนรวมกําหนดทิศทางการพัฒนา ให
การสนับสนุนดานทรัพยากรที่เอ้ือตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและสงเสริมการพัฒนาผูเรียนอยาง
จริงจัง มีนโยบายระบบการดูแลนักเรียนที่ชัดเจน ผูบริหารมีความมุงมั่นตั้งใจและมีความกระตือรือรนให
การสนับสนุนสงเสริมเต็มอัตรากําลัง

ขอจํากัด โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํามีนักเรียนจํานวนมากท่ีสภาพครอบครัวมี
ปญหา เปนครอบครัวแตกแยก และฐานะยากจน สภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทําใหโรงเรียนไดรับการ
สนับสนุน เงินระดมทรัพยากรจากผูปกครองลดลงและยังมีผลกระทบไปยังนักเรียนเก่ียวกับปญหา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนของนักเรียน ผูปกครองไมนิยมใหบุตรหลานเขามาเรียนเพราะ
ตองเสียคาใชจายในการเดินทางสูง อัตรากําลังของบุคลากรในโรงเรียนลดลง เกิดการขาดแคลนบุคลากร
ในบางสาขาจําเปนตองจัดจางครูเพ่ิม ทําใหงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนลดลงไป



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๒

๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําในปการศึกษา ๒๕๕๖ ไดจัดสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑-๖ โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการ
เรียนรูและเวลาเรียนดังแสดงในตารางตอไปนี้

ชวงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓)

ระดับช้ัน

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)

รวม
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา
ศาสนา

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ

พลศึกษา
ศิลปะ

การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลยี

ภาษา
ตางประเทศ

กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

ม. ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐   ๙๒๐
ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐   ๙๒๐
ม. ๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐   ๙๒๐
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๒,๒๔๐

หมายเหตุ รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจุดเนน ๒๐๐ ช่ัวโมง/ป

  จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ  ๑,๑๒๐ ช่ัวโมง

ชวงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖)

ระดับช้ัน
เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)

รวม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนา

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษา
ตางประเทศ

กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

ม. ๔ ๘๐ ๑๒๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๗๔๐
ม. ๕ ๘๐ ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๗๘๐
ม. ๖ ๘๐ - - ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๔๘๐
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๒,๐๐๐

หมายเหตุ รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจุดเนน ๑,๐๘๐ - ๑,๖๐๐ ช่ัวโมง/ป

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๖๐๐ช่ัวโมง

 แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ 

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํามีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการจัดการ

เรียนรูใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทําโครงการเพื่อสงเสริม

ผูเรียน ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาความรูและทักษะของผูเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. โครงการเสริมสรางและพัฒนาอนามัยผูเรียน

๓. โครงการปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและความปลอดภัยของผูเรียน

๔. โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะบุคลิกภาพผูเรียน

๕. โครงการเสริมสรางสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะดนตรีกีฬา

๖. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความเปนไทยและคานิยมอันพึงประสงค 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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๑๓

๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู การคิดและการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ

และสรางสรรค

๘. โครงการรู รักงาน อาชีพ

 ๙.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
   ๙.๑  หองสมุดมีขนาด ๗๒๐ ตาราเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๑๓,๐๙๗ เลม 

การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบหองสมุดอเิลคทรอนิกส
จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๕๑๓ คนตอวัน
คิดเปนรอยละ ๓๐.๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด

   ๙.๒ หองปฏิบัติการ
๙.๒.๑  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   จํานวน ๖ หอง
๙.๒.๒  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จํานวน ๔ หอง
๙.๒.๓  หองปฏิบัติการทางภาษา     จํานวน ๑ หอง
๙.๒.๔หองปฏิบัติการอื่นๆ 

- หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร จํานวน ๓ หอง
- หองรักษไทย จํานวน ๑ หอง
- หองพิมพดีด จํานวน ๑ หอง
- หองดนตรีสากล จํานวน ๑ หอง
- หองดนตรไีทย จํานวน ๒ หอง
- หองนาฏศิลป  จํานวน ๑ หอง
- หองทัศนศิลป จํานวน ๑ หอง
- หองศิลปะประดิษฐ จํานวน ๑ หอง
- หองปฏิบัติการตัดเย็บ จํานวน ๑ หอง
- หองปฏิบัติการอาหาร จํานวน ๑ หอง
- หอง Sound  Lab จํานวน ๑ หอง
- หอง Tell Me More จํานวน ๑ หอง
- หองแนะแนว จํานวน ๑ หอง
- หองพยาบาล จํานวน ๑ หอง
- หองจริยธรรม จํานวน ๑ หอง
- หองโสตทัศนศึกษา จํานวน ๒ หอง
- หองศูนยวิทยบริการ จํานวน ๑ หอง

   ๙.๓ คอมพิวเตอรจํานวน๓๖๕ เคร่ือง
๙.๓.๑  ใชเพื่อการเรียนการสอน ๒๑๑ เคร่ือง
๙.๓.๒  ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  ๑๗๘ เคร่ือง

จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษา ๒๕๕๖
เฉลี่ย  ๖๕๕  คนตอวัน  คิดเปนรอยละ  ๓๘.๙๖ ของนักเรียนทั้งหมด

๙.๓.๓  ใชเพื่อการบริหารจัดการ  ๑๘๔  เคร่ือง
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๙.๔ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป
๑. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ๓,๕๒๐
๒. หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร ๑,๔๖๐
๓. หองรักษไทย    ๒๑๖
๔. หองดนตรีสากล    ๙๔๐
๕. หองดนตรีไทย ๑,๙๘๐
๖. หองนาฏศิลป ๑,๗๖๐
๗. หองทัศนศิลป ๒,๐๐๐
๘. หองศิลปะประดิษฐ    ๗๒๐
๙. หองคอมพิวเตอร  ๘,๐๐๐
๑๐. หองศูนยวิทยบริการ    ๗๘๐
๑๑. หองปฏิบัติการอาหาร ๗๒๐
๑๒. หองปฏิบัติการตัดเย็บ ๗๒๐
๑๓. หองพิมพดีด ๗๒๐
๑๔. หอง Sound  Lab    ๗๘๐
๑๕. หองปฏิบัติการภาษา Tell Me More    ๕๔๐
๑๖. หองปฏิบัติการภาษาจีน    ๗๘๐
๑๗. หองจริยธรรม      ๘๐
๑๘. หองแนะแนว หองศูนยเพ่ือนใจวัยรุน ๒,๐๐๐
๑๙. หองพยาบาล ๒,๐๐๐
๒๐. หองโสตทัศนศึกษา    ๗๘๐

๙.๕ แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน

ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป
๑. สวนกลวยไม ๑๖
๒. สวนผัก ๒๔
๓. สหกรณการเกษตรวัดบุณยประดิษฐ ๑๐
๔. วัดบุณยประดิษฐ ๘
๕. วัดพรหมสุวรรณสามัคคี ๘
๖. โรงพยาบาลราชพิพัฒน ๒๐
๗. บานเจียระไนพลอย ๖
๘. โรงกลอง ๘
๙. บานทองหยอด ๑๐
๑๐. รานขนมแมประสงค ๑๒
๑๑. ฟารมไกรุงรัตน ๘
๑๒. สนามหลวง ๒ ๒๐
๑๓. พุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ๒
๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ ๒
๑๕. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ๒
๑๖. วัดพระบาทนํ้าพุ ๑
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๑๕

๙.๖ ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู 
นักเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๖

๙.๖.๑ พระภูมิพัชชา   ภทฺทสาโร (โพธิ์แจง)
ใหความรูเรื่องวันแม 
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒ พระครูอนุกูลสุทธิกิจ (สมชาติ)
ใหความรูเรื่องนักเรียนแกนนําคุณธรรมจริยธรรม
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๓ พระครสูังฆรักษสนธยา มงฺคลิโก
ใหความรูเรื่อง นักเรียนแกนนําคุณธรรมจริยธรรม
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๔ นางสาวเบญจวรรณ  สุขไพบูลย
ใหความรูเรื่อง สรางเสริมความรูสู O–Net วิชาภาษาอังกฤษ
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้จํานวน ๒ ครั้ง/ป

๙.๖.๕ นายปราโมทย  ศรีคงคา
ใหความรูเรื่อง สรางเสริมความรูสู O–Net วิชาวิทยาศาสตร
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒ ครั้ง/ป

๙.๖.๖  นายวิบูลย  การุณกิจ
ใหความรูเรื่อง สรางเสริมความรูสู O–Net วิชาสังคมศึกษา
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒ ครั้ง/ป

๙.๖.๗  ผศ.ดร.ธเนศ  เวศรภาดา
ใหความรูเรื่อง สรางเสริมความรูสู O–Net วิชาภาษาไทย
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒ ครั้ง/ป

๙.๖.๘ นายณัฐ  กอแกว
ใหความรูเรื่อง สรางเสริมความรูสู O–Net วิชาคณิตศาสตร
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๙ นายศิรวัจน  ไชยยานนท
ใหความรูเรื่อง สรางเสริมความรูสู O–Net วิชาฟสิกส
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๑๐โรงเรียนกวดวิชาหมูนอย
ใหความรูเรื่อง สรางเสริมความรูสู O–Net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ วิชาวิทยาศาสตร
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๑๑ทรูปลูกปญญา
ใหความรูเรื่อง สรางเสริมความรูสู O–Net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ วิชาคณิตศาสตร
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๖

๙.๖.๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๑๓ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๑๔มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๑๕ตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๑๖พาณิชยการราชดําเนินธนบุรี
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๑๗วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๑๘จรัลสนิทวงศบริหารธุรกิจ
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๑๙กรุงเทพเฮลทเทค
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ชางกลสยาม)
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒๑วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลยบริหารธุรกิจ
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒๓วิทยาลัยเทคโนโลยพีาณิชยการภาษานุสรณบางแค
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๗

๙.๖.๒๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีปนมลฑล
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒๖วิทยาลัยเทคโนโลปญญาภิวัฒน
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสยามในพระอุปถัมภ
ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒๘ นายทศพล  สังขทิตนุ
ใหความรูเรื่อง การจัดความรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๒๙ ดร.ชาติ  แจมนุช
ใหความรูเรื่อง การจัดการเรียนรูดวยทักษะการคิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๙.๖.๓๐ นางปราณี  บุญไทย
ใหความรูเรื่อง การจัดการเรียนรูดวยทักษะการคิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๘

๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
๑๐.๑ ผลงานดีเดน

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
ผูบริหาร 
นายประจักษ  มนตประเสริฐ -รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน

- รางวัลโรงเรียนระดับเพชร ในโครงการ
  โรงเรียนตนแบบมาตรฐานตานยาเสพติด

- ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเยาวชน : ยาเสพติด
  กระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

นายราเมศ มุสิกานนท - ครูผูมีผลงานดีเดนประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
นายจุมพลภัทร โกสิตงามดีวงศ - ปฏิบัติงานสมาคมดีเดนประจําป ๒๕๕๕ - โลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นางสิริกร   วัฒนธัญญาการ - หนึ่งแสนครูดีประจําป ๒๕๕๖

- แมครูดีเดน
- คุรุสภา
- โรงเรียนวัดรางบัว

ครู 
๑. นางนงลักษณ คําปญจะ - หนึ่งแสนครูดีประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภา
๒. น.ส.ขวัญเรือน ผมธรรม - หนึ่งแสนครูดีประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภา

๓. น.ส.ฉวี  พันธสีดา - หนึ่งแสนครูดีประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภา
๔. นางสรอย เสริมพล - หนึ่งแสนครูดีประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภา
๕. น.ส.จิราวดี   เงินแถบ - ครูผูมีผลงานดีเดนประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๖. น.ส.จุฑาพร  นาครอด - ครูผูมีผลงานดีเดนประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๗. นางกาญจนา วิทยาพิทักษวงศ - ครูผูมีผลงานดีเดนประจําป ๒๕๕๖

- การปฏิบัติหนาที่ดีเลิศ (Best Practice)
- คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
- สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๘. นางรัตนาภรณ คงเจริญ - ครูผูมีผลงานดีเดนประจําป ๒๕๕๖
- การปฏิบัติหนาที่ดีเลิศ (Best Practice)

- คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
- สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๙. น.ส.กรองพันธุ  พันธุเกสร - ครูผูมีผลงานดีเดนประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๑๐. นางบุบผา  ไตรปน - ครูผูมีผลงานดีเดนประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๑๑. นางสุภาพร นิมิตสายทิพย - ครูผูมีผลงานดีเดนประจําป ๒๕๕๖

- รางวัลระดับดีเดน “โครงการสงเสริมนิสัย
  รักการอาน ประจําป ๒๕๕๖”
- เปนผูมีผลงานนวัตกรรม การจัดกิจกรรม
  สงเสริมนิสัยรักการอาน 
  ประจําป ๒๕๕๖
- ครูสงเสริมการอานใน โครงการ 
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- คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

- บริษัทนานมีบุค

๑๒. น.ส.จินตนา   ชิดเช้ือ - ครูผูมีผลงานดีเดนประจําป ๒๕๕๖ - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๑๓. น.ส.ลัดดา  ดานวิริยะกุล - SESAO 1 AWARDS - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๑๔. นางแสงจันทร  อาภาวีระ - รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

  ประจําป ๒๕๕๕
- อาจารยดีเดน ของ โรงเรียนราชวินิต-
  บางแคปานขํา กลุมโรงเรียนราชวินิต
- วิทยากรพี่เลี้ยง และเปนคณะวิทยากร
  ประจําฐาน กิจกรรมฝกทักษะความดี
  พื้นฐานสากล ๕ ประการ

- สํานักพระราชวัง

- กระทรวงศึกษาธิการ

- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝน 
  จัดโดย สพฐ.



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๙

๑๐.๑ ผลงานดีเดน(ตอ)

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
๑๕. นางพูนทรัพย     ขุนชิต - รางวัลชมเชยอันดับ ๓ ระดับประเทศ

  ตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา”
- ชมรมพุทธศาสตรสากล

๑๖. นางอุมาพร   เจียรวัฒนาวิทย - โลเกียรติคุณโครงการนักสืบสายลม - มูลนิธิโลกสีเขียว

๑๗. นายสุวิชา   บํารุงเขต - โลเกียรติคุณโครงการนักสืบสายลม - มูลนิธิโลกสีเขียว
๑๘. น.ส.ลัดดา       
๑๙. น.ส.มุกดา       
๒๐. น.ส.สุรีย   

ดานวิริยะกุล
กมลวานนท
ใจศิล

- รางวัลการคัดแยกกลองเครื่องดื่มได
  ปริมาณสูงสุดในกลุมโรงเรียนมัธยม
  รอบจัดเก็บที่ ๒/๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖

- ชมรมผูผลิตกลองเครื่องดื่ม

นักเรียน
๑. น.ส.เบญจวรรณ อวดอู ม.๕/๒ - รางวัลเหรียญทองการแขงขันการทอง

   อาขยานทํานองเสนาะ  ระดับม.ปลาย
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนราชวินิตมัธยม

๒. ด.ญ.สมัญญา  คลังเจริญ     ม.๒/๑ - รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
  คัดลายมือและเรียงความ ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนราชวินิตมัธยม

๓. น.ส.สุพรรษา  คุณขยัน ม.๖/๑ - รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
  คัดลายมือและเรียงความ ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนราชวินิตมัธยม

๔. ด.ญ.กัลยาณี  
๕. ด.ญ.จุฑาทิพย 

ฉิมบานไร
จํารูญนิธิพัฒน

ม.๒/๑
ม.๒/๑

- รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
  แตงบทรอยกรอง ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนราชวินิตมัธยม

๖. ด.ญ.วนิดา กุมมา         ม.๒/๑ - รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
  อานเดาเรื่อง ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนราชวินิตมัธยม

๗. น.ส.อลิสา   เทพตาแสง ม.๖/๖ - รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
  อานเดาเรื่อง ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนราชวินิตมัธยม

๘. ด.ญ.สาวิตรี     แสนศิริพันธุ  ม.๒/๒ - รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
  กลาวสุนทรพจน ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนราชวินิตมัธยม

๙. นางสาวลภัสรดา ขุนสะอาดศรี ม.๓/๔ - รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ การแขงขัน
  นักอานขาวรุนเยาวประเภทออทิสติก

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค

๑๐. ด.ช.อธิวัฒน
๑๑. ด.ช.กิตติคุณ  
๑๒. ด.ญ.พัชชา    

เย็นพันธ
พันธลูกฟก
แจมนิยม     

ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๒/๑

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
  เหรียญเงิน การแขงขัน
  โครงงานคณิตศาสตร ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๑๓. นายนนทวัฒน
๑๔. น.ส.สุธิดา
๑๕. น.ส.น้ําทิพย

บุญเขตต
ประมล
สะเดาว

ม.๕/๑
ม.๕/๑
ม.๕/๑

- รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
  โครงงานคณิตศาสตร ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๑๖.ด.ญ.จิรภัทร 
๑๗.ด.ญ.ปรัชญาพร 

๑๘.ด.ญ.จิดาภา
๑๙.ด.ญ.วรัญญา
๒๐.ด.ญ.ศศิธร 
๒๑.ด.ช.ศรัญยู 
๒๒.ด.ช.อนันต 
๒๓.ด.ช.นราวัฒน
๒๔.ด.ช.สมศักดิ์ 
๒๕.ด.ญ.นิศามณี 
๒๖.ด.ญ.ปทมาพร 
๒๗.ด.ญ.รัตน

หวาดเมือง
โสรจสฤษฏกุล

เอี้ยวกิจการ  
อินทนนท
ปอมนอย 

ยอดสุวรรณ
ตรีวุฒิรักษ 
ขันถม        
เลยภัย 

เจียมศักดิ์พัฒนา

พินเสี้ยว     
หนูทองแกว

ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๔
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๑/๕

- รางวัลการคัดแยกกลองเครื่องดื่มได
  ปริมาณสูงสุดในกลุมโรงเรียนมัธยม
  รอบจัดเก็บที่ ๒/๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖

- ชมรมผูผลิตกลองเครื่องดื่ม



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๐

๑๐.๑ ผลงานดีเดน(ตอ)

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
๒๘. ด.ญ.ฤทัยรัตน    อินคํา ม.๒/๑ - รางวัลการคัดแยกกลองเครื่องดื่มได - ชมรมผูผลิตกลองเครื่องดื่ม
๒๙. ด.ญ.สตรีรัตน  
๓๐. ด.ญ.สุอัญ
๓๑. ด.ญ.พุฒทชาติ
๓๒.ด.ญ.สาวิตรี 
๓๓.ด.ญ.สุกฤตา 
๓๔.ด.ญ.อรกมล 
๓๕.ด.ญ.พรทิพย 
๓๖.ด.ญ.สุดาพร 
๓๗.ด.ญ.สุพัตรา

อยูกอน 
จารุศรีวรกุล 
ดํารงรัตน     
แสงศิริพันธุ 
กันหาเขียว 
สังขแยม 
บุญมุนี 
โรจนบุญถึง 

ประสงคสุวรรณ

ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๒
ม.๒/๒
ม.๒/๒
 ม.๒/๗
ม.๒/๗
ม.๒/๗

  ปริมาณสูงสุดในกลุมโรงเรียนมัธยม
  รอบจัดเก็บที่ ๒/๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖

๓๘.ด.ญ.จิดาภา   
๓๙.ด.ญ.ปรัชญาพร 

เอี้ยวกิจการ 
โสรจสฤษฎกุล

ม.๑/๑
ม.๑/๑

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
  การแขงขันเครื่องบินพลังยาง
  ประเภทบินไกล ระดับ ม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนวัดราชบพิธ

๔๐.ด.ช.กุลวัฒน
๔๑.ด.ญ.จิรภัทร 

อวมรอด 
หวาดเมือง 

ม.๑/๑
ม.๑/๑

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
  การแขงขันเครื่องบินพลังยาง
  ประเภทบินนาน  ระดับ ม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนวัดราชบพิธ

๔๒.นายณัฐสัณ
๔๓.นายธนพงศ 
๔๔.นายวิรัตน 

สุธัญพันทวีกุล 
หมวดใหม 
หอมสมบัติ 

ม.๖/๑
ม.๖/๑
ม.๖/๑

- รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 
  ระดับ ม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนวัดราชบพิธ

๔๕.น.ส.นัดดา 
๔๖.น.ส.จุฑามาศ 

อินทรมุกดา 
สารศรี 

ม.๕/๒
ม.๕/๒

- รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขัน
  การประกอบอาหารคาว “เมนูไข”  
  ระดับม.ปลาย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๔๗.นายปรัชญา 
๔๘.นายสมโชค 

พุมประดับ 
กิตติสิทธิพงษ

ม.๖/๑
ม.๖/๑

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
  การแขงขัน ทักษะการประกอบ
  คอมพิวเตอร ระดับม.ปลาย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๔๙. นายเอกรัฐ สิทธิสาลิกา   ม.๕/๓ - นักเรียนความประพฤติดี - พุทธสมาคมแหงประเทศไทย
๕๐. น.ส.พิชดา ตึกสูงเนิน  ม.๕/๒ - ผูนําเยาวชนตนแบบดานศีลธรรม 

  ระดับประเทศ
- ชมรมพุทธศาสตรสากล

๕๑. ด.ช.ศรัณยู ยอดสวรรค   ม.๑/๓ - นักเรียนซื่อสัตย กตัญู - มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
๕๒. นายเอกรัฐ สิทธิสาริการ  ม.๕/๓ - นักเรียนความประพฤติดี - พุทธสมาคมแหงประเทศไทย
๕๓. น.ส.พิชดา ตึกสูงเนิน  ม.๕/๒ - ผูนําเยาวชนตนแบบดานศีลธรรม 

  ระดับประเทศ
- ชมรมพุทธศาสตรสากล

๕๔. ด.ช.ศรัณยู ยอดสวรรค   ม.๑/๓ - นักเรียนซื่อสัตย กตัญู - มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
๕๕. ด.ญ.วรัญญา
๕๖. ด.ญ.วิยะดา
๕๗. ด.ญ.บุษบา
๕๘. ด.ญ.ชนิสรา
๕๙. ด.ญ.ชนิสา
๖๐. ด.ญ.อรปรียา
๖๑. ด.ญ.ศิรินภา
๖๒. ด.ญ.ปนัดดา
๖๓. ด.ญ.สุปราณี

ทองภูมิ      
เหมศิริ
สังฆะบุตร   
โพธิ์งามทิพย 
โพธิ์งามทิพย 
ดุลสอน 
เครือละไม   
อยูกอน      
คําบาง       

 ม.๑/๒
 ม.๑/๓
 ม.๑/๓
 ม.๑/๔
 ม.๑/๔
 ม.๑/๔
 ม.๑/๔
 ม.๑/๔
 ม.๑/๔

- รางวัลชมเชยอันดับ ๑ การแขงขัน
  สวดมนตหมู

- มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๑

๑๐.๑ ผลงานดีเดน(ตอ)

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
๖๔. น.ส.ภัทรกันย อินทรผล      ม.๕/๔ - รางวัลชมเชยอันดับ ๑ การแขงขัน

  รองเพลงลูกทุง
- มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

๖๕. ด.ญ.สาวิตรี แสนศิริพันธ  ม.๒/๒ - รางวัลชมเชย การแขงขัน
  ตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา

- ชมรมพุทธศาสตรสากล

๖๖. นายนุติพล ศรีเวียงยา     ม.๕/๒ - รางวัลชมเชย การแขงขัน
  ตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา

- ชมรมพุทธศาสตรสากล

๖๗. นายธนบูรณ ประทีปวิทยวณิช  ม.๖/๑ - รางวัลชมเชย การแขงขัน
  ตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา

- ชมรมพุทธศาสตรสากล

๖๘. ด.ช.สรณสิริ
๖๙. ด.ช.ศรัญยู
๗๐. ด.ญ.วิยะดา

คําศิรินันท
ยอดสุวรรณ
เหมศิริ

 ม.๑/๑
 ม.๑/๓
 ม.๑/๓

- รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔ 
  การแขงขันโครงงาน ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห

๗๑. น.ส.นฤมล
๗๒. น.ส.ยุภาภรณ
๗๓. น.ส.มานิตา

สนธิรอด     
สงสาร        
อัยวรรณ

 ม.๖/๖
 ม.๖/๖
 ม.๖/๖

- รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔ 
  การแขงขันโครงงาน ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห

๗๔. น.ส.สุวนันท บุญซอน  ม.๕/๕ - รางวัลผูมีความสามารถและนําชื่อเสียงมาสู
  ประเทศชาติ “ดานกีฬาและนันทนาการ”

- กระทรวงศึกษาธิการ

๗๕. นายธนกิจ ดอนโคตร  ม.๕/๓ - รางวัลเหรียญทองการแขงขัน
  วาดภาพลายเสน ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนวิมุติยาราม

๗๖. ด.ญ.รัศมี แซจง  ม.๓/๕ - รางวัลเหรียญทองแดงการแขงขัน
  วาดภาพลายเสน ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนวิมุติยาราม

๗๗. น.ส.นภัทธนันต วิทิตจีราธนากุล  ม.๔/๒ - รางวัลเขารวม (อันดับ ๒)การแขงขัน
  วาดภาพระบายส ีระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนวิมุติยาราม

๗๘. น.ส.เบญจวรรณ อวดอู  ม.๕/๒ - รางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
  รองเพลงไทยลูกทุงระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนอินทาราม

๗๙. นายณัฐดนัย แสงมณี  ม.๖/๓ - รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
  รองเพลงไทยลูกทุงระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนอินทาราม

๘๐. ด.ช.สุทธิกานต สุทธรา  ม.๓/๒ - รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
  รองเพลงไทยลูกทุง ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนอินทาราม

๘๑. ด.ญ.ปณฑารีย พูลนิล ม.๓/๑ - รางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
  รองเพลงพระราชนิพนธ ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๘๒. นายธนวัฒน พึ่งสุนทร  ม.๖/๑ - รางวัลเหรียญทอง การแขงขันประกวด
รองเพลงพระราชนิพนธ ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๘๓. น.ส.ปญะฉัตร ตารอด  ม.๖/๑ - รางวัลเหรียญทองแดงการแขงขัน
  รองเพลงพระราชนิพนธ ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๘๔. ด.ญ.วิยะดา เหมศิริ  ม.๑/๓ - รางวัลเหรียญทองการแขงขัน
  ขับรองเพลงสากล ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๘๕. น.ส.เพ็ชรพรัช สุสามัคคี  ม.๖/๓ - รางวัลเหรียญทองการแขงขัน
  ขับรองเพลงสากล ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๘๖. นายสุรพงศ ชวยณรงค  ม.๖/๒ - รางวัลเหรียญทองการแขงขัน
  ขับรองเพลงสากล ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๘๗. น.ส.ภัทรกันย อินทรผล  ม.๕/๔ - รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
  ขับรองเพลงไทยสากล ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๒

๑๐.๑ ผลงานดีเดน(ตอ)

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
๘๘. นายวีรวัฒน รื่นเทียน  ม.๔/๓ - รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน

  ขับรองเพลงไทยสากล ระดับม.ปลาย
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๘๙. ด.ญ.สาวิตรี
๙๐. ด.ญ.ธนาภา
๙๑.ด.ญ.นภัสวรรณ

๙๒. ด.ญ.ปาราวตี
๙๓. ด.ญ.ปยธิดา
๙๔.ด.ญ.แพรวพรรณ

๙๕. ด.ญ.วิภาวี
๙๖. ด.ญ.สุภาพร
๙๗. ด.ช.ชัยวุฒิ
๙๘. ด.ญ.กัลยาณี
๙๙. ด.ญ.จันทรจิรา
๑๐๐.ด.ญ.ณิชกานต

๑๐๑.ด.ญ.พนิดา
๑๐๒.ด.ญ.พิชชาภา

๑๐๓. ด.ญ.วลัยพร
๑๐๔. ด.ญ.ศศิธร
๑๐๕.ด.ญ.สม
๑๐๖. ด.ญ.อารยา
๑๐๗. ด.ญ.อารยา
๑๐๘. ด.ช.ภูดิศ
๑๐๙. ด.ช.ภูวดล
๑๑๐.ด.ช.วิษณุพร
๑๑๑.ด.ช.กิตติเดช
๑๑๒. ด.ญ.วิจิตรา
๑๑๓. อลิสา

แสนศิริพันธุ
ชาญพวง

แหวงชมเพชร
เกตุแกว
เสริมพงศ
กําจัด
ทัพพะรักษ
ขจัดสารพัดภัย

ขวัญศิริ
เรืองศิลปวิไล
รัตนวงค
มารุตเสถียร
วันเจียม
เจียมศักดิ์พัฒนา

พลับแจง
สายตา
กอนแกว
พงษระวีวัฒน
เฮงประเสริฐ
สมจิตร
มหามล
ออนสมัย
เพ็ชดา
วรเวช
พัวเจริญ

