


 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ก 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

คํานํา 
 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ กําหนดใหสถานศึกษา   
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพ และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และรายงานตอสาธารณชน โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือ
หนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น 

  

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา จึงไดจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
หรือการประเมินตนเอง(Self Assesment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ มีสาระสําคัญท่ี
ครอบคลุมขอมูลพ้ืนฐาน และผลการประเมินตนเอง ซ่ึงมี ๔ มาตรฐาน ไดแก  คุณภาพผู เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน    
เปนสําคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนา 
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และความตองการชวยเหลือ เพ่ือรายงานผลการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษา 

 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับนี้ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝาย จึงขอขอบพระคุณ
ทุกทานไว ณ โอกาสนี้ โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
 

            (นายธนะกุล  ชอนแกว ) 
            ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ข 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
ตอนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐาน ๑-๔๖ 
 ๑.๑ ขอมูลท่ัวไป ๑ 
 ๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๓ 
  ๑.  จํานวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร    ๓ 
  ๒.  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน ๓ 
  ๓.  ขอมูลผูบริหาร ๔ 
  ๔.  ขอมูลหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหนางานแผนงาน ๔ 
  ๕.  ขอมูลครูและบุคลากร ๔ 
  ๖.  ขอมูลนักเรียน ๑๑ 
  ๗.  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๑๒ 
  ๘.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ๑๘ 
  ๙.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ๒๑ 
  ๑๐. ขอมูลอาคารสถานท่ี ๒๒ 
  ๑๑. ขอมูลงบประมาณ ๒๓ 
  ๑๒. ขอมูลสภาพชุมชน ๒๓ 
  ๑๓. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ๒๔ 
  ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา ๒๖ 
  ๑๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผานมา   ๔๓ 
ตอนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๔๗-๗๐ 
 ๒.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษา ๔๗ 
 ๒.๒ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา ๔๘ 
 ๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๔๘ 
 ๒.๔ กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๔๙ 
 ๒.๕ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ๔๙-๗๐ 
  ๑. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ๔๙ 
  ๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ๕๔ 
ตอนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ    ๗๑-๗๕ 
 ๓.๑ ผลการประเมินในภาพรวม ๗๑ 
 ๓.๒ จุดเดนและจุดควรพัฒนา ๗๑ 
 ๓.๓ แนวทางการพัฒนาในปตอไป ๗๔ 
 ๓.๔ ความตองการและการชวยเหลือ ๗๕ 
ตอนท่ี ๔ ภาคผนวก ๗๖-๘๖ 
 ๔.๑ บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาฯลฯ    ๗๖ 
 ๔.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและจัดทํามาตรฐานการศึกษา ฯลฯ ๗๗ 
 ๔.๓ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ฯลฯ ๗๙ 
 ๔.๔ รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา ๘๕ 
 ๔.๕ ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน  ๘๖ 
 ๔.๖ รูปภาพ ๘๗ 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

๑.๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ตั้งอยูเลขท่ี ๒๕๓ หมูบานเศรษฐกิจ ซอย ๒๒ แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทรศัพท ๐-๒๔๒๑-๐๑๑๙ ,๐-๒๔๔๔-๑๖๑๖ โทรสาร             
๐-๒๔๒๑-๐๗๔๓ E-mail:Pankhum@gmail.com  Website:http://www.rnp.ac.th เปดทําการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เนื้อท่ี ๒๐ไร เขตพ้ืนท่ีบริการเขตบางแค   
แขวงบางไผ แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง แขวงบางแค เขตหนองแขม แขวงหนองคางพลู 
 

ประวัติโรงเรียนโดยยอ   
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําเดิมชื่อ“โรงเรียนบางแคปานขําวิทยา”ตั้งข้ึนเม่ือวันจันทรท่ี    

๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกองการมัธยมศึกษา              
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับบริจาคท่ีดินจาก “คุณวิมล ปานขํา” ซ่ึงมีความประสงค       
ใหบุตรหลานของประชาชนในหมูบานเศรษฐกิจมีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดศึกษาตอจากระดับ      
ชั้นประถมศึกษา ตอมาวันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖ ไดรับพระราชทานอนุญาตตามหนังสือท่ี          
รล๐๐๓/๕๑๐๒  จากสํ านัก เลขาธิ การพระบรมมหาราชวั ง ให เปลี่ ยนมาใช ชื่ อ โ รง เรี ยนว า           
“โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา” 
 

ประเภทโรงเรียน  สหศึกษา (ขนาดใหญ) 
 อักษรยอ   ร.น.ป. 
วันสถาปนาโรงเรียน  ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๒ 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน พระพุทธธรรมวโรภาสสถิตราชวินิต 
สัญลักษณประจําโรงเรียน  พระมหาพิชัยมงกุฎเปลงรัศมีมีเลขลําดับรัชกาลของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯรัชกาลปจจุบัน ภายใต 
     พระมหาพิชัยมงกุฎเปนอักษรยอของโรงเรียน “ร.น.ป.”  
     ดานลางรองรับดวยโบวภายในมีภาษาบาลีวา 
              “คุณวา จตฺตโน คุณํ” 

คติธรรมประจําโรงเรียน  “คุณวา จตฺตโน คุณํ”(ผูมีความดีจงรักษาความดีของตนไว) 
ปรัชญาประจําโรงเรียน  อุดมวิชา ศรัทธาคุณธรรม กิจกรรมเสริมสง 
คําขวัญประจําโรงเรียน  รักษศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ 
สีประจําโรงเรียน   สีเขียว – เหลือง 
ตนไมประจําโรงเรียน  ตนพระศรีมหาโพธิ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 . 
. 

ตอนที่ ๑  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

mailto:Pankhum@gmail.com
http://www.rnp.ac.th/


 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

แผนท่ีโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จํานวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

บุคลากร 
จํานวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ม.๖ และ 
ตํ่ากวา 

ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ผูบริหาร ๒ - - - - - ๒ 

ครูผูสอน ๘๒ - - - - ๗๑ ๑๑ 

ครูอัตราจาง ๑๒ - - - - ๑๑ ๑ 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ ๗ ๖ - - - ๑ - 

รวม ๑๐๓ ๖ - - - ๘๓ ๑๔ 
 

 
  
 ๒) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครูในแตละ
สาขาวิชา (๑ คน/ชม./สัปดาห) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 

๒. คณิตศาสตร ๑๑ ๑๖ 

๓. วิทยาศาสตร ๑๑ ๑๕ 

๔. ภาษาไทย ๘ ๑๗ 

๕. ภาษาตางประเทศ ๑๓ ๑๖ 

๖. สังคมศึกษา ๑๑ ๑๕ 

๗. ศิลปศึกษา ๗ ๑๗ 

๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑๕ 

๙. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๔ ๑๕ 

๑๐. กิจกรรมแนะแนว ๒ ๑๔ 

รวม ๘๔ - 
 

๕.๘๓% 

๘๐.๕๘% 

๑๓.๕๙% 

ม.๖ และต่ํากวา 

ปวช. 

ปวส. 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๔ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓)  ขอมูลผูบริหาร 
 ๓.๑ ผูอํานวยการโรงเรียน  

 ๑) นายธนะกุล  ชอนแกว 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต โทรศัพท ๐๘๙-๐๓๐-๕๐๘๗
   E-mail : aoodz๒๕๐๘@gmail.com  ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต   
    วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน 
 ๓.๒ รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 ๑) นางสาวอารมณ  เผือกอํ่า 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โทรศัพท ๐๙๔-๔๘๒-๒๒๘๗ 
 E-mail : arombiol@gmail.com      รับผิดชอบกลุมบริหารวิชาการ 
     ๔) ขอมูลหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา 

  ๔.๑ หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

                 ๑) นางจรูญรัตน  พันธุมชัย 
            วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
             โทรศัพท ๐๘๔-๐๐๓-๑๑๖๘  Email : jaroonrut168@gmail.com  
                ๔.๒  หัวหนางานแผนงาน 
                       ๑) นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรบัณฑิต ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
               โทรศัพท ๐๘๖-๗๕๑-๙๙๗๗   Email : vipada๗๑๐๕@gmail.com 
 ๕) ขอมูลครูและบุคลากร 

๕.๑  ครูประจําการท้ังหมด ๘๒ คน   โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้ 
 

๑) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๑ นางนงลักษณ    คําปญจะ ๕๔ ๓๓ ครู คศ.๓ ศษ.ม. 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๖ 

๒/๑๖/ป ๑๗ 

๒ นางสาวขวัญเรือน   ผมธรรม ๕๐ ๒๕ ครู คศ.๒ คบ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑,๔ 
- ๑๖ 

๓ นางสาวจิราวดี   เงินแถบ ๕๐ ๒๒ ครู คศ.๒ ศศ.ม. 
จารึก

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑,๓ 
๓/๒๘/ป ๑๗ 

๔ นางชุลีกร        ดีชูกชกร ๕๒ ๒๑ ครู คศ.๒ ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๕ 
๓/๒๔/ป ๑๕ 

๕ นางสาวละอองฟา บุญขาว ๒๖ ๒ ครู คศ.๑ คบ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒,๕ 
๙/๘๘/ป ๑๘ 

๖ นางสาวก่ิงกาญจน  รักไทรทอง ๒๘ ๒ ครู คศ.๑ คบ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๔,๖ 
๖/๕๗/ป ๑๘ 

๗ นางสาวนลินี วรรณสาร ๒๔ ๘ เดือน ครูผูชวย คบ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒ 
๘/๑๐๘/ป ๑๘ 

๘ นางสาวเพ็ญพร ซุนกา ๒๖ ๗ เดือน ครูผูชวย คบ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ม.๑,๓,๔ 

๔/๕๖/ป ๑๙ 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๕ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๑ นางสาวลัดดา     ดานวิริยะกุล ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.ม. 
สถิติ

การศึกษา 
คณิตศาสตร  
 ม.๑,๓,๖ 

๕/๓๖/ป ๑๘ 

๒ นางสาวธัญญรัตน  พุมมะรินทร ๕๘ 
๓๘ ป  

๖ เดือน 
ครู คศ.๓ ศษ.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร  
 ม.๑,๒,๕,๖ 

๓/๒๔/ป ๑๖ 

๓ นายสมยง         ถาศักดิ ์ ๕๘ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร  

ม.๓,๔,๖ 
๔/๓๖/ป ๑๙ 

๔ นางสาวจันทรทิพย  รักมั่น ๓๕ ๑๒ ครู คศ.๒ ศษ.ม. 
นวัตกรรม

หลักสูตรและ  
การจัดการเรียนรู 

คณิตศาสตร  
 ม.๑,๒,๓,๔,๖ 

๑๒/๑๑๖/ป ๑๕ 

๕ นางสาวจุฑาพร     นาครอด ๓๕ ๙ ครู คศ.๒ กศ.ม. 
วิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

คณิตศาสตร 
ม.๕,๖ 

๙/๑๐๙/ป ๑๔ 

๖ นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง ๓๓ 
๔ ป  

๖ เดือน 
ครู คศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 
ม.๑ 

๗/๗๔/ป ๑๕ 

๗ นางสาวสุรยี         ใจศิล ๓๐ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 

ม.๑,๓ 
๔/๓๖/ป ๑๘ 

๘ นายเฉลมิพร    แสงกลา ๒๗ 
๓ ป  

๖ เดือน 
ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 
ม.๒,๓,๕ 

๒/๑๖/ป ๑๘ 

๙ นางนิดา  มีสถิต ๓๑ ๗ ครู คศ.๑ ศษ.บ 
คณิตศาสตร

ศึกษา 
คณิตศาสตร 

ม.๑,๒,๓ 
๒/๑๕/ป ๑๗ 

๑๐ นายภาคภมู ิ  ทิพยวารี ๒๔ 
๑ ป 

๖ เดือน 
ครูผูชวย กศ.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 
ม.๑,๒,๓,๖ 

๑๑/๙๐/ป ๑๗ 

๑๑ นายชัยวัฒน  ไพรบึง ๒๕ ๘ เดือน ครูผูชวย กศ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 

ม.๓,๕ 
๑/๒๐/ป ๙ 

 

๓) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 
การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๑ นางรัตนาภรณ    คงเจริญ ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ กศ.บ. เคม ี
วิทยาศาสตร ม.๓ 
 เคมี ม.๔,๕,๖ 

๑/๑๖/ป ๑๕ 

๒ นางกรุณีย       สุบิน ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๓ กศ.บ. วิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตร  

ม.๑,๒,๓ 
- ๑๖ 

๓ นางจรูญรตัน     พันธุมชัย ๔๘ ๒๓ ครู คศ.๒ กศ.ม. 
วิทยาศาสตร-
ศึกษา(เคมี) 

วิทยาศาสตร ม.๑
IS, เคมีพ้ืนฐาน 

โลก ดาราศาสตร
และอวกาศ ม.๔ 

๓/๒๘/ป ๑๔ 

๔ นางกาญจนา   วิทยาพิทักษวงศ ๔๕ ๒๔ ครู คศ.๓ ค.บ. 
วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร ม.๑
ชีววิทยาพ้ืนฐาน

ฟสิกสพ้ืนฐานม.๕ 
๑/๑๖/ป ๑๕ 

๕ นางสาวนงพิจิตร   กิจพจน ๔๐ ๖ ครู คศ.๑ วท.ม. ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร ม.๑
ชีววิทยา ม.๔,๕,๖        

- ๑๔ 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๖ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ตอ) 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 
การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๖ นายสุวิชา         บํารุงเขตร ๓๗ ๙ ครู คศ.๑ วท.บ. ฟสิกส 

วิทยาศาสตร ม.๓
ฟสิกส ม.๔,๕,๖ 
โลก ดาราศาสตร
และอวกาศ ม.๔ 

๖/๕๒/ป ๑๒ 

๗ นางสาวเนตรนภา  ขุนมธุรส ๒๗ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. ฟสิกส 

วิทยาศาสตร ม.๑
ฟสิกส ม.๕,๖ 

โลก ดาราศาสตร
และอวกาศ ม.๔ 

๒/๑๘/ป ๑๔ 

๘ นางสาวเย็นจติร    ประเสริฐศร ี ๓๔ ๓ ครู คศ.๑ วท.บ. เคม ี
วิทยาศาสตร ม.๒ 

 IS , เคมี ม.๔ 
๖/๖๒/ป ๑๗ 

๙ นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข ๒๖ ๒ ป ครู คศ.๑ ศษ.บ. วิทยาศาสตร 

IS ม.๒
วิทยาศาสตร ม.๓  

วิทยาศาสตร
เพ่ิมเติม ม.๓ 

๘/๑๑๕/ป ๑๗ 

๑๐ 
 

นางสาวชุติรัตน   เลารัตนอารีย 
 

๒๖ ๒ เดือน ครูผูชวย วท.บ. ชีววิทยา - - - 

 