 ม.๒/๒
 ม.๒/๓
 ม.๒/๓
 ม.๒/๓
 ม.๒/๓
 ม.๒/๓
 ม.๒/๓
 ม.๒/๓
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๑
 ม.๓/๔
ม.๓/๔
 ม.๓/๔
 ม.๓/๔
 ม.๓/๔
 ม.๓/๔

- รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
  ขับขานประสานเสียง ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๑๑๔. นายพีรพล เงาจินดา  ม.๕/๓ - รางวัลเหรียญเงินการแขงขัน
  การเลานิทาน (Story Telling) ระดับม.ปลาย

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๑๑๕. ด.ช.ศรัญยู ยอดสสวรรณ ม.๑/๓ - รางวัลเหรียญทองแดงการแขงขัน
  พูดสุนทรพจนภาษาจีน ระดับม.ตน

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

๑๑๖. ด.ช.พิสิษฐ
๑๑๗. นายศยาม
๑๑๘. นายศุภณัฐ

ภาเภา
ชยันตรักกุล
กุศลธัญวัฒน

 ม.๑/๕
 ม.๒/๕
 ม.๕/๑

- รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
  ระดับประเทศ การแขงขันประดิษฐของ
  ใชจากเศษวัสดุเหลือใชประเภทออทิสติก
  ไมกําหนดชวงชั้น

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๓

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 

ท่ี
ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค/

เปาหมาย
วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)

ผลสําเร็จตามตัวบงชี้
(จํานวน/รอยละ)

๑ เสริมสรางสุนทรียภาพ 
และลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
- กิจกรรมเสริมสราง
  สุนทรียภาพและลักษณะ
  นิสัยดานดนตรีสากล
  และวงโยธวาฑิตเฉลิม-
  พระเกียรติ
- กิจกรรมอนุรักษวงเคร่ือง-
  สายไทยเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมประกวดแขงขัน
  ทักษะทางดานศิลปะ 
  ดนตรี นาฏศิลป
- กิจกรรมแขงขันกีฬา  
  ภายในและภายนอก
  โรงเรียน ประจําป
  การศึกษา ๒๕๕๖

- รอยละ ๙๕ ของ
  ผูเรียนเปนผูที่มี
  ความสนใจและ    
  เขารวมกิจกรรม  
  ดานศิลปะ
- รอยละ ๙๕ ของ
  ผูเรียนเปนผูที่มี
  ความสนใจและเขา 
  รวมกิจกรรดาน 
  ดนตร/ีนาฏศิลป
- รอยละ ๙๕ ของ
  ผูเรียนเปนผูที่มี
  ความสนใจและ   
  เขารวมกิจกรรม 
  ดานกีฬา
- รอยละ ๙๕ ของ
  ผูเรียนเปนผูที่มี
  ความสนใจและ   
  เขารวมกิจกรรม 
  ดานนันทนาการ

๑.  ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ
ข้ันตอน การดําเนินงาน
โครงการแตงต้ังคณะ
กรรมการดําเนินงานฯ 
ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน

๒.  กําหนดการดําเนินงานและ
จัดทําแนวทางการ
ดําเนินงานตามกิจกรรม 
- กิจกรรมเสริมสราง
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานดนตรีสากลและ
วงโยธวาฑิตเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมอนุรักษวงเคร่ือง-
สายไทยเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมประกวดแขงขัน
ทักษะทางนาฏศิลป
- กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

๓.  ประเมินผลการดําเนินงาน  
     ทุกกิจกรรม
๔.  สรุปรายงานผลการ
     ดําเนินการตอผูบริหาร

- ผูเรียนมีความสนใจ และ
  เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ 
  รอยละ ๙๘.๖๙
- ผูเรียนมีความสนใจ และ
  เขารวมกิจกรรมดานดนตรี/
  นาฏศิลปรอยละ ๙๒.๔๕
- ผูเรียนมีความสนใจ และ
  เขารวมกิจกรรมดานกีฬา
  รอยละ ๙๙.๕๑
- ผูเรียนมีความสนใจ และ
  เขารวมกิจกรรมดาน
  นันทนาการรอยละ ๙๖.๒๕



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๔

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ(ตอ)

ท่ี
ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค/

เปาหมาย
วิธีดําเนินการ(ยอๆ)

ผลสําเร็จตามตัวบงชี้
(จํานวน/รอยละ)

๒ โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
 จริยธรรมและคุณภาพชีวิต  

- กิจกรรมวันสุนทรภู  
- กิจกรรมตักบาตรขาวสาร

อาหารแหง
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
- กิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา
- กิจกรรมบรรพชาสามเณร

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเปนพระราชกุศล

- กิจกรรมพิธีไหวครูกระบ่ี
กระบอง

-  กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง-
ประสงค

- รอยละ ๙๙ ของ
ผูเรียนเปนผูท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตาม
หลักสูตร

-  รอยละ ๙๙ ของ
ผูเรียนเปนผูท่ีมี
ความเอื้ออาทรตอ
ผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมี
พระคุณ

-  รอยละ ๙๙ ของ
ผูเรียนเปนผูที่
ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ี
แตกตาง

-  รอยละ ๙๙ ของ
ผูเรียนเปนผูท่ีมี
ความตระหนักรู
คุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนา
สิ่งแวดลอม

๑. ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ
ข้ันตอน การดําเนินงาน
โครงการแตงต้ังคณะ
กรรมการดําเนินงานฯ 
ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน

๒. กําหนดการดําเนินงานใน
    แตละกิจกรรม จัดทํา
    แนวทางการดําเนินงานตาม 
    กิจกรรม ดังนี้
    - กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
      จริยธรรมและคุณภาพชีวิต  

- กิจกรรมวันสุนทรภู  
- กิจกรรมตักบาตร     
  ขาวสารอาหารแหง
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
- กิจกรรมวันสําคัญทาง  
  พระพุทธศาสนา
- กิจกรรมบรรพชาสามเณร 
  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ
  ถวายเปนพระราชกุศล
- กิจกรรมพิธีไหวครูกระบ่ี
  กระบอง
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
  คุณธรรม จริยธรรมและ
  คุณลักษณะอันพึงประสงค

๒.  สรุปผล / จัดทํารายงาน 
 โครงการประจําป

๓.  ประเมินผล/รายงานผลการ 
 ดําเนินงาน

-  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร

-  ผูเรียนมีความเอ้ืออาทร
ตอผูอ่ืนและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ

-  ผูเรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

-  ผูเรียนมีความตระหนัก 
   รูคุณคา รวมอนุรักษและ

พัฒนาส่ิงแวดลอม



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๕

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ(ตอ)

ท่ี
ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค/

เปาหมาย
วิธีดําเนินการ(ยอๆ)

ผลสําเร็จตามตัวบงชี้
(จํานวน/รอยละ)

๓ โครงการเสริมสรางและ
พัฒนาอนามัยผูเรียน
- กิจกรรมสงเสริม

โภชนาการ และอาหาร
ปลอดภัย

- กิจกรรมเสริมสรางและ  
พัฒนาอนามัยสวนบุคคล

- กิจกรรมลานสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๔ พรรษา     

-  จํานวนผูใชบริการ
หองพยาบาลไมเกิน
รอยละ ๑ ตอเดือน

-  รอยละ ๙๕ ของ
ผูเรียนเปนผูท่ีดูแล
สุขภาพและออก
กําลังกายสมํ่าเสมอ

-  รอยละ ๙๕ ของ
ผูเรียน เปนผูที่มี
นํ้าหนัก สวนสูง 
และสมรรถภาพ

   ทางกายตามเกณฑ
ของ สสส.

๑. ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ
ข้ันตอน การดําเนินงาน
โครงการแตงต้ังคณะ
กรรมการดําเนินงาน ประชุม

     วางแผนการดําเนินงาน
๒. กําหนดการดําเนินงานในแต

ละกิจกรรมจัดทําแนวทาง
การดําเนินงานตาม กิจกรรม 
ดังน้ี
- กิจกรรมสงเสริมโภชนาการ 
  และอาหารปลอดภัย
- กิจกรรมเสริมสรางและ  
  พัฒนาอนามัยสวนบุคคล
- กิจกรรมลานสุขภาพเฉลิม
  พระเกียรติ ๘๔ พรรษา

๓.  ประเมินผลการดําเนินงาน 
 ในแตละกิจกรรม

๔.  สรุปรวบรวมผลการดําเนิน
 งานตามโครงการรายงานผล 
 การดําเนินงานตอผูบริหาร

-  ผูเรียนเปนผูที่มสีุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และ

   ออกกําลังกายสม่ําเสมอ    
รอยละ ๙๙.๕๑

-  ผูเรียนเปนผูที่มีน้ําหนัก 
สวนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน สสส.รอยละ 
๘๐.๑๗



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๖

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผานมา

๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ตนสังกัด

มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
โดยหนวยงานตนสังกัด *

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐.๐๐ ๒๕.๗๘ ๓๐.๐๐ -
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และ     
มีสุนทรียภาพ

๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕.๐๐ -

มาตรฐาน ท่ี  ๒  ผู เ รี ยนมี คุณธ ร รม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

๕.๐๐ ๔.๓๔ ๕.๐๐
-

มาตรฐานท่ี ๓ ผู เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐
-

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค 
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

๕.๐๐ ๔.๐๕ ๕.๐๐
-

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร

๕.๐๐ ๓.๕๖ ๕.๐๐
-

มาตรฐานท่ี ๖ ผู เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต

๕.๐๐ ๔.๔๔ ๕.๐๐

-

ดานท่ี ๒มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๗.๒๐ ๕๐.๐๐ -
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนา ท่ีอย างมีประสิท ธิภาพและเ กิด
ประสิทธิผล

๑๐.๐๐ ๙.๓๕ ๑๐.๐๐
-

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล

๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ๑๐.๐๐
-

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติ
งานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

-

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

๑๐.๐๐ ๘.๒๕ ๑๐.๐๐
-

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพ
แวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐
-

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕.๐๐
-



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๗

๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ตนสังกัด(ตอ)

มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑

ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
โดยหนวยงานตนสังกัด *

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคม
แหงการเรียนรู

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕.๐๐
-

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕.๐๐
-

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณ ๑๐.๐๐ ๙.๐๕ ๑๐.๐๐ -

มาตรฐานท่ี๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ี
กําหนดข้ึน

๕.๐๐ ๔.๕๕ ๕.๐๐
-

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการ
พั ฒ น า ผู เ รี ย น ต า ม เ อ ก ลั ก ษ ณ ข อ ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 (รักความเปนไทย กาวไกลสูสากล)

๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐

-

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ -
มาตรฐานท่ี ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพ
สูงข้ึน

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐

-

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๔๓ ๑๐๐.๐๐ -



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๘

๑๑.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับ

การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๑. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐
๒. การจัดทําแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๐ ๑๐

๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐ ๑๐
๔. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๑๐
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐
๗. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๑๐ ๑๐
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ๑๐ ๑๐

รวมทั้งสิ้น  (ขอ ๑ – ๘) ๘๐ ๘๐
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๙

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา

๑๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๒ จาก 

สมศ.(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)) เมื่อวันที่ ๑๓–๑๕      
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน ๓ ดาน คือ ดาน
ผูเรียน ดานครู และดานผูบริหารซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ผลประเมินอิงเกณฑ
ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา คาเฉลี่ย
ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ

คาเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ

คะแนน ระดับ
คุณภาพ

ดานผูเรียน
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงค
๓.๔๙ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๕ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี

๓.๔๙ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๕ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา

๓.๔๓ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๒ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห  คิดสั ง เคราะห  มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ มี ค ว า ม คิ ด
สรางสรรคคิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน

๓.๐๙ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๕ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนตามหลักสูตร

๒.๕๕ พอใช ๓.๐๐ ดี ๒.๗๘ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

๓.๓๐ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๕ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๗ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน   
รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพสุจริต

๓.๕๑ ดีมาก ๓.๐๐ ดี ๓.๒๖ ไดมาตรฐาน



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๐

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ผลประเมินอิงเกณฑ
ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา คาเฉลี่ย
ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ

คาเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ

คะแนน ระดับ
คุณภาพ

ดานครู 
มาตรฐานท่ี ๘  ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถ

ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและ
มีครูเพียงพอ

๓.๓๓ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๗ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรยีนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๒.๙๖ ดี ๓.๐๐ ดี ๒.๙๘ ไดมาตรฐาน

ดานผูบริหาร

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการ

๓.๘๙ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๙๕ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกร
โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบ ครบวงจรให
บรรลุเปาหมายการศึกษา

๓.๘๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๙๐ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

๓.๕๑ ดีมาก ๓.๐๐ ดี ๓.๒๖ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอน
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ไดมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความ
สัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ไดมาตรฐาน

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.         ได  ไมได



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๑

๑๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๓
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จาก

สมศ.(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)) เม่ือวันท่ี ๒๓-๒๕  
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ดังตารางตอไปนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชีท้ี่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๒๖ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ๑๐.๐๐ ๘.๐๙ ดี
ตัวบงชี้ที่ ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๔๗ ดี
ตัวบงชี้ที่ ๔  ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๒๑ ดี
ตัวบงชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๙.๓๓ พอใช
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที ่๙   ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจและ
                วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

ตัวบงชี้ที ่๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
                ของสถานศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

มาตรฐานที๓่  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี
มาตรฐานที๔่ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด  ๕.๐๐ ๔๗๔ ดีมาก

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๑๐ ดี



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๒

๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๑๓.๑ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด
๑๓.๑.๑  จุดเดน
- ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง ๘ องคประกอบหลักมี

การเสริมเติมเต็มไดดีมากนําระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาดําเนินการไดเปนอยางดีมี
โครงการนิเทศภายในกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู และกํากับติดตามผูเรียนดวยระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน

- เอกสารหลักฐานการรายงานสรุประบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษามีรองรอยหลักฐานครบถวนสมบูรณ

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดําเนินการไดดีมากจากผล
- การประเมินภายนอกรอบแรกไดระดับปรับปรุงรอบสองพัฒนาขึ้นจนไดระดับดี

๑๓.๑.๒  จุดที่ควรพัฒนา
- ควรพัฒนาดานการคิดวิเคราะหของผูเรียนใหเห็นเดนชัดดวยการบูรณาการ

ภายในกลุมสาระโดยเนนความสําคัญที่ผูเรียนใหมากที่สุด
- ควรพัฒนาแผนการนิเทศภายในใหชัดเจน
- ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนการสอนให

เห็นเปนรูปธรรม
- การดําเนินงานตามระบบ PDCAควรเนนขั้นตอน CและA ใหชัดเจน

๑๓.๑.๓ ขอเสนอแนะ
- จัดกิจกรรมและโครงการโดยนําขอเสนอแนะจากการประเมินทั้งภายในและ

ภายนอกมาดําเนินการ
- ควรมีการทําโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
- ควรมีโครงการสัมพันธชุมชนใหเห็นเดนชัด

๑๓.๒  จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑๓.๒.๑ จุดเดน
- ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
- ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
- พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และตนสังกัด
- ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศนพันธกิจและวัตถุประสงค

ของการจัดต้ังสถานศึกษา
- ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเอกลักษณของสถานศึกษา
- ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
- ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ

พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๓

๑๓.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา
- ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย คณิตศาสตรวิทยาศาสตรสุขศึกษาและพลศึกษาและภาษาตางประเทศ
- การพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนไดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนในทุกกลุมสาระ การเรียนรูใหพัฒนาการสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
- ครูควรมีการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาแผน พัฒนาสื่อการเรียนมากขึ้นและนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาสูงขึ้น

๑๓.๒.๓  ขอเสนอแนะ(พัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓)

๑. ดานผลการจัดการศึกษา
๑.๑ สถานศึกษาควรวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทาง การเรียนท่ีไมมีการพัฒนา ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
๑.๒ สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือที่วัดความสามารถดานการคิด

ของผูเรียนใหชัดเจนโดยประสานความรวมมือกับครูกลุมสาระการเรียนรูตางๆวางแผนรวมกันตามกรอบ
การนําทักษะการคิดสูการพัฒนาผูเรียนที่สถานศึกษากําหนดไวในระบบการเรียนรูอยางเปนระบบ

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรมีการทําวิจัยพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยมาวาง

การพัฒนางานของสถานศึกษาใหมีการพัฒนางานเปนไปตามเปาหมายและเปนไปตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีดีข้ึน

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนไดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมีพัฒนาการสูงขึ้น
๓.๒ ครูควรมีการจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาแผน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมากขึ้นและ

นําผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีพัฒนาสูงข้ึน
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน

๔.๑ สถานศึกษาควรสรางเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบงานอยางมีระบบ และ
ใชขอมูลเชิงประจักษในการตรวจสอบ

๔.๒ สถานศึกษาควรประสานงานกับหนวยงานตนสังกัด ใหมีความรวมมือในการ
อบรมพัฒนางานประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและมีการตรวจสอบถวงดุลใหมากขึ้น

ระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒ ปการศึกษา

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
สถานศึกษาไมมีนวัตกรรมแตมีการปฏิบัติที่ดี โดยสถานศึกษาไดทําโครงการ สคบ. อย.

นอยราชวินิตบางแคปานขํา มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียน ครู บุคลากรภายในโรงเรียน ผูประกอบการ
ดานอาหาร ท้ังภายในภายนอกสถานศึกษาและชุมชน มีความรูเร่ืองอาหารท่ีสะอาดปลอดภัยในการ
บริโภคการมีจิตสํานึกในการปกปองสิทธิของตนเองและผูอื่น โดยมีสถานศึกษาเปนศูนยกลางสําคัญในการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ การเผยแพรความรู การเรียกรองสิทธิของผูบริโภค โครงการดังกลาว



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๔

สถานศึกษามีกลุมนักเรียนที่ดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน
ไดมีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการดําเนินงานทุกปการศึกษาจนบังเกิดประโยชนเกิดแบบอยางและ
สรางคุณคาตอนักเรียน สถานศึกษา ผูปกครองชุมชนสงผลใหสถานศึกษาผานการประเมินและตัดสินจาก
คณะกรรมการระดับประเทศดังน้ี

๑. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศระดับเขตกรุงเทพมหานครโครงการประกวดอย.
นอยประจําป ๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยระดับภาคภาคกลาง โครงการประกวด อย.นอย
ประจําป ๒๕๕๑เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม๒๕๕๑ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓. ประกาศเกียรติคุณไดรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย ระดับดีเยี่ยมเมื่อวันที่ ๔
กันยายน๒๕๕๑จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

๔. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศดานการทํากิจกรรมดีเดนกับโรงเรียนเครือขายและ
ชุมชนระดับ กรุงเทพมหานคร โครงการประกวด อย.นอยประจําป๒๕๕๒เม่ือวันท่ี๗สิงหาคม ๒๕๕๒   
จากกระทรวงสาธารณสุข

๕. ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการทํากิจกรรมดีเดนกับโรงเรียนเครือขายและ
ชุมชนระดับประเทศ โครงการประกวด อย.นอย ประจําป ๒๕๕๒เม่ือวันท่ี๓กันยายน๒๕๕๒จากกระทรวง
สาธารณสุข

๑๔. สรุปสภาพปญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปญหา
๑. โรงเรียนตั้งอยูทายซอยซึ่งเปนซอยแคบทําใหการคมนาคมไมสะดวกสภาพครอบครัว 

ของนักเรียนจํานวนมากมีปญหา  เปนครอบครัวแตกแยกและฐานะยากจน
๒. ผูปกครองที่มีฐานะยังมีคานิยมในการสงบุตรหลานเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
๓. สภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนเงินระดมทรัพยากรจาก  

ผูปกครองลดลง และยังมีผลกระทบไปยังนักเรียนเก่ียวกับปญหาคาใชจายสวนตัว และคาใชจายท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนของนักเรียน

๔. โรงเรียนจําเปนที่ตองรับนักเรียนที่เขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ทุกคนทั้งๆที่มีพื้น
ฐานความรูคอนขางออน

๕. อัตรากําลังของบุคลากรในโรงเรียนลดลงเกิดการขาดแคลนบุคลากรทําใหเพิ่มภาระการ
สอนของครู เปนผลใหไมสามารถใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายรวมทั้งการนําสื่อ/เทคโนโลยี และการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่อิงพัฒนาการผูเรียนมาใชอยางมีประสิทธิภาพในบางสาขา จําเปนตอง
จัดจางครูเพิ่มทําใหงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงโรงเรียนลดลงไป

๖. สถานที่กวางขวางทําใหความสามารถในการดูแลบํารุงบริเวณโดยรอบไมทั่วถึง และตอง
ใชงบประมาณสูง

๗. หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงเรียนรูบางสวนทรุดโทรมขาดการบํารุง และการใชเพื่อ 
การเรียนการสอนนอย ไมคุมคา

๘. ครูบางทานมีหนาที่พิเศษหลายดาน ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารงานลดลง



รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๕

แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหสมบูรณยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานเนนความชัดเจนเปนปจจุบันทั้งขอมูลสารสนเทศการนิเทศภายในรวมถึงการนําผลไป
พัฒนาปรับปรุงงานทุกดาน

๒. การกํากับติดตามการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการนิเทศ
ภายในท่ีเปนระบบสมํ่าเสมออยางตอเน่ือง 

๓. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นโดยครูควรจัดกิจกรรมโดยเนนพฤติกรรมการ
เรียนรูดานการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาระดับความรูมากกวาเนื้อหาในแบบเรียน ฝกการสรุป
ความคิดรวบยอดสรางทักษะการคิดและไหวพริบจากสถานการณจริง



๓๖

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑.การบริหารจัดการของสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ กลุมบริหาร ไดแก

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารทั่วไป ผูบริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา

ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป

ผูอํานวยการโรงเรียน

รองผูอํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทั่วไป

สมาคมผูปกครอง ครูและผูอุปการะฯ สมาคมศิษยเกา

เครือขายผูปกครองมูลนิธิเพ่ือการศึกษา

๑.งานนิเทศการศึกษา
๒. งานการรับนักเรียน
๓. งานแนะแนวการศึกษา
๔. งานแผนงานดานวิชาการ
๕. งานทะเบียนและสํามะโนนักเรียน
๖. งานหองสมุดและการสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู
๗. งานพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
๘. งานวัดผล ประเมินผล เทียบโอน
ทางการเรียน
๙. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในสถานศึกษา
๑๐. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
๑๑.งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา
๑๒. งานประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
๑๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
การจัดการเรียนการสอน การคัด
เลือกหนังสือแบบเรียนและทัศนศึกษา
๑๔. งานสงเสริมและประสานงาน
วิชาการ ความรวมมือของครอบครัว 
ชุมชน องคกรและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา

๑. งานตรวจสอบภายใน
๒. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
๓. งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
๔. งานบริหารการเงินและการบัญชี
๕. งานวิเคราะหและจัดทําแผนของ
โรงเรียน
๖. งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรร
งบประมาณ
๗. งานจัดระบบควบคุมภายใน
หนวยงาน
๘. งานระดมทรัพยากรและงาน
ลงทุนเพื่อการศึกษา
๙. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
ผลและรายงานผลการใชเงิน 
ผลการดําเนินการ
๑๐. งานคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
๑๑. งานอื่นๆ

๑. งานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
๒. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง งาน
ออกจากราชการ
๓. งานเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ วินัยและการ
รักษาวินัย
๔. งานสํานักงาน
๕. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๖. งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณภาพชีวิต
๗. งานสงเสริมประชาธิปไตยและ
เอกลักษณไทย
๘.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
๙. งานปองกันและแกไขปญหาสิ่ง
เสพติด เอดสและอบายมุข
๑๐. งานวินัยและความประพฤติ
นักเรียน
๑๑. การประสานงานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา
๑๒. งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในโรงเรียนและงาน
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
๑๓. งานกิจการนักเรียน

๑. งานธุรการ
 ๒. งานสวัสดิการ
 ๓. งานโภชนาการ
 ๔. งานวิทยุสื่อสาร
 ๕. งานสารสนเทศ
 ๖. งานสัมพันธชุมชน
 ๗. งานกิจการนักเรียน
 ๘. งานประชาสัมพันธ
 ๙. งานอนามัยโรงเรียน
๑๐. งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม
๑๑. งานพาหนะและ
บริการสาธารณะ
๑๒. งานเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม
หรือเลิกสถานศึกษา
๑๓. งานอื่นๆ



๓๗

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  อัตลักษณ  และเอกลักษณของสถานศึกษา

วิสัยทัศน
มีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา กาวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม

สืบสานงานพระราชดําริ

พันธกิจ
๑.พัฒนาผูเรียนโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีประสิทธิภาพตาม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
๒. จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยแีละพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
๓. ปลูกฝงระเบียบวินัยและคานิยมอันพงึประสงค
๔. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเนนการดํารงชีวิตโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย (ภายใน ๓ – ๕ ป)
๑. นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
    ที่เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
๒. นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีได
๓. นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําทุกคน มีวินัย มีน้ําใจ มีความสนใจ 
    ใฝรู สรางสรรคและมีความเปนไทย
๔. นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําทุกคนดําเนินชีวิตตามแนวทาง
    พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ“คนดีศรีราชวินิต”
คนดีประกอบดวย
๑. เทิดทูนสถาบัน
๒. กตัญู
๓. กิจกรรมนําสูการเรียนรู

เอกลักษณ
๑. สงเสริมความเปนเลิศดานกีฬาฟุตบอล
๒. สงเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะชมรม สคบ. และ อย.นอย

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานเนนความชัดเจนเปนปจจุบัน ทั้งขอมูลสารสนเทศ การนิเทศภายใน รวมถึงการนําผลไป
พัฒนาปรับปรุงงานทุกดานการกํากับติดตาม การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการ
นิเทศภายในที่เปนระบบสม่ําเสมออยางตอเนื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยครูควร
จัดพฤติกรรมการเรียนรูที่เนนการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาระดับความรูมากกวาเนื้อหาใน
แบบเรียน ฝกการสรุปความคิดรวบยอด สรางทักษะการคิด ไหวพริบจากสถานการณจริง



๓๘

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธท่ี ๑
แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

กลยุทธท่ี ๒
แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู

กลยุทธท่ี ๓
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธท่ี ๔
แผนพัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธท่ี ๕
แผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภ  



๓๙

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
กลยุทธท่ี ๑     
แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑ .  พัฒนาระบบบริ ห า ร

สถานศึกษาและภาวะ
ผู นํ า โ ดย ใ ช โ ร ง เ รี ย น
เปนฐาน

๑. ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะ
ผู นําและความคิดริ เริ่ม ท่ี
เนนการพัฒนาผูเรียน

๒. ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมี ส ว น ร ว ม และ ใ ช
ขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ัง
ด า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร
จัดการ

๓. ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายของโรงเรียน

๔.  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับการกระจายอํานาจ

๕ . ผู บ ริ ห า ร ใ ห คํ า แ น ะ นํ า
คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๑ .ร อยละ  ๙๕ ของ นัก เรี ยน
ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจ
การมีวิสัยทัศนภาวะผูนําและ   
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียนของผูบริหาร

๒ .ร อยละ  ๙๕ ของ นัก เรี ยน
ผูปกครองและชุมชน พึงพอใจ
การใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดท้ังดานวิชาการและ
การจัดการของผูบริหาร

๓ .ร อยละ  ๙๕ ของ นัก เรี ยน
ผูปกครองและชุมชน พึงพอใจ
ความสามารถของผูบริหารใน
การบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายของโรงเรียน
ของผูบริหาร

๔ . ร อ ยละ  ๙ ๕ของ นั ก เ รี ย น
ผูปกครองและชุมชน พึงพอใจ
ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ
ก า ร ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ ข อ ง
ผูบริหาร

๕ .ร อยละ  ๙๕ ของ นัก เรี ยน
ผูปกครองและชุมชน พึงพอใจ
การใหคําแนะนําคําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการ
จัดการศึกษา เต็มศักยภาพ
และเต็มเวลาของผูบริหาร

มาตรฐานที่ ๘          
ตัวบงช้ี ๘.๑-๘.๖



๔๐

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ(ตอ)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา 
๒. ยกระดับคุณภาพการ

ศึ ก ษ า ต า ม แ น ว ท า ง
การปฏิรูปการศึกษา

๑ . ผู เ รี ย น แ ต ล ะ ร ะ ดั บ มี
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานจากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้น

๓. ผู เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ

๔. ผูเรียนท่ีผานการประเมิน
คุณธรรมมีสํานึกในความ
เปนชาติไทยและวิถีประชา-
ธิปไตยสามารถปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.รอยละ ๙๐ ของผูเรียนแตละ
ร ะ ดั บ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม
มาตรฐานที่กําหนด

๒ . ร อ ยละ  ๙๐ของผู เ รี ย นมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ห ลั ก ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พ้ื น ฐ านจ ากก า รประ เ มิ น
ระดับชาติเพิ่มขึ้น

๓ . ร อยละ  ๙๐ ของผู เ รี ยนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ

๔.รอยละ ๙๐ของผู เรียนผาน
การประเมินคุณธรรม มีสํานึก
ในความเปนชาติไทยและวิถี
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบงช้ี 
๑๕.๑ – ๑๕.๒

๓ .  พัฒนาระบบประ กัน
คุณภาพภายใน

     สถานศึกษา

๑ .  โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร กํ า ห น ด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๒. จัดทําและดําเนินการตาม
แผนที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ

๔ .  ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินคุณภาพภายใน

๕.  นําผลการประเมินคุณภาพ
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง

๖. จัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในประจําป
การศึกษา

๑. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ครบทุกมาตรฐาน

๒. รอยละ ๙๘ ของแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเ รียนมีการ
จัดทําและดําเนินงาน

๓. รอยละ ๙๕ มีการจัดระบบและ
ใชข อ มูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการของผูเรียน

๔.รอยละ ๑๐๐ มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน

๕.ร อยละ ๑๐๐ ของผลการ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเ รียนนําไปใช
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

๖. มีการจัดทํารายงานการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๒          
ตัวบงช้ี 
๑๒.๑ - ๑๒.๖



๔๑

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลยุทธท่ี ๒
แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑ .  ส ง เ ส ริ มและ พัฒนา

คุณธรรม จริ ยธรรม 
ความเปนไทยคานิยม
แ ล ะ ค า นิ ย ม ท่ี พึ ง
ประสงคตามหลัเศรษฐ-
กิจพอเพียง

๑. ผู เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตร

๒. ผูเรียนมีความเอื้ออาทรตอ
ผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ

๓.  ผูเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง

๔. ผู เ รียนมีความตระหนัก 
รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม

๑. รอยละ ๙๙ ของผูเรียนเปนผูที่
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตร

๒. รอยละ ๙๙ ของผูเรียนเปนผูที่
มีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืนและ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ

๓. รอยละ ๙๙ ของผูเรียนเปน  
ผู ท่ี ย อมรั บคว าม คิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง

๔. รอยละ ๙๙ ของผูเรียนเปนผูที่
มีความตระหนัก รูคุณคา รวม
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มาตรฐานที่  ๒        
ตัวบงช้ี
๒.๒ - ๒.๓

๒. เสริมสรางสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา

๑. ผูเรียนมีความสนใจและ
    เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ 

๒. ผู เรียนมีความสนใจและ
เขารวมกิจกรรมดานดนตรี
นาฏศิลป

๓. ผู เรียนมีความสนใจและ
เขารวมกิจกรรมดานกีฬา

๔. ผู เรียนมีความสนใจและ
เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ด า น
นันทนาการ

๑. รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
มี ค วามสนใจและ เข า ร วม
กิจกรรมดานศิลปะ

๒.รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
มี ค วามสนใจและ เข า ร วม
กิจกรรมดานดนตรี /นาฏศิลป

๓. รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
มี ค วามสนใจและ เข า ร วม
กิจกรรมดานกีฬา

๔. รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
มี ค วามสนใจและ เข า ร วม
กิจกรรมดานนันทนาการ

มาตรฐานท่ี ๑            
ตัวบงช้ี ๑.๖

๓. คนดีศรีราชวินิต ๑. ส ง เสริมใหผู เ รียนบรรลุ
ตามอัตลักษณของโรงเรียน

๒. สงเสริมใหผู เรียนมีความ
เปนเอกลักษณของโรงเรียน
เปน ท่ียอมรับของชุมชน
และทองถ่ิน

๑.รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน 
โรง เรี ยนราช วินิตบางแค-  
ปานขํา เปนผู ท่ีมี อัตลักษณ
ตามที่โรงเรียนกําหนด

๒.รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ค ว าม เป น เ อกลั กษณ ขอ ง
โรงเรียนและเปนที่ยอมรับของ
ชุมชนและทองถ่ิน

มาตรฐานที่ ๑๔            
ตัวบงช้ี ๑๔.๒



๔๒

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู(ตอ)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา 
๔. นักสืบสายลม ๑ .สร า งความตระหนั กถึ ง

สภาพปญหามลภาวะทาง
อากาศ

๒. มีความรูในการตรวจสอบ
คุณภ าพอ าก าศ โ ดย ใ ช     
ไลเคนเปนตัวช้ีวัด

๓. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

๑.รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมีความ
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง สภ าพป ญ ห า
มลภาวะทางอากาศ

๒.ร อยละ  ๘๐ ของผู เ รี ยนมี
ค ว า ม รู ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพอากาศโดยใชไลเคน
เปนตัวช้ีวัด

๓ .ร อยละ  ๘๐ ของผู เ รี ยนมี
จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม

มาตรฐานท่ี ๔            
ตัวบงช้ี ๓

๕. เสริมสรางและพัฒนา
อนามัยผูเรียน

๑. ผูเรียนเปนผูท่ีมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
กําลังกายสม่ําเสมอ

๒. ผูเรียนเปนผูท่ีมีนํ้าหนัก 
สวนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน สสส.

๑. รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
ดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ

๒. รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
มี นํ้ า ห นั ก  ส ว น สู ง  แ ล ะ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
ของ สสส.

มาตรฐานท่ี ๑            
ตัวบงช้ี
๑.๑ - ๑.๒

๖. พัฒนาความรูและทักษะ
ของผูเรียน

    ( ก า ร จั ด ทํ า ห ลั ก สู ต ร
โรงเรียนมาตรฐานสากล)  

๑. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถ่ิน

๒. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี
หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนดั ความ             

    สามารถและความสนใจ

๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี
ส ง เสริ มและตอบสนอง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร  ค ว า ม 
สามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน

๔ . ส นั บ ส นุ น ใ ห ค รู จั ด
กระบวนการเรียนรู ท่ี ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จ น ส รุ ป ค ว า ม รู ไ ด ด ว ย
ตนเอง

๕. นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน

๑ . ร อยละ  ๑๐๐ โ ร ง เ รี ยนมี
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับทองถ่ิน

๒ .ร อยละ  ๑๐๐โรง เ รี ยนจั ด
รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให ผู เ รี ย น เ ลื อก เ รี ยนตาม
ความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ

๓. รอยละ ๑๐๐มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ
ตอบสนองคว ามต อ งก า ร
ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน

๔. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริ งจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง

๕.มี การ นิ เทศภายใน กํ า กับ 
ติดตามตรวจสอบ และนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน

มาตรฐานท่ี ๖            
ตัวบงช้ี
๖.๑ - ๖.๔



๔๓

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลยุทธท่ี ๓
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑.  พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
๑.ครูกําหนดเปาหมายคุณภาพ

ผูเรียนทั้งดานความรูทักษะ
กระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค

๒. มีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล จัดการเรียนรู
ท่ีสนองความแตกต าง  
ระหวาระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทาง สติปญญา

๓. มีการวัด ประเมินผลและ
ใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
หลากหลาย

๔. ครูใหคําแนะนําและแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนท้ังดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค

๕. ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช
ผลในการปรับการสอน

๖. ครูจัดการเรียนการสอนและ
ประพฤติปฏิ บัติ ตน เปน
แบบอย า งที่ ดี แ ล ะ เ ป น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา

๗. บุคลากรมีศักยภาพในการ
ทํางานสามารถพัฒนางาน
และ พัฒนาตน เ อ ง ให มี
คุณภาพ

๑.รอยละ ๑๐๐ ของครู มีการ
กําหนดเป าหมายคุณภาพ
ผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค

๒.รอยละ ๑๐๐ ของครู มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
จัดการเรียนรู ท่ี ตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทาง สติปญญา

๓.รอยละ ๑๐๐ ของครู มีการ
วัดผลประเมินผลและใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม
หลากหลาย

๔ . ร อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ขอ ง ครู ใ ห
คําแนะนําคําปรึกษาและแกไข
ปญหาใหแกผู เ รียนท้ังด าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค

๕ . ร อ ย ล ะ ๑ ๐ ๐ ข อ ง ค รู มี
การ ศึกษา วิ จัยและพัฒนา
การจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใชผลในการ
ปรับการสอน

๖.รอยละ ๑๐๐ ของครูจัดการ
เรียนการสอนและประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แ ล ะ เ ป น ส ม า ชิ ก ท่ี ดี ข อ ง
สถานศึกษา

๗.ร อยละ๑๐๐ของบุคลากร
ทางการศึกษามีศักยภาพใน
การทํางานสามารถพัฒนางาน
และพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ

มาตรฐานท่ี ๗              
ตัวบงช้ี ๗.๑



๔๔

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลยุทธท่ี ๔
แผนพัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑. พัฒนาสภาพแวดลอม

แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ภายในโรงเรียน

     - กิจกรรมพัฒนาแหลง
  เรียนรูในสถานศึกษา

    - พัฒนาและปรับปรุ ง 
  หองปฏิบัติการโดยใช 
  ระบบเทคโนโลยีสาร-

       สนเทศและการสื่อสาร 
  กลุมสาระการเรียนรู
  ตางๆ

    - พัฒนาแหล ง เ รี ยนรู  
  ภายในหองสมุด

๑ . พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หองเรียน หองปฏิบัติการ
อาคารเรียนใหมั่ นคง มี
ความสะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใชการ
ไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น
และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน

๒. สงเสริมความปลอดภัยของ
    ผูเรียน

๓. ผู เรียนไดรับใหบริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอ้ือใหผู เรียนเรียนรูดวย
ตนเองและแบบมีสวนรวม

๑ . ร อ ย ล ะ  ๙ ๐  ข อ ง ส ภ า พ
แวดลอม มีการพัฒนาและ
ปรั บปรุ งห อ ง เ รี ยน  ห อ ง -
ปฏิบัติการ อาคารเรียนให
มั่ นคง มีความสะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียงอยูในสภาพ 
ใชการไดดีรมรื่นและมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน

๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับ
ความปลอดภัยภายในสถาน-

    ศึกษา
๓.รอยละ๙๕ ของผูเรียนไดรับ

ใหบริการสื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเ อ้ือใหผู เรียน
เรียนรูดวยตนเอง และแบบมี
สวนรวม

มาตรฐานที่ ๑๑          
ตัวบงช้ี 
๑๑.๑ , ๑๑.๓

๒.  หองสมุด๓ดี ๑. เ พ่ือจัดหาหนังสือดีไว ให
บริการในหองสมุด

๒.  เพ่ือจัดบรรยากาศใน
หองสมุดใหดี

๓.  เพ่ือพัฒนาบรรณารักษใหดี

๑. รอยละ ๙๐ของผูใชบริการมี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ท่ี ห อ ง ส มุ ด
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
มีการจัดหาหนังสือไวใหบริการ
อยางเพียงพอ

๒. รอยละ ๙๐ ของผูใชบริการ  
มีความพึงพอใจในการจั ด
บรรยากาศภายในหองสมุดท่ี
เอื้อตอการสืบคนขอมูล

๓. รอยละ ๙๐ ของผูใชบริการ 
 พึงพอใจตอการใหบริการ
 ของบรรณารักษ

มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบงช้ี ๑๑.๓



๔๕

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลยุทธท่ี ๕
แผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภ  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑.  ความรวมมือระหวาง

โรงเรียนกับภาค-ี
เครือขาย

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
รูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนด

๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับดูแลและขับเคลื่อน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย

๓. ผูปกครองและชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา

๑ . ร อ ยละ  ๑๐๐  ของคณะ -
กรรมการสถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบ
กําหนด

๒ . ร อ ยละ  ๑๐๐  ของคณะ -
กรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตามดูแลและขับเคลื่อน
การดํ า เ นินงานของสถาน
ศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย

๓. รอยละ ๙๕ ของผูปกครอง
และชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๙           
ตัวบงช้ี 
๙.๑ - ๙.๓

๒. สงเสริมและพัฒนาระบบ
ก า ร ดู แ ล ช ว ย เ ห ลื อ
นักเรียน

๑ . เ ส ริ ม ส ร า ง แ ล ะ พั ฒ น า
ความรูความสามารถ (IQ) 
ของนักเรียนให เต็มตาม
ศักยภาพมีพัฒนาการทาง
อารมณ (EQ)และจริยธรรม
ทางสังคม (MD) ท่ีดีงาม

๒. สรางสัมพันธภาพ ความ
เขาใจ ความเห็นอกเห็นใจ
อันดีระหวางครู นักเรียน 
ผูปกครอง

๓. บุคลากรของโรงเรียนเห็น
ความสําคัญและเขาใจถึง
แนวปฏิ บั ติ ใ นก า รดู แ ล
ช วย เหลื อ นัก เ รี ยนตาม
หลักการประกันคุณภาพ
การศึกษา

๔. นักเรียนมีพฤติกรรม และ
    คุณลักษณะตามที่โรงเรียน
    กําหนด

๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได
รับการพัฒนาความรูความ
สามารถ( IQ)เต็มตามศักย -
ภาพมีพัฒนาการทางอารมณ
(EQ)และจริยธรรมทางสังคม
(MD) ท่ีดีงาม

๒. รอยละ ๑๐๐ ของครู นักเรียน 
ผู ปกครองมี สั ม พันธภาพ
ความเขาใจและความเห็นอก
เห็นใจอันดีระหวางกัน

๓. รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากร
ของโรงเรียนเห็นความสําคัญ
และเขาใจถึงแนวปฏิบัติในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
หลักการประกันคุณภาพ-
การศึกษา

๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมี
พฤติกรรมและคุณลักษณะ
ตามที่โรงเรียนกําหนด

มาตรฐานที่ ๑๐           
ตัวบงช้ี 
๑๐.๓ , ๑๐.๖



๔๖

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

แผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา 
๓. ธนาคารโรงเรียน ๑. มีการบริหารและจัดการ

คาใชจายเงินของนักเรียน
อยางเปนระบบ

๒ .  มี ก าร เ ก็บออม เ งินของ
นักเรียนเปนรายบุคคล

๓ .  มี คณะกรรมการ จัด ทํ า
ธนาคารโรงเรียนอยางเปน
ระบบระเบียบ

๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมี
การบริหาร และจัดการคา-    
ใชจายเงินอยางเปนระบบ

๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมี
การเก็บออมเงินเปนรายบุคคล 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูปกครอง
และนักเรียนพึงพอใจในการให
ริ การของคณะกรรมการ -
ธนาคารโรงเรียนที่ทํางานอยาง
เปนระบบ

มาตรฐานที่ ๑๓           
ตัวบงช้ี ๗



๔๗

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๑.๑ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

กลยุทธท่ี ๑
แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๑.  พัฒนาระบบบริหาร

สถานศึกษาและภาวะ
ผูนําโดยใชโรงเรียน 

     เปนฐาน

กิจกรรม
-  พัฒนาระบบ
   สารสนเทศ 
   งานวัดประเมินผล
- งานทะเบียนสํามโน
   นักเรียน
- วิจัยสถานศึกษา
- งานยานพาหนะ
- งานประชาสัมพันธ
- พัฒนาระบบบริหาร
  สถานศึกษาและภาวะ
  ผูนํา
- ประสานการศึกษา
  ในระบบ นอกระบบ
  และตามอัธยาศัย
- การจัดระบบควบคุม
  ภายในสถานศึกษา
- วิเคราะหจัดทําแผน
- โครงการพระราชดําริ
- พัฒนาสถานศึกษาโดย
  ใชโรงเรียนเปนฐาน

๑. รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผู ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ชุ ม ช น     
พึงพอใจการมี วิสั ย ทัศน
ภาวะผู นํา  และความคิด
ริ เ ริ่ ม  ท่ี เ น นก า ร พัฒนา
ผูเรียนของผูบริหาร

๒. รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผู ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ชุ ม ช น     
พึงพอใจการใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม และ
ใชขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเปนฐาน  
คิดทั้งดานวิชาการและการ
จัดการของผูบริหาร

๓.  รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผู ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ชุ ม ช น     
พึงพอใจความสามารถของ
ผู บ ริ ห า ร ในการบ ริห า ร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เป าหมายของ โ ร ง เ รี ยน   
ของผูบริหาร

๔.  รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผู ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ชุ ม ช น     
พึงพอใจการสงเสริม และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจของผูบริหาร

๕.  รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผูปกครองและชุมชน พึงพอใจ
การใหคําแนะนําคําปรึกษา
ทางวิชาการ และเอาใจใสการ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลาของผูบริหาร 

๑.  รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผูปกครองและชุมชนพึง-
พอใจการมีวิสัยทัศนภาวะ
ผูนําและความคิดริเริ่มที่เนน
ก า ร พั ฒ น า ผู เ รี ย น ข อ ง
ผูบริหาร

๒.  รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผูปกครองและชุมชน พึง-
พอใจการใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูล
ผลการประเมิน หรือผล 
การวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการจัดการของ
ผูบริหาร

๓.  รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผูปกครองและชุมชน พึง-
พอใจความสามารถของ
ผู บ ริ ห า ร ในการบริ ห า ร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายของโรงเรียนของ
ผูบริหาร

๔.  รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผูปกครองและชุมชน พึง-
พอ ใ จก า รส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พ ร อ ม รั บ ก า ร ก ร ะ จ า ย
อํานาจของผูบริหาร

๕. รอยละ ๙๕ ของนักเรียน
ผูปกครองและชุมชน พึงพอใจ
การใหคําแนะนําคําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเตม็เวลาของผูบริหาร 

มาตรฐานที่ ๘           
ตัวบงช้ี 
๘.๑ - ๘.๖

ตอนที่ ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา



๔๘

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๒. ยกระดับคุณภาพการ

ศึ ก ษ า ต า ม แ น ว ท า ง
การปฏิรูปการศึกษา

๑.  รอยละ ๙๐ ของผูเรียนแต
ละระดับมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานที่กําหนด

๒. รอยละ ๙๐ ของผู เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักระดับการศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐานจากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้น

๓. รอยละ ๙๐ ของผู เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามมาตรฐานการศึกษา-
ชาติ

๔.  รอยละ ๙๐ ของผูเรียนผาน
การประเมินคุณธรรม มี
สํานึกในความเปนชาติไทย
และ  วิ ถี ป ร ะช า ธิ ป ไ ตย
สามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. รอยละ ๙๐ ของผูเรียนแตละ
ระดับมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานที่กําหนด

๒. รอยละ ๙๐ ของผู เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักระดับการศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐานจากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้น

๓. รอยละ ๙๐ ของผู เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามมาตรฐานการศึกษา-
ชาติ

๔. รอยละ ๙๐ ของผูเรียนผาน
การประเมินคุณธรรม มี
สํานึกในความเปนชาติไทย
แ ล ะ วิ ถี ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
สามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบงช้ี 
๑๕.๑ – ๑๕.๒

๓. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

๑.  รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ครบทุกมาตรฐาน

๒.  รอยละ ๙๘ ของแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาโรงเรียนมี
การจัดทําและดําเนินงาน

๓.  รอยละ ๙๕ มีการจัดระบบ
และใชขอมูลสารสนเทศ

     ในการบริหารจัดการของ
ผูเรียน

๔.  รอยละ ๑๐๐ มีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน 

     คุณภาพภายใน

๑.  รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ครบทุกมาตรฐาน

๒.  รอยละ ๙๘ ของแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาโรงเรียน  
มีการจัดทําและดําเนินงาน

๓.  รอยละ ๙๕ มีการจัดระบบ
และใชขอมูลสารสนเทศใน
การบริ ห า รจั ด ก า รขอ ง
ผูเรียน

๔.  รอยละ ๑๐๐ มีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบงช้ี 
๑๒.๑ - ๑๒.๖



๔๙

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๓. พัฒนาระบบประกัน
    คุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา

๕.  รอยละ ๑๐๐ ของผลการ
ประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอก โ ร ง เ รี ย น
นํา ไปใช ว า งแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย าง
ตอเนื่อง

๖.  มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา

๕.  รอยละ ๑๐๐ ของผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก โรง เ รียน
นํา ไปใช ว า งแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย าง
ตอเนื่อง

๖ .  มี ก า รจั ด ทํ า ร าย ง านกา
ประเมิน คุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบงช้ี 
๑๒.๑ - ๑๒.๖



๕๐

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลยุทธท่ี ๒
แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๑. ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

คุณธรรม  จริ ย ธรรม 
ค ว า ม เ ป น ไ ท ย แ ล ะ
คานิยมที่ พึงประสงค
ต า ม ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง

๑.  รอยละ ๙๙ ของผูเรียน
เปนผูที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร

๒.  รอยละ ๙๙ ของผูเรียน
เปนผู ท่ีมีความเอ้ืออาทร
ตอผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ

๓.  รอยละ ๙๙ ของผูเรียน
เปนผู ท่ียอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกตาง

๔.  รอยละ ๙๙ ของผูเรียน
เปนผู ท่ีมีความตระหนัก 
รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม

๑.  รอยละ ๙๙ ของผูเรียนเปนผูที่
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตร

๒.  รอยละ ๙๙ ของผูเรียนเปนผูที่
มีความเอื้ออาทรตอผูอื่นและ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ

๓.  รอยละ ๙๙ ของผูเรียน เปนผู
ท่ี ย อ ม รั บ ค ว า ม คิ ด  แ ล ะ
วัฒนธรรมที่แตกตาง

๔.  รอยละ ๙๙ ของผูเรียนเปนผูท่ี
มีความตระหนัก รูคุณคา 

     รวมอนรุักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

มาตรฐานที่ ๒
ตัวบงช้ี 
๒.๒ - ๒.๓

๒.  เสริมสรางสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา

๑.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียน
เปนผูท่ีมีความสนใจและ
เข าร วม กิจกรรมด าน -
ศิลปะ

๒.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียน
เปนผูท่ีมีความสนใจและ
เข า ร ว มกิ จ ก ร รมด า น
ดนตรี/นาฏศิลป

๓.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียน
เปนผูท่ีมีความสนใจและ
เขารวมกิจกรรมดานกีฬา

๔.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียน
เปนผูท่ีมีความสนใจและ
เข า ร ว มกิ จ ก ร รมด า น
นันทนาการ

๑.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
มีความสนใจและเข าร วม
กิจกรรมดานศิลปะ

๒.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
มีความสนใจและเข าร วม
กิจกรรมดานดนตร/ีนาฏศิลป

๓.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
มีความสนใจและเข าร วม
กิจกรรมดานกีฬา

๔.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผูที่
มีความสนใจและเข าร วม
กิจกรรมดานนันทนาการ

มาตรฐานที่ ๑            
ตัวบงช้ี ๑.๖

 ๓.  คนดีศรีราชวินิต ๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน 
โรงเรียนราชวินิตบางแค-  
ปานขําเปนผูที่มีอัตลักษณ
ตามที่โรงเรียนกําหนด

๒.  รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ความเปนเอกลักษณของ
โรงเรียนและเปนที่ยอมรับ
ของชุมชนและทองถ่ิน

๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน 
โรงเรียนราชวิ นิตบางแค-  
ปานขําเปนผู ท่ีมี อัตลักษณ
ตามที่โรงเรียนกําหนด

๒. รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ความ เปน เอกลั กษณของ
โรงเรียนและเปนท่ียอมรับ
ของชุมชนและทองถ่ิน

มาตรฐานที่ ๑๔            
ตัวบงช้ี ๑๔.๒



๕๑

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๔. นักสืบสายลม ๑.  รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมี

ความตระหนักถึงสภาพ
ป ญ ห า ม ล ภ า ว ะ ท า ง
อากาศ

๒.  รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมี
ความรูในการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศโดยใช
ไลเคนเปนตัวชี้วัด

๓.  รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

๑. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมีความ
ตระห นัก ถึ งสภาพปญหา
มลภาวะทางอากาศ

๒.  รอยละ ๘๐ ของผู เ รี ยนมี
ค ว ามรู ใ น ก า รต ร วจสอบ
คุณภาพอากาศโดยใชไลเคน
เปนตัวช้ีวัด

๓ .  ร อยละ ๘๐ ของผู เ รี ยนมี
จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม

มาตรฐานที่ ๔            
ตัวบงช้ี ๓

๕. เสริมสรางและพัฒนา
อนามัยผูเรียน

๑. จํานวนผู ใชบริการหอง
พยาบาลไม เกินรอยละ 
๑๐ ตอเดือน

๒.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียน
เปนผูท่ีดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ

๓.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียน
เปนผูท่ีมีนํ้าหนัก สวนสูง 
และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑของ สสส.

๑. จํานวนผูใชบริการหองพยาบาล
ไมเกินรอยละ ๑๐ ตอเดือน

๒.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผู
     ท่ีดูแลสุขภาพ และออก
     กําลังกายสม่ําเสมอ
๓.  รอยละ ๙๕ ของผูเรียนเปนผู
     ท่ี มี นํ้ า หนั ก  ส วนสู ง  และ
     สมรรถภาพทางกายตาม  
     เกณฑของ สสส.