๔) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๑ นางสาวกรองพันธ พันธุเกษร ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๒ ศษ.บ. ภูมิศาสตร สังคม ม.๓,๖ ๑/๑๔/ป ๑๕ 

๒ นายคมสัน        ผดุงเรืองกิจ ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๓ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมม.๖ ๑/๑๔/ป ๑๓ 

๓ นางสาวฉวี           พันธุสีดา ๕๘ ๒๒ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.๒ ๒/๒๑/ป ๑๕ 

๔ นางสาวมัตติกา  ธินันท ๓๑ ๓ คร ูคศ.๑ ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคม ม.๑ ๘/๙๔/ป ๑๕ 

๕ นายนิยม  บุริวงค ๓๔ 
๒ ป 

๘ เดือน 
ครู คศ.๑ พธ.บ. จริยศึกษา สังคม ม.๒,๓ ๔/๔๒/ป ๑๕ 

๖ นางสาวพิชญากร แกวพิลา ๓๒ ๒ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา สังคม ม.๓,๖ ๑๐/๑๓๖/ป ๑๕ 

๗ นางสาววรางคณา ไฝชอบ ๓๘ ๒ ครู คศ.๑ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.๓,๔ ๔/๗๓/ป ๑๕ 

๘ นางสาวอาณัชชา สามานุง ๓๓ ๒ ครู คศ.๑ ศศ.บ. 
อนุศาสตร
อิสลาม 

ประวัตฯิ  
ม.๓,๕ 

๔/๓๕/ป ๑๕ 

๙ นางสาวนฤมล  บุญเจรญิ ๒๔ ๑ ครูผูชวย กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.๕,๖ ๙/๑๐๑/ป ๑๕ 

๑๐ นางสาวพิกุล     แววกุดเรือ ๔๖ ๙ เดือน ครูผูชวย ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.๔,๖ ๖-๗๕/ป ๑๕ 

๑๑ นางสาวสุทธินาถ  ชวยประสงค ๓๒ - ครูผูชวย ศศ.บ. สังคมศึกษา - - - 

 
 
 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๗ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๕) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนคร้ัง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๑ นางสรอย        เสรมิพล ๕๙ 
๓๙ ป 

๗ เดือน 
ครู คศ.๓ กศ.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา  
ม.๒,๕ 

๔/๓๖/ป ๑๔ 

๒ นายพนมยงค     โสภา ๕๘ 
๓๘ ป 

๗ เดือน 
ครู คศ.๓ ค.บ. พลศึกษา 

พลศึกษา  
ม.๔,๕ 

๒/๑๒/ป ๑๓ 

๓ วาท่ี ร.ต.เอกลักษณ  ยาวิชัย ๓๔ 
๒ ป 

๗ เดือน 
ครู คศ.๑ ศษ.บ. พลศึกษา 

ลีลาศ ม.๖ 
สุขศึกษา ม.๔ 

๔/๓๖/ป ๑๕ 

๔ นายปติพงศ  เวียนทอง ๕๓ 
๗ ป 

๕ เดือน 
ครู คศ.๑ ค.บ. พลศึกษา 

พลศึกษา ม.๒ 
 

๑/๑๒/ป ๑๖ 

๕ นายหิรัญรัชต   สุวรรณรัตน ๒๘ 
๑ ป 

๑๐เดือน 
ครูผูชวย กศ.บ. พลศึกษา 

พลศึกษา ม.๑ 
สุขศึกษา ม.๑   

๖/๔๐/ป ๑๗ 

๖ นางสาวศศิธร  พาหุรัตน ๓๐ 
๑ ป 

๔ เดือน 
ครูผูชวย ศศ.บ. สุขศึกษา 

สุขศึกษา ม.๒,๓ 
ม.๖ 

๙/๑๑๒/ป ๑๕ 

 

๖) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จํานวนคร้ัง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๑ นางบุบผา      ไตรปน ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๒ ศศ.บ 
บริหาร

การศึกษา 
ดนตร ี 

ม.๒,๓,๖  
- ๑๕ 

๒ นายสิทธิชัย        ไพรพฤกษา ๓๑ ๓ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ดนตรสีากล 
ดนตรสีากล 
ม.๑,๒,๓,๔ 

๑/๑๒/ป ๑๘ 

๔ นายสิทธิชัย         ศิริผองแผว ๓๓ ๖ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ดนตรไีทย 
ดนตรไีทย    
ม.๑,๒,๓ 

๑/๑๔/ป ๑๗ 

๕ นางสาวอัญชิสา    ศรีสมุทร ๓๓ ๓ ครู คศ.๑ ศศ.บ. วิจิตรศลิป 
ทัศนศิลป 
ม.๑,๓ 

๑/๗/ป ๑๗ 

๖ นางสาวพรทิพย ชูด ี ๒๗ ๑ ครูผูชวย ศศ.บ. ศิลปศึกษา 
ทัศนศิลป 
ม.๒,๓,๔,๕ 

๒/๒๘/ป ๑๗ 

๗ นางกนกกุล      นุชราชวงษ ๓๓ ๑ ครูผูชวย คบ. นาฏศิลปไทย 
นาฏศิลป 

ม.๒,๓,๕,๖ 
- ๑๖ 

 

๗) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนคร้ัง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๑ นางพัชรินทร     อามระดิษ ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๒ ค.บ. เทคโนโลย ี
การงาน 
ม.๑,๒,๓ 

๑/๑๖/ป ๑๔ 

๒ นายสําเนา        คลายเชย ๕๕ ๓๖ ครู คศ.๓ สส.บ 
 สงเสรมิเกษตร
และสหกรณ 

การงาน ม.๒,๔
เกษตร ม.๑,๓,๖ 

๓/๔๘/ป ๑๖ 

๓ นายโสภณ         วงษแทนทอง ๕๙ ๓๔ ครู คศ.๓ วท.ม 
เทคโนโลยี ฯ
สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร  
ม.๖ 

๒/๒๑/ป ๑๘ 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๘ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๗) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตอ) 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนคร้ัง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๔ นางฐานิพรรณ   อรจุล ๕๖ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. เกษตรศาสตร 
การงาน ม.๓,๔ 

IS ม.๔ 
๑/๒๔/ป ๑๓ 

๕ นางสมใจ        เหลือบุญชู ๕๔ ๓๒ ครู คศ.๓ ศศ.บ 
การจัดการ

ท่ัวไป 
การงาน ม.๒,๕ 

IS ม.๒ 
๔/๔๐/ป ๑๓ 

๖ นายบัญญตัิ     ชูช่ือ ๕๙ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. 
คอมพิวเตอร

ศึกษา 

คอมพิวเตอร  
ม.๕ 

๔/๑๖/ป ๑๖ 

๗ นายวิริทธ์ิพล   แยมเกลีย้ง ๓๓ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. 
คอมพิวเตอร

ศึกษา 
คอมพิวเตอร  

ม.๔ 
๒/๑๖/ป ๑๔ 

๘ นายณัฐวุฒิ พงษพานิช ๓๖ ๓ ครู คศ.๑ ศศ.บ. บรรณารักษ 
หองสมุด ม.๑ 

IS ม.๑,๔ 
๓/๔๖/ป ๑๐ 

๙ นางสาวศรัญญา แสงสวาง ๒๙ ๑ ครูผูชวย คบ. คหกรรมศาสตร 
การงาน  
ม.๑,๒,๓ 

๒/๔๘/ป ๑๖ 

๑๐ นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ ์ ๓๒ ๑ ครูผูชวย คศ.บ. คหกรรมศาสตร 
การงาน  
ม.๑,๒,๕ 

๓/๓๒/ป ๑๖ 

๑๑ นางภัทรพิมนต ขันปาน ๓๖ ๑ ครูผูชวย บธ.บ. 
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร 

ม.๓ 
๙/๑๔๔/ป ๑๘ 

๑๒ นายพิพัฒนพงษ ยาวิเลิง ๓๕ ๑ ครูผูชวย คบ. 
คอมพิวเตอร

ศึกษา 
คอมพิวเตอร 

ม.๑,๔ 
๙/๑๓๐/ป ๑๘ 

๑๓ นายไชยวุฒิ สุนทร ๓๓ ๑ ครูผูชวย วท.บ. 
เทคโน

อุตสาหกรรม 
การงาน ม.๒,๔,๕ 

IS ม.๔ 
๘/๘๘/ป ๑๖ 

๑๔ นางสาวอติพร สกุลซง ๒๔ ๘ เดือน ครูผูชวย ศษ.บ. 
การเงิน 
การบัญชี 

การงาน  
ม.๑,๓,๕ 

๓/๔๘/ป ๘ 

 

๘) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนคร้ัง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๑ นางสาวสาคร       หีบแกว ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๒,๕ 
๓/๓๐/ป ๑๕ 

๒ นางสาวจินตนา     ชิดเช้ือ ๕๕ ๓๔ ครู คศ.๓ ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๓,๖ 
๓/๓๐/ป ๑๔ 

๓ นางฉันทนา      อนวิเศษ ๕๓ ๓๐ ครู คศ.๒ อ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๕,๖ 
๕/๖๖/ป ๑๘ 

๔ นางสาวณัฏฐนันท  มณีเรือง ๕๓ ๒๘ ครู คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑,๒,๓ 
๔/๔๐/ป ๑๔ 

๕ นางสาวอารียา       เสียงกลม ๓๗ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๓,๕ 
๗/๙๐/ป ๑๖ 

๖ นางสาววริสรา    วจีศักดิ์สิทธ์ิ ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ กศ.บ. 
การสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีน  
ม.๑,๒,๔ 

๗/๗๒/ป ๑๘ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๙ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๘) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ตอ) 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนคร้ัง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๗ นางสาวศิริมา        สิงหพันธ ๓๑ ๓ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑,๒,๔ 
๓/๓๐/ป ๑๕ 

๘ นางสาวศรัณยรัชต ศุภรณพานิช ๔๐ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.บ. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๓,๔,๖ 
๘/๑๐๒/ป ๑๔ 

๙ นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ ์ ๒๕ ๒ ครูผูชวย ศษ.บ. 
การสอนภาษาจีน   
  ในฐานะภาษา  
  ตางประเทศ 

ภาษาจีน 
 ม.๔,๕,๖ 

๕/๗๐/ป ๑๘ 

๑๐ นางสาวจิรภัทร  ปนทอง ๒๙ ๒ ครูผูชวย ค.บ. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ   

 ม.๓ 
๑๐/๑๔๒/ป ๑๗ 

๑๑ นางสาวธนิดา  พวงศิริ ๒๖ ๒ ครูผูชวย ค.บ. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ   

 ม.๑ 
๙/๑๑๘/ป ๑๘ 

๑๒ นางสาวนิตยภัทร  ธาราสุข  ๒๙ ๑  ครูผูชวย ศษ.ม. 
การสอนภาษา 
อังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๒,๓,๔ 

๑๑/๑๖๖/ป ๑๗ 

๑๓ นางสาวศิรดา   แกวปาระกํา ๒๗ ๔ เดือน ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๔,๕ 
๑/๒๔/ป ๑๗ 

 

๙) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
อาย ุ

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จํานวนคร้ัง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู
ชม./สัปดาห 

๑ นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร ๒๘ 
๓ ป  

๘ เดือน 
ครู คศ.๑ กศ.บ. 

จิตวิทยาการ 
แนะแนว 

แนะแนว 
ม.๓,๖ 

๙/๕๐/ป ๑๓ 

๒ นางสาวนฤมล สีติภตูะ ๒๕ ๘ เดือน ครูผูชวย กศ.บ. 
จิตวิทยาการ 

แนะแนว 
แนะแนว 
ม.๔,๕ 

๑๑/๑๐๑/ป ๑๕ 

 

  สรุป จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  ๘๒  คนคิดเปนรอยละ  ๑๐๐.๐๐ 
  สรุป จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด  -  คนคิดเปนรอยละ  - 
 
 

๕.๒  ครูอัตราจางท้ังหมด ๑๒ คน   โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้ 
๑) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จางดวยเงิน ภาระงานสอนเฉลีย่

ของครู(ชม./สัปดาห) 

๑ นางวรพันธ         สรอยสุดารัตน ๖๕ ๕ อ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย  

ม.๓,๕ 
รายได

สถานศึกษา 
๒๐ 

 

๒) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
ประสบการณ 
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จางดวยเงิน 

ภาระงานสอนเฉลีย่
ของครู(ชม./สัปดาห) 

๑ นางสาวณฐพร      วิพณิชกรกุล ๒๕ ๓ ศศ.บ 
นาฏศิลป

ไทย 
นาฏศิลป 
 ม.๑-๖ 

รายได
สถานศึกษา ๑๙ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๐ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
ประสบการณ 
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จางดวยเงิน 

ภาระงานสอนเฉลีย่
ของครู(ชม./สัปดาห) 

๑ นางจิรนันท     เภร ี ๓๑ ๖ ค.บ. วิทยท่ัวไป วิทยาศาสตร ม.๑ งบประมาณ ๒๐     

 

๔) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ ประสบการณ 
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จางดวยเงิน ภาระงานสอนเฉลีย่

ของครู(ชม./สัปดาห) 

๑ นายจีระวัฒน      ปองทอง ๓๘ ๑๑ ศศ.บ. 
การจัดการ
ทรัพยากร

มนุษย 
- 

รายได
สถานศึกษา 

- 

๒ นางสาวปวีณพร    แกวไทรอินทร ๒๗ 
๑ ป 

๕ เดือน 
ศศ.บ. 

วัดและ
ประเมินผล 

สุขศึกษา,แนะแนว 
ม.๑,๒ 

นาฏศิลป ม.๑ 

รายได
สถานศึกษา 

๑๕ 

 

๕) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ 
ประสบการณ 
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จางดวยเงิน 

ภาระงานสอนเฉลีย่
ของครู(ชม./สัปดาห 

๑ Mr. Richard  Allen Weaver ๕๕ ๖ ป.ตร ี Business 
Adminstration 

ภาษาอังกฤษ 
 ม.๔-๖ 

รายได
สถานศึกษา 

๒๑ 

๒ Mr.Esteban Trufil Pongyan ๕๑ ๑ ป.โท Education 
management 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑-๓ 

รายได
สถานศึกษา 

๒๒ 

 

๖) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ ประสบการณ 
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จางดวยเงิน ภาระงานสอนเฉลีย่

ของครู(ชม./สัปดาห 

๑ นางศศิวิชชา พุฒิสาร ๓๘ ๑๐ บธ.บ. 
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร 

ม.๒ 
งบประมาณ ๑๘ 

๒ นายชาญวุฒิ เหรียญปรีชา ๒๖ ๓ คบ. 
คอมพิวเตอร

ศึกษา 
คอมพิวเตอร 

ม.๑ 
รายได

สถานศึกษา 
๘ 

๓ นางสาวสุชาดา สุขพินิจ ๓๗ ๒ ศศ.บ. 
การจัดการ

ท่ัวไป 
- งบประมาณ - 

๔ นายเดชาชัย เครือเทพ ๔๐ ๒ คบ. 
เทคโนโลยี

ส่ือสาร
การศึกษา 

- 
รายได

สถานศึกษา 
- 

๕ นางสาวนาร ี นอยวงศ ๓๐ ๖ ศศ.บ. 
บรรณารักษฯ

และสารสนเทศ 
แนะแนว  

ม.๑ 

รายได
สถานศึกษา 

๑๓ 
 

 ๕.๓ ลูกจาง /ลูกจางประจํา 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ อายุ ประสบการณ(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน หมายเหตุ 
๑ นายอรรถสิทธ์ิ     แวงวรรณ ๒๙ ๔ สํานักงาน ป.ตร ี รายไดสถานศึกษา  
๒ นายณัฐพล  ตอไธสงค ๔๕ ๒ ป ๖ เดือน พนักงานขับรถ ป.๖ รายไดสถานศึกษา  
๓ นายบุญเสริฐ       เช้ือนวกุล ๖๐ ๓๓ นักการฯ ป.๗ คาจางประจํา  
๔ นายสําเนียง        จันทรแสนตอ ๕๖ ๒๖ นักการฯ ม.๖ คาจางประจํา  
๕ นายพีระพล        หุนเลิศสกุล ๕๗ ๒๙  พนักงานขับรถ ม.ศ.๓ คาจางประจํา  
๖ นายวิโรจน         อ่ิมอารมณ ๕๗ ๓๕ ยาม ป.๔ คาจางประจํา  
๗ นายวันชัย          ลูกแกว ๕๙ ๒๔ ยาม ป.๗ คาจางประจํา  



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๑ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๖) ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ของปการศึกษา ๒๕๖๐) 
 ๖.๑  จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น ๑,๒๘๕ คน 
 ๖.๒  จํานวนนักเรียนในโรงเรยีนท้ังสิ้น ๑,๕๔๐ คน 
 

จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน 
 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
ม. ๑ ๘ ๑๗๗ ๑๑๓ ๒๙๐ 
ม. ๒ ๘ ๑๕๙ ๑๓๓ ๒๙๒ 
ม. ๓ ๘ ๑๕๐ ๑๓๗ ๒๘๗ 
รวม ๒๔ ๔๘๖ ๓๘๓ ๘๖๙ 
ม.๔ ๖ ๑๐๗ ๑๑๘ ๒๒๕ 
ม. ๕ ๗ ๑๓๓ ๑๑๖ ๒๔๙ 
ม. ๖ ๕ ๙๐ ๑๐๗ ๑๙๗ 
รวม ๑๘ ๓๓๐ ๓๔๑ ๖๗๑ 

รวมท้ังหมด ๔๒ ๘๑๖ ๗๒๔ ๑๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๖.๓ ขอมูลการขาดเรียนของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
 

๒๖๐ 

๒๗๐ 

๒๘๐ 

๒๙๐ 

๓๐๐ 

๓๑๐ 

๓๒๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑–๓ และมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖  
ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๒ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

 
 
 ๗) ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 
 

 
 

 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ มัธยมศึกษาปที่ ๒ มัธยมศึกษาปที่ ๓ มัธยมศึกษาปที่ ๔ มัธยมศึกษาปที่ ๕ มัธยมศึกษาปที่ ๖ 

๕.๗๙ ๔.๖๔ ๔.๗๒ ๓.๓๒ ๕.๑๕ 
๙.๑๕ 

๖.๐๓ ๗.๘๖ ๗.๘๒ 
๖.๐๗ 

๑๓.๐๕ 

๑๑.๖๖ ๕.๙๑ ๕.๘๑ ๘.๑๑ 

๔.๒๒ 

๗.๘๖ 

๖.๙๒ 

คาเฉลี่ย ภาคเรียนท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปศึกษา 
การงาน
อาชีพฯ 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ภาคเรียน ๑ ๔๕.๑๘ ๒๔.๘๓ ๒๑.๘๑ ๔๗.๒๘ ๔๓.๑๙ ๕๑.๕๓ ๕๕.๓๓ ๖๙.๒๖ ๖๒.๔๓ 

ภาคเรียน ๒ ๕๘.๖๒ ๓๗.๒๔ ๓๓.๑๐ ๕๖.๙๐ ๔๒.๐๗ ๕๖.๙๐ ๗๑.๗๒ ๗๙.๓๑ ๗๕.๕๑ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 
รอยละ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

รอยละของนักเรียนท่ีขาดเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ -๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๓ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปศึกษา 
การงาน
อาชีพฯ 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ภาคเรียน ๑ ๕๐.๑๗ ๓๗.๙๒ ๓๓.๖๗ ๖๙.๔๖ ๕๒.๕๓ ๔๘.๐๐ ๕๒.๖๘ ๓๙.๒๖ ๕๙.๖๗ 

ภาคเรียน ๒ ๔๙.๑๔ ๒๘.๕๒ ๓๔.๗๑ ๖๘.๓๘ ๔๙.๘๓ ๖๔.๖๐ ๖๕.๒๙ ๗๒.๘๕ ๖๔.๓๕ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 
รอยละ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปศึกษา 
การงาน
อาชีพฯ 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ภาคเรียน ๑ ๓๕.๓๗ ๓๒.๓๐ ๑๗.๑๘ ๕๗.๓๙ ๓๗.๖๓ ๗๕.๕๑ ๖๗.๖๙ ๖๖.๗๘ ๗๑.๗๓ 

ภาคเรียน ๒ ๓๓.๙๒ ๓๑.๔๗ ๒๗.๒๗ ๖๓.๒๙ ๓๖.๐๑ ๖๐.๔๙ ๕๕.๕๙ ๖๒.๙๔ ๗๗.๐๗ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 
รอยละ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๔ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปศึกษา 
การงาน
อาชีพฯ 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ภาคเรียน ๑ ๔๗.๗๕ ๓๓.๑๙ ๑๔.๒๒ ๖๐.๖๒ ๕๒.๔๒ ๔๗.๖๐ ๖๒.๐๕ ๖๐.๗๙ ๖๖.๗๔ 

ภาคเรียน ๒ ๕๔.๖๗ ๒๖.๖๗ ๑๔.๖๗ ๖๒.๒๒ ๔๑.๓๓ ๖๓.๕๖ ๘๒.๒๒ ๗๔.๖๗ ๕๗.๖๑ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 
รอยละ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปศึกษา 
การงาน
อาชีพฯ 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ภาคเรียน ๑ ๓๙.๑๑ ๒๑.๓๗ ๓๔.๒๓ ๗๕.๐๐ ๓๑.๔๕ ๗๐.๙๗ ๙๒.๗๔ ๗๘.๒๓ ๕๒.๕๐ 

ภาคเรียน ๒ ๕๕.๐๒ ๑๘.๘๘ ๓๘.๕๕ ๗๐.๖๘ ๓๙.๓๖ ๗๕.๑๐ ๗๔.๗๐ ๘๒.๗๓ ๕๗.๖๖ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 
รอยละ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๕ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปศึกษา 
การงาน
อาชีพฯ 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ภาคเรียน ๑ ๑๓.๖๔ ๕๙.๕๗ ๒๒.๗๓ ๔๙.๔๙ ๔๔.๙๕ ๗๕.๗๖ ๘๖.๓๖ ๕๔.๕๕ ๕๖.๑๑ 

ภาคเรียน ๒ ๕๓.๘๑ ๕๑.๐๖ ๑๖.๒๔ ๖๑.๔๒ ๕๖.๓๕ ๗๔.๑๑ ๖๓.๙๖ ๘๙.๘๕ ๕๒.๙๙ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 
รอยละ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปศึกษา 
การงาน
อาชีพฯ 

ภาคเรียนที่ ๑ ๓๘.๕๔ ๓๔.๘๖ ๒๓.๘๘ ๕๙.๘๗ ๔๓.๗๐ ๖๑.๕๖ ๖๙.๔๘ ๖๑.๔๘ 

ภาคเรียนที่ ๒ ๕๐.๘๖ ๓๒.๓๑ ๒๗.๔๒ ๖๓.๘๒ ๔๔.๑๖ ๖๕.๗๙ ๖๘.๙๑ ๗๗.๐๖ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

รอยละ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๖ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๑ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๒ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๓ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๔ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๕ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๖ 

คาเฉลี่ย 

ระดับดี ๑๗.๕๙ ๓๒.๖๕ ๑๑.๑๕ ๒๗.๑๑ ๒๘.๙๒ ๑๘.๗๒ ๒๒.๕๕ 

ระดับดีเย่ียม ๘๒.๔๑ ๖๕.๒๙ ๘๗.๘๐ ๖๙.๗๘ ๖๗.๔๗ ๗๘.๑๗ ๗๕.๓๗ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 
รอยละ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๑ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๒ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๓ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๔ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๕ 

มัธยมศึกษา
ปที่ ๖ 

คาเฉลี่ย 

ระดับดี ๓๖.๒๑ ๕๓.๒๖ ๕๖.๑๐ ๖๘.๘๙ ๕๙.๘๔ ๖๑.๔๒ ๕๔.๙๗ 

ระดับดีเย่ียม ๕๕.๘๖ ๒๔.๗๔ ๒๑.๙๕ ๑๗.๓๓ ๑๗.๒๗ ๒๒.๘๔ ๒๗.๕๕ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 
รอยละ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับดีข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๗ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

มัธยมศึกษา
ปท่ี ๑ 

มัธยมศึกษา
ปท่ี ๒ 

มัธยมศึกษา
ปท่ี ๓ 

มัธยมศึกษา
ปท่ี ๔ 

มัธยมศึกษา
ปท่ี ๕ 

มัธยมศึกษา
ปท่ี ๖ 

คาเฉลี่ย 

ผาน ๙๗.๙๓ ๙๖.๒๒ ๙๘.๙๕ ๙๗.๗๘ ๙๙.๒๐ ๙๗.๙๗ ๙๗.๙๙ 

ไมผาน ๒.๐๗ ๓.๑๘ ๑.๐๕ ๒.๒๒ ๐.๘๐ ๒.๐๓ ๒.๐๑ 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๒๐.๐๐ 

รอยละ 

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี คาเฉลี่ย 

ผาน ๙๙.๒๘ ๙๗.๒๗ ๙๘.๑๘ ๙๙.๔๑ ๙๙.๑๕ ๙๘.๖๖ 

ไมผาน ๐.๗๒ ๒.๗๓ ๑.๘๒ ๐.๕๙ ๐.๘๕ ๑.๓๔ 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๒๐.๐๐ 
รอยละ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ ๕ ดาน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๘ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๘) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ๘.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   

 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๔๕.๐๘ ๓๐.๑๒ ๒๒.๘๙ ๒๘.๔๓ 

ระดับสังกัด ๔๘.๗๗ ๓๕.๔๘ ๒๖.๕๕ ๓๐.๑๔ 

ระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๓๒.๒๘ ๒๖.๓๐ ๓๐.๔๕ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

คะแนนเฉล่ีย 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐  

 

 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

๒๕๕๘ ๓๙.๔๕ ๓๔.๑๑ ๒๗.๖๕ ๒๗.๗๙ 

๒๕๕๙ ๔๕.๕๖ ๓๓.๐๔ ๒๖.๘๙ ๓๐.๐๕ 

๒๕๖๐ ๔๕.๐๘ ๓๐.๑๒ ๒๒.๘๙ ๒๘.๔๓ 

๐.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๔๕.๐๐ 
๕๐.๐๐ 

คะแนนเฉล่ีย 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๑๙ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

 
 

 ๘.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

๓๙.๙๓ 

๓๐.๙๑ ๓๒.๖๑ ๓๓.๗๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๔๓.๓๒ ๒๔.๕๕ ๑๘.๑๓ ๓๐.๓๙ ๒๓.๔๕ 

ระดับสังกัด ๕๐.๐๗ ๒๙.๔๘ ๒๔.๖๔ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ 

ระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๙.๓๗ ๒๔.๕๓ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 
คะแนนเฉล่ีย 

รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๐ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

๔๐.๑๒ 

๒๒.๙๙ ๒๔.๒๙ 
๒๗.๕๙ 

๑๕.๘๒ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐  

 

 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

๒๕๕๘ ๔๔.๑๕ ๓๐.๖๖ ๒๐.๗๔ ๓๖.๔๕ ๒๐.๖๕ 

๒๕๕๙ ๔๓.๔๓ ๒๗.๙๙ ๑๙.๓๐ ๓๐.๘๕ ๒๓.๑๗ 

๒๕๖๐ ๔๓.๓๒ ๒๔.๕๕ ๑๘.๑๓ ๓๐.๓๙ ๒๓.๔๕ 

๐.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๔๕.๐๐ 
๕๐.๐๐ 

คะแนนเฉล่ีย 

รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๑ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๙.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 
๙.๑ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

๑) หองสมุด มีขนาด ๗๒๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๑๙,๗๐๒ เลม         
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบหองสมุดอิเลคทรอนิกส  
 

 

 
  

 ๒) หองปฏิบัติการ 
 

ชื่อแหลงเรียนรู จํานวนหอง สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 
๑. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ๖ ๓,๔๒๐ 
๒. หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร ๓ ๓,๙๑๔ 
๓. หองรักษไทย ๑    ๕๕๒ 
๔. หองดนตรีสากล ๑    ๖๔๘ 
๕. หองดนตรีไทย ๑    ๖๑๒ 
๖. หองนาฏศิลป ๑ ๑,๑๒๐ 
๗. หองทัศนศิลป ๑ ๑,๑๑๖ 
๘. หองศิลปะประดิษฐ ๑    ๓๙๖ 
๙. หองคอมพิวเตอร   ๖ ๑,๙๔๔ 
๑๐. หองปฏิบัติการอาหาร ๑   ๕๕๘ 
๑๑. หองปฏิบัติการงานประดิษฐ ๑   ๕๐๔ 
๑๒. หองพิมพดีด ๑   ๑๔๔ 
๑๓. หองปฏิบัติการภาษา Tell Me More ๑   ๑๓๘ 
๑๔. หองปฏิบัติการภาษาจนี ๑      ๘๐ 
๑๕. หองจริยธรรม  ๑    ๑๘๐ 
๑๖. หองแนะแนว หองศูนยเพื่อนใจวัยรุน ๑ ๑,๐๐๘ 
๑๗. หองพยาบาล ๑ ๔,๘๐๐ 
๑๘. หองโสตทัศนศึกษา  ๑      ๔๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ มัธยมศึกษาปท่ี ๒ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ มัธยมศึกษาปท่ี ๔ มัธยมศึกษาปท่ี ๕ มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