มาตรฐานที่ ๑            
ตัวบงช้ี 
๑.๑ - ๑.๒

๖.  พัฒนาความรู และ
ทักษะของผูเรียน 

     (การจัดทําหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล)  

๑.  รอยละ ๑๐๐ โรงเรียน
     มีหลักสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคลอง
กับทองถ่ิน

๒.  รอยละ ๑๐๐ โรงเรียน
     จัดรายวิชาเพิ่มเตมิท่ี

หลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความ
สนใจ

๓. รอยละ ๑๐๐ มีการจัด  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี
 สงเสริม และตอบสนอง
 ความตองการความสามารถ 
 ความถนัดและความสนใจ
 ของผูเรียน

๑. รอยละ ๗๕ โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถ่ิน

๒.  รอยละ ๗๕ โรงเรียนจัดราย
     วิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให

ผูเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ

๓.  รอยละ ๗๕มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ
ตอบสนองความต อ งการ
ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน

มาตรฐานที่ ๖            
ตัวบงช้ีท่ี
๖.๑ - ๖.๔



๕๒

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๖.  พัฒนาความรู และ

ทักษะของผูเรียน 
     (การจัดทําหลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล)  

๔.  รอยละ ๑๐๐ ของครูมี
การจดักระบวนการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง

๕.   มีการนิเทศภายใน กํากับ 
ติดตามตรวจสอบ และ
นําผลไปปรับปรงุ

      การเรียนการสอน

๔.  รอยละ ๗๕ ของครูมีการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง

๕.  มีการ นิ เทศภายใน กํากับ 
ติดตามตรวจสอบ และนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน

มาตรฐานท่ี ๔            
ตัวบงช้ี ๓



๕๓

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลยุทธท่ี ๓
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๑. พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

    กิจกรรม
- การศึกษาดูงานคณะครู

และบุคลากร
- นิเทศภายในกลุมสาระ

การเรียนรู
- ผลิตส่ือและพัฒนาการ

เรียนการสอน
- พัฒนาส่ือและนวัตกรรม

ทางการศึกษา

๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูมี 
 ก า ร กํ า ห น ด เ ป า ห ม า ย
 คุณภาพผู เรียน ท้ังด าน
 ความรู ทักษะกระบวนการ

    สมรรถนะและคุณลักษณะ
    ท่ีพึงประสงค
๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีการ 

 วิ เ ค ร า ะ ห ผู เ รี ย น เ ป น
 รายบุคคลจัดการเรียนรู ท่ี
 ตอบสนองความแตกตาง
 ระหวางบุคคล และพัฒนา
 การทางสติปญญา

๓. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีการ
 วัดผลประเมินผลและใชสื่อ
 และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 หลากหลาย

๔. รอยละ ๑๐๐ ของครูให  
 คําแนะนําคําปรึกษาและ
 แกไขปญหาใหแกผู เรียน 
 ท้ั งด านการ เ รี ยน  และ  
 คุณภาพชี วิตด วยความ 
 เสมอภาค

๕. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีการ 
 ศึ ก ษ า วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า    
 การจัดการเรียนรู ในวิชา
 ท่ีตนรับผิดชอบ และใช   
 ผลในการปรับการสอน

๖.รอยละ ๑๐๐ ของครูจัด
 การเรียนการสอน และ 
 ประพฤติปฏิบัติ ตนเปน
 แบบอยาง ท่ีดี  และเปน
 สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา

๗. รอยละ ๑๐๐ของบุคลากร
 ทางการศึกษามีศักยภาพ 
 ในการ ทํ า ง านสามารถ
 พัฒนา ง านและ พัฒ น า
 ตนเองใหมีคุณภาพ

๑.  รอยละ ๑๐๐ ของครูมีการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนท้ังดานความรูทักษะ
กระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค

๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
จัดการเรียนรู ท่ีตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทาง สติปญญา

๓. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีการ
วัดผลประเมินผลและใชสื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
หลากหลาย

๔ .  ร อ ยละ  ๑๐๐  ขอ งครู ใ ห
คําแนะนําคําปรึกษาและแกไข
ปญหาใหแกผู เรียนท้ังดาน 
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค

๕. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีการ
ศึกษาวิจัย และพัฒนาการ
จัดการ เรียนรู ใน วิชา ท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผลในการ
ปรับการสอน

๖.  รอยละ ๑๐๐ ของครูจัดการ-
เรียนการสอนและประพฤติ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แ ล ะ เ ป น ส ม า ชิ ก ที่ ดี ข อ ง
สถานศึกษา

๗.  รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากร
ทางการศึกษามีศักยภาพใน
การทํางานสามารถพัฒนางาน
แ ล ะ  พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห มี
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๗              
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑



๕๔

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลยุทธท่ี ๔
แผนพัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๑. พัฒนาสภาพแวดลอม

และคว ามปลอดภั ย
ภายในโรงเรียน

    กิจกรรม
- พัฒนาแหลงเรียนรู ใน

สถานศึกษา
- พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

หองปฏิ บัติการโดยใช
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
สื่อสารกลุ มสาระการ
เรียนรูตางๆ

- พั ฒ น า แ ห ล ง เ รี ย น รู
ภายในหองสมุด

๑. ร อ ยละ๙๐ของสภาพ  
แวดล อม มีก า รพัฒนา
และ ปรับปรุงหองเรียน
หองปฏิบัติการ อาคาร-
เรียนมั่นคงสะอาด และ
ปลอดภัย  มี สิ่ ง อํ านวย
ความสะดวกพอเพียงอยู
ในสภาพใชการไดดีรมรื่น
และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน

๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
ไ ด รั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ภายในสถานศึกษา

๓. รอยละ ๙๕ ของผู เรียน
ไดรับใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและแบบมีสวนรวม

๑.รอยละ ๙๐ ของสภาพแวดลอม
มี การ พัฒนา  และปรับปรุ ง
ห อ ง เ รี ย น  ห อ งปฏิ บั ติ ก า ร 
อาคารเรียนมั่นคงสะอาด และ
ปลอดภัย มีสิ่ ง อํานวยความ
สะดวกพอเพียงอยู ในสภาพ   
ใชการไดดี รมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน

๒. ร อยละ  ๑๐๐  ของผู เ รี ยน    
 ไดรับความปลอดภัยภายใน
 สถานศึกษา

๓. รอยละ ๙๕ ของผูเรียนไดรับ 
 ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
 สารสนเทศท่ี เ อ้ือใหผู เ รี ยน
 เรียนรูดวยตนเอง และแบบมี
 สวนรวม

มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบงช้ี 
๑๑.๑ , ๑๑.๓

๒.  หองสมุด ๓ ดี ๑ .  ร อ ย ละ  ๙๐  ขอ งผู ใ ช 
บริการมีความพึงพอใจท่ี
หองสมุดของโรงเรียนมี
การจัดหาหนังสือไว ให 
บริการอยางเพียงพอ

๒ .  ร อ ย ละ  ๙๐  ขอ งผู ใ ช 
บริการมีความพึงพอใจใน
การจัดบรรยากาศภายใน
หองสมุ ด ท่ี เ อ้ือต อการ
สืบคนขอมูล

๓ .  ร อ ย ละ  ๙๐  ขอ งผู ใ ช 
บริการพึงพอใจตอการให 
บริการของบรรณารักษ

๑. รอยละ ๘๕ ของผู ใชบริการ
    มีความพึงพอใจท่ีหองสมุด
    ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร จั ด ห า
    ห นั งสื อ ไ ว ใ ห บ ริ ก า รอย า ง
    เพียงพอ
๒. รอยละ ๘๕ ของผู ใชบริการ
    มี ความ พึงพอใจ ในการจั ด
    บรรยากาศภายในหองสมุดท่ี
    เอื้อตอการสืบคนขอมูล

๓. รอยละ ๘๕ ของผู ใชบริการ 
    พึ งพอใจต อการ ให บริ ก าร
    ของบรรณารักษ

มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบงช้ี 
๑๑.๑ , ๑๑.๓



๕๕

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลยุทธท่ี ๕
แผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภ 

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๑. ความรวมมือระหวาง

โรงเรียนกับภาค-ี
เครือขาย

๑.  รอยละ ๑๐๐ ของคณะ-
กรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนด

๒.  รอยละ ๑๐๐ ของคณะ-
กรรมการสถานศึกษา
กํากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห
บ ร ร ลุ ผ ล สํ า เ ร็ จ ต า ม
เปาหมาย

๓.  รอยละ ๕ ของผูปกครอง
แ ล ะ  ชุ ม ช น เ ข า ม า มี   
ส วนร วมในการพัฒนา
สถานศึกษา

๑. ร อ ย ล ะ ๑ ๐ ๐  ข อ งค ณ ะ - 
กรรมการสถานศึกษารู และ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบ
กําหนด

๒. ร อ ย ล ะ  ๙ ๐  ข อ ง ค ณ ะ - 
กรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดํ า เ นินงานของสถาน 
ศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย

๓. รอยละ ๕ ของผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๙           
ตัวบงช้ี 
๙.๑ - ๙.๓

๒. ส ง เสริ ม  และ พัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

๑.  รอยละ ๑๐๐ของนักเรียน
    ไดรับการพัฒนาความรู
    ความสามารถ(IQ)เต็มตา
    ศักยภาพมีพัฒนาการทาง
    อารมณ(EQ)และจริยธรรม
    ทางสังคม(MD)ท่ีดีงาม
๒. รอยละ ๑๐๐ ของครู
    นักเรียน ผูปกครองมี
    สัมพันธภาพ ความเขาใจ
    และความเห็นอกเห็นใจ    
    อันดีระหวางกัน
๓. รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากร
    ของโรงเรียนเห็นความสําคัญ
    และเขาใจถึงแนวปฏิบัติใน
    การดูแลชวยเหลือนักเรียน
    ตามหลักการประกัน
    คุณภาพการศึกษา
๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
    มีพฤติกรรม/คุณลักษณะ
    ตามที่โรงเรียนกําหนด

๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู
ความสามารถ( IQ)เต็มตาม
ศักยภาพมี พัฒนาการทาง
อารมณ (EQ) และจริยธรรม
ทางสังคม (MD) ท่ีดีงาม

๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูนักเรียน 
ผูปกครองมสีัมพันธภาพ 
ความเขาใจ และความเห็นอก
เห็นใจอันดีระหวางกัน

๓. รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากร
ของโรงเรียนเห็นความสําคัญ
และเขาใจถึงแนวปฏิบัติใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามหลักการประกันคุณภาพ
การศึกษา

๔. รอยละ ๙๘.๙๘ ของนักเรียน
มีพฤติกรรม/คุณลักษณะตาม
ที่โรงเรียนกําหนด

มาตรฐานที่ ๑๐           
ตัวบงช้ี 
๑๐.๓ , ๑๐.๖



๕๖

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

แผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๓. ธนาคารโรงเรียน ๑.  รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน

มีการบริหาร และจัดการ
คาใชจายเ งินอยางเปน
ระบบ

๒.  รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
มีการเ ก็บออมเ งินเปน
รายบุคคล 

๓ .  ร อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐ ข อ ง
ผูปกครองและนักเรียน  
พึงพอใจในการใหบริการ
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารโรงเรียนที่ทํางาน
อยางเปนระบบ

๑.  รอยละ ๙๕ ของนักเรียนมกีาร
บริหารและจัดการคาใชจาย
เงินอยางเปนระบบ

๒.  รอยละ ๙๕ ของนักเรียนมีการ
เก็บออมเงินเปนรายบุคคล 

๓. รอยละ ๙๕ ของผูปกครอง 
และนักเรียน  พึงพอใจในการ
ใหริการของคณะกรรมการ
ธนาคารโรงเรียนท่ีทํางาน
อยางเปนระบบ

มาตรฐานที่ ๑๓           
ตัวบงช้ี ๗

๑.๒ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ   
(นอกเหนือจากโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป)

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๑. โครงการทอดผาปาเพื่อ

การศึกษา
๑.  เ พ่ื อร ะดม ทุนปรั บปรุ ง  

 หอประชุมใหสมบูรณ
๑.ปู พ้ืนกระเบ้ือง และปรับปรุง

ระบบเครื่องเสียงบนหอประชุม
เสร็จสมบูรณ

มาตรฐานที่ ๓      
ตัวบงช้ีท่ี ๘.๑, ๘.๔

๒.  ปรับปรุงสนามแขง     
ฟุตซอล

๑. เพื่อเปนสนามเลน และแขง 
    กีฬาฟุตซอล

๑.มีสนามเลนและแขงกีฬาฟุตซอล
ที่สมบูรณและไดมาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๑       
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑

๓ . โ ค ร ง ก า ร เ ดิ น ว่ิ ง       
เฉลิมพระเกียรติ ชิงถวย
พระราชทานสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช กุมาร ี   
“ราชวินิต(ร.น.ป.) มินิ-       
มาราธอน”

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
    สยามบรมราชกุมารี ใน
    วโรกาสพระชนมายุครบ  
    ๖๐ พรรษา

๒. เพ่ือเปนการสงเสริมให
องคกร และหนวยงานตางๆ
เขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม เพ่ือการดูแลและ
รักษาสุขภาพใหแข็งแรง

๑. บุคลากรโรง เรียนราชวิ นิต -   
บางแคปานขํา และประชาชน
ทั่วไปไดรวมกันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส
พระชนมายุครบ  ๖๐ พรรษา

๒.องคกรและหนวยงานตางๆมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
การดูแลและรักษาสุขภาพให
แข็งแรง

มาตรฐานที่ ๑๑       
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑



๕๗

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑.๒ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ (ตอ)  
(นอกเหนือจากโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป)

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

ของสถานศึกษา
๓ . โ ค ร ง ก า ร เ ดิ น ว่ิ ง       

เฉลิมพระเกียรติ ชิงถวย
พระราชทานสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช กุมาร ี   
“ราชวินิต(ร.น.ป.) มินิ-       
มาราธอน”

๓. เพื่อสงเสริม และสนับสนุน
ใหประชาชนไดออกกําลัง-
กายเ พ่ือสุขภาพโดยการ 
เดินวิ่ง

๔.นํารายไดพัฒนาการเรียน 
การสอนและอาคารสถานท่ี

๓. ประชาชนไดออกกําลังกายเพื่อ 
 สุขภาพโดยการเดิน-ว่ิง

๔.พัฒนาบุคลากรครูในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน และปรับปรุง
หองเรียน ไดแก ระบบเครื่อง
เสียง มีกระดาน Active Board

เพ่ือใชในการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ ๑๑       
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑



๕๘

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
    ๒.๑  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาจําแนกเปนรายดาน รายมาตรฐาน และ
รายตัวบงช้ี 

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด

จํานวนนักเรียน
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

ดานที่ ๑
มาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียน

๓๐.๐๐ ๒๕.๗๘ ๓ ดี

มาตรฐานที่ ๑ 
ผูเรียนมีสุขภาวะที่ด ีและ
มีสุนทรียภาพ

๑,๖๘๒ ๑,๖๑๑ ๙๕.๗๘ ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง
และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโทษ  และ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง 
มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
และใหเกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากการ
เ ข า ร ว ม กิ จกร รมด า น
ศิลปะดนตรี/นาฏศิลป/ 
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ

๑,๖๘๒

๑,๖๘๒

๑,๖๘๒

๑,๖๘๒

๑,๖๘๒

๑,๖๘๒

๑,๖๒๓

๑,๕๙๙

๑,๖๐๐

๑,๖๐๒

๑,๖๗๙

๑,๖๐๐

๙๖.๔๙

๙๕.๐๗

๙๕.๑๒

๙๕.๒๔

๙๙.๘๒

๙๕.๑๒

๐.๕๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๐.๔๘

๐.๔๘

๐.๙๕

๐.๙๕

๐.๙๙

๐.๙๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม



๕๙

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

วิธีการพัฒนา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํามีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพทางจิตที่ดไีดแก กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําป และกิจกรรม
สุขภาพดีเราทําได (Healty we can do) ซึ่งไดรวมกับโรงพยาบาลธนบุรี ๒ เพื่อสงเสริมสุขภาพรางกาย
ของผูเรียน และเสริมสรางอนามัยสวนบุคคล และจัดใหมีการออกกําลังกายซึ่งเปนการเสริมสรางรางกาย
ใหเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานของผูเรียน การสรางภูมิคุมกันและเสริมสรางความรูเกี่ยวเกี่ยวกับสาร
เสพติด โรคเอดสและเพศศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา อาทิ
เชน กิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะการแสดงวงดนตรีสากล การวาดภาพการแสดงนาฏศิลปรีวิว
ประกอบเพลง การประกวดรองเพลงลูกทุง โดยผูเรียนเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมและมีครูเปนผู
แนะนําเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพในดานตางๆ และเปนการฝกฝนใหผูเรียนกลาแสดงออกใน
สิ่งที่เหมาะสมตลอดจนกิจกรรมการฝกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีในวันหยุด เปนการเสริมสรางใหนักเรียน
มีทักษะในทางดนตรีที่ดีขึ้น รวมทั้งกิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนซึ่งจัดเปนประจําทุกป และการรวม
กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เชน วันแมแหงชาติ การแสดงหนาเสาธง โดยมีการแสดงดนตรีไทยและสากล
การรองเพลงและการบรรเลงเพลงของวงโยธวาทิต 

ผลการพัฒนา
สถานศึกษาไดมีการสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ โดยการจัดกิจกรรม

ตางๆ ที่เกิดประโยชนตอผูเรียน และสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐาน ดวยผลการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑ อยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดังนี้

ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพรางกาย และรูจักการดูแลสุขภาพรางกายของตนเองให
แข็งแรง สมบูรณ  ไดทราบถึงสมรรถภาพรางกายของตนเองและไดรับความรูเรื่องของโรคภัยตางๆ  โรค
เอดส และสารเสพติด มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู ผูอื่น และรูจักใหเกียรติผูอื่น ผูเรียนมีสุนทรียภาพ
ในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณชนโดยผล
เกิดข้ึนกับนักเรียนทุกระดับชั้น เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับใหผูเรียนหางไกลจากสิ่งเสพติด  โรคภัยตางๆ 
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทํางานเปนหมูคณะ และยังเปนประโยชนสําหรับการเขารวมกับชุมชน 
สังคมในสภาวะและสถานการณปจจุบัน

รองรอยการพัฒนา
มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ผลการสรุปโครงการและกิจกรรม

ตาง ๆ อาทิเชน โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมสุขภาพดีเราทําได (Healty we can do) 
กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด และวันเอดสโลก แบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเองระดับชั้น ม.๑-ม.๖
โครงการการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน การอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และคายวิชาการ 
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ การประกวดวงดนตรีสากล ตลอดจนกิจกรรมดนตรี และนาฏศิลปเขารวม
โครงการสัมพันธชุมชน รวมทั้งประมวลรูปภาพกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงแบบประเมินผลการดําเนินโครงการ
และกิจกรรม



๖๐

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนใหมีการแสดงออกของนักเรียนมากข้ึน หาแนวทางการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน และเปนที่สนใจ
ของนักเรียน สงเสริมกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพมากข้ึน เชน การออกกําลังกายหนาเสาธง การ
จัดการแสดงหนาเสาธง อาจเปนดานดนตรี กีฬา นาฏศิลป และนันทนาการรวมถึงการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการใหกับผูเรียนโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสําคัญ และครูเปนผูแนะนําแนวทางใหกับ
ผูเรียน การใชกิจกรรมเปนสื่อกลางสําหรับการมีสวนรวมกับชุมชน เชน การจัดการแสดงรวมกับชุมชน 
หรือชุมชนเขามามีสวนรวมหรือการแสดงตางๆในโรงเรียนเปนตน



๖๑

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวนนักเรียน
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค

๓๐๐ ๒๖๒ ๘๖.๘๑ ๕.๐๐ ๔.๓๔ ๓ ดี

๒.๑ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา 
รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๒๖๒

๒๖๗

๒๕๙

๒๖๑

๘๗.๓๓

๘๙.๐๐

๘๖.๓๓

๘๗.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๗๕

๐.๘๙

๐.๘๖

๐.๘๗

๔

๓

๓

๓

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

วิธีการพัฒนา  
ผูเรียนไดรับการปลูกฝง ฝกฝนใหเปนผูมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและเสียสละ

ปฏิบัติตนในสัมมาชีพตามครรลองของความเปนคนดีมีหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง และตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมตามโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนไดสงเสริมดังนี้

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ผูบริหาร ครู  
ผูปกครอง กรรมการนักเรียนและฝายปกครอง ลวนเอาใจใสดูแลปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี    

๒. โรงเรียนกําหนดพันธกิจสําหรับนักเรียนทุกคนสงเสริมใหนักเรียนรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริยสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ตาม
ความถนัดและเปนคนดีของสังคม ปลูกฝงการดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
เปาประสงคใหนักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูอยางพอเพียงรักความเปนไทย ซื่อสัตย 
สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นการทํางาน และมีจิตสาธารณะ  
 ๓. โรงเรียนไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สงเสริมและพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมพลังเยาวชนไทยพลังตานภัยยาเสพติดและกิจกรรมตาง ๆซึ่งจัดฝกฝนอบรมให
นักเรียนมีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงครับผิดชอบมีระเบียบวินัย ดังนี้

   ๓.๑   กิจกรรมไหวพระพุทธรูปเมื่อเขาโรงเรียน และเคารพครูเวรประจําวัน ทักทายกัน
        โดยการไหวผูอาวุโส

๓.๒   กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต ไหวพระ แผเมตตา นั่งสมาธิและฟงการ
  อบรมจากพิธีกรประจําวัน

๓.๓   จัดระบบดูแลรักษาความสะอาดโดยแบงความรับผิดชอบเปนคณะสี
๓.๔   จดัประกวดความสะอาดหองเรียนแตละระดับชั้น โดยใชชื่อวา “หองเรียนนาเรียน”



๖๒

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓.๕   กลุมบริหารงานบุคคลควบคุมดูแลงานปกครองความเปนระเบียบเรียบรอยการ
  มาเรียนความประพฤติสถิติและขอมูลพฤติกรรมระบบติดตามชวยเหลือนักเรียน

        โดยการไปเย่ียมบานและพบผูปกครองเปนรายบุคคลการสัมมนาเครือขาย
  ผูปกครอง

๓.๖   จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคทุกเชากอนเขาเรียนทุกวัน 
  จัดชั่วโมงพบครูที่ปรึกษาเปนพิเศษ และจัดคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุก
  ระดับชั้นสัปดาหละ ๑ คาบเรียน

๓.๗   จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกเดือน
๓.๘   นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขาคายเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  มีระเบียบวินัย ฝกการทํางานรวมกัน ปลูกฝงใหนักเรียนรักสถาบันชาติ ศาสนา 
  และพระมหากษัตริยพรอมท้ังจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาใหนักเรียน
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายเขารวมกิจกรรมเชนการหลอเทียน
  และแหเทียนพรรษา เปนตน

 ๓.๙   กิจกรรมการแสดงความกตัญูตอครูโดยจัดปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
  ปท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปท่ี ๖

๓.๑๐ สงนักเรียนเขาโครงการบวชเณรภาคฤดูรอนจัดอบรมและสอบธรรมศึกษาใหแก
  นักเรียน

๓.๑๑ สงนักเรียนเขาประกวดอานทํานองสรภัญญะประกวดมารยาทไทย
๓.๑๒ กิจกรรมเพ่ือสวนรวมเชนการพัฒนาชุมชน–วัด, รวมกิจกรรมงานบุญของวัด

  ใกลโรงเรียนกิจกรรมตอตานภัยเอดส, กิจกรรมตอตานยาเสพติด,รับบริจาคโลหิต
  ใหกับโรงพยาบาลศิริราช 

๓.๑๓ ปลูกฝงการประหยัดและการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยจัดทําโครงการ
  “แยกกลอง ลดขยะ”พรอมทั้งรณรงคใหนักเรียนดูแลปด-เปดน้ําประปา–ไฟฟา
  ดูแลรักษาตนไมในโรงเรียนการออมทรัพยโดยฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน

๓.๑๔ ปลูกฝงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ             
     วันแมแหงชาติและวันไหวครู 

ผลการพัฒนา
สถานศึกษาไดปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอผูเรียนและสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐาน ดวยผลการ
ประเมินมาตรฐานที่ ๒ อยูในระดับคุณภาพดี ดังนี้

๑) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ไดสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะสงผลใหผูเรียนเกิด
พฤติกรรมดังกลาว เชน กิจกรรมในวันแมและวันพอแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสํานึกในพระคุณ รูจัก
กตัญูกตเวท ีและแสดงความรักตอบุพการี และรวมทําความดีเพื่อพอในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไดแก 
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม ทําความสะอาดโรงเรียน และชุมชนรอบขาง เปนตน พรอมทั้งจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผูเรียนทําความดี การมีจิตสาธารณะโดยการมีสมุดบันทึกความดีของแตละบุคคลจัดกิจกรรม     
สวดมนตและการทําสมาธิเปนประจําทุกวันในตอนเชา การทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงเปนประจํา
ทุกเดือนและในวันสําคัญตางๆทางศาสนา การเขาคายปฏิบัติธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีจิตใจที่ออนโยน        
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มีเมตตา และรูจักเสียสละใชระบบดูแลชวยเหลือในการปกครองผูเรียน ซ่ึงเปนระบบการชวยเหลือและ
แกปญหาทางบานและครอบครัวในเบื้องตน โดยมีครูเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําและเปนเพื่อนในเวลา
เดียวกัน ไดมีการมอบทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาใหแกผูเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมวัน 
ผูปกครองเพื่อพบปะหารือและรวมกันวางแผนในเรื่องการเรียนและความประพฤติของผูเรียน ซ่ึงในการ
ดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาไดรับความรวมมือจากครู ผูเรียน และผูปกครอง ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูเรียน ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครอง ครู และ    
ผูอุปการะ คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและคณะครู

๒) ผูเรียนมีคุณลักษณะตามคานิยมอันพึงประสงคไดสงเสริมโดยจัดโครงการและกิจกรรม
ตางๆ เชน ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน การจัดทําขอมูลผูเรียน ตรวจสอบและแกไขปญหาในการเรียน
รวมท้ังปญหาครอบครัว ดวยกิจกรรมเย่ียมบานเพ่ือพบปะผูปกครองในการรวมกันแกไขปญหาตางๆ 
ตลอดจนจัดกิจกรรม คายธรรม กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยรรม      
สรางสรรคคนดีศรีราชวินิต เพ่ือแกไขปญหาพฤติกรรมของผูเรียน เปนบุคคลที่ไมสรางความเดือดรอน
ใหแกผูอื่น ไมทําลายทรัพยสินที่เปนสาธารณประโยชน รักและภูมิใจในความเปนชาติไทย เปนบุคคลใฝ
เรียนรู กตัญูกตเวที มีความสุภาพออนนอมถอมตน เสียสละ มีน้ําใจ และมีสุขภาพพลานามัยแข็ง     
โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนและการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชน วันไหวครู      
วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา เปนตน พรอมทั้งสงเสริมใหผูเรียนมีสมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม สอนใหรูจักการมีจิตสาธารณะ จิตอาสา บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม และมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมทั้งที่สถานศึกษากําหนดและกิจกรรมที่เกิด
จากการวางแผนของผูเรียนเอง ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก กิจกรรมแยกกลอง ลดขยะ 
กิจกรรมปฐมพยาบาล กิจกรรมพิทักษส่ิงแวดลอม เปนตน

รองรอยการพัฒนา
โรงเรียนไดรับรางวัลดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของ

ผู เรียน เชน รางวัลประกาศเกียรติคุณดีเดนดานการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการพลัง      
เยาวชนไทยตานภัยยาเสพติด รางวัลโรงเรียนเขมแข็งปลอดยาเสพติด จากศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร เปนตนรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมฝกฝนอบรม สงผลใหผูเรียนมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ดังนี้

๑. กลุมบริหารงานบุคคล เปนผูดูแลงานปกครอง ความเปนระเบียบเรียบรอย การมาเรียน 
ความประพฤติ สถิติและขอมูลพฤติกรรม ระบบติดตามชวยเหลือผูเรียน โดยการเยี่ยมบานและพบปะ
ผูปกครองเปนรายบุคคล การสัมมนาเครือขายผูปกครอง

๒. จัดกิจกรรมประกวด “หองเรียนนาเรียน” โดยใหผูเรียนทําความสะอาดและตกแตง
หองเรียนใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู โดยจัดประกวดประจําทุกเดือน

๓. จัดระบบดูแลรักษาความสะอาด โดยแบงความรับผิดชอบเปนระดับชั้นและคณะสี
๔. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงคทุกเชากอนเขาเรียนทุกวัน และจัด

ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษาเปนพิเศษ
๕. จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเปนระจําทุกเดือน มีการสวดมนตและทําสมาธิเปนประจําทุก

เชา และอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกระดับชั้นเปนประจําทุกสัปดาห สงผลใหผูเรียนมีสถิติลดนอยลง     
ท้ังปญหาดานความประพฤติ การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท การแตงกายผิดระเบียบ
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๖. ผูเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ เขาคายธรรมปฏิบัติธรรม และผูเรียนทุกระดับชั้นรับ
การอบรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา เชน การแสดงความเปนพุทธมามกะ การหลอเทียนและแหเทียน
จํานําพรรษา เปนตน

๗. กิจกรรมแสดงความกตัญูตอพระอาจารยที่มาชวยสอน ดวยการทําบุญเลี้ยงพระใน
โอกาสปดภาคเรียนและกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปท่ี ๖        
สงผูเรียนเขาโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอนประกวดอานทํานองสรภัญญะ ประกวดมารยาทไทย

๘. ดานคานิยมการประหยัดอดออม พบวา ผูเรียนสวนใหญใหความรวมมือในการอนุรักษ
ทรพัยากรและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี เชน ดูแลปด-เปดน้ําประปา ไฟฟา ดูแลรักษาตนไมในโรงเรียน   
การออมทรัพยโดยฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
เปาประสงคและจุดหมายสูงสุดของโรงเรียนคือ การอบรมบมเพาะใหผูเรียนอันเปนเยาวชน

ท่ีจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต ไดรับการปลูกฝง ฝกฝนใหเปนผูมีระเบียบวินัย รับผิดชอบปฏิบัติ
ตนในสัมมาชีพ ตามครรลองของความเปนคนดีมีหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง และตระหนักในคุณคาของชีวิต ไดมีสวนรวมอนุรักษและพัฒนาสังคมซึ่ง
นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการมาตลอดนั้น ในอนาคตคณะครูของโรงเรียนจักไดใช
ความคิดความพยายามคนควาหากิจกรรม และโครงการรูปแบบใหม ๆ อันเปนประโยชนยิ่งๆ ขึ้นมาอบรม
นักเรียนใหเปนคนดีของประเทศชาติสืบไปเปนอเนกประการ



๖๕

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๔.๐๐ ดีมาก

๓.๑ มีนิสัยรักการอาน
และแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน 
ฟง ดู พูด เขียน และต้ัง
คําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปน
กลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู  และนําเสนอผลงาน

๑,๖๘๒

๑,๖๘๒

๑,๖๘๒

๑,๖๘๒

๑,๕๕๐

๑,๕๗๐

๑,๕๕๑

๑,๕๒๕

๙๒.๑๕

๙๓.๖๔

๙๒.๒๑

๙๐.๖๗

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๘๔

๐.๙๓

๐.๙๒

๐.๙๑

๔.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทุกดาน โดยจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริม        

การอานอยางหลากหลาย เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการอานและมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูท่ี
ผูเรียนริเริ่มดวยตนเองตามความสนใจ รูจักคนควาหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆรอบตัว 
อีกทั้งเพิ่มกิจกรรมการแสวงหาความรู และการใชแหลงเรียนรูทั้งใน–นอกโรงเรียน และในทองถ่ินลงใน
แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชามีการรณรงคใหครู ผูปกครอง และนักเรียนตระหนักเห็นความสําคัญของ
การเรียนการแสวงหาความรูดวยตนเองและพัฒนาตนเองอยางจริงจังและอยางตอเนื่อง

ผลการพัฒนา
สถานศึกษาไดสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอผูเรียนและสงผลใหผูเรียนมี
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐาน ดวยผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ อยูในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจาก
ผูเรียนมีคุณลักษณะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็น เพ่ือการเรียนรูระหวางกันและกัน สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและการนําเสนอได 
รวมทัง้พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองมากข้ึน

รองรอยการพัฒนา
โรงเรียนไดจัดแหลงเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของผูเรียนใน

การแสวงหาความรู สืบคนขอมูลเพื่อสรางองคความรู ไดแก หองสมุดกลาง หองสมุดประจํากลุมสาระการ
เรียนรู หอง ICT หองเรียนไฮเทคตามกลุมสาระการเรียนรู ศูนยคอมพิวเตอร กิจกรรมสงเสริมการอาน                            
จากการดําเนินกิจกรรมหองสมุดเพ่ือสงเสริมการอาน สงเสริมใหผูเรียนไดเขาใชหองสมุด โดยจัดทํา                 
สถิติผูเขาใชหองสมุด กิจกรรมยืม–คืนหนังสือในหองสมุด มีการจัดนิทรรศการเผยแผความรู มีการ                   
จัดปายนิเทศใหความรูหลากหลายจัดบอรดหนาหองสมุดและภายในหองสมุด กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม 
จัดปายนิเทศในวันสําคัญตางๆ โครงการสงเสริมการอานและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง กิจกรรมหนังสือ
ดีนาอาน กิจกรรมอานดีมีรางวัล กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ กิจกรรมเลาเรื่องดีๆ จากสื่อออนไลน                         
กิจกรรมหนังสือเลมโปรด กิจกรรมรวมพลังรักการอาน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา กิจกรรมหนูรูทัน
ขาว งานสัปดาหหองสมุด กิจกรรมสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต มีการสงเสริมใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีใน
การสืบคนขอมูล สงผลใหผูเรียนสวนใหญไดเรียนรูอยางสม่ําเสมอจากการอาน การใชเทคโนโลยีในศูนยการ
เรียนรูตางๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นอีกทั้งการจัดกิจกรรมที่ครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมอบหมายใหสืบคน
เพื่อจัดทํารายงาน โครงงานการนําเสนอ ผลงานจากกิจกรรมชุมนุม ไดเขาแขงขันกิจกรรมดานศิลปะและ
ดนตรี ไดรวมกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เชน กิจกรรมวันแม 
กิจกรรมวันสุนทรภู วันภาษาไทยแหงชาติ วันวิทยาศาสตร โดยผูเรียนเขารวมแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ
ของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ นอกจากนี้จากการศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาผูเรียนสามารถจับคูและจับกลุมกับเพ่ือนเพ่ือเรียนรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
องคความรู และวิธีการเรียนรูระหวางกัน รูจักแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกันอยาง
เหมาะสม รวมถึงการไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา สงผลใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับ
ผูอื่น ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาไดเรียนรูผานประสบการณตรงจากการศึกษาแหลงเรียนรูและศูนย
เรียนรูตาง ๆ สงผลใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
๑. พัฒนาสงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม

เสริมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนแก
ผูเรียน  รักการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง

๒.พัฒนาแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนโดยจัดหาวัสดุ สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใหบริการอยางเพียงพอตอความตองการของผูเรียนตามศักยภาพ

๓. สงเสริมการรวมกิจกรรมการเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริมประสบการณตรงแกผู เรียนและทําใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน



๖๗

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล

๘๒.๙๙ ๕.oo ๔.๐๕ ๓ ดี

๔.๑ สรุปความคิดจาก
เรื่องที่อาน ฟงดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธี
แกปญหาดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปาหมาย 
คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ
สรางสรรคผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ
๔.๕ สามารถสรางองค
ความรูที่เปนประโยชน

๑,๕๕๗

๑,๕๕๗

๑,๕๕๗

๑,๕๕๗

๑,๕๕๗

๑,๔๒๕

๑,๒o๙

.
๑,๒๑๕

๑,๓๙๘

๑,๒๑๕

๙๑.๕o

๗๗.๖๔

๗๘.o๓

๘๙.๗๘

๗๘.o๓

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๓

o.๗๗

o.๗๘

o.๘๙

o.๗๘

๓

๓

๓

๓

๓

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนมีคําสั่งการปฏิบัติหนาที่ใหมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดทํา

โครงการ และกิจกรรมที่สอดคลองที่กับมาตรฐานการศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใหนักเรียนแสดงการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ไดฝกฝนทักษะพัฒนาการคิด

ผลการพัฒนา
สถานศึกษาไดสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  

ตัดสินใจ แกปญหาได อยางมีสติสมเหตุสมผล โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดประโยชนตอผูเรียนและ
สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐาน ดวยผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ อยูในระดับคุณภาพดี
ดวยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เรียนรูจากประสบการณตรงและเนนผูเรียนเปนสําคัญ



๖๘

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

รองรอยการพัฒนา
สถานศึกษามีการประเมินความสามารถของผู เรียน เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ            

คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผลตามเกณฑการวัดผลประเมินผลทุกป               
มีกระบวนการออกแบบการเรียนรู มีแบบวางแผนการเรียนรูตามระบบการเรียนรู มีแผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ที่กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการคิด ไดแก ทักษะการคิด
พื้นฐาน การฟง การอานการเขียน และใชกรอบแนวคิดของ Bloom ในการประเมินความสามารถในการ
คิดของผูเรียน ไดแก ข้ันความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห    
การประเมินคา การสรางสรรค โดยกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ นําไปออกแบบการเรียนรูและประเมิน
สมรรถนะของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จากขอมูลการ
ประเมินดานการคิดของผูเรียน สถานศึกษาใชเกณฑการตัดสินคุณภาพการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
ของผูเรียนเพ่ือเลื่อนชั้นและจบการศึกษา โดยครูผูสอนเปนผูรับผิดชอบออกขอสอบเพ่ือใชวัดและ
ประเมินผลดวยตนเอง ซึ่งสถานศึกษามีกระบวนการนิเทศแผนการจัดการเรียนรูและการเรียนการสอน มี
กระบวนการจัดทําขอสอบและสงขอสอบเพื่อตรวจทานกอนนําไปใชทดสอบ อยางไรก็ตามสถานศึกษาไม
มีเครื่องมือวัดความสามารถดานการคิดท่ีเปนระบบชัดเจนในแตละกลุมสาระการเรียนรู แตใช
กระบวนการวัดและประเมินผลตามปกติของสถานศึกษาในการประเมินดานการคิดของผูเรียนตาม
ธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู และจากผลงานของผูเรียนสะทอนใหเห็น
วาผูเรียนสวนใหญมีความสามารถดานการคิด ทักษะการคิดพื้นฐานในระดับดี จากกิจกรรมวันสําคัญตาง 
ๆ กิจกรรมการเขาคาย  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนใหมีบุคลิกภาพและมีวินัยในตนเอง การคัดกรองผูเรียนจาก
ระบบแนะแนวของโรงเรียนและสงตอผูเรียนไปยังฝายกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะ
ตาง ๆ และประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนโดยครูท่ีปรึกษา เพ่ือสรุปคุณลักษณะท่ีไมพึง
ประสงค ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมไดดี 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
๑. เพิ่มทักษะในการตั้งคําถามเชิงเหตุผล และการแสดงความคิดเห็น
๒. ควรนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอนใหหลากหลายในทุกชั้นทุกรายวิชาเพื่อ

พัฒนาการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด
๓. โรงเรียนควรกําหนดใหทุกกลุมสาระมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค   

กลาตัดสินใจบนพื้นฐานแหงขอมูลแลสงเสริมใหมีกิจกรรมแขงขันภายในโรงเรียนสม่ําเสมอตอเนื่อง จัดทํา
แผนการจั ดการ เรี ยนรู เน นกระบวนการ คิดอบรมค รู ใช แนว คําถามและแบบฝกตามแนว
ขอสอบ PISA และ O-NET

๔. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการใหนักเรียนไดฝกคิด เชน
-  การทําโครงงาน
-  การแสดงความคิดเห็น
-  การใหนักเรียนไดแสดงผลงานที่แสดงใหเห็นความสามารถของนักเรียน เชน การแตง

คําขวัญ งานปน งานวาด การโตวาทีการเลนละคร การแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งสิ่งเหลานี้นักเรียนจะตอง
ผานกระบวนการคิดจึงจะสําเร็จ



๖๙

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวนนักเรียน
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร

๕.๐๐ ๓.๕๖ ๒ พอใช

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการ
อาน คิดวิเคราะหและ
เขียนเปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O - NET) เปนไป
ตามเกณฑ

๑.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๐.๖๔

๑.๐๐

๑.๗๓

๐.๔๖

๓

๕

๓

๒

ดี

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช

วิธีการพัฒนา  
สถานศึกษาใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูที่จําเปนตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหกลุม
สาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียน โดยมุงหวังใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู บรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ไดแก รักชาติ 
ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุตจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มี
จิตสาธารณะ รวมท้ังมีสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร การคิด          
การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี สนับสนุนกิจกรรมท้ังภายในโรงเรียนและรวม
กิจกรรมกับหนวยงานภายนอก สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพดานตางๆ
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จัดจางครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง ไดแก คอมพิวเตอร ครูตางชาติในการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๑ ทุกหองเรียน มีการนิเทศติดตามเปนไป
ตามกระบวนการอยางกัลยาณมิตร เพื่อใหไดรับความรูและนําความรูใหมๆมาใช สนับสนุนและสงเสริม
การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดสื่อ อุปกรณที่เอื้อตอการเรียนการสอนสําหรับผูเรียน จัดทําขอตกลง
ระหวางกลุมสาระการเรียนรูกับโรงเรียนในการเพิ่มศักยภาพผลการสอบ O-NET เชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรูกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปที่ ๖ แบบเขมขน นําขอมูลตางๆมาวิเคราะห
เพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน
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ผลการพัฒนา
สถานศึกษาไดสงเสริมผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร โดยการจัด

กิจกรรมตางๆ ที่เกิดประโยชนตอผูเรียนและสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐาน ดวยผลการ
ประเมินมาตรฐานที่ ๕ อยูในระดับคุณภาพพอใช เนื่องจาก ในปการศึกษา ๒๕๕๖ การพัฒนาผูเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่วางไวในเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุมสาระและผลการสอบระดับชาติ O-NET เนื่องจากมีขีดจํากัดเกี่ยวกับศักยภาพใน
การเรียนรูของผูเรียน ซึ่งอยูในระดับเกง ปานกลาง และออนไมสมดุลกัน ซึ่งเปนปญหาของโรงเรียนราช
วินิตบางแคปานขําที่แกไขไดยาก เชนเดียวกับทุกๆปที่ผานมา ในเรื่องของการคัดกรองผูเรียนดานความรู 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และมัธยมศึกษาปท่ี ๔ โรงเรียนรับนักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวมท้ังสภาพ
ครอบครัวและส่ิงแวดลอมท่ีไมเอ้ือตอการเรียนรู อาทิเชน สภาพครอบครัวหยาราง แตกแยก ขาดการดูแล
เอาใจใส สภาพแวดลอมรอบโรงเรียนมีแหลงใหนักเรียนมั่วสุม จับกลุมปฏิบัติพฤติกรรมไมพึงประสงคซึ่ง
เปนแรงดึงดูดความสนใจของผูเรียนมากกวาที่จะสนใจในการเรียน เครื่องมือสื่อสารที่พัฒนาอยางรวดเร็ว 
ประกอบกับการบริโภคขาวสารของผูเรียนโดยขาดการยั้งคิด การตัดสินใจ ผูเรียนและผูปกครองไมเห็น
ความสําคัญของการสอบระดับชาติ ถึงแมวานักทดสอบจะใชผลการสอบมาถวงคะแนนรอยละ ๒๐ ก็ตาม
ก็ยังไมมีผลตอตัวผูเรียนโดยตรง ในปการศึกษา ๒๕๕๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุมสาระฯ ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ ยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและยังไมเปนที่นาพึงพอใจ 
มีพัฒนาการตํ่ากวาปการศึกษา ๒๕๕๕ หลายกลุมสาระฯ ยกเวน วิชาวิทยาศาสตร สุขศึกษาและพล
ศึกษา และภาษาอังกฤษ ผลการสอบระดับชาติ O-NET มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีมีพัฒนาการข้ึน ไดแก 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี และจากขอมูล พบวา 
นักเรียนสวนใหญยังไมคอยพัฒนาดานสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตนักเรียนที่ไดคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลางมี
จํานวนมากขึ้น 

รองรอยการพัฒนา
ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กําหนดโครงสรางรายวิชาที่

รับผิดชอบ มีการนิเทศทั้งภายในกลุมสาระและตางกลุมสาระการเรียนรู การรายงานการปฏิบัติหนาที่การ
อบรมพัฒนาศักยภาพของครู การวิจัยและพัฒนาโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ในการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ผลงานนักเรียนเชิงประจักษ สถิติผูเรียนที่จบหลักสูตร การหา
คุณภาพเคร่ืองมือในการวัดผลประเมินผล
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แนวทางการพัฒนาในปตอไป
๑. สถานศึกษาควรประชุมปรึกษาหารือ รวบรวมปญหาและกําหนดนโยบายในการดําเนิน

กิจกรรมอยางเรงดวนท้ังระบบ
๒. สถานศึกษาควรนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ มาเปนแนวทางใน

การแกปญหา และนําเสนอตอผูปกครองในการประชุมของโรงเรียน พรอมทั้งหาแนวทางแกไข เชิญชวน
ผูปกครองที่มีความสามารถชวยกันกระตุนผูเรียนใหเห็นความสําคัญของผลการสอบระดับชาติ

๓. จัดใหทุกกลุมสาระฯทําขอตกลงรวมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางเปน
ระบบ โดยจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่นักเรียนมีสวนรวม

๔. จัดทําคลังขอสอบระดับชาติเพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง และรูอยางรอบคอบ
๕. จัดสอนเสริมใหกับนักเรียนโดยวิทยากรภายนอกที่ทรงคุณวุฒิเฉพาะแตละวิชา
๖. สงเสริมผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู
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มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวนนักเรียน
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมี
ทักษะในการทํางาน รัก
ก า ร ทํ า ง า น  ส า ม า ร ถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและ
มี เ จ ตค ติที่ ดี ต อ อ าชี พ
สุจริต

๕.๐๐ ๔.๔๔ ๓.๐๐ ดี

๖.๑ วางแผนการทํางาน
และดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมี
ความสุข มุงมั่นในการ
ทํางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
๖.๓ สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๔๒๕

๔๕๗

๔๕๖

๔๖๒

๘๕.๐๐

๙๑.๔๑

๙๑.๒๐

๙๒.๔๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๗

๐.๙๑

๐.๙๑

๐.๙๒

๓.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

วิธีการพัฒนา  
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญมุง

สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดฝกทักษะในการจัดการ การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ฝกการ
ทํางานอยางมีข้ันตอน ครูผูสอนมีการปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพาจริงมากยิ่งขึ้น โดย
มุงเนนผลจากการปฏิบัติงานและชิ้นงานของนกัเรียนที่เกิดจากทักษะการทํางาน นอกจากนี้โรงเรียนยังได
จัดโครงการ/งานและกิจกรรมตางๆ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีนิสัยรัก
การทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต เชน การจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบโครงงานอาชีพในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ การทํางานในลักษณะโครงงาน
ในรายวิชากลุมสาระการเรียนรูตางๆ การดําเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมของกลุมบริหารฝายตาง ๆ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการสงเสริมความสามารถ
นักเรียนในดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการเขาคายวิชาการ โครงการ
จัดการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา โครงการ อย.นอยและสคบ. โครงการแนะแนว
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และม.๔ กิจกรรมคายวิชาการ    
คายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมคายพุทธธรรมพัฒนาเยาวชน กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความ
ประพฤตินักเรียน กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดโรดเอดสและอบายมุขในสถานศึกษา    
กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติกิจกรรมวันเขาพรรษากิจกรรมแหลงเรียนรูสูชุมชน กิจกรรมคายรัก
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การอาน กิจกรรมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนตน ซึ่งผลจากความพยามและมุงมั่นในการพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่องทุกปการศึกษาทําใหนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํามีผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานท่ี ๖ ผานเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ท่ี 
๖.๑–๖.๔ อยูในระดับคุณภาพดีและดีมากและจากความพยายาม ความมุงมั่นดังกลาวยังสงผลใหโรงเรียน
ราชวินิตบางแคปานขําผานเกณฑการประเมินภายนอก รอบ ๓ ของ สมศ. ทุกมาตรฐานอีกดวย

ผลการพัฒนา
สถานศึกษาไดสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตโดยการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกิดประโยชนตอผูเรียนและสงผลให
ผูเรียนมีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐาน ดวยผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ อยูในระดับคุณภาพดี โดยการ
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่
คาดหวัง มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตดวยวิธีการที่หลากหลาย เชนการาจัดการเรียนรูที่เนนทักษะการทํางาน 
การไดลงมือปฏิบัติงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและเปนกลุมในรายวิชากลุมสาระเรียนรูตางๆ ดังผลงาน
และชิ้นงานของนักเรียนท่ีปรากฏ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงาน
อาชีพในรูปแบบของโครงงานอาชีพท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี6เพ่ือฝกให
นักเรียนมีทักษะทางดานอาชีพโดยตรง เปนการฝกการทํางานอยางเปนระบบรวมกับผูอ่ืนเพ่ือใหเห็น
คุณคาของการทํางาน การประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพและการไดทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุข ยอมรับความคิดเห็นซึง่กันและกันตามระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้โรงเรียนราช
วินิตบางแคปานขํายังไดจัดใหมีโครงการ/งาน/กิจกรรมตางๆอยางหลากหลายซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของกลุมบริหารงานตางๆ กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงจัดข้ึนท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาสงผลใหผูเรียนและโรงเรยีนไดรับเกียรติบัตรรางวัลตาง ๆ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับ
กลุมโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับประเทศ อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองของ
ผูเรียน ผูปกครอง ครูอาจารยและชุมชน ผลจากการพัฒนาผูเรียนในทุกปการศึกษาอยางตอเนื่องทําให
ผูเรียนผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมาตรฐานท่ี ๖ อยูในระดับคุณภาพดี และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ โดย สมศ. เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐานที่ ๖ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา มีผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐานระดับดี ซึ่งนําความ
ภาคภูมิใจมาสูผูเรียน ผูปกครอง ครู-อาจารย ผูบริหารและชุมชนเปนอยางยิ่ง

รองรอยการพัฒนา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํามีการจัดการเรียนในรูปแบบโครงงานอาชีพระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๓ และดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ อยางตอเนื่องทุกปการศึกษาทําใหผูเรียนไดรับความรู
และประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติโครงงานอาชีพกอนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทําใหผูเรียนมีทักษะการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดและมีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักวางแผนการทํางาน ทํางานอยางมีความสุขมุงม่ัน
พัฒนางาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและรูจักหาความรู
เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจมากย่ิงข้ึน กลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ มีการวัดผลประเมินผลตาม
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สภาพจริงมากขึ้นเนนผลจากการปฏิบัติงาน ชิ้นงานตาง ๆ ของผูเรียนทําใหผูเรียนมีความรูสึกภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง รูจักปรับปรุงพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
๑. ครูผูสอนตองมีการคัดกรองผูเรียนตามศักยภาพความสามารถในการเรียนรู โดยแบง

ประเภทกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมตาม
ศักยภาพของผูเรียนในแตละกลุมหรือฝกใหผูเรียนกลุมเกงชวยเหลือกลุมออนแบบสรางสรรค เชน  
จัดการทํางานกลุมแบบคละความสามารถของผูเรียน ใหผูเรียนกลุมออนไดเรียนรูจากผูเรียนกลุมเกงและ
กลุมปานกลางหรือการใหงานในระดับความยากงายที่แตกตางกันระหวางผูเรียนในแตละกลุม เพื่อให
ผูเรียนกลุมออนที่ทํางานสําเร็จมีความรูสึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเองแลวจึงเพิ่มระดับความยากงาย
ของงานใหมากข้ึนเพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน

๒. ครูผูสอนควรกระตุนชี้แนะใหผูเรียนท่ีขาดคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานการทํางาน
ไดตระหนักและเห็นคุณคาของการทํางานมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงการทํางานของตนเองใหดีข้ึน     
ครูตองใหขวัญและกําลังใจหรือคอยเสริมแรงบวกใหผูเรียนดวยวิธีตางๆ

๓. โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดฝกการประกอบอาชีพระหวางเรียนท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหผูเรียน
เห็นคุณคาของการทํางาน การประกอบอาชีพและมีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพสุจริต.

๔. โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนและองคกรตางๆ ควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน



๗๕

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

จํานวนครู 
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คุณภาพ
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รอยละ
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ท่ีได
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มาตรฐานดานการจัด
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มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติ
งานตามบทบาทหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพและเกิด
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๙.๓๕

๔

๔

ดีมาก

ดีมาก

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําไดพัฒนาผูเรียน แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร การ

จัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนไดเรียนรูไดดวยตนเองมีนิสัยใฝเรียนรู สามารถคิดวิเคราะห มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและพัฒนาตนเองไปสูมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค
โรงเรียนมุงเนนและเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงมีโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ เชนสัปดาหวิทยาศาสตร สัปดาหหองสมุด โครงการเรียนเสริม กิจกรรมติวO-NET สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพ่ือยกระดับผลการสอบระดับชาติกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันคริสตมาสกิจกรรมรักการอาน เปนตน

ครู-อาจารยได มีการวิเคราะหผู เรียนเปนรายบุคคล แบงกลุมผู เรียนตามศักยภาพ
ความสามารถและนําขอมูลมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายจัดกิจกรรมท่ี
แสดงถึงการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและใหคําแนะนําแกผูอื่นไดมีการ
การออกแบบและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดเทคนิคการ
สอนสื่อ แหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัยและสามารถบูรณาการไดตามเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูตางๆ
อันกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ ไดมีสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและบริบทของทองถิ่นท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูและมีการตรวจสอบโดยกลุมบริหารวิชาการในทุกภาคเรียน 
รวมทั้งมีการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครู-อาจารยใชสื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรูและมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมี
คุณภาพทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวิเคราะหดานการสอนและผูเรียน โดยนําผลวิจัยมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู อํานวยความสะดวกใหผูเรียนได
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เขาถึงแหลงเรียนรูทางเทคโนโลยีไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถชวยเหลือโดยใหคําปรึกษาและแกไข
ปญหาของผูเรียนไดเปนอยางดี

ผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลซ่ึง

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องดวยครู-อาจารยปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น สอนอยาง
เต็มเวลา เต็มความสามารถและทุมเทใหกับการปฏิบัติหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมายจนผลงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห โดยมีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ มีระบบดูแลเพื่อคัดกรองผูเรียนเปนรายบุคคลซึ่งครู-อาจารยสามารถใชขอมูลจาก
การคัดกรองในการดูแลชวยเหลือผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งมีการรายงานผลการเรียนและพฤติกรรม
ของผูเรียนใหผูปกครองทราบในทุกภาคเรียนเพื่อเปนการรวมมือกันปรึกษาและแกไขระหวางโรงเรียน 
(ครูท่ีปรึกษา)และผูปกครองในการชวยเหลือผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและเปนบุคคลแหง
คนดีของสังคม นอกจากการปฏิบัติหนาท่ีของครู-อาจารย สวนของสถานศึกษาไดจัดอบรมใหกับ         
ครู-อาจารยตามโครงการตางๆ โดยใหมีการอบรมสัมมนาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน      
การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เปนตน ไดจัดใหมีการนิเทศ
การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศกับครูตางชาติ ซึ่งโครงการและกิจกรรมตางๆมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและพัฒนา
ปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง

รองรอยการพัฒนา
มีการประชุมวางแผนกําหนดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู และนํา

บันทึกหลังการสอนมาปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อการสอนใหมีคุณภาพ 
ทันสมัย สะดวกตอการนํามาใช มีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่
มีประสิทธิภาพสามารถนํามาชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนได 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
ควรมีการนิเทศภายในอยางตอเนื่องและเปนระบบ กระตุนใหมีการผลิตสื่อนวัตกรรมใหครบ

ทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนควรมีการบูรณาการ
รวมกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เพ่ือเปนการลดภาระงานของผูเรียนและเพื่อใหผูเรียนนําความรูไปใช
พัฒนาตนเองไปสูสังคมโลก



๗๗

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานท่ี  ๘  ผู บริหารปฏิบัติ งานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล

๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน  ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และใชผลการประเมิน และผลการวิจัยเปนฐาน
คิดทั้งดานวิชาการและการบริหารจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ใหบรรลุ เปาหมายตามท่ีกําหนดไว ในแผน  
ปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา

๑.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๘๐

๕

๕

๕

๕

๕

๔

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีมาก

วิธีการพัฒนา  
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอเปดโอกาสใหบุคลากรในระดับหัวหนากลุม

สาระการเรียนรู หัวหนางานไดมีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาพัฒนางานในหนาท่ีของ
ตนเอง

- จัดโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ตลอดจนหองปฏิบัติการ และ
แหลงเรียนรูตางๆ ใหสมบูรณและเหมาะสม

- จัดประชุมระดับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน ใหยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ความเคลื่อนไหวนําไปสูการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาอยางราบรื่น

- ผูบริหารมภีาวะผูนําในความเปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็น และนําไปวิเคราะหหา
แนวทางที่ถูกตองเปนธรรมและเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของทุกฝาย 



๗๘

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลการพัฒนา
มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม เน่ืองดวยผูบริหารใชหลักการบริหารงานแบบ  
การมีสวนรวม รวมคิดรวมทํา และประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคลากรในโรงเรียน สงผลให
ทุกฝายมีความเขาใจสอดคลองตรงกันตามนโยบายของโรงเรียนที่ไดกําหนดไวบุคลากรในองคกรปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่มีขอตกลงรวมกันไดอยางดี ชวยลดปญหาความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพโรงเรียนมี
แหลงเรียนรูที่สมบูรณและเหมาะสมสงผลใหผูปกครองและชุมชนมีความชื่นชมและพึงพอใจในการบริหาร
และการทํางานของผูบริหาร

รองรอยการพัฒนา
ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู  

ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
กําหนดนโยบายวางแผนพัฒนาบุคลากรและการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยนํา

ระบบการจัดการศึกษาแบบการใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) เปนหลักในการปฏิบัติงาน



๗๙

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

ดี

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรู
และปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา

๒.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการเครือขาย

ผูปกครองคณะกรรมการสมาคมผูปกครองครูและผูอุปการะและรายงานผลการดําเนินงานภายในโรงเรียน
อยางตอเน่ือง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

ผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ครั้งซึ่งทางคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ การจัดทํา
แผนพัฒนาหลักสูตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งที่เปนนักเรียนปกติ 
นักเรียนเรียนรวม รวมถึงนักเรียนท่ีเปนนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ซ่ึงพักประจําอยูในโรงเรียน 
สนับสนุนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารโรงเรียนในดานตางๆ ทําใหโรงเรียนมีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน เปนท่ีพึงพอใจของ
ผูปกครองและชุมชน



๘๐

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

รองรอยการพัฒนา
โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการรวมพิจารณากําหนด

นโยบายกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน เพ่ือให
โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบใชโรงเรียนเปนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสวนรวมทั้งดาน
การบริหารวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและทั่วไป ซึ่งทําใหโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนาสถานศึกษาถึง ๔ ครั้ง (เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา)

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการใหขอเสนอแนะในการบริหารงานใหเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีและเกง อีกท้ัง
สามารถพัฒนาโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับแกผูปกครอง ชุมชนและไดมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง



๘๑

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน

๑๐.๐๐ ๘.๒๕ ๓ ดี

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม  
และตอบสนองความตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่
ใหผูเรยีนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
๑๐.๖จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน

๒.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๕

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๖๐

๑.๐๐

๓

๕

๕

๕

๓

๕

ดี

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดี

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนไดจัดทําแผนกลยุทธ ๒๕๕๔–๒๕๕๘ โรงเรียนมีโครงการจัดทําวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาอยางรอบดาน มีการจัดทําโครงการตางๆอยางหลากหลายตามกลยุทธ 
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กลยุทธโรงเรียนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๕๑

ผลการพัฒนา
มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยางรอบดาน ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี เนื่องจากการสงเสริมใหมีโครงการตางๆและจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลายภายในสถานศึกษาทําใหมีผลการดําเนินการดังนี้

๑. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน

๒. จัดการเรียนรูขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย



๘๒

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

เพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัยและสงเสริมบุคลิกภาพและพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญาและอารมณ

๓. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาใหกับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อพัฒนาการทาง ดานสติปญญา อารมณ และความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปประยุกตใชกับ
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ และในชีวิตประจําวัน

๔. จัดกิจกรรมชุมนุมตางๆอยางหลากหลายใหกับผูเรียนทุกระดับชั้นไดเลือกเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ

๕. สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถดานตางๆ ไดแสดงออก และสรางความเปนเลิศภายใน
โรงเรียนดวยการจัดประกวดแขงขันภายในสถานศึกษาและสงเสริมการประกวดแขงขันรวมกับชุมชนและ
หนวยงานอื่นๆ 

๖. จัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจของ
แตละบุคคล

๗. จัดโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหผูเรียนไดเลือก
เรียนตามความสนใจ เพื่อเปนแนวทางศกึษาตอ หรือประกอบอาชีพในดานตางๆ ตามความถนัดและสนใจ

๘. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับครูทุกคนในโรงเรียนเก่ียวกับการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สูการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยยึดมาตรฐาน ตัวชี้วัดดวยกระบวนการ GPAS  

๙. สงเสริมและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดทําแผนจัดการเรียนรูท่ี
มุงเนนการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน

๑๐.สงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม/ประชมุ/สัมมนา 
ตามหนวยงานตางๆ ตามความเหมาะสม

รองรอยการพัฒนา
สถานศึกษาเนนการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ไดจัดทําแผนพัฒนา

หลักสูตร ประกอบดวย
๑. โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูรสถานศึกษา

    - กิจกรรมการจัดทําหลักสูตรมาตรฐานสากลและการเตรียมความพรอมเขาสู
      ประชาคมอาเซียน
    - กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมชุมนุม
    - กิจกรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูการคิดและการแกปญหาดวยตนเองอยางเปน
ระบบและสรางสรรค

    - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร
    - กิจกรรมนักสืบสายลม

๓. โครงการพัฒนาความรูและทักษะผูเรียน
    - กิจกรรมสงเสริมการอานและการแสวงหาความรูดวยตนเอง
    - กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

๔. โครงการสงเสริมและเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูภายในสถานศึกษา



๘๓

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

    - กิจกรรมเรือนเพาะชําสงเสริมแหลงเรียนรู
    - กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียน

๕. โครงการยกระดับคุภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๖. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    - กิจกรรมนิเทศภายใน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาบุคคลากร
๗. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๘. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความเปนไทยและคานิยมที่พึงประสงค

       - กิจกรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
 - กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
 - กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

๙. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
 - กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ กิจกรรมกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัด

กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน



๘๔

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพ
แวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี 
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและ/หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม

๔.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และจัดสรรงบประมาณเพื่อให

มีอาคารสถานท่ีเพียงพอเหมาะสม มีการระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงสถานที่ตาง ๆ รอบโรงเรียนซึ่งไดแก 
หอประชุมโรงเรียน ลานหนาเสาธง (ลานโดม) สนามฟุตซอล และหองปฏิบัติการตาง ๆ ไดจัดหอง
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา อีกท้ังมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมเปนแหลงเรียนรู ตลอดจนถาน
ท่ีและเคร่ืองออกกําลังกายใหกับผูเรียน เปนตน

ผลการพัฒนา
มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา              

เต็มศักยภาพ ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม เนื่องดวย ไดมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม และเพียงพอตอความตองการของผูเรียน มีรั้วรอบสถานศึกษาท่ี
ปลอดภัย สถานท่ีจอดรถของคณะผูบริหาร ครู และผูที่มีติดตอสถานศึกษาอยางเปนสัดสวน ตลอดจน
สวนยอมแหลงเรียนรู สนามกีฬา พรอมทั้งอุปกรณกีฬา และอาคารเรียนเพียงพอเหมาะสม มีโครงการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย โครงการตรวจสุขภาพประจําป การทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลและแบบหมู
คณะการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรู หองเรียนและหองปฏิบัติการหองสมุด สื่อ 
อุปกรณ อํานวยความสะดวกเพียงพอสมบูรณ มีการจัดแหลงเรียนรู และใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

รองรอยการพัฒนา
โรงเรียนไดสงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนี้
๑. ปรับปรุงซอมอาคารสถานที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน



๘๕

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
๓. ปรับปรุงซอมแซมและจัดหาวัสดุประจําหองและเครื่องมือในการซอมบํารุง
๔. มีอาคารสถานท่ีอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัย ปรับปรุงหองน้ํา โรงอาหาร 
    สาธารณูปโภคพรอม
๕. มีหองพยาบาลที่สมบูรณ มีอุปกรณพรอมในการปฐมพยาบาล รวมทั้งเวชภัณฑเพียงพอ
    แกความตองการ
๖. ใหความรูดานสุขอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน
๗. โรงเรียนสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู และจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู โดยจัดหองสมุด
    ที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดจนจัดกาทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย
๘. จัดสภาพแวดลอมภายนอกใหเปนสวนหยอม ที่เปนแหลงเรียนรู สถานที่ออกกําลังกาย 
    มีการปรับปรุงที่จอดรถเพียงพอแกความตองการ มีการปรบปรุงลานโดมบริเวณหนา
    เสาธง เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมหนาเสาธงชวงเชา
๙. มีการปรับปรุงอาคารหอประชุมโรงเรียน โดยการปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุม

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
ทะนุบํารุงสวนท่ีมีอยูแลวไมใหเสื่อมสลายไป ระดมสรรพกําลังและงบประมาณเพ่ือสราง 

และพัฒนาใหมีอาคารที่เหมาะสม หองปฏิบัติการครบถวนสมบูรณเพิ่มขึ้น และใหอยูในสภาพดี สงเสริม
และพัฒนาแหลงเรียนรูใหเพียงพอ และทันสมัยเสมอ



๘๖

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๐.๕๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๐.๘

๐.๕๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๕

๕

๓

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดี

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา  
สถานศึกษาไดนําผลการประเมินภายในและผลการประเมินภายนอก มาดําเนินการวางแผน

รวมกันในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภายใตบริบทของสถานศึกษาสถานศึกษาและ
คํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนเปนหลักไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ท้ังดานบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน มีระบบสารสนเทศ ตลอดจนนําขอมูลสารสนเทศไป
ใชในการวางแผนจัดการศึกษาในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารท่ัวไปสถานศึกษาไดกําหนดความรับผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษามาวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาครูและนักเรียนใหสามารถใชศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็ม
ความสามารถ มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ผลการพัฒนา
มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม เนื่องจาก สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาที่มุงเนนให



๘๗

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผูเรียนมีคุณสมบัติและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครูและนักเรียนมีแนวทางใน
การพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด มีการบริหารงานในสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานโดยใชระบบขอมูลสารสนเทศจึงทําใหไดรับการประเมินคุณภาพภายในซึ่งผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยมทั้งนี้ไดใชผลการประเมินภายในและภายนอกไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึนและไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน

รองรอยการพัฒนา
๑. แผนกลยุทธประจําป งบประมาณ ๒๕๕๖
๒. แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ ๒๕๕๖
๓. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินภายใน
๖. รายงานประเมินภายใน

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
๑. จัดใหมีโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแยกออกมาโดยเฉพาะ 
๒. กําหนดโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาดานชุมชน ผูปกครอง และกรรมการ

สถานศึกษาใหชัดเจนทุกปการศึกษา
๓. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบหมวดหมูถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัยพรอม

ใชงาน



๘๘

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

ดานที่ ๓
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 
สนับสนนุใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถาน
ศึกษาครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ

๒.๕๐

๒.๕๐

๒.๕๐

๒.๓๐

๕

๔

ดีเยี่ยม

ดีมาก

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนมีความตระหนักในความสําคัญของการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เสริมสรางความ
พยายามในการดําเนินงานโดยจัดใหมีโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู ท่ีเก่ียวของไดแกโครงการความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการเสริมสราง
ความสัมพันธและความรวมมือในการบริการทางการศึกษาระหวางสถานศึกษากับองคกรอื่น โครงการ  
สงเสริมความรวมมือในการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ผลการพัฒนา
มาตรฐานท่ี ๑๓สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ท้ังนี้เน่ืองจาก สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา สถานศึกษากับครอบครัวตลอดจนชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของและ
ไดดําเนินโครงการจัดทําขอมูลพื้นฐานในเชิงแหลงวิทยาการเชน จัดทําวารสารสารสัมพันธราชวินิตบางแค
ปานขํา แผนพับประชาสัมพันธโรงเรียน ซ่ึงไดเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนจัดกิจกรรมโครงการที่ใหความรูและใหบริการชุมชนทั้งดานวิชาการ ดานบริการอาคาร
สถานที่ในการจัดกิจกรรมรวมกันหรือกิจกรรมชุมชน มีสนามกีฬาสําหรับเลนกีฬาออกกําลังกายรวมทั้ง
อุปกรณกีฬาและสื่อการสอนโครงการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในการใหบริการทาง
การศึกษาระหวางสถานศึกษากับองคกรอื่น โดยจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของกับ
สถานศึกษามีการประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการริเริ่มและความรวมมือในการการจัด



๘๙

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กิจกรรมรวมกันระหวางผูที่มีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษา ท้ังดานวิชาการ การจัดหางบประมาณเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธท้ังภายในและ       ภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อใหเกิดความสัมพันธและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

รองรอยการพัฒนา
สถานศึกษาไดสงเสริมใหมีการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู โครงการความเสมอภาค

ทางการศึกษา โครงการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในการบริการทางการศึกษาระหวาง
สถานศึกษากับองคกรอ่ืนโครงการสงเสริมความรวมมือในการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพอันเปนโครงการหลักโดยดําเนินกิจกรรมเปนงานและโครงการยอยดงันี้ 

๑. โครงการสงเสริมการเรียนดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียน
๒. โครงการหองสมุด ๓ D
๓. โครงการมุมอาเซียน
๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ
๖. โครงการสงเสริมพัฒนาอาคารสถานทีส่งเสริมแหลงเรียนรูในโรงเรียน
๗. โครงการแหลงเรียนรูสูชุมชน
๘. โครงการสงเสริมการอาน
๙. โครงการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือการใหบริการทางการศึกษาระหวาง

สถานศึกษากับองคกรอ่ืน
๑๐.โครงการสงเสริมเผยแพรศาสนาศิลปวัฒนธรรมไทย
๑๑.กิจกรรมสงเสริมประสานงานคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง   คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองครูและผูอุปการะโรงเรียน  
คณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียน

๑๒.โครงการสงเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
๑๓.โครงการประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
ควรสงเสริมความรวมมือในการสนับสนุนใหผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่

เก่ียวของไดแสวงหาความรูจากแหลงวิทยาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และจากองคกร
ภายนอกสูสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารระหวางองคกร
ภายใน ภายนอกและชุมชนอยางตอเนื่อง



๙๐

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

ดานที่๔
มาตรฐานดานอัตลักษณ

๑๐.๐๐ ๙.๐๕ ๔ ดมีาก

มาตรฐานท่ี ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวสัิยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ี
กําหนดข้ึน

๕.๐๐ ๔.๕๕ ๔ ดีมาก

๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ เอกลักษณ
และโครงการ / กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริม
อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานพัฒนา สงเสริมให
ผูเรียนและสถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณ
และเอกลักษณของสถานศึกษา

๓.๐๐

๒.๐๐

๒.๗๐

๑.๘๕

๔

๔

ดีมาก

ดีมาก

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ จัดทําโครงการกิจกรรมที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษา สงเสริมการใชเทคโนโลยี และการทํากิจกรรมในดานตางๆบนพ้ืนฐานของการมี
คุณธรรม

ผลการพัฒนา
มาตรฐานท่ี ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น

ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีมาก ท้ังนี้เนื่องจาก จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนบุคคลที่
เรียกวา “คนดี” ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด รวมทํากิจกรรมในดานตาง ๆ 
บรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ จึงไดชื่อวา “คนดี ศรีราชวินิต”

รองรอยการพัฒนา
สถานศึกษาไดกําหนดปรัชญาวา “อุดมวิชา ศรัทธาคุณธรรม กิจกรรมเสริมสง” สถานศึกษา

ไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน คือ โครงการเครือขายคนทําดี ศรีราชวินิต ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย เทิดทูน
สถาบัน กตัญู กิจกรรมนําสูการเรียนรู และกลยุทธของโรงเรียนคือพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ
กระบวนการจัดการเรียนรู พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคลองกับปรัชญาวา 
อุดมวิชา ศรัทธาคุณธรรม กิจกรรมเสริมสง โดยสถานศึกษาไดจัดตั้งชมรมจิตอาสา ใหผูเรียนสมัครเปน
สมาชิกของชุมนุมกิจกรรม สคบ. และ อย.นอย ซึ่งพบวากิจกรรมของชมรม สคบ. และ อย.นอย สงผลให
กิจกรรม อย.นอย ไดรับรางวัล โครงงานดีเดนดานสุขภาพป ๒๕๕๖ และอบรมโรงเรียนแกนนํา สคบ. 
ของสมาคมคุมครองผูบริโภค โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําเปนโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียน   
ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษา สามารถเขาเรียนไดทุกคนโดยไมตองสอบคัดเลือก โรงเรียนราชวินิตบางแค
ปานขํา ไดเปดสอนตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ วิชาการมีแผนการสอนคณิต–วิทย ,แผนการสอนคณิต–
อังกฤษ ,แผนการสอนคณิต–ภาษาจีน, แผนการสอนไทย–สังคม นอกจากนี้ยังมีชมรมเสริมหลักสูตร และ



๙๑

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

สามารถรับผูเรียนในเขตบริการไดทุกคนที่มาสมัครเรียน มีผูเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแลวไปเขาเรียน
ตอสถาบันอุดมศึกษาไดรอยละ ๙๐ ในปการศึกษาที่ผานมา อีกรอยละ ๑๐ ชวยครอบครัวประกอบอาชีพ  
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํายังเนนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในปการศึกษา 
๒๕๕๖ มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาตรีไดรอยละ ๙๐ ของผูเขาสอบ สรุปไดวาผลการพัฒนาใหบรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีมาก
            ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองคกรภายนอก รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปกําหนดยุทธศาสตร จุดเนน “รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ” และมีจุดเดนดานกีฬาและ
มีจิตสาธารณะ มีการประชุมวางแผนแตงตั้งคณะกรรมการมอบหมายงาน ใหรับผิดชอบ มีการปฏิบัติตาม
โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามจุดเนน จุดเดน นักเรียนรวมแขงขันไดรับรางวัลทางดาน
วิชาการดีเดน เชนรางวัลตอบปญหาสาระความรูทั่วไป รางวัลการแขงขันทักษะพ้ืนฐานดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย แขงขันแตงกลอนสุภาพ แขงขันเรียงความ แขงขันตอบ
ปญหาเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดมารยาทไทย ชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษารุนอายุ ๑๖ ป และ    
ฟุตซอลเยาวชนระดับประเทศหลายรายการ เปนตน การดําเนินงานของสถานศึกษาผูบริหารใชหลักการมี
สวนรวม เปดโอกาสใหครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามแผนกลยุทธ สถานศึกษาจัดใหมี
โครงการและกิจกรรม เชน โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสอบ
ธรรมศึกษา กิจกรรมพี่ชวยนอง กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมทําความดี กิจกรรมคายพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน บุคลากรในสถานศึกษาใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
รอยละ ๘๐ ผูที่มีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจรอยละ ๙๐ สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนนจุดเดน
ตามที่กําหนด ไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอกสถานศึกษาวา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําเปน
โรงเรียนที่มีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมที่โดดเดน สรุปไดวาผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีมาก

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
ทุกฝาย/หมวด/งาน จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของผูเรียน    

ทุกคน นําเทคโนโลยีที่แปลกใหมทันตอยุคสมัยมาใชในการทํากิจกรรมใหมากขึ้น



๙๒

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนา
ผูเรียนตามเอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (รักความเปน
ไทย กาวไกลสูสากล)

๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔ ดีมาก

๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา สงเสริมและ
อนุรักษความเปนไทย
๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการเตรียมความพรอม
ของผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก

๓.๐๐

๒.๐๐

๒.๘๐

๑.๗๐

๔

๓

ดีมาก

ดี

วิธีการพัฒนา  
๑. สงเสริมใหมีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่ออนุรักษความเปนไทย มีความมั่นใจและ

กลาแสดงออกอยางเหมาะสม เกิดความรักและความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ
๒. จัดสอนภาษาตางประเทศโดยเจาของภาษา ถายทอดความรูดานทักษะการฟง การพูด 

การอานและการเขียน ใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการพัฒนา
๑. นักเรียนเกิดความตระหนัก  เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในความเปนไทย ชวยกันอนุรักษ

เอกลักษณของชาติใหดํารงอยูตลอดไป
๒. นักเรียนมีความรูในการใชภาษาที่สองไดอยางดี เตรียมความพรอมการเขาสูประชาคม

อาเซียน และสามารถปรับตัวตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเขาเขาสูประชาคมอาเซียน

รองรอยการพัฒนา
สรุปผลโครงการ  สรุปผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ  

ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหนักเรียนรักความเปนไทย พัฒนาสงเสริมศักยภาพของนักเรียนในดานตาง ๆ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหเปนพลเมืองดี พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก



๙๓

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐาน/
ตัวบงช้ี

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

ดานที่ ๕
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๔ ดมีาก

มาตรฐานที่ ๑๖  การจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา
ใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๔ ดีมาก

๑๖.๑  จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
๑๖.๒  ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

๓.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๑.๖๐

๕

๓

ดีเยี่ยม

ดี

วิธีการพัฒนา
 โรงเรียนกําหนดแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ชัดเจนวาควรพัฒนาดาน
บริหารและการจัดการ แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูและไดสงเสริมใหมีการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ อันเปนโครงการหลักไดแกโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน และไดดําเนินโครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ผลการพัฒนา
ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมประชาธิปไตยและเอกลักษณไทยประกอบไปดวยกิจกรรม

ตาง ๆ มากมาย และที่โดดเดนและเปนที่ยอมรับคือชมรมจิตอาสา กิจกรรมชมรม สคบ. และ อย.นอย     
มีการเก็บตัวอยางทดสอบหาสารพิษจากอาหารใหความรูเรื่องสารพิษท่ีปนมากับอาหารในโรงเรียน    
ขยายผลใหความรูแก ผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียนเครือขาย เชน โรงเรียนวัดมวง โรงเรียนวัดพรหม
สุวรรณสามัคคี ฯลฯ โครงการเสริมสรางและพัฒนาอนามัยสวนบุคคลดําเนินการใหความรู เรื่อง          
การปองกันไขหวัด ๒๐๐๙ และกิจกรรมการออกกําลังกาย ขยายความรูแกเพื่อนในโรงเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําน้ํายาลางมือ การลางมือที่ถูกวิธี การใชหนากากอนามัยปองกัน
โรคโครงการใชสื่อการเรียนการสอนจากโปรแกรม Geometer Sketchpad (GSP) เรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิตความเทากันทุกประการเสนขนาน แผนภูมิรูปวงกลม ทฤษฎีพีทาโกรัส คูลําดับและกราฟ  
ความนาจะเปน ลําดับและอนุกรม และสถิติเบื้องตน ใชสื่อจากโปรแกรม GSP ผลการใชสื่อการเรียนการ
สอน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับ ขยายผลไปยังโรงเรียนเครือขาย โดยเชิญครูผูสอน
คณิตศาสตร มาอบรมเชิงปฏิบัติการเปนระยะและกลับไปพัฒนาการสอนจํานวน ๒๐ โรงเรียนผลการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึนโดยภาพรวมอยูในระดับคุณภาพดีมาก



๙๔

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

รองรอยการพัฒนา
ผูบริหาร ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ประชุมรวมกันกําหนดโครงการ

พิเศษท้ัง ๓ โครงการเพ่ือเปนแนวทางในการในการพัฒนาผูเรียนไปในทิศทางเดียวกัน มีการควบคุม 
กํากับ ติดตามและนิเทศโดยผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา มีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการเปนประจําทุกป

แนวทางการพัฒนาในปตอไป
ควรสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทัง้ผูท่ีเก่ียวของไดแสวงหาแนวทางใน

การจัดทําโครงการพิเศษตางๆ  โดยศึกษาความรูจากแหลงวิทยาการทั้งภายใน และจากองคกรภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อใหไดโครงการของโรงเรียนที่โดดเดนสามารถขยายผลไปสูชุมชนเครือขายและองคกร
ภายนอกตอไป

    ๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คะแนน

เต็ม
คะแนนที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลผล

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ

๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม

มาต ร ฐ าน ท่ี  ๒  ผู เ รี ย น มี คุณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

๕.๐๐ ๔.๓๔ ๓ ดี

มาตรฐานท่ี ๓ ผู เ รียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๔ ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค    
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

๕.๐๐ ๔.๐๕ ๓ ดี

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร

๕.๐๐ ๓.๕๖ ๒ พอใช

มาตรฐานท่ี ๖ ผู เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ
สุจริต

๕.๐๐ ๔.๔๔ ๓ ดี

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน า ท่ีอย า ง มีประสิทธิภาพและเ กิด
ประสิทธิผล

๑๐.๐๐ ๙.๓๕ ๔ ดีมาก



๙๕

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

   ๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (ตอ)

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คะแนน

เต็ม
คะแนนที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลผล

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล

๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ั น พ้ื น ฐ า น  และ ผู ป กค รอ ง  ชุ ม ช น
ปฏิบัติ งานตามบทบาทหนาท่ีอย างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๑๐สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

๑๐.๐๐ ๘.๒๕ ๓ ดี

มาตรฐานท่ี  ๑๑สถานศึกษามีการจั ด
สภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๑๒สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ี
กําหนดข้ึน

๕.๐๐ ๔.๕๕ ๔ ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๑๕สถานศึกษาดําเนินการ
พั ฒ น า ผู เ รี ย น ต า ม เ อ ก ลั ก ษ ณ ข อ ง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ (รักความเปนไทย กาวไกลสูสากล)

๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔ ดีมาก

มาตรฐานที่  ๑๖   การจัดโครงการ / 
กิจกรรมตามนโยบาย จุด เนน  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพ 
สูงขึ้น

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๔ ดีมาก

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๑.๔๓ ๔ ดีมาก



๙๖

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
   ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๕๖

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนที ่๑ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๓๑๘ ๑๕ ๔๗ ๔๒ ๕๘ ๓๕ ๓๕ ๒๗ ๕๙ ๑๒๑ ๓๘.๐๕

คณิตศาสตร ๓๑๖ ๓๘ ๙๗ ๓๙ ๒๘ ๓๗ ๒๖ ๑๙ ๓๒ ๗๗ ๒๔.๓๗

วิทยาศาสตร ๓๑๒ ๑๑ ๑๓๒ ๔๓ ๔๘ ๔๔ ๒๔ ๘ ๒ ๓๔ ๑๐.๙๐

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๓๑๒ ๒๗ ๙๑ ๕๕ ๓๗ ๓๔ ๒๓ ๒๒ ๒๓ ๖๘ ๒๑.๗๙

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๒๑ ๗ ๒๑ ๕๑ ๓๐ ๒๘ ๙๐ ๓๒ ๖๒ ๑๘๔ ๕๗.๓๒

ศิลปะ ๓๑๙ ๘ ๓ ๑๔ ๒๘ ๓๕ ๕๒ ๔๙ ๑๓๐ ๒๓๑ ๗๒.๔๑

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๓๒๐ ๘ ๑๕ ๒๖ ๕๒ ๔๒ ๖๘ ๔๔ ๖๕ ๑๗๗ ๕๕.๓๑

ภาษาตางประเทศ ๓๒๑ ๑๔ ๓๔ ๔๗ ๔๖ ๔๔ ๔๔ ๒๗ ๖๕ ๑๓๖ ๔๒.๓๗

รายวิชาเพิ่มเติม ๑,๒๘๑ ๑๖ ๘๙ ๘๓ ๑๓๙ ๑๘๒ ๒๐๐ ๓๔๒ ๒๓๐ ๗๗๒ ๖๐.๒๗



๙๗

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ (ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๓๒๐ ๒๖ ๒๙ ๓๐ ๔๘ ๔๐ ๔๓ ๓๑ ๗๓ ๑๔๗ ๔๕.๙๔

คณิตศาสตร ๓๒๐ ๖๗ ๘๒ ๕๐ ๓๔ ๒๖ ๒๖ ๒๒ ๑๓ ๖๑ ๑๙.๐๖

วิทยาศาสตร ๓๑๗ ๖๒ ๑๒๕ ๕๗ ๒๒ ๓๓ ๙ ๖ ๓ ๑๘ ๕.๖๘

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๓๑๖ ๓๓ ๕๖ ๔๔ ๕๗ ๓๕ ๓๑ ๒๒ ๓๘ ๔๖ ๑๔.๕๖

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๑๙ ๑๕ ๕ ๑๓ ๔๒ ๔๙ ๑๑๒ ๓๒ ๕๑ ๙๔ ๒๙.๔๗

ศิลปะ ๓๒๐ ๒๓ ๑๓ ๒๕ ๔๓ ๔๒ ๔๘ ๕๕ ๗๑ ๑๗๔ ๕๔.๓๘

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๓๑๕ ๑๙ ๒๗ ๒๐ ๓๓ ๕๕ ๕๘ ๓๘ ๖๕ ๑๖๑ ๕๑.๑๑

ภาษาตางประเทศ ๓๒๐ ๓๗ ๗๖ ๓๗ ๓๒ ๒๙ ๔๕ ๒๒ ๔๒ ๑๐๙ ๓๔.๐๖

รายวิชาเพิ่มเติม ๑,๒๘๐ ๕๒ ๗๗ ๑๑๑ ๑๘๕ ๑๑๕ ๒๔๓ ๑๕๒ ๓๔๕ ๗๔๐ ๕๗.๘๑



๙๘

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ (ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๖๔ ๕ ๖๙ ๔๓ ๖๑ ๒๑ ๓๒ ๑๕ ๑๘ ๖๕ ๒๔.๖๒

คณิตศาสตร ๒๖๓ ๑๘ ๕๓ ๓๔ ๓๘ ๔๙ ๒๙ ๒๐ ๒๒ ๗๑ ๒๗.๐๐

วิทยาศาสตร ๒๖๐ ๑๙ ๙๐ ๕๒ ๔๗ ๓๑ ๑๓ ๔ ๔ ๒๑ ๘.๐๘

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๖๐ ๘ ๗ ๒๖ ๗๕ ๕๘ ๕๒ ๑๙ ๑๕ ๘๖ ๓๓.๐๘

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๖๓ ๑๐ ๒๑ ๑๙ ๒๕ ๒๘ ๔๓ ๓๖ ๘๑ ๑๖๐ ๖๐.๘๔

ศิลปะ ๒๖๕ ๑๔ ๑๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๔๒ ๔๙ ๖๐ ๑๕๑ ๕๖.๙๘

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๖๕ ๖ ๖ ๑๘ ๔๓ ๓๑ ๕๗ ๕๑ ๕๓ ๑๖๑ ๖๐.๗๕

ภาษาตางประเทศ ๒๖๖ ๓ ๑๓ ๔๑ ๔๔ ๕๙ ๓๖ ๓๙ ๓๑ ๑๐๖ ๓๙.๘๕

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๓๑ ๓๔ ๗๙ ๑๑๖ ๑๔๐ ๑๔๘ ๑๔๙ ๖๓ ๑๐๒ ๓๑๔ ๓๗.๗๙



๙๙

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ (ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๖๖ ๒๙ ๗๑ ๓๒ ๕๐ ๓๓ ๒๔ ๑๓ ๑๔ ๕๑ ๑๙.๑๗

คณิตศาสตร ๒๖๗ ๓๗ ๘๓ ๓๕ ๓๒ ๒๓ ๒๑ ๒๐ ๑๖ ๕๗ ๒๑.๓๕

วิทยาศาสตร ๒๖๓ ๓๗ ๒๒ ๓๐ ๕๔ ๔๙ ๔๗ ๒๒ ๒ ๗๑ ๒๗.๐๐

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๖๐ ๓๕ ๗ ๓๕ ๖๙ ๓๘ ๒๔ ๒๗ ๒๕ ๗๖ ๒๙.๒๓

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๖๒ ๒๖ ๑๒ ๑๐ ๑๗ ๑๘ ๓๑ ๕๐ ๙๘ ๑๗๙ ๖๘.๓๒

ศิลปะ ๒๖๓ ๑๕ ๓ ๙ ๒๓ ๓๐ ๕๖ ๔๓ ๘๔ ๑๘๓ ๖๙.๕๘

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๖๔ ๑๙ ๑๓ ๒๓ ๕๕ ๕๒ ๖๒ ๒๔ ๑๖ ๑๐๒ ๓๘.๖๔

ภาษาตางประเทศ ๒๖๖ ๑๗ ๔ ๑๗ ๒๙ ๕๔ ๕๗ ๕๗ ๓๑ ๑๔๕ ๕๔.๕๑

รายวิชาเพิ่มเติม ๕๓๕ ๔๘ ๖๓ ๓๙ ๗๓ ๗๖ ๗๓ ๖๙ ๙๔ ๒๓๖ ๔๔.๑๑



๑๐๐

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖(ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๓๘ ๑ ๔๐ ๓๓ ๔๓ ๔๕ ๓๒ ๒๘ ๑๖ ๗๖ ๓๑.๙๓

คณิตศาสตร ๒๓๗ ๒ ๖๒ ๑๖ ๓๖ ๒๖ ๓๒ ๑๗ ๔๖ ๙๕ ๔๐.๐๘

วิทยาศาสตร ๒๓๗ ๒ ๒๕ ๑๓ ๓๒ ๔๔ ๔๙ ๓๕ ๓๗ ๑๒๑ ๕๑.๐๕

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๓๗ ๓ ๖๑ ๑๘ ๑๙ ๑๘ ๒๕ ๒๘ ๖๕ ๑๑๘ ๔๙.๗๙