๓๐.๗๔ 
๒๑.๙๘ ๑๗.๓๖ 

๙.๘๑ ๑๐.๔๗ ๙.๖๔ 

๓๐.๙๙ 

๒๑.๙๖ 
๑๗.๙๒ 

๙.๓๗ ๑๐.๑๘ ๙.๕๙ 

ภาคเรียนท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ 

รอยละของจํานวนครั้งท่ีนักเรียนใชหองสมุด ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๒ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๙.๒ ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู
และนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 ๑)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  กิจกรรม Open house แนะนําอาชีพและทางเลือกศึกษาตอ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖      
  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๘ ชั่วโมง ๑ ครั้ง/ป 
 ๒) มหาวิทยาลัยสยาม  
  กิจกรรม Open house แนะนําอาชีพและทางเลือกศึกษาตอ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖      
  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๔ ชั่วโมง ๑ ครั้ง/ป 
 ๓)  บริษัทเหลาเตง มีเดีย 
  กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(ติว GAT ENG) 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖      
  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๓ ชั่วโมง ๑ ครั้ง/ป  
 ๔)  บริษัท ทรูปลูกปญญา 
  กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(ติว GAT เชื่อมโยง) 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖      
  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๓ ชั่วโมง ๑ ครั้ง/ป  
 ๕)  สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู 
   มหาวิทยาลัยสยาม 
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุน 
   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
   มหาวิทยาลัยธนบุรี 
   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

กิจกรรม แนะแนวการศึกษาในงาน Open house ทางเลือกศึกษาตอ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖  
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๓ ชั่วโมง ๑ ครั้ง/ป  

 ๑๐. ขอมูลอาคารสถานท่ี 
 อาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น จํานวน ๒ หลัง อาคารประกอบ จํานวน ๖ หลัง หองน้ํา       
ภายนอกอาคาร ๒ หลัง และภายในอาคารเรียน ๕ ชั้น จํานวน ๕ หอง สนามฟุตบอล ๑ สนาม       
สนามฟุตซอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล ๒ สนาม สนามเปตอง ๑ สนาม ลานธรรมะ ๑ แหง      
แปลงเกษตร ๑ แปลง เรือนเศรษฐกิจพอเพียง ๑ แหง หอประชุม ๑ หลัง 
 
 
 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๓ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๑.ขอมูลงบประมาณ 
 การจัดหาทรัพยากรประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ผูบริหารไดระดมทุนทรัพยากรสําหรับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท้ังในรูปของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ     
เงินบริจาค มาชวยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ดังตาราง  
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๘,๕๖๙,๓๖๕ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๑๖,๔๖๙,๒๘๐ 
เงินนอกงบประมาณ 
  - เงินรายได 
  - เงินอุดหนุน 

๑๒,๑๕๑,๔๕๕ 
๗,๑๕๙,๔๕๕ 
๔,๙๙๒,๐๐๐ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  - เงินรายได 
  - เงินอุดหนุน 

๑๐,๔๖๗,๑๙๐.๕๙ 
๖,๘๖๖,๑๓๐.๙๐ 
๓,๖๐๑,๐๕๙.๖๙ 

รวมรายรับ ๓๐,๗๒๐,๘๒๐ รวมรายจาย ๒๖,๙๓๖,๕๐๖.๕๙ 
  

สรุป งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจางคิดเปนรอยละ ๘๘.๖๙ ของรายรับ 
สรุป งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคิดเปนรอยละ ๘๖.๑๓ ของรายรับ 
 

 
 
 ๑๒.ขอมูลสภาพชุมชน 

 ๑๒.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ตั้งอยูในหมูบานเศรษฐกิจมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนแหลง
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 
 ๑๒.๒ ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ อาชีพหลัก คือ อาชีพ
รับจางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจรายไดเฉลี่ยตอครอบครัวตอป ๔๐,๐๐๐–
๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๓ คน  

๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รายรับ รายจาย 

กราฟแสดงการจัดสรรทรัพยากร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๔ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๒.๓ โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
 

 โอกาส โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําไดรับการยอมรับจากชุมชน ไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานภายนอก และเปนโรงเรียนท่ีไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชชื่อวา “โรงเรียน   
ราชวินิตบางแคปานขํา”เปนท่ีภาคภูมิใจของท้ังโรงเรียนและชุมชน มีอาคารสถานท่ีสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ และเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนเพียงพอ มีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายเอ้ือตอการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครองครูและผูอุปการะ 
มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคมศิษยเกาฯ และเครือขายผูปกครองท่ีเขมแข็งมีสวนรวมกําหนดทิศทางการ
พัฒนา ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและสงเสริมการพัฒนาผูเรียน
อยางจริงจัง มีนโยบายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน ผูบริหารมีความมุงม่ันตั้งใจและมีความ
กระตือรือรนใหการสนับสนุนสงเสริมเต็มอัตรากําลัง 
 ขอจํากัด โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํามีนักเรียนท่ีเขามาศึกษาโดยสวนมากเปนนักเรียน
ท่ีมีถ่ินฐานภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด ยายตามผูปกครองท่ีเขามาทํางานอยูในกรุงเทพฯ ซ่ึงสภาพครอบครัวมี
ปญหา ครอบครัวแตกแยก และฐานะยากจน สภาวะเศรษฐกิจปจจุบันสงผลตอโรงเรียน ไดรับการ
สนับสนุน เงินระดมทรัพยากรจากผูปกครองลดลง และยังมีผลกระทบไปยังนักเรียนเก่ียวกับปญหา
คาใชจายท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนของนักเรียน ผูปกครองไมนิยมใหบุตรหลานเขามาเรียนเพราะ
ตองเสียคาใชจายในการเดินทางสูง อัตรากําลังของบุคลากรในโรงเรียนลดลง เกิดการขาดแคลนบุคลากร
ในบางสาขาจําเปนตองจัดจางครูเพ่ิม ทําใหงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนลดลง 
 

 ๑๓. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําในปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดจัดสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ โรงเรียนไดจัดสัดสวน      
สาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

ชวงช้ันท่ี ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) 

ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลย ี

ภาษา 
ตางประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

ม. ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐   ๑,๐๐๐ 
ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐   ๑,๐๐๐ 
ม. ๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐   ๑,๐๐๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๓๖๐   ๓,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน ๒๐๐ ช่ัวโมง/ป 

• จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนท้ังป เทากับ  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง 
 

ชวงช้ันท่ี ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) 

 
ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 
 

รวม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลย ี

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/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน ๑,๐๘๐ - ๑,๖๐๐ ช่ัวโมง/ป 
 

• จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียน ชวงช้ันท่ี ๔ เทากับ ๑,๗๒๐-๑,๘๐๐ ช่ัวโมง 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๕ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

• แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการ

จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทําแผนงานและ
โครงการตามแผนกลยุทธของสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมผูเรียน ดังนี้ 
๑. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพการเรียนรูบนพ้ืนฐานสังคมไทยสูสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ โครงการปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและความปลอดภัยของผูเรียน 
๑.๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและคานิยมท่ีพึงประสงค 
 สอดคลองกับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
  -กิจรรมธนาคารโรงเรียน                  
  -กิจกรรมวันอาเซียน 
  -กิจกรรม / สอบธรรมศึกษา 
๑.๓ โครงการพัฒนาความรูและทักษะของนักเรียนสูมาตรฐานสากล 
  -กิจรรมหองสมุด ๓ D 
  -กิจรรมสอนภาษาตางประเทศโดยเจาของภาษา 
  -กิจรรมสงเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศ 
  -กิจรรมซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรม Tell me more ในหองปฏิบัติการทางภาษา
  -กิจรรมศึกษาแหลงเรียนรูธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญาภายนอกสถานศึกษา 
๑.๔ โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาและภาวะผูนําตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 -กิจรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๑.๕ โครงการรู รัก งานอาชีพตามมาตรฐานสากล 
 -กิจรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการอาชีพ 
๑.๖ โครงการสงเสริมและพัฒนาโสตทัศนูปกรณ 
๑.๗ โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนบนพ้ืนฐานแหงความเปนไทย 

๒. แผนงาน : พัฒนากระบวนการใหบริการทางการศึกษาตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒.๑ โครงการเสริมสรางและพัฒนาอนามัยผูเรียน 
 ๒.๒ โครงการพัฒนาความรูและทักษะของนักเรียนสูมาตรฐานสากล 
  -กิจรรมการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 
  -กิจรรมวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี 
  -กิจรรมพิธีเขาประจําหมูยุวกาชาด 
 ๒.๓ โครงการความรวมมือระหวางโรงเรียนกับภาคีเครือขาย 
  -กิจรรมรณรงคนักเรียนในพ้ืนท่ีบริการเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
๓. แผนงาน : แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๓.๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและคานิยมท่ีพึงประสงค 

   สอดคลองกับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
  -กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๒ โครงการจัดงานวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 
 ๓.๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๖ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๔. แผนงาน : แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู 
 ๔.๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและคานิยมท่ีพึงประสงค 

  สอดคลองกับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
  -กิจรรมวันสุนทรภู 
 ๔.๒ โครงการความรวมมือระหวางโรงเรียนกับภาคีเครือขาย 
  -กิจรรมระดมทรัพยากรเพ่ือทุนการศึกษานักเรียน 
  -กิจรรมประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 ๔.๓ โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕. แผนงาน : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคบูรณาการตามหลัก

        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๑ โครงการพัฒนาความรูและทักษะของนักเรียนสูมาตรฐานสากล 
  -กิจกรรมสงเสริมการอานและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
 ๕.๒ โครงการเสริมสรางสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ 
  -กิจกรรมเสริมสรางสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานกีฬา 
๖. แผนงาน : พัฒนาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
  -กิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียนและความปลอดภัย 
๗. แผนงาน : การพัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
 ๗.๑ โครงการสรางเสริมสังคมแหงการเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

      และเวทีโลก 
๘. แผนงาน : พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๘.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาและภาวะผูนําตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   -กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาและภาวะผูนํา พัฒนาและบริหารงานงบประมาณ 

  -กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๘.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา  -สถาน ศึ กษา ดี เ ด นด า นพ ลั ง ง า น

(Energy Mind Award) ระดับ ๒ ดาว 
 -รา ง วัล ร ะ ดับ ดี เ ยี่ ย ม“ โ ค ร ง ก า ร
ครอบครั วพอเพียง สูสถานศึกษาและ
ชุมชน” 

- การไฟฟานครหลวง 
 
- มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ผูบริหาร     

นายธนะกุล  
 

ชอนแกว  -รางวัล SESAO ๑ AWARDS 
 
 -โลเกียรติคุณ “ผูอํานวยการดีเดน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐” 
 -โ ล เ กี ย ร ติ คุณ“อุ ปนายกสมาคม        
ผู ปกครองและครูดีเดน ประจําป ๒๕๖๑” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
-  สมาคมผูบริหารโรง เรียนมัธยมแหง 
   ประเทศไทย 
- สมาคมผูปกครองและครูแหงประเทศไทย 

 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๗ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ผูบริหาร (ตอ)   
นางสาวอารมณ  เผือกอ่ํา  -โลเกียรติคุณ“ครูดีไมมีอบายมุข” - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

 พ้ืนฐาน(สพฐ.) รวมกับเครือขายองคกร
 งดเหลา(สคล.) สํานักงานเลขาธิการ    
 คุรุ สภา ,  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย 

ครู      

๑. นางสาวกนกวรรณ ใจสุข   -รางวัลชนะเลิศ ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันประดิษฐรมพยุงไข  ระดับ     
ม.๔-๖” 
 -รางวัลชมเชย ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันประดิษฐรมพยุงไข  ระดับ     
ม.๑-๓” 
 -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
ระดับ ม.๑-๓” 
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
ระดับ ม.๔-๖” 

- ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
 และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง 
 ศึกษาธิการ 

 
 
 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

 

๒. นายสุวิชา บํารุงเขตร   -รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
อากาศยานบังคับวิทย”ุ  
 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภท ๓ มิติ (๓D) ปลอยอิสระ” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

 

๓. นางจรูญรัตน  พันธุมชัย  -รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
อากาศยานบังคับวิทย”ุ  
 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภท ๓ มิติ (๓D) ปลอยอิสระ” 
 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นั ก เ รี ย น “ ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น -
วิทยาศาสตรประเภททดลองระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔. นางสาวเย็นจิตร ประเสริฐศรี  -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นั ก เ รี ย น “ ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร  ประเภททดลอง ระ ดับ       
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๕. นางสาวจันทรทิพย รักม่ัน 
๖. นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง 

 -รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 
๒ ครูฝ กสอนนักเรี ยน “การประกวด
โครงงานคณิตศาสตรประเภทสรางทฤษฎี
หรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร  ระดับ     
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๘ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู (ตอ) 
๗.นางสาวลัดดา ดานวิริยะกุล 
๘.นายภาคภูมิ ทิพยวารี 
๙.นายชัยวัฒน ไพรบึง 

  
 -รางวัลเหรียญทองเงิน ครูฝกสอน
นั ก เ รี ย น  “ ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
คณิตศาสตรประเภทบูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไปประยุกตใช ระดับ ม.๑-๓” 

 
-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๑๐.นางนิดา มีสถิต 
๑๑.นางสาวสุรีย ใจศิล 

 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นั ก เ รี ย น  “ ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
คณิตศาสตรประเภทสร างทฤษฎีหรื อ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๑๒.นางสาวธัญญรัตน พุมมะรินทร 
๑๓.นางสาวจุฑาพร นาครอด 

 -รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๒  ครูฝ กสอนนักเรี ยน “การประกวด
โครงงานคณิตศาสตรประเภทบูรณาการ
ความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ระดับ 
ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๑๔.นางฐานิพรรณ อรจุล  -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ 
ม.๑-๓” 
 -ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง  ช น ะ เ ลิ ศ          
ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขันการจัด
สวนถาดแบบช้ืน ระดับ ม.๑-๓” 

- สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา    
 ขั้ น พ้ืนฐาน  ( ระ ดับภาคกลาง  และ      
 ภาคตะวันออก) 
-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๑๕.นายชาญวุฒิ เหรียญปรีชา 
๑๖.นายศิระ ยอแสง 

 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อันดับ ๑ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
ก า ร ส ร า ง ก า ร ตู น แ อ นิ เ ม ชั่ น ( ๒ D 
Animation) ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๑๗.นายพิพัฒนพงษ ยาวิเลิง 
๑๘.นางภัทรพิมนต ขันปาน  

 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันการสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ระดับ ม.๑-๓” 
 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นั ก เ รี ย น  “ ก า ร แ ข ง ขั น ก า ร ส ร า ง 
“Webpage ประเภท Web Editorระดับ 
ม.๑-๓” 
 -รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันการสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ระดับ ม.๑-๓” 
 -รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูฝกสอน
นั ก เ รี ย น  “ ก า ร แ ข ง ขั น ก า ร ส ร า ง 
“Webpage ประเภท Web Editor ระดับ 
ม.๑-๓” 
 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ   
อันดับ ๒ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
ออกแบบส่ิงของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ระดับ ม.๑-๓” 

- สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา    
 ขั้ น พ้ืนฐาน  ( ระ ดับภาคกลาง  และ      
 ภาคตะวันออก) 
 
 
 
 
-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๑๙.นายสําเนา คลายเชย  -รางวัลเหรียญทองเงิน ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันการจัดสวนแกว 
ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๒๙ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู (ตอ)   
๒๐.นายวิริทธ์ิพล แยมเกล่ียง 
๒๑.นายพิพัฒนพงษ ยาวิเลิง 

 -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแข งขัน ตัดตอภาพยนตร  ระ ดับ       
ม.๔-๖” 
 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นั ก เ รี ย น  “ ก า ร แ ข ง ขั น ก า ร ส ร า ง 
“Webpage ประเภท Web Editor ระดับ 
ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๒๒.นางสาวศรัญญา แสงสวาง 
๒๓.นางสาวชนันพร วานิชสวัสด์ิ 

 -ราง วัล เ หรี ยญทองรอ งชนะ เ ลิ ศ   
อันดับ ๒ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
ประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ระดับ 
ม.๑-๓” 
 -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแข งขันทําอาหารคาวหวานเ พ่ือ
สุขภาพ ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๒๔.นางภัทรพิมนต ขันปาน 
๒๕.นายไชยวุธ สุนทร 

 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันออกแบบส่ิงของ
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ 
ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๒๖.นางสาวอารียา เสียงกลม  -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันเลานิทาน(Story Telling) 
ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๒๗.นางสาวศรัณยรัชต ศุภรณพานิช  -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันเลานิทาน(Story Telling) 
ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๒๘.นางสาวศิรดา แกวปาระกํา  -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“ ก า ร แ ข ง ขั น ต อ ศั พ ท ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ    
(ครอสเวิรด) ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๒๙.นางสาวธัญชิตา โมขศักด์ิ  -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแข งขันละครส้ันภาษาจีน ระดับ      
ม.๔-๖” 
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับ 
ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๓๐.นางสาววริศรา วจีศักด์ิสิทธ์ิ  -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับ 
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๓๑.นางสาววรางคณา ไฝชอบ 
๓๒.นางสาวพิกุล แววกุดเรือ 

 -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การประกวด เพลง คุณธรรม  ระ ดับ         
ม.๑-๓” 
 -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การประกวด เพลง คุณธรรม  ระ ดับ         
ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๓๓.นายนิยม บุริวงค 
๓๔.นางสาวพิชญากร แกวพิลา 
 

 -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ระดับ         
ม.๑-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๐ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู (ตอ)   
๓๕.นางสาวมัตติกา ธินันท  -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 

“การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ระดับ         
ม.๑-๖” 
 -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๓๖.นางสาวนฤมล บุญเจริญ  -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๓๗.นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม  -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน  
“การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ระดับ 
ม.๑-๓” 

- สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา     
 ขั้นพ้ืนฐาน (ระดับภาคกลาง และภาค
 ตะวันออก) 

๓๘.นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม  -รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูฝกสอน
นัก เ รี ย น“ก า ร แ ข ง ขั น คั ด ล า ย มื อ ส่ื อ
ภาษาไทย  ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๓๙.นางสาวเพ็ญพร           ซุนกา  -รางวัลเหรียญเงิน  ครูฝกสอนนักเรียน  
“การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ระดับ 
ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๐.นางสาวจิราวดี             เงินแถบ  -รางวัลเหรียญเงิน  ครูฝกสอนนักเรียน  
“การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๑.นางนงลักษณ              คําปญจะ  -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว 
PISA ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๒.นางสาวละอองฟา         บุญขาว  -รางวัลเหรียญเงิน  ครูฝกสอนนักเรียน  
“การแขงขันเรียงรอยถอยความ ระดับ    
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๓.นางสาวกิ่งกาญจน         รักไทรทอง  -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันเรียงรอยถอยความ 
ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๔.นางสาวพรทิพย ชูดี  -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ   
อันดับ ๒ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
ศิลปสรางสรรค ระดับ ม.๑-๓” 
 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ  
อันดับ ๒ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
สร างสรรคภาพดวยการปะติด ระดับ      
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๕.นางาวอัญชิสา ศรีสมุทร  -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน“การแขงขันศิลปสรางสรรค ระดับ 
ม.๔-๖” 
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน
“การแข งขันวาดภาพระบายสี  ระ ดับ      
ม.๔-๖” 
 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ  
อันดับ ๒ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
สร างสรรคภาพดวยการปะติด ระดับ      
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๑ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู (ตอ)   
๔๖.นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา  -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 

“การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภท
หญิง ระดับ ม.๔-๖” 
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแข งขันขับร อ ง เพลง ไทย ลูกกรุ ง
ประเภทชาย ระดับ ม.๑-๓”  
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแข งขันขับร อ ง เพลง ไทย ลูกกรุ ง
ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓”  
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน  
“การแข งขันขับร อ ง เพลง ไทย ลูกกรุ ง
ประเภทหญิง ระดับ ม.๔-๖”  
 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ  
อันดับ ๑ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
ขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ     
ม.๑-๓”  
  -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทชาย ระดับ ม.๔-๖”   
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภท
หญิง ระดับ ม.๑-๓”   
 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับ ม.๔-๖”  
 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธ ประเภทชาย ระดับ ม.๑-๓”  
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓”     
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทหญิง ระดับ ม.๔-๖”   
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
ระดับ ม.๑-๓”   
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับ ม.๑-๓” 
   -ราง วัลเหรียญเงิน รองชนะเ ลิศ   
อันดับ ๑ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
การสแดงตลก ระดับ ม.๑-๖”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๒ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู (ตอ)   
๔๗.นายสิทธิชัย ศิริผองแผว  -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ  

อันดับ ๒ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
เด่ียวระนาดเอก  ระดับ ม.๑-๓” 
 -รางวัลเหรียญทองแดง ครูฝกสอน
นักเรียน “การแขงขันเด่ียวระนาดทุม 
ระดับ ม.๑-๓” 
 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อันดับ ๑ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
เด่ียวฆองวงใหญ ระดับ ม.๑-๓”  
 -รางวัลเหรียญทอง ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแข ง ขั น เ ด่ี ย วฆ อ ง ว ง เ ล็ ก  ระ ดับ        
ม.๑-๓”  
 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อันดับ ๑ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
เด่ียวฆองวงเล็ก ระดับ ม.๔-๖” 
 -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ   
อันดับ ๑ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
การสแดงตลก ระดับ ม.๑-๖”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๘.นางบุบผา ไตรปน  -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภท
ชาย ระดับ ม.๔-๖” 
 -รางวัลเหรียญเงิน ครูฝกสอนนักเรียน 
“การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภท
หญิง ระดับ ม.๑-๓” 
 -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ   
อันดับ ๑ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
รําวงมาตรฐาน ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๙.นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล 
๕๐.นางสาวสุดารัตน เตียะเพชร 

 -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ   
อันดับ ๑ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
รําวงมาตรฐาน ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๕๑.นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร 
๕๒.นางสาวนฤมล สีติภูตะ 

 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อันดับ ๑ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา(Youth 
Counselor : YC) ระดับ ม.๑-ม.๓”  
 -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ  
อันดับ ๒ ครูฝกสอนนักเรียน “การแขงขัน
กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ( Youth 
Counselor : YC ) ระดับ ม.๔-ม.๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๕๓.นายหิรัญรัชต สุวรรณรัตน  -รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิสนักเรียน 
กรมพลศึกษา ประเภทชายเด่ียว รุนอายุไม
เกิน ๑๒ ป 
 -รางวัลชนะเลิศ เทเบิลเทนนิสนักเรียน 
กรมพลศึกษา ประเภทชายคู รุนอายุไมเกิน 
๑๒ ป 

- กรมพลศึกษา 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๓ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู (ตอ)   
๕๓.นายหิรัญรัชต สุวรรณรัตน  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทเบิล

เทนนิสนักเรียน กรมพลศึกษา ประเภท  
ทีมชาย รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป 
 -ราง วัล เหรียญทองแดง กิ จกรรม
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับชั้น ม.ตน 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๕๔.นายจีระวัฒน ปองทอง 
๕๕.นายมานะ โอภาสสุวคนธ 
๕๖.นายปติพงศ เวียนทอง 
๕๗.นายหิรัญรัชต สุวรรณรัตน 

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แขงขันฟุตซอล “นวลนรดิศ ๑๒๗ ป” รุน
อายุไมเกิน ๑๒ ป 
 -รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตซอล  
“นวลนรดิศ ๑๒๗ป ” รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป 
 -รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอล   
“เอสแบค - นอรทกรุงเทพ” รุนอายุไมเกิน 
๑๕ ป 
 -๑ ใน ๖ ตัวแทนกรุงเทพมหานคร  
การแขงขันฟุตบอล King’s  Power  Cup  
รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เล่ือนขึ้น
เปนประเภท ก ) ฟุตบอลนักเรียน กรมพล
ศึกษา ข รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แขงขันฟุตซอลนักเรียน Tokio-spin ลีก 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แขงขันฟุตซอลนักเรียน Tokio-spin F.A. 
Cup 

- โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
 
 
 
 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
 นนทบุร ี
 
- บริษัท คิงเพาเวอรรวมกับกรมพลศึกษา
 และบริษัทไอสปอรต จํากัด 
 
- กรมพลศึกษา 
 
 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต ๑ 

นักเรียน    
๑.  เด็กหญิงณัฐนิช รุนสงา 
๒. เด็กหญิงอรณิชา แซล้ิม 
๓. เด็กหญิงอรณิช แซล้ิม 

 -รางวัลชมเชย “การแขงขันประดิษฐ
รมพยุงไข ระดับ ม.๑-๓” 

- ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
 และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง- 
 ศึกษาธิการ 

๔. นายอธิป สิงเหม็ง 
๕. นายทวิพัช อ่ําเล็ก 
๖. นายศุภณัฐ กลาเกิดผล 

 -รางวัลชนะเลิศ “การแขงขันประดิษฐ
รมพยุงไข ระดับ ม.๔-๖” 
 

- ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
 และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง- 
 ศึกษาธิการ 

๗. เด็กหญิงภานุมาศ สิมสวน 
๘. เด็กหญิงสุธาสิณี จิตมุง 
๙. เด็กหญิงสุภัสสรา พจนรัมย 

 -รางวัลเหรียญทอง “การแขงขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร ระดับ ม.๑-๓” 
 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๑๐. นางสาวคริษฐา ติณวัฒนานนท 
๑๑.นางสาวณัฐณิชา เรืองหา 
๑๒. นายโยธิน รมยไธสง 

 -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๑๓. นางสาวชนินาถ ศรีเมือง 
๑๔. นางสาวชลิดา นามแสง 
๑๕. นายเจษฎา ปานไทยสงค  

 -รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ “การแขงขันอากาศยานบังคับ
วิทย”ุ 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๔ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน (ตอ)   
๑๖. นายนเรนทรฤทธ์ิ ศรีบุญเรือง 
๑๗. เด็กชายธนรัฐ ประเสริฐไทย 

 -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภท ๓ มิติ (๓D) 
ปลอยอิสระ” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๑๘. เด็กหญิงชลธิชา พูนพิพัฒรัตนชัย 
๑๙. เด็กหญิงพิมญาดา สิทธิแสง 
๒๐. เด็กหญิงอริศรา คําหาร 

 -รางวัลเหรียญทองแดง “การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง 
ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๒๑.เด็กหญิงนภัสสร บทนอก 
๒๒.เด็กหญิงภิญญาดา พานทอง 
๒๓. เด็กชายโรจนฤทธ์ิ แกวถึง 

 -รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 
๒ “การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๒๔. นางสาวยอดขวัญ สังสิทธ์ิ 
๒๕. นางสาวลักษิกา หนูชู 
๒๖. นางสาวเขมรัศฎิ์ โภคินนราเศรษฐ 

 -รางวัลเหรียญทองแดง “การประกวด
โครงงานคณิตศาสตรประเภทสรางทฤษฎี
หรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร  ระดับ     
ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๒๗. เด็กหญิงจีรนันท งามจิต 
๒๘. เด็กหญิงวิลาสินี โอสถ 
๒๙. เด็กหญิงสุวัลนภา กลาหาญ 

 -รางวัลเหรียญทองเงิน “การประกวด
โครงงานคณิตศาสตรประเภทบูรณาการ
ความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ระดับ 
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๓๐. นางสาวชนินาถ ศรีเมือง 
๓๑. นางสาวชลิดา นามแสง 
๓๒. นางสาวปณฑิตา แกวกําพรา 

 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อั น ดั บ  ๒  “ ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
คณิตศาสตรประเภทบูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไปประยุกตใช ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๓๓.เด็กหญิงนัฐฐา กาฬภักดี 
๓๔.เด็กหญิงพลอยชมพู     ภูมิพัฒน 
๓๕.เด็กหญิงสิรินทรา        บัวรัตน 

     -รางวัลเหรียญทอง “การแขงขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.๑-๓” 

- สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา     
 ขั้นพ้ืนฐาน (ระดับภาคกลาง และภาค
 ตะวันออก) 

๓๖.เด็กหญิงพัชราวดี        ศรีสวัสด์ิ 
๓๗.เด็กหญิงมนัสวี เรืองวาร ี

 -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book) 
ระดับ ม.๑-๓” 

- สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา     
 ขั้นพ้ืนฐาน (ระดับภาคกลาง และภาค
 ตะวันออก) 

๓๘.เด็กชายวรเทพ ฟาขาว 
๓๙.เด็กชายสุกฤษฎิ์ ประเสริฐกุลนิตย 

 -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
การสราง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับ ม.๑-๓” 

- สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา     
 ขั้นพ้ืนฐาน (ระดับภาคกลาง และภาค
 ตะวันออก) 

๔๐.เด็กหญิงพัชราวดี ศรีสวัสด์ิ 
๔๑.เด็กหญิงมนัสวี เรืองวาร ี

 -รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ “การ
แขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-
book) ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๒.เด็กชายวรเทพ ฟาขาว 
๔๓.เด็กชายสุกฤษฎิ์ ประเสริฐกุลนิตย 

-รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ “การแขงขัน
การสราง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๔.เด็กหญิงนัฐฐา กาฬภักดี 
๔๕.เด็กหญิงพลอยชมพู     ภูมิพัฒน 
๔๖.เด็กหญิงสิรินทรา       บัวรัตน 

     -รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ “การ
แขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ      
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๔๗.เด็กหญิงนํ้าฝน ม่ันทรัพยเพ่ิมพูน 
๔๘.เด็กหญิงอารยา สุวรรณสาร 

 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อันดับ๑“การแขงขันการสรางการ ตูน
แอนิเมชัน(๒D Animation)ระดับ ม.๑–๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๕ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน (ตอ)   
๔๙.เด็กหญิงกิรณา คงถาวร 
๕๐.เด็กหญิงศศิธร อินโอภาส 