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๓๗ ๑ ๑๐ ๑๕ ๒๑ ๓๒ ๓๗ ๕๐ ๗๑ ๑๕๘ ๖๖.๖๗

ศิลปะ ๒๓๘ ๓ ๑๒ ๘ ๑๓ ๓๒ ๓๗ ๕๐ ๘๓ ๑๗๐ ๗๑.๔๓

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๓๙ ๒ ๓๘ ๔๗ ๒๑ ๓๗ ๕๖ ๓๔ ๔ ๙๔ ๓๙.๓๓

ภาษาตางประเทศ ๒๓๖ ๔ ๕๐ ๔๔ ๔๖ ๔๐ ๒๓ ๑๑ ๑๘ ๕๒ ๒๒.๐๓

รายวิชาเพิ่มเติม ๗๐๓ ๒๕๑ ๘๐ ๘๓ ๑๐๒ ๗๑ ๔๔ ๖๗ ๕ ๗๐๓ ๑๐๐.๐๐



๑๐๑

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖(ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๓๖ ๗ ๕๔ ๓๓ ๓๐ ๒๒ ๒๘ ๒๔ ๓๘ ๙๐ ๓๘.๑๔

คณิตศาสตร ๒๓๗ ๙ ๙๙ ๒๐ ๒๐ ๒๒ ๒๕ ๒๓ ๑๙ ๖๗ ๒๘.๒๗

วิทยาศาสตร ๒๓๓ ๕ ๘๑ ๑๔ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๔ ๓๔ ๘๓ ๓๕.๖๒

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๓๗ ๑๑ ๖๔ ๑๖ ๒๓ ๒๙ ๒๙ ๒๘ ๓๗ ๙๔ ๓๙.๖๖

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๓๗ ๙ ๒๓ ๑๐ ๒๔ ๒๕ ๒๕ ๓๑ ๙๐ ๑๔๖ ๖๑.๖๐

ศิลปะ ๒๓๘ ๕ ๐ ๕ ๑๕ ๑๘ ๒๙ ๔๖ ๑๒๐ ๑๙๕ ๘๑.๙๓

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๓๙ ๙ ๔๓ ๓๒ ๓๗ ๖๔ ๓๑ ๒๓ ๐ ๕๔ ๒๒.๕๙

ภาษาตางประเทศ ๒๓๙ ๘ ๓๕ ๔๕ ๔๕ ๕๔ ๒๕ ๗ ๑๕ ๔๗ ๑๙.๖๗

รายวิชาเพิ่มเติม ๗๐๖ ๕ ๒๕ ๓๓ ๖๒ ๖๔ ๑๐๑ ๑๒๑ ๒๙๕ ๕๑๗ ๗๓.๒๓



๑๐๒

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖(ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๕๙ ๒๕ ๘๕ ๔๓ ๔๔ ๒๐ ๒๖ ๑๓ ๓ ๔๒ ๑๖.๒๒

คณิตศาสตร ๒๕๙ ๒๗ ๙๗ ๒๐ ๓๒ ๑๙ ๒๗ ๑๕ ๒๒ ๖๔ ๒๔.๗๑

วิทยาศาสตร ๒๕๙ ๑๕ ๖๒ ๔๙ ๕๔ ๓๓ ๒๑ ๑๐ ๑๕ ๔๖ ๑๗.๗๖

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๕๑๘ ๒๙ ๑๐๕ ๔๖ ๗๘ ๕๓ ๕๑ ๓๙ ๑๑๗ ๒๐๗ ๓๙.๙๖

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๕๙ ๑๐ ๑๔ ๒๑ ๒๙ ๓๘ ๕๐ ๗๕ ๒๒ ๑๔๗ ๕๖.๗๖

ศิลปะ ๒๕๘ ๑๒ ๒ ๑๘ ๑๙ ๒๕ ๒๖ ๒๑ ๑๓๕ ๑๘๒ ๗๐.๕๔

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๕๕ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒๘ ๔๕ ๙๒ ๘๖ ๒๒๓ ๘๗.๔๕

ภาษาตางประเทศ ๒๕๙ ๑๙ ๕๙ ๖๑ ๔๖ ๓๕ ๑๘ ๑๐ ๑๑ ๓๙ ๑๕.๐๖

รายวิชาเพิ่มเติม ๑,๔๙๔ ๖๗ ๑๔๑ ๑๖๙ ๒๑๒ ๒๔๖ ๒๕๘ ๑๕๔ ๒๔๗ ๑,๔๙๔ ๑๐๐.๐๐



๑๐๓

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖(ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรียนที ่๒ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๕๘ ๑๖ ๑๘ ๓๓ ๕๑ ๕๔ ๔๒ ๓๘ ๖ ๘๖ ๓๓.๓๓

คณิตศาสตร ๒๕๗ ๔๑ ๖๒ ๒๙ ๒๘ ๒๘ ๑๙ ๒๔ ๒๖ ๖๙ ๒๖.๘๕

วิทยาศาสตร ๒๖๐ ๒๒ ๔๘ ๓๙ ๕๕ ๔๙ ๑๕ ๒๐ ๑๒ ๔๗ ๑๘.๐๘

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๕๑๐ ๔๒ ๙๔ ๑๙ ๒๙ ๖๙ ๙๓ ๖๖ ๙๘ ๒๕๗ ๕๐.๓๙

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๖๐ ๑๗ ๐ ๐ ๘ ๔๙ ๙๒ ๖๑ ๓๓ ๑๘๖ ๗๑.๕๔

ศิลปะ ๒๖๐ ๑๙ ๒ ๔ ๑๖ ๓๗ ๖๓ ๓๙ ๘๐ ๑๘๒ ๗๐.๐๐

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๖๐ ๑๗ ๑ ๑๐ ๑๙ ๔๗ ๗๕ ๕๐ ๔๑ ๑๖๖ ๖๓.๘๕

ภาษาตางประเทศ ๒๕๙ ๓๑ ๔๘ ๖๐ ๓๗ ๔๕ ๑๕ ๔ ๑๙ ๓๘ ๑๔.๖๗

รายวิชาเพิ่มเติม ๑,๔๖๕ ๙๙ ๑๗๙ ๑๕๒ ๑๖๖ ๒๘๙ ๒๔๘ ๑๔๖ ๑๘๖ ๑,๔๖๕ ๑๐๐.๐๐



๑๐๔

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖(ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๕๑ ๒ ๕๘ ๔๐ ๔๒ ๔๓ ๔๗ ๑๓ ๖ ๖๖ ๒๖.๒๙

คณิตศาสตร ๒๔๐ ๑๔ ๕๖ ๔๔ ๔๐ ๒๒ ๒๒ ๑๖ ๒๖ ๖๔ ๒๖.๖๗

วิทยาศาสตร ๒๔๓ ๗ ๕๖ ๒๙ ๒๕ ๓๑ ๖๓ ๗ ๒๕ ๙๕ ๓๙.๐๙

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๔๓ ๑๑ ๑๐ ๘ ๑๔ ๑๕ ๒๕ ๕๐ ๑๑๐ ๑๘๕ ๗๖.๑๓

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๔๓ ๑๒ ๘ ๗ ๑๐ ๓๐ ๓๔ ๕๔ ๘๘ ๑๗๖ ๗๒.๔๓

ศิลปะ ๒๔๓ ๗ ๐ ๐ ๕ ๙ ๒๘ ๘๔ ๑๑๐ ๒๒๒ ๙๑.๓๖

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๔๓ ๑๒ ๖ ๒ ๖ ๑๒ ๓๓ ๑๖ ๑๕๖ ๒๐๕ ๘๔.๓๖

ภาษาตางประเทศ ๒๔๓ ๑๐ ๒๙ ๓๓ ๕๗ ๔๗ ๓๒ ๑๘ ๑๗ ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐

รายวิชาเพิ่มเติม ๑,๕๔๒ ๔๖ ๑๓๕ ๑๔๖ ๒๐๗ ๒๕๓ ๒๙๑ ๑๔๑ ๓๒๓ ๑,๕๔๒ ๑๐๐.๐๐



๑๐๕

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖(ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๕๒ ๑๗ ๒๗ ๓๐ ๕๓ ๕๐ ๓๗ ๒๖ ๑๒ ๗๕ ๒๙.๗๖

คณิตศาสตร ๒๓๙ ๓๐ ๔๘ ๓๓ ๒๐ ๓๑ ๒๕ ๒๐ ๓๒ ๗๗ ๓๒.๒๒

วิทยาศาสตร ๒๓๙ ๑๐ ๘ ๕๖ ๖๘ ๕๕ ๓๔ ๘ ๐ ๔๒ ๑๗.๕๗

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๓๙ ๑๔ ๑๐ ๘ ๑๐ ๑๓ ๒๖ ๔๘ ๑๑๐ ๑๘๔ ๗๖.๙๙

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๔๓ ๑๑ ๒ ๒ ๒ ๗ ๑๒ ๓๑ ๑๗๖ ๒๑๙ ๙๐.๑๒

ศิลปะ ๒๔๓ ๑๔ ๗ ๙ ๑๑ ๖ ๑๙ ๒๔ ๑๕๓ ๑๙๖ ๘๐.๖๖

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๔๓ ๑๒ ๒ ๐ ๙ ๘ ๑๙ ๓๓ ๑๖๐ ๒๑๒ ๘๗.๒๔

ภาษาตางประเทศ ๒๔๓ ๑๐ ๓๐ ๓๑ ๕๘ ๓๒ ๓๗ ๑๖ ๒๙ ๘๒ ๓๓.๗๔

รายวิชาเพิ่มเติม ๑,๕๕๐ ๕๗ ๑๔๒ ๘๑ ๒๘๐ ๓๐๖ ๒๐๒ ๑๗๗ ๓๐๕ ๑,๕๕๐ ๑๐๐.๐๐



๑๐๖

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖(ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๔๙ ๐ ๕๘ ๔๐ ๔๒ ๔๓ ๔๗ ๑๓ ๖ ๖๖ ๒๖.๕๑

คณิตศาสตร ๒๕๐ ๒ ๓๙ ๔๐ ๓๖ ๕๒ ๔๐ ๒๕ ๑๖ ๘๑ ๓๒.๔๐

วิทยาศาสตร ๘๕ ๑ ๑๑ ๑๖ ๑๘ ๑๔ ๑๓ ๖ ๖ ๒๕ ๒๙.๔๑

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๕๔ ๒ ๑๐ ๑๙ ๒๗ ๖๕ ๕๖ ๔๓ ๓๒ ๑๓๑ ๕๑.๕๗

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๔๘ ๓ ๑๐ ๖ ๓ ๑๖ ๒๑ ๒๖ ๑๖๓ ๒๑๐ ๘๔.๖๘

ศิลปะ ๒๕๒ ๒ ๙ ๙ ๘ ๘ ๑๘ ๑๖ ๑๘๒ ๒๑๖ ๘๕.๗๑

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๖๒ ๓ ๑๕ ๖ ๖ ๑๖ ๔๗ ๑๐๐ ๖๙ ๒๑๖ ๘๒.๔๔

ภาษาตางประเทศ ๒๖๒ ๒ ๒๓ ๓๖ ๖๐ ๖๖ ๓๙ ๑๘ ๑๘ ๗๕ ๒๘.๖๓

รายวิชาเพิ่มเติม ๑,๔๑๒ ๒๒ ๙๘ ๑๔๒ ๑๘๒ ๒๔๗ ๒๗๒ ๒๘๙ ๑๖๐ ๑,๔๑๒ ๑๐๐.๐๐



๑๐๗

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖(ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
คน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นักเรียน

ที่ได
ระดับ ๓

   ขึ้นไป

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๔๙ ๐ ๔๗ ๒๘ ๕๙ ๔๒ ๓๗ ๒๐ ๑๖ ๗๓ ๒๙.๓๒

คณิตศาสตร ๒๔๗ ๐ ๕๗ ๓๗ ๒๕ ๕๕ ๔๖ ๑๗ ๑๐ ๗๓ ๒๙.๕๕

วิทยาศาสตร ๘๕ ๐ ๘ ๑๑ ๒๓ ๑๙ ๑๐ ๗ ๗ ๒๔ ๒๘.๒๔

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๔๗ ๐ ๒๓ ๓๕ ๕๘ ๔๘ ๓๕ ๑๘ ๓๐ ๘๓ ๓๓.๖๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๔๘ ๐ ๔ ๒ ๙ ๑๔ ๔๕ ๒๖ ๑๔๘ ๒๑๙ ๘๘.๓๑

ศิลปะ ๒๔๗ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๒๐ ๘๕ ๑๓๘ ๒๔๓ ๙๘.๓๘

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๒๔๘ ๐ ๒๐ ๑๕ ๗ ๑๕ ๑๑๕ ๕๒ ๒๔ ๑๙๑ ๗๗.๐๒

ภาษาตางประเทศ ๒๖๒ ๐ ๒๕ ๓๖ ๖๑ ๓๗ ๕๒ ๒๔ ๒๗ ๑๐๓ ๓๙.๓๑

รายวิชาเพิ่มเติม ๑,๔๓๕ ๑ ๑๓๖ ๑๖๑ ๒๔๓ ๒๐๖ ๓๙๖ ๑๘๗ ๑๔๑ ๑,๔๓๕ ๑๐๐.๐๐



๑๐๘

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา ๒๕๕๖

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวน/รอยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง

คณิตศาสตร ๒๒๗ ๒๒.๗๕ ๘.๑๗ ๒๒.๗๕ ๑๓๐/๕๗.๒๗
ภาษาไทย ๒๒๗ ๔๒.๕๗ ๑๑.๕๙ ๔๒.๕๙ ๑๒๓/๕๔.๑๙
วิทยาศาสตร ๒๒๔ ๓๓.๗๗ ๖.๐๑ ๓๓.๗๗ ๑๓๙/๖๒.๐๕
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๒๔ ๓๖.๖๒ ๑๐.๑๘ ๓๖.๖๒ ๑๓๓/๕๙.๓๘

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๒๔ ๕๖.๕๕ ๑๑.๑๙ ๕๖.๕๕ ๑๕๐/๖๖.๙๖
ศิลปะ ๒๒๔ ๔๑.๔๓ ๙.๕๖ ๔๑๔๓ ๑๔๑/๖๒.๙๕
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๒๔ ๔๑.๑๘ ๑๒.๗๔ ๔๑.๑๘ ๑๕๓/๖๘.๓๐
ภาษาตางประเทศ ๒๒๗ ๒๗.๒๗ ๖.๙๓ ๒๗.๒๗ ๑๕๐/๖๖.๐๘

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวน/รอยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง

คณิตศาสตร ๒๔๒ ๑๘.๒๑ ๑๐.๓๖ ๑๘.๒๑ ๑๒๘/๕๒.๘๙
ภาษาไทย ๒๔๑ ๔๖.๔๐ ๑๔.๓๗ ๔๖.๔๐ ๑๕๑/๖๒.๖๖
วิทยาศาสตร ๒๔๑ ๒๘.๘๓ ๘.๐๗ ๒๘.๘๓ ๑๔๒/๕๘.๙๒
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๔๒ ๓๑.๓๖ ๗.๐๙ ๓๑.๓๖ ๑๓๐/๕๓.๗๒

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๔๑ ๖๑.๙๙ ๑๐.๐๗ ๖๑.๙๙ ๑๕๑/๖๒.๖๖
ศิลปะ ๒๔๑ ๒๘.๗๘ ๘.๗๓ ๒๘.๗๘ ๑๓๘/๕๗.๒๖
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๔๑ ๔๖.๗๐ ๑๒.๕๒ ๔๖.๗๐ ๑๖๕/๖๘.๔๖
ภาษาตางประเทศ ๒๔๒ ๒๒.๔๓ ๗.๙๙ ๒๒.๔๓ ๑๓๐/๕๓.๗๒



๑๐๙

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น  ปการศึกษา  ๒๕๕๖

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี

คณิตศาสตร ๒๔๑ ๓๐.๐๐ ๓.๐๖ ๓๓.๒๘ ๒๒.๘๒ ๗๖.๓๕ ๐.๒๓
ภาษาไทย ๒๔๑ ๓๗.๕๘ ๙.๑๘ ๓๔.๑๖ ๒๔.๔๘ ๗๔.๒๗ ๑.๒๔
วิทยาศาสตร ๒๓๓ ๒๘.๕๖ ๘.๖๐ ๓๕.๗๐ ๔๑.๒๐ ๕๖.๒๒ ๒.๕๘
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๓๓ ๑๔.๔๔ ๕.๒๐ ๓๖.๑๑ ๓๓.๔๘ ๖๔.๘๑ ๑.๗๒

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๓๓ ๓๖.๓๘ ๑๑.๓๕ ๔๕.๔๘ ๓๙.๐๖ ๕๘.๘๐ ๒.๑๕
ศิลปะ ๒๓๓ ๑๐.๕๗ ๔.๑๔ ๔๒.๒๘ ๔๕.๙๒ ๕๒.๗๙ ๑.๒๙
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๓๓ ๑๑.๔๕ ๔.๒๙ ๓๘.๑๕ ๓๗.๓๔ ๕๖.๖๕ ๖.๐๑
ภาษาตางประเทศ ๒๔๑ ๑๐.๙๔ ๔.๐๒ ๒๗.๓๔ ๗.๐๕ ๙๑.๒๙ ๑.๖๖

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี

คณิตศาสตร ๒๑๒ ๘.๖๗ ๒.๗๑ ๒๘.๙๐ ๑๒.๒๖ ๘๖.๗๙ ๐.๙๔
ภาษาไทย ๒๑๒ ๓๗.๕๐ ๗.๗๙ ๓๔.๐๙ ๒๕.๐๐ ๗๔.๕๓ ๐.๔๗
วิทยาศาสตร ๒๑๘ ๒๕.๕๘ ๑๑.๗๖ ๓๑.๙๘ ๓๑.๖๕ ๖๖.๙๗ ๑.๓๘
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๑๘ ๑๓.๑๕ ๖.๓๙ ๓๒.๘๗ ๓๘.๕๓ ๖๐.๐๙ ๑.๓๘

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙๐ ๔๓.๗๑ ๘.๑๑ ๕๔.๖๓ ๑๙.๔๗ ๗๘.๔๒ ๒.๑๑
ศิลปะ ๑๙๐ ๑๑.๖๒ ๒.๘๑ ๔๖.๔๘ ๑๑.๕๘ ๘๑.๐๕ ๗.๓๗
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๙๐ ๑๕.๘๓ ๔.๓๑ ๕๒.๗๕ ๒๒.๑๑ ๗๕.๒๖ ๒.๖๓
ภาษาตางประเทศ ๒๑๒ ๑๑.๒๖ ๓.๐๙ ๒๘.๑๖ ๒๐.๗๕ ๗๙.๒๕ ๐.๐๐



๑๑๐

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ปการศึกษา  ๒๕๕๖

ดานชั้น
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด
จํานวน(รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓๑๕ ๑๔๗/๔๖.๗๘ ๑๔๘/๔๖.๙๑ ๑๘/๕.๕๗ ๒/๐.๗๕
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๖๐ ๗๘/๒๙.๙๔ ๑๕๒/๕๘.๔๐ ๒๙/๑๑.๒๓ ๑/๐.๔๐
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๓๙ ๘๗/๓๖.๓๑ ๑๒๗/๕๓.๑๔ ๒๔/๑๐.๔๙ ๑/๐.๐๖
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๒๖๐ ๑๓๒/๕๐.๖๐ ๑๐๗/๔๑.๐๕ ๑๗/๖.๔๙ ๔/๑.๘๖
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๒๕๒ ๑๐๗/๔๒.๖๓ ๑๒๙/๕๑.๑๖ ๑๑/๔.๒๙ ๓/๑.๒๙
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๒๕๐ ๑๑๘/๔๗.๓๓ ๑๒๓/๔๙.๓๙ ๘/๓.๑๕ ๑/๐.๑๓

รวม ๑,๕๗๖ - - - -
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๔๒.๓๑ ๕๐.๐๒ ๖.๘๙ ๐.๗๘

๓.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ปการศึกษา  ๒๕๕๖

ระดับช้ัน
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด
จํานวน(รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓๑๕ ๘๕/๒๗.๐๙ ๑๘๘/๕๙.๕๕ ๓๘/๑๒.๐๓ ๔/๑.๓๓
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๖๐ ๗๗/๒๙.๗๑ ๑๓๔/๕๑.๔๑ ๔๗/๑๗.๘๙ ๒/๐.๙๙
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๓๙ ๗๕/๓๑.๔๑ ๑๒๙/๕๓.๘๕ ๓๔/๑๔.๗๑ ๑/๐.๐๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๒๖๐ ๙๓/๓๕.๘๒ ๑๓๑/๕๐.๕๒ ๓๑/๑๑.๖๗ ๕/๑.๙๙
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๒๕๒ ๙๒/๓๖.๕๗ ๑๒๙/๕๑.๐๖ ๒๘/๑๑.๐๓ ๓/๑.๓๔
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๒๕๐ ๑๐๖/๔๒.๓๗ ๑๒๙/๕๑.๕๔ ๑๔/๕.๐๖ ๑/๐.๑๑

รวม ๑,๕๗๖ - - - -
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๓๓.๙๕ ๕๓.๐๐ ๑๒.๐๘ ๐.๙๗

๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๕๖

ระดับช้ัน
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด
จํานวน(รอยละของนักเรียน)

ผาน ไมผาน
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓๑๕ ๓๐๖/๙๗.๑๔ ๙/๒.๘๖
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๖๐ ๒๔๖/๙๔.๖๒ ๑๔/๕.๓๘
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๓๙ ๒๓๑/๙๖.๖๕ ๘/๓.๓๕
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๒๖๐ ๒๕๗/๙๘.๘๕ ๓/๑.๑๕
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๒๕๒ ๒๔๘/๙๘.๔๒ ๑/๑.๕๘
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๒๕๐ ๒๔๖/๙๘.๔๐ ๔/๑.๖๐

รวม ๑,๕๗๖ - -
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๙๗.๓๕ ๒.๖๕



๑๑๑

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน   ปการศึกษา  ๒๕๕๖

ดาน
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด

ผาน ไมผาน
จํานวน
นักเรียน

รอยละ
จํานวน
นักเรียน

รอยละ

๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร ๑,๕๗๘ ๑,๕๐๘ ๙๕.๖๒ ๗๐ ๔.๓๘
๒) ดานความสามารถในการคิด ๑,๕๗๘ ๑,๔๙๔ ๙๔.๖๙ ๘๔ ๕.๓๑
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา ๑,๕๗๘ ๑,๔๘๑ ๙๓.๙๐ ๙๗ ๖.๑๐
๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๑,๕๗๘ ๑,๔๘๙ ๙๔.๙๘ ๘๐ ๕.๐๒
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ๑,๕๗๘ ๑,๕๐๔ ๙๕.๓๓ ๗๔ ๔.๖๖

รวม ๗,๘๙๐ ๗,๔๘๕ - ๔๐๕ -
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ - ๙๔.๙๐ - ๕.๑๐
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๑. สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม

ผลการดําเนินงานในภาพรวม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในฝนรวมทั้งมาตรฐานของโรงเรียนวิถีพุทธและ
ท่ีสําคัญคือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในโครงการพระราชดําริจึงได
นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน อีกทั้งใชยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน สามารถสรุปผล
การดําเนินงานไดดังนี้

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรยีน
ในปการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําไดดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยมี

การวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการมีการจัดทําและดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตางๆ ตามแผนที่
วางไว ซึ่งไดปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
และตังบงชี้โดยอาศัยความรวมมือจากครู-อาจารย ผูเรียน ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองคณะกรรมการสมาคมผูปกครองครูและผูอุปการะฯและสมาคมศิษยเกา
และมูลนิธิเพื่อการศึกษา ในการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงครักความเปนไทย มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร มี
ศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผูเรียนนานาประเทศ มีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาข้ึน และ
สามารถเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ไดรับรางวัลดีเดนเปนที่ประจักษ ในระดับเขต
พื้นที่และระดับภาค จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนราช
วินิตบางแคปานขําในภาพรวมอยูในระดับดี

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา มีการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงาน

เพื่อสรางพลังขับเคลื่อนที่ดี มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งไดมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูโรงเรียนมาตรฐานสากลและการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานจัดสภาพแวดลอมและการบริการให
ผู เรียนไดมีการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพครู-อาจารยปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ

ตอนที่ ๔  สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช
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ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอน รูจักแสวงหาความรูเทคนิควิธีการใหมๆใจ
กวางยอมรับฟงความคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบันบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู และการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆภายในสถานศึกษาใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากรดวยหลักคุณธรรมจริยธรรมความคิดริเริ่ม การมีวิสัยทัศน
ความสามารถในการบริหารจัดการและการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารจัดโครงสรางระบบการ
บริหารงานพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจรมีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมกับ
สถานการณมีการสงเสริมและพัฒนาครูใหเปนผูท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพสงผลใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับดมีาก

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
การสรางสังคมแหงการเรียนรู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําไดสราง สงเสริม สนับสนุนให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูโดยมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูเกี่ยวของใหมีคุณภาพเทียบเทาสากลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของมีการใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในหลักสูตรสถานศึกษา จัดใหมีกิจกรรมนําความรูจากภายในโรงเรียนสู
ชุมชนเกิดความรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชนทําใหผลการดําเนินงานในดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูใน
ภาพรวมอยูในระดับดีเย่ียม

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน โดยผูบริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและองคกรภายนอกไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป กําหนด
ยุทธศาสตร จุดเนน “รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ”มีจุดเดนดานกีฬาและจิตสาธารณะ กิจกรรม
ชมรม สคบ.และอย.นอย มีการประชุมวางแผนแตงตั้งคณะกรรมการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ มีการ
ปฏิบัติตามโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามจุดเนน จุดเดน ผูเรียนเขารวมแขงขันไดรับ
รางวัลทางดานวิชาการดีเดนดานตางๆเปนจํานวนมาก การดําเนินงานของสถานศึกษาผูบริหารใช
หลักการมีสวนรวมเปดโอกาสใหครู ผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามแผนกลยุทธ จัดใหมี
โครงการและกิจกรรม เชน โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและคานิยมที่พึง
ประสงคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการเรียนรู การคิดและแกปญหาดวยตนเองอยางเปน
ระบบและมีความคิดสรางสรรค โครงการพัฒนาความรูและทักษะของผูเรียน โครงการสงเสริมพัฒนา
บุคลิกภาพผูเรียน โครงการรูรักงานอาชีพ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมพี่ชวยนอง กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมทําความดี กิจกรรมคายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ทําใหมี               
เอกลักษณตามจุดเนนจุดเดนตามที่กําหนด ไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอกสถานศึกษาวา โรงเรียน
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ราชวินิตบางแคปานขําเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมที่โดดเดน จากการ
ดําเนินการดังกลาว สรุปผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณสถานศึกษา มี
ระดับคุณภาพดีมาก

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
ผูบริหาร ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ประชุมรวมกันกําหนดโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อจัดทําหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังไดจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตยและเอกลักษณ
ไทยประกอบดวยกิจกรรมตางๆรวมทั้งกิจกรรมชมรม สคบ. และอย.นอย ไดมีการเก็บตัวอยางทดสอบหา
สารปนเปอน/สารพิษจากอาหาร ใหความรูเรื่องสารปนเปอน/สารพิษที่ปนมากับอาหารในโรงเรียน และ
ขยายผลใหความรูแกผูปกครอง ชุมชนและโรงเรียนเครือขาย โครงการเสริมสรางและพัฒนาอนามัยสวน
บุคคล และกิจกรรมการออกกําลังกายขยายความรูแกเพื่อนในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนและโรงเรียน
เครือขาย โครงการใชสื่อการเรียนการสอนจากโปรแกรม Geometer Sketchpad (GSP) เรื่องการแปลง
ทางเรขาคณิตความเทากันทุกประการ เสนขนาน แผนภูมิรูปวงกลม ทฤษฎีพีทาโกรัส คูลําดับและกราฟ 
ความนาจะเปน ลําดับและอนุกรม และสถิติเบ้ืองตน ใชสื่อจากโปรแกรม GSP ผลการใชสื่อการเรียน  
การสอน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับ และยังไดขยายผลไปยังโรงเรียนเครือขายโดย
เชิญครูผูสอนคณิตศาสตร มาอบรมเชิงปฏิบัติการเปนระยะและกลับไปพัฒนาการสอน จากผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม สงผลใหมาตรฐานดานมาตรการสงเสริมอยูในระดับคุณภาพดมีาก

๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน

๑.  เสริมสรางสุนทรียภาพ และลักษณะ 
นิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา

     - ประกวดแขงขันทักษะดานศิลปะ
       ดนตรีนาฏศิลป
     - จัดซ้ืออุปกรณประกอบการสอน
       รายวิชาทัศนศิลป ม.๑ -ม.๖
     - กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน

- กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายนอก
       สถานศึกษา

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา        

  และพลศึกษา
- กิจกรรมไหวครูกระบ่ีกระบอง

       สถานศึกษา

๑.  ผูบริหารสนับสนุนใหจัดโครงการ และกิจกรรมท่ี
สนับสนุนสงเสริมสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา ทําใหมีผลงานกีฬาฟุตซอล และ
ฟุตบอลที่โดดเดน มีวงโยธวาทิต วงดนตรีไทย/นาฏศิลป

๒.  โรงเรียนสงเสริมทักษะการประกวดแขงขันดานศิลปะ 
ดนตรี กีฬา เชน การประกวดรองเพลงดนตรี นาฏศิลป  
แดนสเซอร ประกวดวาดภาพ การแขงขันกีฬาฟุตซอล 
และฟุตบอล 

๓.  จัดครูภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยสอน มีครูพี่เลี้ยง ครูผู-
ควบคุมดูแลนักกีฬา

๔.  ไดรับการสนับสนุนดานปจจัยจากภาคีเครือขาย  
คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง ครู ผูอุปการะฯ ชุมชน  
องคกรภายนอกและบุคลากรภายในโรงเรียน

๕.  โรงเรียนมีสถานที่กวางขวางใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกลุม
ในการฝกซอม แสดง สนับสนุนใหเกิดกระบวนการกลุม
ความคิดสรางสรรคในการทํางาน



๑๑๕

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ(ตอ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน

๒.  โครงการเสริมสรางและพัฒนาอนามัย
สวนบุคคล

     - กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
     - กิจกรรมการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ
     - กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุ
     - กิจกรรมใหความรูกับนักเรียนท่ีมี
       น้ําหนักไมไดมาตรฐาน
     - การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรใน
       โรงเรียน
     - สงเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย

๑.  ผูบริหารสนับสนุนใหจัดโครงการ และกิจกรรมท่ี
สนับสนุนสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผูเรียน

๒.  โรงเรียนประสานสัมพันธกับหนวยงาน และองคกร
ภายนอก ไดรับความสนับสนุนท้ังในดานวิทยากรให
ความรูและงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจาก
โรงพยาบาลธนบุรี ๒ ศูนยอนามัย ๔๐ และสภาสังคม
สงเคราะห

๓.  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนใหการสนับสนุบ
ชวยเหลือในการจัดกิจกรรม

๓.  โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ความเปนไทยและคานิยมท่ี
ประสงคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการเครือขายคนทําดี ศรีราชวินิต  
  ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย เทิดทูน 
  สถาบัน กตัญู กิจกรรมนําสูการ 
  เรียนรู
- กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ 
  และ ม.๖
- กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  นักเรียน
- กิจกรรมสงเสริม และพัฒนาความ

       ประพฤตินักเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน

       มัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔
- กิจกรรมไหวครู
- กิจกรรมเขาพรรษา
- กิจกรรมวันแมแหงชาติ
- กิจกรรมวันพอแหงชาติ
- ตาสับปะรด ร.น.ป.
- คนดีตองเรียนพิเศษ
- คุณธรรมนําคุณภาพชีวิต

๑.  ผูบริหารสนับสนุนใหจัดโครงการและกิจกรรมที่สงเสริม
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  โรงเรียนประสานสัมพันธกับหนวยงาน และองคกร
ภายนอก ไดรับความสนับสนุนท้ังในดานวิทยากรให
ความรูและงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน มีครู
ภูมิปญญา และพระอาจารยมาใหความรู  

๓.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกิจกรรมสู
การเรียนรูที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุมสาระ
การเรียนรู

๔.  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนใหการสนับสนุนชวยเหลือ
ในการจัดกิจกรรมตางๆจนประสบผลสําเร็จ

๑.๒  โครงการ/กิจกรรมทีไ่มประสบผลสําเร็จ
ไมมี



๑๑๖

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ ดานคุณภาพผูเรียน
จุดเดน 
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีการพัฒนาการเรียนรูตามความสามารถ   

ความถนัด ความสนใจ สติปญญา ความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา รูจัก
แสวงหาความรูดวยตนเอง รวมทั้งทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข
และเปนบุคคลแหงการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ซึ่งไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขาย ดําเนินงานรวมกัน
ที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี เกง และมีความสุข 

จุดที่ควรพัฒนา    
โรงเรียนควรดําเนินการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ยังไมมีการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาระดับความรูมากกวาเนื้อหาในแบบเรียน ฝกการสรุป
ความคิดรวบยอด สรางทักษะการคิด ไหวพริบจากสถานการณจริง ตลอดจนครูควรใชสื่อการเรียน     
การสอนที่หลากหลายและทันยุคสมัย เพ่ือจะไดเขาถึงผูเรียนมากย่ิงข้ึน

๒.๒ ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน
การพัฒนาครูใหเปนมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู

และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุม
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมสาระการเรียนรู เขารวมอบรมสัมมนาจากหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใหความสําคัญตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน ซ่ึงผลการประเมิน
มาตรฐานดานการเรียนการสอน อยูในระดับดีมาก

จุดที่ควรพัฒนา  
สถานศึกษาควรมีการทําวิจัยแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือนําผลการวิจัยมาวางแผนการ

พัฒนางานของสถานศึกษา ศึกษาเทคนิควิธีการการเรียนการสอนใหผูเรียนไดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนในทุกลุมสาระการเรียนรูใหมีพัฒนาการดีขึ้น มีการกํากับติดตามการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยใชกระบวนการนิเทศภายในที่เปนระบบสม่ําเสมออยางตอเนื่อง 
  

๒.๓ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน
โรงเรียนมีความตระหนักในความสําคัญของการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สรางความพยายามใน
การดําเนินงานโดยจัดใหมีโครงการตางๆเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการสรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู มีการปรับภูมิทัศนภายในโรงเรียนให
เอื้อตอการเรียนรู เชน สวนหยอม สนามกีฬา หองปฏบัติการใหพรอมใชไดอยางสม่ําเสมอ ครูผูสอนใชสื่อ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ      
มีพัฒนาการทางอารมณ สังคมท่ีดีงาม ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรม และคุณลักษณะตามกําหนด



๑๑๗

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

จุดที่ควรพัฒนา
 ควรสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ีเก่ียวของไดแสวงหา

ความรูจากแหลงวิทยาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และจากองคกรภายนอกสูสถานศึกษา 
รวมท้ังสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
ครอบครัว  ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ

๒.๔ ดานอัตลักษณ
จุดเดน

   ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองคกรภายนอก รวมกันจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป กําหนดยุทธศาสตร จุดเนน คําขวัญประจําโรงเรียน“รักศักด์ิศรี มีคุณธรรม     
นําวิชาการ” และมีจุดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการตางๆ เชน โครงการ
คนดีศรีราชวินิต ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา “เทิดทูนสถาบัน กตัญู และกิจกรรมนํา
ความรู” เพื่อพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามจุดเนน จุดเดน ผูเรียนรวมแขงขันไดรับรางวัลทางดานวิชาการ 
ดานศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป กีฬา และมีจิตสาธารณะดีเดนเปนจํานวนมากทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับภาค การดําเนินงานของสถานศึกษาโดยผูบริหารใชหลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหครู ผูเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามแผนกลยุทธจนไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอกสถานศึกษาวา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมที่โดดเดน  

จุดที่ควรพัฒนา
ทุกฝาย/หมวด/งาน จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของผูเรียน

ทุกคน ครูควรนําเทคโนโลยีที่แปลกใหมทันตอยุคสมัยเพื่อใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากลมาใชใน
การจัดกิจกรรมใหมากข้ึน

๒.๕ ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน
โรงเรียนไดกําหนดในแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ชัดเจนวา ควร

พัฒนาดานบริหารและการจัดการแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูและไดสงเสริม
ใหมีการดําเนินโครงการพิเศษ เพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยจัดโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ความเปนไทยและคานิยมท่ีประสงคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา บรรพชาสามเณรเฉลิม-     
พระเกียรติ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร กิจกรรมนักสืบสายลม กิจกรรมจิตสาธารณะ
ชมรมสคบ.และอย.นอย โครงการเสริมสรางและพัฒนาอนามัยสวนบุคคล โครงการใชสื่อการเรียน     
การสอนจากโปรแกรม Geometer Sketchpad (GSP) และไดดําเนินการตามโครงการจนประสบ
ผลสําเร็จเปนที่ยอมรับ รวมทั้งมีการขยายผลสูภายนอกและโรงเรียนเครือขาย เปนผลทําใหไดรับรางวัล
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภาค และระดับประเทศ



๑๑๘

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

จุดที่ควรพัฒนา
ควรสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ีเก่ียวของไดแสวงหา

แนวทางในการจัดทําโครงการพิเศษตางๆ โดยศึกษาความรูจากแหลงวิทยาการทั้งภายในและจากองคกร
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อใหไดโครงการของโรงเรียนที่โดดเดน สามารถขยายผลไปสูชุมชนเครือขายและ
องคกรภายนอกตอไป

๓. แนวทางการพัฒนาในปตอไป
๑. สงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
๒. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเปนพลวัต กาวทันความ

เปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูในโลกไรพรมแดน ใหผูเรียนฝกทักษะและ
พัฒนาความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค การตั้งคําถามเชิงเหตุผล การแสดงความคิดเห็น การแกปญหา         
การตัดสินใจ มีความสามารถในการปรับตัวและมีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมได

๓. สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนบางแหงควรไดรับการพัฒนา
๔. ระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันครอบคลุม ทันสมัย และนํามาใชไดจริง

๔. ความตองการและการชวยเหลือ
๑. ดานบุคลากร การขาดแคลนบุคลากรในบางกลุมสาระการเรียนรู ทําใหครูผูสอนมี

ภาระในการสอนมาก สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่าหรือนักเรียนที่ไมใสใจใน  
การเรียน มีความจําเปนตองระดมทรัพยากรเพื่อจางครูชวยสอน

๒. ดานงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนและ        
เงินงบประมาณคอนขางนอย และการระดมทรัพยากรจากชุมชนไดเปนจํานวนนอยไมเพียงพอแกความ
ตองการจึงทําใหไมสามารถพัฒนาโรงเรียนและผูเรียนไดอยางเต็มที่



                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ภาคผนวก



๑๑๙

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

คําสั่งโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา
ที่ ๑๗  / ๒๕๕๗

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
*****************************************************************************************************

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) อยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยจึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้

คณะกรรมการอํานวยการ
นายประจักษ มนตประเสริฐ        ประธานกรรมการ

 นายสิริกร วัฒนธัญญาการ          กรรมการ
นายจุมพลภัทร  โกสิตงามดีวงศ     กรรมการ
นายโกศล ทองจันทร          กรรมการ
นายไสว ปานบางพงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายราเมศ มุสิกานนท            กรรมการและเลขานุการ

  นางจรูญรุตน พันธุมชัย            กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ๑.  กําหนดนโยบายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

๒.  ใหคําปรึกษาและแนะนําการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย

คณะกรรมการดําเนินงาน
นายราเมศ  มุสิกานนท     ประธานกรรมการ

นางสาวพรพนา   พวงเพชร นางพูนทรัพย   ขุนชิต นางสุภาพร   นิมิตสายทิพย
นางสาวจุฑาพร   นาครอด นางสรอย   เสริมพล นางสมใจ   เหลือบุญชู
นางสาวจินตนา   ชิดเชื้อ       นางยุพิน   คํารัตน นางแสงจันทร   อาภาวีระ
นางสาวสาคร   หีบแกว     นายภักดี   กาญจนพิบูลย  นางกรุณีย   สุบิน
นางธราทิพย   แวงวรรณ นางสาวภัทรเนตร   เนตรโรจน    นางบุญนํา   คุมศิลป  
นางสาวชงโค   ลุประสงค
   นางจรูญรัตน   พันธุมชัย กรรมการและเลขานุการ
         นางสาววราภรณ    ทรงเจริญ      กรรมการและผูชวยเลขานกุาร
หนาที่    ๑.  ประสานงานการดําเนินงานในแตละมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ

๒.  สรุปรวบรวมการเก็บขอมูลในมาตรฐานที่รับผิดชอบสงคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมิน
     คุณภาพภายในสถานศึกษา



๑๒๐

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

คณะกรรมการกํากับติดตาม
มาตรฐานที่ ๑ - ๔ นายราเมศ       มุสิกานนท            
มาตรฐานที่ ๕ - ๘ นายจุมพลภัทร         โกสิตงามดีวงศ      
มาตรฐานที่ ๙ - ๑๒ นางสิริกร       วัฒนธัญญาการ
มาตรฐานที่ ๑๓-๑๖ นายโกศล       ทองจันทร

หนาที่ กํากับติดตามประสานการดําเนินงานในแตละมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสาร
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑    ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  (๖ ตัวบงชี้)

นางสาวพรพนา   พวงเพชร      หัวหนา
นายพนมยงค   โสภา         นางบุบผา   ไตรปน นายสิทธิชัย   เจ้ือจ้ิน
นางสาวณิชชญานันท   คงแกว

มาตรฐานที่ ๒    ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (๔ ตัวบงช้ี)
นางพูนทรัพย   ขุนชิต       หัวหนา

นางสาวธัญญรัตน   พุมมะรินทร นายสมยง   ถาศักดิ์  นางสาวจิรนันท   แซมทอง
มาตรฐานที่ ๓    ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

         (๔ ตัวบงชี้)
นางสุภาพร   นิมิตสายทิพย       หัวหนา

นางขนิษฐา   อรจุล นางชุลีกร   ศรีกําพล         นางสาวนาร ี  นอยวงศ       
มาตรฐานที่ ๔    ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยาง

         มีสติสมเหตุผล (๔ ตัวบงชี้)
นางสาวจุฑาพร   นาครอด        หัวหนา

นางสาวลัดดา  ดานวิริยะกุล นางสาวจันทรทิพย  รักมั่น   นางสาวศิริมา   สิงหพันธ
มาตรฐานที่ ๕    ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  (๔ ตัวบงชี)้

นางสรอย   เสริมพล      หัวหนา
นางสาวกรองพันธ   พันธุเกษร นางสาวฉวี   พันธุสีดา นางรัชนก   พุฒิสาร
นายวิริทธิ์พล   แยมเกลี้ยง     

มาตรฐานที่ 6    ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี
         ตออาชีพสุจริต (4 ตัวบงชี้)

นางสมใจ   เหลือบุญชู       หัวหนา
นางกรทอง   นวดุรงค                 นายสุวิชา   บํารุงเขตร นางสาวขวัญเรือน   ผมธรรม

 นางสาวเปรมฤดี   นิตยโรจน

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (๑ ตัวบงชี้)      

นางสาวจินตนา   ชิดเช้ือ       หัวหนา
 นายโสภณ   วงษแทนทอง นางรัตนาภรณ   คงเจริญ นางกาญจนา   วิทยาพิทักษวง  

  นางสาวอารียา   เสียงกลม นางสาวมนัญญา   รมัยธิติมา    



๑๒๑

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐานที่ ๘    ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๖ ตัวบงช้ี)
นางยุพิน   คํารัตน หัวหนา

นางดาหลา   ยุทธวัฒน นางฐิตาภรณ   ชูถม นางสาวฉันทนา   อนวิเศษ
นางสาวอารียลักษณ   อุดมแกว นางสาวสุพัดชา   ชันแสง  

มาตรฐานที่ ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
        ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  (๓ ตัวบงชี้)         

นางแสงจันทร   อาภาวีระ หัวหนา
นางสาวศิริวรรณ   ศิลปาจารย นายสําเนา   คลายเชย นางสาวนงพิจิตร   กิจพจน

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง
         รอบดาน  (๖ ตัวบงชี้)

นางสาวสาคร   หีบแกว          หัวหนา
นางอุมาพร   เจียรวัฒนาวิทย นายคมสัน   ผดุงเรืองกิจ  นางวรพันธ   สรอยสุดารัตน
นางสาวสุรีย   ใจศีล นายขันติ    อุดมฉวี                           

 มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
                     (๓ ตัวบงชี้)

นายภักด ี  กาญจนพิบูลย  หัวหนา
นางวรินทร   โคปาละสูตร นางอรพรรณ   จินดาโชติ   นางสาววริสรา   วจีศักดิ์สิทธิ์

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
                    (๖ ตัวบงชี้)

นางกรุณีย   สุบิน     หัวหนา
นายบัญญัต ิ  ชูช่ือ          นายสุเทพ   ปนนิล นางสาวนันธิดา   พลดงนอก
นายขันทอง   บัวชู

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

         (๒ ตัวบงชี้)
นางธราทิพย   แวงวรรณ  หัวหนา

นางนงลักษณ  คําปญจะ       นายกษิภัท   บุญศรีเดชากร นางสาวสุภาภรณ  หลอปฏิมากร
นางสาวดวงฤดี  แดงสะอาด

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น

          (๒ ตัวบงชี้)
นางสาวภัทรเนตร  เนตรโรจน    หัวหนา

นางสาวมุกดา  กมลวานนท      นางพัชรินทร  อามระดิษ    นางสาววิภาดา   กฤตยาขวัญเมือง
นายจีรวัฒน  ปองทอง

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
           มัธยมศึกษา เขต ๑ (รักความเปนไทยกาวไกลสูสากล)  (๒ ตัวบงชี้)

นางบุญนํา  คุมศิลป     หัวหนา
นางสาวจิราวดี  เงินแถบ นางณัฐนันท   มณีเรือง  นายสุภกิจ    จุยเสงี่ยม  



๑๒๒

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๖  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
              สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  (๒ ตัวบงชี้)
   นางสาวชงโค    ลุประสงค     หัวหนา

นางขนิษฐา  ทวีวงษ       นางเนตรสุรัส   มีล้ํา นางสาวธัญนันท   มาลสุทธิ

หนาที่ ๑. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานที่รับผิดชอบ
        ๒. จัดทําแฟมรายงานขอมูลตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ โดยแนบเอกสาร/ตัวอยาง/หลักฐาน
            ดวย

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
นางจรูญรัตน   พันธุมชัย       หัวหนา

         นางสาววราภรณ    ทรงเจริญ    นางสาวกัลยกร   จิตนะ นางสาวธัญญกร  จันทะโมคา
หนาที่ ๑. รวบรวมขอมูลเอกสารจากคณะกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสาร

๒. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ เสนอตอผูบริหาร
    และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด เพื่อประโยชนตอทางราชการ
สั่ง  ณ วันที่   ๑๓   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

   
       (นายประจักษ   มนตประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา

     



๑๒๓

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

คณะกรรมการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของสถานศึกษา   ปการศึกษา  ๒๕๕๖

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายประจักษ  มนตประเสริฐ     ผูอํานวยการฯ

นายราเมศ  มุสิกานนท    รองผูอํานวยการฯ นายจุมพลภัทร  โกสิตงามดีวงศ  รองผูอํานวยการฯ
นางสิริกร  วัฒนธัญญาการ  รองผูอํานวยการฯ

        

คณะกรรมการดําเนินงาน

นายราเมศ         มุสิกานนท     ประธานกรรมการ
นางสาวพรพนา   พวงเพชร กรรมการ นางพูนทรัพย  ขุนชิต       กรรมการ
นางสุภาพร  นิมิตรสายทิพย กรรมการ นางสาวจุฑาพร นาครอด กรรมการ
นางสรอย เสริมพล กรรมการ นางสมใจ เหลือบุญชู กรรมการ
นางสาวจินตนา  ชิดเชื้อ   กรรมการ นางยุพิน คํารัตน กรรมการ
นางแสงจันทร  อาภาวีระ กรรมการ นางสาวสาคร  หีบแกว       กรรมการ 
นายภักดี  กาญจนพิบูลย  กรรมการ  นางกรุณีย สุบิน กรรมการ
นางธราทิพย   แวงวรรณ กรรมการ นางสาวภัทรเนตร  เนตรโรจน   กรรมการ         
นางบุญนํา  คุมศิลป  กรรมการ        นางสาวชงโค  ลุประสงค กรรมการ

นางจรูญรัตน พันธุมชัย   กรรมการและเลขานุการ
นางสาววราภรณ   ทรงเจริญ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ

         



๑๒๔

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

การใหความเห็นชอบ
การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา
***********************

ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ไดพิจารณา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ของโรงเรียน
ราชวินิตบางแคปานขํา แลว

เห็นชอบในการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หรือการประเมิน
ตนเอง (Self  Assesment  Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อรายงานผลการประเมินของ
สถานศึกษา อันประกอบไปดวยสาระสําคัญที่ครอบคลุมขอมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน ๑๖ มาตรฐาน และสรุปผล
การพัฒนาและการนําไปใช เพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕   
มาตรา ๔๘  ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานตอสาธารณชนโดย
บุคลากรของสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับนี้  จะเปนประโยชนและเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป

ลงชื่อ  
      

(นายวีระ   เดชพันธุ)
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                        โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา



๑๒๕

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ทําเนียบผูบริหาร

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา

๑. นายเพ็ง  เปยมคุม         เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒-๒๕๓๑
๒. นายพล  หอมสุวรรณ        เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑-๒๕๓๓
๓. นายสุรัติ  จันทรขจร        เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓-๒๕๓๕
๔. นายวีระ   เดชพันธุ        เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕-๒๕๓๘
๕. นายสวัสดิ์  เกิดศรี        เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๙-๒๕๔๑
๖. นางวงศพรรณ  อัจฉริยวนิช       เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑-๒๕๔๓
๗. นายไพโรจน คําจีน        เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๓-๒๕๔๖
๘. นายนพดล  โกสุม         เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗-๒๕๔๘
๙. นายสุธน เรืองเดช       เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘-๒๕๕๑
๑๐. นางธารทิพย  ถาวรชัยสิทธ์ิ        เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑-๒๕๕๓
๑๑. วาที่รอยตรีศักดิ์ศิษฎ  เสียงเสนาะ     เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ -๒๕๕๔
๑๒. นายวิโรฒ  สํารวล       เดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔-๒๕๕๖
๑๓. นายประจักษ  มนตประเสริฐ       เดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖-ปจจุบัน



๑๒๖

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

                   ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
               ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕

  

รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ
ภาษาไทย ๕๔.๐๙ ๙๒.๐๐ ๕๔.๕๗ ๕๔.๔๘
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๖.๒๔ ๕๒.๒๐ ๔๗.๑๕ ๔๗.๑๒
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๑๘ ๓๔.๕๐ ๒๘.๒๙ ๒๘.๗๑
คณิตศาสตร ๒๕.๘๙ ๓๐.๕๘ ๒๖.๙๔ ๒๖.๙๕
วิทยาศาสตร ๓๒.๓๒ ๓๙.๑๑ ๓๕.๔๐ ๓๕.๓๗
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๖.๔๘ ๕๙.๙๔ ๕๖.๙๓ ๕๖.๖๗
ศิลปะ ๔๓.๘๐ ๔๖.๐๓ ๔๓.๔๑ ๔๓.๓๑
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๖.๒๗ ๕๑.๙๖ ๔๗.๖๙ ๔๗.๓๙

แสงจันทร  อาภาวีระ     ผูรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศ

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
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๑๒๗

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
       ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ
ภาษาไทย ๔๒.๕๗ ๔๘.๓๖ ๔๔.๔๓ ๔๔.๒๕
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๖.๖๒ ๔๓.๒๔ ๓๙.๘๔ ๓๙.๓๗
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๒๗ ๓๕.๖๑ ๒๙.๙๙ ๓๐.๓๕
คณิตศาสตร ๒๒.๗๕ ๒๙.๑๗ ๒๕.๔๑ ๒๕.๔๕
วิทยาศาสตร ๓๓.๗๗ ๔๑.๓๘ ๓๘.๐๔ ๓๗.๙๕
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๓.๕๕ ๖๑.๐๑ ๕๘.๗๒ ๕๘.๓๐
ศิลปะ ๔๑.๔๓ ๔๕.๘๓ ๔๓.๘๘ ๔๓.๖๕
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๑.๑๘ ๔๗.๖๑ ๔๔.๘๒ ๔๔.๔๖

แสงจันทร  อาภาวีระ     ผูรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศ
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ภา
ษา

ไทย

สงัค
มศึ

กษ
าฯ

ภา
ษา

อังก
ฤษ

คณิ
ตศ

าสต
ร

วิท
ยาศ

าสต
ร

สขุ
ศึก

ษา
ฯ

ศิล
ปะ

การ
งาน

อาชี
พฯ

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ



๑๒๘

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

      ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
             ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับ (ปการศึกษา)
๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ภาษาไทย ๕๔.๐๙ ๔๒.๕๗
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๖.๒๔ ๓๖.๖๒
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๑๘ ๒๗.๒๗
คณิตศาสตร ๒๕.๘๙ ๒๒.๗๕
วิทยาศาสตร ๓๒.๓๒ ๓๓.๗๗
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๖.๔๘ ๕๓.๕๕
ศิลปะ ๔๓.๘๐ ๔๑.๔๓
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๖.๒๗ ๔๑.๑๘

            

แสงจันทร  อาภาวีระ     ผูรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศ

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐
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๖๐.๐๐
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๑๒๙

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

   ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
         ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕

รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ
ภาษาไทย ๔๕.๐๐ ๕๔.๘๒ ๔๗.๖๘ ๔๗.๑๙
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๔.๙๘ ๔๐.๑๘ ๓๖.๔๗ ๓๖.๒๗
ภาษาอังกฤษ ๑๙.๔๖ ๓๑.๕๑ ๒๑.๗๑ ๒๒.๑๓
คณิตศาสตร ๒๐.๓๒ ๓๐.๓๕ ๒๒.๖๒ ๒๒.๗๓
วิทยาศาสตร ๓๓.๑๗ ๓๗.๑๒ ๓๓.๒๖ ๓๓.๑๐
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๕.๔๗ ๕๘.๐๔ ๕๔.๐๔ ๕๓.๗๐
ศิลปะ ๓๑.๘๐ ๓๖.๑๐ ๓๒.๙๘ ๓๒.๗๓
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๔.๙๐ ๕๑.๑๖ ๔๖.๒๐ ๔๕.๗๖

แสงจันทร  อาภาวีระ     ผูรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศ

๐.๐๐

๑๐.๐๐
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๑๓๐

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
               ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ
ภาษาไทย ๔๖.๔๐ ๕๖.๐๐ ๔๙.๘๗ ๔๙.๒๖
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๑.๓๖ ๓๖.๘๔ ๓๓.๑๙ ๓๓.๐๒
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๔๓ ๓๕.๒๑ ๒๕.๐๕ ๒๕.๓๕
คณิตศาสตร ๑๘.๒๑ ๒๗.๙๐ ๒๐.๔๓ ๒๐.๔๘
วิทยาศาสตร ๒๘.๘๓ ๓๓.๗๔ ๓๐.๖๐ ๓๐.๔๘
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๑.๙๙ ๖๖.๘๐ ๖๒.๔๖ ๖๒.๐๓
ศิลปะ ๒๘.๗๘ ๓๒.๗๙ ๒๙.๑๗ ๒๙.๐๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๖.๗๐ ๕๓.๘๐ ๕๐.๗๑ ๔๙.๙๘

แสงจันทร  อาภาวีระ     ผูรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศ
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๑๓๑

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

      ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
             ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับ (ปการศึกษา)
๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ภาษาไทย ๔๕.๐๐ ๔๖.๔๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๔.๙๘ ๓๑.๓๖
ภาษาอังกฤษ ๑๙.๔๖ ๒๒.๔๓
คณิตศาสตร ๒๐.๓๒ ๑๘.๒๑
วิทยาศาสตร ๓๓.๑๗ ๒๘.๘๓
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๕.๔๗ ๖๑.๙๙
ศิลปะ ๓๑.๘๐ ๒๘.๗๘
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๔.๙๐ ๔๖.๗๐

แสงจันทร  อาภาวีระ     ผูรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศ

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐
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๑๓๒

                                                                                                                                                  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา

๑. นายวีระ    เดชพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. นางวงศพรรณ    อัจฉริยวนิช ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. พ.ต.ท.มนัสพันธ    ก่ิงนอกวงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นายเกษมนิติ์    ทองสัมฤทธ์ิ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ
๕. นายณัฐจักร    อัศวชติวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖. นางสาวชญานี    แพรพลิ้วงาม ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๗. นายประเสริฐ    อหิงสโก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘. นางสาวกุลธิดา    ฉายประดับ ผูแทนผูปกครอง กรรมการ
๙. นางอุมาพร    เจียรวัฒนาวิทย ผูแทนครู กรรมการ
๑๐.นายชาติ    จันทรบุปผา ผูแทนศิษยเกา กรรมการ
๑๑.นายมานะ    สุขสําอางค ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ
๑๒.พระครูอนุกูลสุทธิกิจ(สมชาติ) ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ
๑๓.พระสนธยา    มงคลิโก ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ
๑๔.นายปยะ    ทัศนเรืองรอง ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ
๑๕.นายประจักษ มนตประเสริฐ ผูอํานวยการฯ กรรมการและเลขานุการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา

นายไสว   ปานบางพงศ