 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อันดับ๒ “การแขงขันออกแบบส่ิงของ
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ
ม.๑–๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๕๑.เด็กหญิงธนัชภัค แซเอี้ยว 
๕๒.เด็กหญิงนันทภัค แซเอี้ยว 
๕๓.เด็กหญิงมลฤดี พรอมอําไพพงษ 
๕๔.เด็กหญิงมาลัยทิพย สุขเนตร 
๕๕.เด็กหญิงศศิธร พุฒหอม 

 -รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
๒ “การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูป
เทียนแพ ระดับ ม.๑–๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๕๖.นางสาวปณิฌา ปทมะโสภณ 
๕๗.นายปญญา นิรัติศยานนท 
๕๘.นางสาววณิชญา หลักม่ัน 

 -ราง วัลเหรี ยญทอง “การแข งขัน
ทําอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับ    
ม.๔–๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๕๙.นางสาวปาลิตา แกวศร ี
๖๐.นางสาววีรภรณ ประสงค 

 -รางวัลเหรียญทอง “การแขงขันการ
ตัดตอภาพยนตร ระดับ ม.๔ – ๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๖๑.นางสาวฐิติรัตน นุมปราณี 
๖๒.นางสาวประทานพร ศรีรักษ 
๖๓.นางสาววรรณวิสา เกตภูงา 

 -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันการจัด
สวนแกว ระดับ ม.๔–๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๖๔.นายธนพล จันผกา 
๖๕.นางสาววรัชญา คูแกว 

 -ราง วัล เหรี ยญเงิน  “การแข งขั น
ออกแบบส่ิงของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ระดับ ม.๔–๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๖๖.นายทักษดนุ หงสสุตะเมธี 
๖๗.นายปกรณ จงอธิคม 

 -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
การสราง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับ ม.๔–๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๖๘.เด็กชายวรภพ สุติยาภรณ  -รางวัลเหรียญทอง “การแขงขันเลา
นิทาน(Story Telling) ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๖๙.นางสาวสุกัญญา หนูทองแกว  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันเลา
นิทาน(Story Telling) ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๗๐.เด็กชายสิรภพ สุกใส 
๗๑.เด็กชายสปริต โพธิรักษ 

 -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันตอ
ศัพทภาษาอังกฤษ(ครอสเวิรด)  ระดับ      
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๗๒.นางสาวศลินทิพย สวัสด์ิไพรงาม 
๗๓.นางสาววานิชา โยชนา 
๗๔.นางสาวปทมา มีหนองแขม 
๗๕.นางสาวปนัสยา พลชํานิ 
๗๖.นางสาวชนัญชิดา ไชยเพ็ชร 

 -รางวัลเหรียญทอง “การแขงขันละคร
ส้ันภาษาจีน ระดับ ม.๔-๖” 
 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 
 

๗๗.นางสาวพฤติพร ม่ันถาวรวงศ 
๗๘.นางสาวปยธิดา สุริยันต 

 -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันพูด
เพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๗๙.นางสาวพนิดา พันธางกูร  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันพูด
เพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๘๐.นางสาวกิติยา รัตนสุมทราภรณ 
๘๑.นางสาวขนิษฐา บุญปก 
๘๒.นางสาวธรกฤตา เขมาภิรักษ 
๘๓.นางสาววานิชา โยชนา 
๘๔.นางเจษรินธร บริรักษ 

 -รางวัลเหรียญทอง “การประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๖ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน (ตอ)   
๘๕.เด็กหญิงชามาพร คัมภิรานนท 
๘๖.เด็กหญิงนันทวัน สุขบาล 
๘๗.เด็กหญิงปยะดา ทันกลาง 
๘๘.เด็กหญิงศิราวรรณ ภูสุด 
๘๙.เด็กหญิงศิริลักษณ กระถินทอง 

 -รางวัลเหรียญทอง “การประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๙๐.เด็กหญิงกนกวรรณ ปญญายิ่ง 
๙๑.เด็กหญิงชนิดา วงศแจม 
๙๒.เด็กหญิงญานิศา แกววิเชียร 
๙๓.เด็กหญิงพนิดา อิ่มใจ 
๙๔.เด็กหญิงสุนันทา สิงเหม็ง 
๙๕.เด็กหญิงเบญจา วงศตระกูลภู 
๙๖.นางสาวคริษฐา ติณวัฒนานนท 
๙๗.นางสาวปรมาภรณ เชื้อประยูร 
๙๘.นางสาวศศิวิมล เสาสูงเนิน 
๙๙.นายโยธิน รมยไธสง 

 -รางวัลเหรียญทอง “การประกวดสวด
มนตแปลอังกฤษ ระดับ ม.๑-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๐๐.เด็กหญิงกมลชนก วิจิตรลักษณากุล 
๑๐๑.เด็กชายกิตติศักด์ิ นาคาวงศสกุล 

 -รางวัลเหรียญทอง “การประกวด
มารยาทไทย ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๐๒.เด็กหญิงกัญญารัตน ยอดแกว  -รางวัลเหรียญเงิน“การแขงขันคัด
ลายมือส่ือภาษาไทย  ระดับ ม.๑-๓” 
 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อั น ดับ  ๑“กา รแข ง ขั น คั ดล าย มื อ ส่ื อ
ภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓” 
 -ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง ช น ะ เ ลิ ศ        
“การแข ง ขัน คัดลาย มือ ส่ือภาษา ไทย    
ระดับ ม.๑-๓” 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
 พ้ื น ฐ า น  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
 (ระดับชาติ) 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
 พ้ืนฐาน ( ระ ดับภาคกลางและภาค
 ตะวันออก) 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต ๑ 

๑๐๓.นายศรัญู ยอดสวรรณ  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันคัด
ลายมือส่ือภาษาไทย ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๐๔.เด็กชายปฐมพร โสทิพย  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันอาน
เอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๐๕.นางสาวณิชาดา กาญจนบริรักษ  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
อานเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๐๖.เด็กหญิงสุภาวดี พันธุศิริ  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันเรียง
รอยถอยความ ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๐๗.นางสาวอรุณีย แซล้ี  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
เรียงรอยถอยความ ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๘.เด็กหญิงธิดารัตน ปรีชา  -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ   
อันดับ ๒ “การแขงขันศิลปสรางสรรค 
ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๐๙.นางสาวรวิภา คุณขยัน  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
ศิลปสรางสรรค ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๐.นางสาวลักษิกา หนูชู  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันวาด
ภาพระบายสี ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๑.เด็กหญิงนิสยภัณ เกตเพ่ิมพูน  -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ  
อันดับ ๒ “การแขงขันสรางสรรคภาพดวย
การปะติด  ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๗ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน (ตอ)   
๑๑๒.เด็กหญิงอธิตา ทองเต็ม  -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 

อันดับ ๒ “การแขงขันสรางสรรคภาพดวย
การปะติด ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๓.เด็กชายศุภชัย เรืองฤทธ์ิ  -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ  
อันดับ ๒ “การแขงขันเด่ียวระนาดเอก  
ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๔.เด็กชายวรวุธ เสริมสุข  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
เด่ียวระนาดทุม ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๕.เด็กหญิงกัญญารัตน ยอดแกว  -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อันดับ ๑ “การแขงขันเด่ียวฆองวงใหญ 
ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๖.เด็กชายกิตติพัฒน สุขสําอางค  -รางวัลเหรียญทอง “การแขงขันเด่ียว
ฆองวงเล็ก ระดับ ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๗.นางสาวบัณฑิตา อาร ี  -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อันดับ ๑ “การแขงขันเด่ียวฆองวงเล็ก 
ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๘.นายราเชน ชางสุวรรณ  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกทุงประเภทชาย ระดับ ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๑๙.เด็กหญิงพรสวรรค หรมทองมา  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลง ไทย ลูก ทุ งประ เภทหญิง  ระ ดับ         
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๐.นางสาวกฤติกา อินชา  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลง ไทย ลูก ทุ งประ เภทหญิง  ระ ดับ        
ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๑.เด็กชายกิตติศักด์ิ นาคาวงศสกุล  -รางวัลเหรียญเงิน“การแขงขันขับรอง
เพลง ไทย ลูกกรุ งประ เภทชาย  ระ ดับ       
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๒.เด็กหญิงณิชาพัฒน สิทธ์ิธรรมวิไล  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลง ไทย ลูกกรุ งประเภทหญิง ระดับ        
ม.๑-๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๓.นางสาวกฤติกา อินชา  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลง ไทย ลูกกรุ งประเภทหญิง ระดับ       
ม.๔-๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๔.เด็กชายปฐมพร โสทิพย  -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ  
อันดับ ๑ “การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทชาย ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๕.นายทวิพัช อ่ําเล็ก  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
ขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ    
ม.๔-๖”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๖.เด็กหญิงศุภนัดดา สิทธ์ิภรณกุล  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๘ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน (ตอ)   
๑๒๗.นางสาวฟารุง ชัยชุมพล  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน

ขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ    
ม.๔-๖”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๘.เด็กชายปฐมพร โสทิพย  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
ขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย 
ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๙.เด็กหญิงธราพร สองทางธรรม  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ระดับ 
ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๓๐.นางสาวฟารุง ชัยชุมพล  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ระดับ 
ม.๔-๖”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๓๑.เด็กหญิงกุลจิรา มีสมบูรณ 
๑๓๒.เด็กหญิงณัฐนิช รุนสงา 
๑๓๓.เด็กหญิงธิดารัตน พูลผล 
๑๓๔.บุษยมาส ลาดํา 
๑๓๕.เด็กหญิงปยาภรณ ประจันตะเสน 
๑๓๖.เด็กหญิงพิรดา สมพิศ 
๑๓๗.เด็กหญิงพรธิดา กิจตะโก 
๑๓๘.เด็กชายสรายุทธ ตะนีพันธ 
๑๓๙.เด็กหญิงอรนิช แซล้ิม 
๑๔๐.เด็กหญิงอรณิชา แซล้ิม 

 -ราง วัลเหรียญเงิน “การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๔๑.เด็กชายธนรัฐ ประเสริฐไทย 
๑๔๒.เด็กชายบุญชู สงวนไว 
๑๔๓.เด็กชายวงศกร จินาเขียว 
๑๔๔.เด็กชายอภิวัฒน เมฆขุนทด 

 -รางวัลเหรียญเงิน “การประกวดวง
ดนตรีสตริง ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๔๕.เด็กชายจิรัฏฐ พรรัตนชัยชาญ 
๑๔๖.เด็กชายฐานิกรณ สมบัติ 
๑๔๗.เด็กชายธันวา พิศาลอารยา 
๑๔๘.เด็กชายธีรภัทร ออนสมัย 
๑๔๙.เด็กหญิงนภาวรรณ กิตติสวางรัตน 
๑๕๐.เด็กหญิงปญญาพร จันทรสังสา 
๑๕๑.เด็กหญิงพรรณภัสสร สมัครการ 
๑๕๒.เด็กหญิงวิรัลยา สมประสงค 
๑๕๓.เด็กหญิงสุธิดา คชพันธ 
๑๕๔.เด็กชายเจษฎากร งามจํารัส 

 -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ   
อันดับ ๑ “การแขงขันรําวงมาตรฐาน 
ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๕.นายทวิพัช อ่ําเล็ก  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
ขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ    
ม.๔-๖”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๖.เด็กหญิงศุภนัดดา สิทธ์ิภรณกุล  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๗.นางสาวฟารุง ชัยชุมพล  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
ขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ    
ม.๔-๖”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๓๙ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน (ตอ)   

๑๒๘.เด็กชายปฐมพร โสทิพย  -รางวัลเหรียญทองแดง “การแขงขัน
ขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย 
ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๒๙.เด็กหญิงธราพร สองทางธรรม  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ระดับ 
ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๓๐.นางสาวฟารุง ชัยชุมพล  -รางวัลเหรียญเงิน “การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ระดับ 
ม.๔-๖”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๓๑.เด็กหญิงกุลจิรา มีสมบูรณ 
๑๓๒.เด็กหญิงณัฐนิช รุนสงา 
๑๓๓.เด็กหญิงธิดารัตน พูลผล 
๑๓๔.บุษยมาส ลาดํา 
๑๓๕.เด็กหญิงปยาภรณ ประจันตะเสน 
๑๓๖.เด็กหญิงพิรดา สมพิศ 
๑๓๗.เด็กหญิงพรธิดา กิจตะโก 
๑๓๘.เด็กชายสรายุทธ ตะนีพันธ 
๑๓๙.เด็กหญิงอรนิช แซล้ิม 
๑๔๐.เด็กหญิงอรณิชา แซล้ิม 

 -ราง วัลเหรียญเงิน “การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๔๑.เด็กชายธนรัฐ ประเสริฐไทย 
๑๔๒.เด็กชายบุญชู สงวนไว 
๑๔๓.เด็กชายวงศกร จินาเขียว 
๑๔๔.เด็กชายอภิวัฒน เมฆขุนทด 

 -รางวัลเหรียญเงิน “การประกวดวง
ดนตรีสตริง ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๔๕.เด็กชายจิรัฏฐ พรรัตนชัยชาญ 
๑๔๖.เด็กชายฐานิกรณ สมบัติ 
๑๔๗.เด็กชายธันวา พิศาลอารยา 
๑๔๘.เด็กชายธีรภัทร ออนสมัย 
๑๔๙.เด็กหญิงนภาวรรณ กิตติสวางรัตน 
๑๕๐.เด็กหญิงปญญาพร จันทรสังสา 
๑๕๑.เด็กหญิงพรรณภัสสร สมัครการ 
๑๕๒.เด็กหญิงวิรัลยา สมประสงค 
๑๕๓.เด็กหญิงสุธิดา คชพันธ 
๑๕๔.เด็กชายเจษฎากร งามจํารัส 

 -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ   
อันดับ ๑ “การแขงขันรําวงมาตรฐาน 
ระดับ ม.๑-๓”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๕๕.เด็กชายกิตติศักด์ิ นาคาวงสสกุล 
๑๕๖.เด็กชายจตุพร พรมมาบุญ 
๑๕๗.เด็กชายจิรัฏฐ พรรัตนชัยชาญ 
๑๕๘.เด็กชายปวัฒนพร พรรัตนชัยชาญ 
๑๕๙.เด็กชายโรจนฤทธ์ิ แกวถึง  

 -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ   
อันดับ ๑ “การแขงขันการสแดงตลก ระดับ 
ม.๑-๖”   

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๖๐.เด็กหญิงอารีรัตน สุวรรณหงส 
๑๖๑.เด็กหญิงโชติกา วังพรม 
๑๖๒.เด็กหญิงพรชิตา พุดบุรี 
๑๖๓.เด็กหญิงปณิดา กลอนวงศ 
๑๖๔.เด็กหญิงกนกพร สมบัติ 

 -ราง วัล เหรี ยญทอง  รองชนะ เ ลิศ 
อันดับ ๑ “การแขงขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
ระดับ ม.๑-ม.๓” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๔๐ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน (ตอ)   

๑๖๕.นางสาวเนตรขนิษฐา สุดแกว 
๑๖๖.นางสาวรุงฤดี ศรีคงคา 
๑๖๗.นางสาวจุฑามาศ ชวดรัมย 
๑๖๘.นางสาวณัฐชยา ปญญาโชติพันธ 
๑๖๙.นางสาวอโรชา ศรีสุขปล่ัง 

 -ราง วัล เหรี ยญ เ งิ น  รองชนะ เ ลิศ  
อันดับ ๒ “การแขงขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
ระดับ ม.๔-ม.๖” 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๑๗๐.เด็กชายธนธรณ อรัญเพ่ิม 
๑๗๑.เด็กชายกิตติธัช วิชิตมาก 
๑๗๒.เด็กชายวรรณพงษ วงศคุมสิน 
๑๗๓.เด็กชายศุภโชค ครองนุช 
๑๗๔.เด็กชายปุณยวัฒ ภูฆัง 
๑๗๕.เด็กชายสพลดนัย พวงมะลิ 
๑๗๖.เด็กชายดรุษกร วรรณวินัย 
๑๗๗.เด็กชายสิทธิชัย คชวิเชียร 
๑๗๘.เด็กชายสิทธิพล แกวกระจาย 
๑๗๙.เด็กชายพีระพงศ เทพารักษ 
๑๘๐.เด็กชายรวิน อินทะสรอย 
๑๘๑.เด็กชายนที ธูปหอม 
๑๘๒.เด็กชายธิติพงศ เสือกลอม 
๑๘๓.เด็กชายอภิรักษ ปองขันธ 
๑๘๔.เด็กชายรัฐระวี พงโนรี 

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แขงขันฟุตซอล “นวลนรดิศ ๑๒๗ ป” รุน
อายุไมเกิน ๑๒ ป 

- โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

๑๘๕.นายโกศล งานประโคน 
๑๘๖.นายธนโชติ ซอนศร ี
๑๘๗.นายธนากร ไกรมณ ี
๑๘๘.นายเจษฎา อาชญาทา 
๑๘๙.นายนันธนา นาคทอง 
๑๙๐.นายธนวัฒน ขํากิ้ม 
๑๙๑.นายกรกฤษ กะพ้ีโสม 
๑๙๒.นางเอกราช ปองขันธ 
๑๙๓.นายวันชนะ ตุละยากรณ 
๑๙๔.นายเพ่ิมพล กิมเยี้อน 
๑๙๕.นางณัฏฐกิตต์ิ สระทองนวล 
๑๙๖.นายภูภัฏ ปะกาเร 

 -รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตซอล  
“นวลนรดิศ ๑๒๗ ป” รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป 

- โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

๑๙๗.นายโกศล งานประโคน 
๑๙๘.นายธนโชติ ซอนศร ี
๑๙๙.นายธนากร ไกรมณ ี
๒๐๐.นายเจษฎา อาชญาทา 
๒๐๑.นายนันธนา นาคทอง 
๒๐๒.นายธนวัฒน ขํากิ้ม 

 -รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอล   
“ เอสแบค-นอรทกรุงเทพ” รุนอายุไมเกิน 
๑๕ ป 
 -๑ ใน ๖ ตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
การแขงขันฟุตบอล King’s Power Cup  
รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
 นนทบุรี 
 
- บริษัท คิงเพาเวอร รวมกับกรมพลศึกษา
 และบริษัทไอ-สปอรต จํากัด 
 

 
 
 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๔๑ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน (ตอ)   

๒๐๓.นายกรกฤษ กะพ้ีโสม 
๒๐๔.นายเอกราช ปองขันธ 
๒๐๕.นายวันชนะ ตุละยากรณ 
๒๐๖.นายเพ่ิมพล กิมเยี้อน 
๒๐๗.นางณัฏฐกิตต์ิ สระทองนวล 
๒๐๘.นายปาณชัย สมบูรณ 
๒๐๙.นายพีรณัฏฐ วิชัยดิษฐ 
๒๑๐.นายดนัยเทพ มะเรืองศรี  
๒๑๑.นายภูภัฏ ปะกาเร 

-รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอล   “ 
เอสแบค-นอรทกรุงเทพ” รุนอายุไมเกิน 
๑๕ ป 
 -๑ ใน ๖ ตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
การแขงขันฟุตบอล King’s Power Cup  
รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป 
 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
 นนทบุรี 
 
- บริษัท คิงเพาเวอร รวมกับกรมพลศึกษา
 และบริษัทไอ-สปอรต จํากัด 
 

๑๙๗.นายโกศล งานประโคน 
๑๙๘.นายธนโชติ ซอนศร ี
๑๙๙.นายธนากร ไกรมณ ี
๒๐๐.นายเจษฎา อาชญาทา 
๒๐๑.นายนันธนา นาคทอง 
๒๐๒.นายธนวัฒน ขํากิ้ม 
๒๐๓.นายกรกฤษ กะพ้ีโสม 
๒๐๔.นายเอกราช ปองขันธ 
๒๐๕.นายวันชนะ ตุละยากรณ 
๒๐๖.นายเพ่ิมพล กิมเยี้อน 
๒๐๗.นางณัฏฐกิตต์ิ สระทองนวล 
๒๐๘.นายปาณชัย สมบูรณ 
๒๐๙.นายพีรณัฏฐ วิชัยดิษฐ 
๒๑๐.นายดนัยเทพ มะเรืองศรี  
๒๑๑.นายภูภัฏ ปะกาเร 

 -รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอล   
“ เอสแบค-นอรทกรุงเทพ” รุนอายุไมเกิน 
๑๕ ป 
 -๑ ใน ๖ ตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
การแขงขันฟุตบอล King’s Power Cup  
รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
 นนทบุรี 
 
- บริษัท คิงเพาเวอร รวมกับกรมพลศึกษา
 และบริษัทไอ-สปอรต จํากัด 
 

๒๑๒.นายโกศล งานประโคน 
๒๑๓.นายธนโชติ ซอนศร ี
๒๑๔.นายธนากร ไกรมณ ี
๒๑๕.นายเจษฎา อาชญาทา 
๒๑๖.นายนันธนา นาคทอง 
๒๑๗.นายธนวัฒน ขํากิ้ม 
๒๑๘.นายกรกฤษ กะพ้ีโสม 
๒๑๙.นางเอกราช ปองขันธ 
๒๒๐.นายวันชนะ ตุละยากรณ 
๒๒๑.นายเพ่ิมพล กิมเยี้อน 
๒๒๒.นางณัฏฐกิตต์ิ สระทองนวล 
๒๒๓.นายปาณชัย สมบูรณ 
๒๒๔.นายพีรณัฏฐ ศรีระวงศ 
๒๒๕.นายดนัยเทพ มะเรืองศรี  
๒๒๖.นายศรายุท โถเหล็ก 
๒๒๗.นายธัญธร ภูทอง 
๒๒๘.นายสหภาพ เถือกเถาว 
๒๒๙.นายอภิสิทธ์ิ สลับศร ี
๒๓๐.นายภูภัฏ ปะกาเร 

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เล่ือนขึ้น
เ ป น ป ร ะ เ ภ ท  ก )  ฟุ ต บ อ ล นั ก เ รี ย น        
กรมพลศึกษา ข รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป 

- กรมพลศึกษา 

 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๔๒ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๔. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน (ตอ)   
๒๓๑.นายเอกชัย ปนตาปน 
๒๓๒.นายจิรายุส จันทรกาศ 
๒๓๓.นายเกษมศักด์ิ ขาวสัก 
๒๓๔.นายธีรศักด์ิ ฤาชา 
๒๓๕.นายอนพัท กฤตอรุน 
๒๓๖.นายอัษฏายุทธ น่ิมนุช 

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เล่ือนขึ้น
เปนประเภท ก) ฟุตบอลนักเรียน กรมพล
ศึกษา ข รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป 

- กรมพลศึกษา 

๒๓๗.เด็กชายปารมี หยุมไธสง  -รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส นักเรียน 
กรมพลศึกษา ประเภทชายเด่ียว รุนอายุไม
เกิน ๑๒ ป 

- กรมพลศึกษา 

๒๓๘.เด็กชายปารมี หยุมไธสง 
๒๓๙.เด็กชายภาณุเดช กิมเซียะ 

 -รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส นักเรียน 
กรมพลศึกษา ประเภทชายคู  รุนอายุไม
เกิน ๑๒ ป 

- กรมพลศึกษา 

๒๔๐.เด็กชายปารมี หยุมไธสง 
๒๔๑.เด็กชายภาณุเดช กิมเซียะ 
๒๔๒.เด็กชายชาติชาย ฝายพิมาย 

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทเบิล-
เทนนิสนักเรียน กรมพลศึกษา ประเภท  
ทีมชาย รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป 

- กรมพลศึกษา 

๒๔๓.เด็กชายชโนดม นามแสง 
๒๔๔.เด็กหญิงสุทธิดา พุมใย 

 -ราง วัล เหรียญทองแดง กิ จกรรม
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับ ม.ตน 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๒๔๕.นายธนากร ไกรมณี 
๒๔๖.นายเจษฎา อาชญาทา 
๒๔๗.นายนันธนา นาคทอง 
๒๔๙.นายกรกฤษ กะพ้ีโสม 
๒๕๐.นายวันชนะ ตุละยากรณ 
๒๕๑.นายเพ่ิมพล กิมเยี้อน 
๒๕๒.นายปาณชัย สมบูรณ 
๒๕๓.นายธัญธร ภูทอง 
๒๕๔.นายภูภัฏ ปะกาเร 
๒๕๕.นายเอกชัย ปนตาปน 
๒๕๖.นายสิทธิพงษ พรมมา 
๒๕๗.นายเกษมสันต สันตสิริเกศ 
๒๕๘.นายสรณสิริ สิงหสุต 
๒๕๙.นายชญาสิทธ์ิ แทรกสุข 
๒๖๐.นายชานนท กามโร 

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แขงขันฟุตซอลนักเรียนTokio-spin ลีก 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 

๒๖๑.นายโกศล  งานประโคน 
๒๖๒.นายธนโชติ  ซอนศร ี
๒๖๓.นายธนากร  ไกรมณ ี
๒๖๔.นายเจษฎา  อาชญาทา 
๒๖๕.นายนันธนา  นาคทอง 
๒๖๖.นายธนวัฒน  ขํากิ้ม 
๒๖๗.นายกรกฤษ  กะพ้ีโสม 
๒๖๘.นางเอกราช  ปองขันธ 
๒๖๙.นายวันชนะ  ตุละยากรณ 
๒๗๐.นายเพ่ิมพล  กิมเยี้อน 
๒๗๑.นางณัฏฐกิตต์ิ  สระทองนวล 
๒๗๒.นายปาณชัย  สมบูรณ 
๒๗๓.นายพีรณัฏฐ  ศรีระวงศ 
๒๗๔.นายภูภัฏ  ปะกาเร 

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แขงขันฟุตซอลนักเรียน Tokio-spin F.A. 
Cup 

-  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต ๑ 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๔๓ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผานมา 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสถานศึกษา    
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสมศ.(สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) เม่ือวันท่ี ๒๓ - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ๑๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ดังตารางตอไปนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงชีท้ี่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี ๑๐.๐๐ ๙.๒๖ ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค ๑๐.๐๐ ๘.๐๙ ดี 
ตัวบงชีท้ี่ ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๔๗ ดี 
ตัวบงชีท้ี่ ๔  ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๒๑ ดี 
ตัวบงชีท้ี่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๙.๓๓ พอใช 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจและ 
                วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

ดีมาก 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
                ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

ดีมาก 
 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชีท้ี่ ๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงชีท้ี่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 

 
ดีมาก 

 
มาตรฐานที่๓  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงชีท้ี่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่๔ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงชีท้ี่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด   ๕.๐๐ ๔๗๔ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๑๐ ดี 

 
 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๔๔ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๕.๒ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
   และภายนอก 

  ๑) จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด 
 จุดเดน 
 - ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ัง ๘ องคประกอบหลักมีการ
เสริมเติมเต็มไดดีมากนําระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาดําเนินการไดเปนอยางดีมีโครงการ
นิเทศภายในกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู และกํากับติดตามผูเรียนดวยระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
 - เอกสารหลักฐานการรายงานสรุประบบการประกันคุณภาพภายในของสถาน 
ศึกษามีรองรอยหลักฐานครบถวนสมบูรณ 
 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดําเนินการไดดีมากจากผล 
 - การประเมินภายนอกรอบแรกไดระดับปรับปรุงรอบสองพัฒนาข้ึนจนไดระดับดี 
 

 จุดควรพัฒนา 
 - ควรพัฒนาดานการคิดวิเคราะหของผูเรียนใหเห็นเดนชัดดวยการบูรณาการ
ภายในกลุมสาระโดยเนนความสําคัญท่ีผูเรียนใหมากท่ีสุด 
 - ควรพัฒนาแผนการนิเทศภายในใหชัดเจน 
 - ควรทําวิจัยเพ่ือพัฒนาแผนการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนการสอนใหเห็น
เปนรูปธรรม 
 - การดําเนินงานตามระบบ PDCA ควรเนนข้ันตอน C และ A ใหชัดเจน 
 

 ขอเสนอแนะ 
 - จัดกิจกรรมและโครงการโดยนําขอเสนอแนะจากการประเมินท้ังภายในและ
ภายนอกมาดําเนินการ 
 - ควรมีการทําโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 - ควรมีโครงการสัมพันธชุมชนใหเห็นเดนชัด 
 

  ๒) จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 จุดเดน 
 - ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 - ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
 - พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และตนสังกัด 
 - ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศนพันธกิจและวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
 - ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 - ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 - ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๔๕ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 จุดควรพัฒนา 
 - ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรสุขศึกษาและพลศึกษาและภาษาตางประเทศ 
 - การพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนไดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนในทุกกลุมสาระ การเรียนรูใหพัฒนาการสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 - ครูควรมีการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาแผน พัฒนาสื่อการเรียนมากข้ึนและนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีพัฒนาสูงข้ึน 
 

 ขอเสนอแนะ (พัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓) 
 ๑. ดานผลการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ สถานศึกษาควรวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการเรียนรูของผู เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนท่ีไมมีการพัฒนา ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน 
  ๑.๒ สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือท่ีวัดความสามารถดานการ
คิดของผูเรียนใหชัดเจนโดยประสานความรวมมือกับครูกลุมสาระการเรียนรูตางๆวางแผนรวมกันตาม
กรอบการนําทักษะการคิดสูการพัฒนาผูเรียนท่ีสถานศึกษากําหนดไวในระบบการเรียนรูอยางเปนระบบ 
 ๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรมีการทําวิจัยพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือนําผลการวิจัยมา
วางการพัฒนางานของสถานศึกษาใหมีการพัฒนางานเปนไปตามเปาหมายและเปนไปตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาและเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีดีข้ึน 
 ๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนไดยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมีพัฒนาการสูงข้ึน 
  ๓.๒ ครูควรมีการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาแผน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมากข้ึน
และนําผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีพัฒนาสูงข้ึน 
 ๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  ๔.๑ สถานศึกษาควรสรางเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบงานอยางมีระบบ 
และใชขอมูลเชิงประจักษในการตรวจสอบ 
  ๔.๒ สถานศึกษาควรประสานงานกับหนวยงานตนสังกัด ใหมีความรวมมือใน
การอบรมพัฒนางานประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและมีการตรวจสอบถวงดุลใหมากข้ึน 
  

 ระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒ ปการศึกษา นวัตกรรมหรือตัวอยางการ
ปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
 สถานศึกษาไมมีนวัตกรรมแตมีการปฏิบัติท่ีดี โดยสถานศึกษาไดทําโครงการ สคบ. อย.
นอยราชวินิตบางแคปานขํา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียน ครู บุคลากรภายในโรงเรียน ผูประกอบการ
ดานอาหาร ท้ังภายในภายนอกสถานศึกษาและชุมชน มีความรูเรื่องอาหารท่ีสะอาดปลอดภัยในการ
บริโภคการมีจิตสํานึกในการปกปองสิทธิของตนเองและผูอ่ืน โดยมีสถานศึกษาเปนศูนยกลางสําคัญในการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ การเผยแพรความรู การเรียกรองสิทธิของผูบริโภค โครงการดังกลาว
สถานศึกษามีกลุมนักเรียนท่ีดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน
ไดมีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการดําเนินงานทุกปการศึกษาจนบังเกิดประโยชนเกิดแบบอยางและ
สรางคุณคาตอนักเรียน สถานศึกษา ผูปกครองชุมชนสงผลใหสถานศึกษาผานการประเมินและตัดสินจาก
คณะกรรมการระดับประเทศดังนี้ 



 

 
 รายงานประจําปของสถานศึกษา 

หนา ๔๖ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศระดับเขตกรุงเทพมหานครโครงการประกวด      
อย.นอย ประจําป ๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ๒. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยระดับภาคภาคกลาง โครงการประกวด อย.นอย
ประจําป ๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ๓. ประกาศเกียรติคุณไดรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย ระดับดีเยี่ยมเม่ือวันท่ี         
๔ กันยายน ๒๕๕๑ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
  ๔. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศดานการทํากิจกรรมดีเดนกับโรงเรียนเครือขายและ
ชุมชนระดับ กรุงเทพมหานคร โครงการประกวด อย.นอย ประจําป ๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒   
จากกระทรวงสาธารณสุข 
  ๕. ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการทํากิจกรรมดีเดนกับโรงเรียนเครือขายและ
ชุมชนระดับประเทศ โครงการประกวด อย.นอย ประจําป ๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ จาก
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 ๑๖.๓.  สรุปสภาพปญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  สภาพปญหา  
  ๑. โรงเรียนตั้งอยูทายซอยซ่ึงเปนซอยแคบทําใหการคมนาคมไมสะดวกสภาพ
ครอบครัว ของนักเรียนจํานวนมากมีปญหา เปนครอบครัวแตกแยกและฐานะยากจน 
  ๒. ผูปกครองท่ีมีฐานะยังมีคานิยมในการสงบุตรหลานเรียนในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง 
  ๓. สภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนเงินระดมทรัพยากร
จากผูปกครองลดลง และยังมีผลกระทบไปยังนักเรียนเก่ียวกับปญหาคาใชจายสวนตัว และคาใชจายท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนของนักเรียน 
  ๔. โรงเรียนจําเปนท่ีตองรับนักเรียนท่ีเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ทุกคน
ท้ังๆท่ีมีพ้ืนฐานความรูคอนขางออน 
 ๕. อัตรากําลังของบุคลากรในโรงเรียนลดลงเกิดการขาดแคลนบุคลากรทําใหเพ่ิม
ภาระการสอนของครู เปนผลใหไมสามารถใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายรวมท้ังการนําสื่อ/เทคโนโลยี 
และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีอิงพัฒนาการผูเรียนมาใชอยางมีประสิทธิภาพในบางสาขา 
จําเปนตองจัดจางครูเพ่ิมทําใหงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงโรงเรียนลดลงไป 
 ๖. สถานท่ีกวางขวางทําใหความสามารถในการดูแลบํารุงบริเวณโดยรอบไมท่ัวถึง 
และตองใชงบประมาณสูง 
 ๗. หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงเรียนรูบางสวนทรุดโทรมขาดการบํารุง และ
การใชเพ่ือ การเรียนการสอนนอย ไมคุมคา 
 ๘. ครูบางทานมีหนาท่ีพิเศษหลายดาน ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารงานลดลง 
 แนวทางการพัฒนา  
 ๑. การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหสมบูรณยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เนนความชัดเจนเปนปจจุบันท้ังขอมูลสารสนเทศ การนิเทศภายใน รวมถึง
การนําผลไปพัฒนาปรับปรุงงานทุกดาน 
  ๒. การกํากับติดตามการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการ
นิเทศภายในท่ีเปนระบบสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง  
  ๓. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนโดยครูควรจัดกิจกรรมโดยเนน
พฤติกรรมการเรียนรูดานการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาระดับความรูมากกวาเนื้อหาใน
แบบเรียน ฝกการสรุปความคิดรวบยอด สรางทักษะการคิดและไหวพริบจากสถานการณจริง 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๔๗ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
๒.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ กลุมบริหาร ไดแกกลุม
บริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารท่ัวไป ผูบริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
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. 

 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการ กลมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล 
 

กลุมบริหารท่ัวไป 

สมาคมผูปกครอง ครูและผูอุปการะฯ 
 

สมาคมศิษยเกา 
 
เครือขายผูปกครอง มูลนธิิเพ่ือการศึกษา 

 ๑.งานนิเทศการศึกษา 
 ๒. งานการรับนกัเรียน 
 ๓. งานแนะแนวการศึกษา 
 ๔. งานแผนงานดานวิชาการ 
 ๕. งานทะเบียนและสํามะโนนักเรียน 
 ๖. งานหองสมุดและการสงเสริมใหมี 
     แหลงเรียนรู 
 ๗. งานพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลย ี
     เพื่อการศึกษา 
 ๘. งานวัดผล ประเมินผล เทียบโอน 
     ทางการเรียน 
 ๙. งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษาในสถานศึกษา 
 ๑๐.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
      และพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 ๑๑.งานประสานการจัดการศึกษา 
      ในระบบ นอกระบบและตาม   
      อัธยาศัย 
 ๑๒.งานพัฒนากระบวนการเรียนรู  
      การจัดการเ รียนการสอน         
      ก า ร คั ด เ ลื อ ก ห นั ง สื อ 
      แบบเรียน และทัศนศึกษา 
 ๑๓.งานสงเสริมและประสานงาน 
      วิชาการ ความรวมมือของ   
      ครอบครัว ชุมชน องคกรและ   
      สถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
 ๑๔.งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
      ภายในและมาตรฐานการศึกษา   

 ๑. งานตรวจสอบภายใน 

 ๒. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 ๓. งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

 ๔. งานบริหารการเงินและการบัญช ี

 ๕. งานวิเคราะหและจัดทําแผนของ 
     โรงเรียน 

 ๖. งานจัดต้ัง เสนอขอและจัดสรร 
     งบประมาณ 

 ๗. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
     หนวยงาน 

 ๘. งานระดมทรัพยากร และงาน 
     ลงทุนเพื่อการศึกษา 

 ๙. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 

     ผลและรายงานผลการใชเงิน  
     ผลการดําเนินการ 

 ๑๐.งานคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
 ๑๑.งานอื่นๆ 

 

 ๑. งานวางแผนอัตรากาํลังและ 
  กาํหนดตําแหนง 

 ๒. งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
     งานออกจากราชการ 

 ๓. งานเสริมสรางประสิทธิภาพใน   
  การปฏิบัติราชการ วินัยและ 
  การรักษาวินัย 

 ๔. งานสํานักงาน 

 ๕. งานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

 ๖. งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
  และคุณภาพชีวิต 

 ๗. งานสงเสริมประชาธิปไตยและ  
  เอกลักษณไทย 

 ๘.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 

 ๙. งานปองกันและแกไขปญหา 
  ส่ิงเสพติด เอดสและอบายมุข 

 ๑๐.งานวินัยและความประพฤติ  
   นกัเรียน 

 ๑๑.การประสานงานและพัฒนา 
   เครือขายการศึกษา 

 ๑๒.งานปองกันและบรรเทา 

      สาธารณภัยในโรงเรียนและ 
   งานรักษาความปลอดภยัใน 
   สถานศึกษา 

 ๑๓.งานกิจการนักเรียน 

 ๑. งานธุรการ 

 ๒. งานสวัสดิการ 

 ๓. งานโภชนาการ 

 ๔. งานวิทยุส่ือสาร 

 ๕. งานสารสนเทศ 

 ๖. งานสัมพันธชุมชน 

 ๗. งานกิจการนักเรียน 

 ๘. งานประชาสัมพันธ 
 ๙. งานอนามยัโรงเรียน 

 ๑๐.งานอาคารสถานทีแ่ละ 
      ส่ิงแวดลอม 

 ๑๑.งานพาหนะและบริการ  
      สาธารณะ 

 ๑๒.งานเสนอความคิดเห็น 
      เกีย่วกับการจัดต้ัง ยุบรวม 
      หรือเลิกสถานศึกษา 

 ๑๓. งานอื่นๆ 

ตอนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๔๘ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒.๒ วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  อัตลักษณ  และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน 
 มีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา กาวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมสืบสานงานพระราชดําริ 
 

 พันธกิจ 
๑. พัฒนาผูเรียนโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีประสิทธิภาพตามคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา 
๒.  จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 
๓.  ปลูกฝงระเบียบวินัยและคานิยมอันพึงประสงค 
๔.  จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเนนการดํารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เปาหมาย (ภายใน ๓ – ๕ ป) 
๑. นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ ท่ี                
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
๒. นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีได 
๓. นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําทุกคน มีวินัย มีน้ําใจ มีความสนใจ ใฝรู สรางสรรค 
  และมีความเปนไทย 
๔. นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําทุกคนดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดําริ 

  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

 เอกลักษณ 
มารยาทงาม สมนามราชวินิต 

 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน รวมประชุมปรึกษาจากคณะผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและชุมชน เพ่ือระดมความคิดเห็นและความชัดเจนเปน
ปจจุบัน ท้ังขอมูลสารสนเทศ การนิเทศภายใน การกํากับติดตาม รวมถึงการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงงาน
ทุกดานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยใช
กระบวนการนิเทศภายในท่ีเปนระบบสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
โดยครูผูสอนจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิด วิเคราะห สังเคราะห และฝกการสรุปความคิดรวบยอด สราง
ทักษะการคิดโดยใชกระบวนการกลุม การแกปญหาจากสถานการณจริง ประเมินคาระดับความรูมากกวา
เนื้อหาในแบบเรียน ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและตามศักยภาพของผูเรียน  

 
 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๔๙ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒.๔ กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธท่ี ๑  ดานผูเรียน 

พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

กลยุทธท่ี ๒  ดานกระบวนการบริหารจัดการ 
พัฒนามาตรฐานการเรียนรู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใชระบบบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูมาตรฐานสากล 
 

 กลยุทธท่ี ๓  ดานครแูละปจจัยพ้ืนฐานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สูความเปนมืออาชีพ สรางเครือขายของครูโรงเรียน     
ราชวินิตบางแคปานขํา และพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   กลยุทธท่ี ๔  ดานงบประมาณ/รายได/ความม่ันคงในวิชาชีพครู 
 พัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภ จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา/
เสริมแรงสําหรับครู ผูบริหาร และโรงเรียนใหสามารถพัฒนางานไดตามมาตรฐาน 
 
๒.๕ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
 ๑) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
 

กลยุทธท่ี ๑  ดานผูเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ของสถานศึกษา  
 ๑ . ป อ ง กั น แ ล ะ
แกไขปญหาสิ่งเสพติด
และความปลอดภัย
ของผูเรียน 

เชิงปริมาณ 
 รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว
ปลอดยา เสพติด  เ พ่ือสนองตอบ
นโยบายรัฐบาลเก่ียวกับยาเสพติด 

เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๑๐๐  ของนักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ สามารถ
ปองกันการแพรยาเสพติดเขามาใน
โรงเรียน  

เชิงปริมาณ 
 รอยละ ๙๘.๗๕ ของนักเรียนเขา
รวมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน    
สีขาวปลอดยาเสพติด เพ่ือสนองตอบ
นโยบายรัฐบาลเก่ียวกับยาเสพติด 

เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๙๘ ของนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ สามารถปองกัน
การแพรยาเสพติดเขามาในโรงเรียน  

มาตรฐานท่ี ๑  
ประเด็นพิจารณา 
๑.๒ ขอ ๔            
 
 
 

 ๒.วันวิทยาศาสตร
แหงชาติ 

เชิงปริมาณ 
 รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเขา
รวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 
เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเห็น
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรท่ีไดเรียนใน
หองเรียนมาแสดงออกเปนรูปธรรม 

เชิงปริมาณ 
 รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร 
เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๘๐ ของนักเรียนเห็น
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรท่ีไดเรียนใน
หองเรียนมาแสดงออกเปนรูปธรรม 

มาตรฐานท่ี ๑  
ประเด็นพิจารณา 
๑.๑ ขอ ๒  
๑.๒ ขอ ๑            
 
 
 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๐ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธท่ี ๑  ดานผูเรียน (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ของสถานศึกษา  
 ๓ . พัฒนาความรู
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ข อ ง
นักเรียนสูมาตรฐาน 
สากล 

เชิงปริมาณ 
 รอยละ ๘๐ ของนักเรียนไดเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษาดวย
ตนเอง สามารถแสดงออกตามความ
ถนัดและความสนใจของแตละบุคคล 
เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ความขยัน หมั่นฝกฝนหา
ความรู กลาแสดงออก รูจักคิดและ
แกปญหาไดอยางมั่นใจ  

เชิงปริมาณ 
 รอยละ ๗๕ ของนักเรียนไดเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษาดวย
ตนเอง สามารถแสดงออกตามความ
ถนัดและความสนใจของแตละบุคคล 
เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ความขยัน หมั่นฝกฝนหา
ความรู กลาแสดงออก รูจักคิดและ
แกปญหาไดอยางมั่นใจ  

มาตรฐานท่ี ๑  
ประเด็นพิจารณา 
๑.๑ ขอ ๑,๒  
๑.๒ ขอ ๑            
 
 
 

 

กลยุทธท่ี ๒ ดานกระบวนการบริหารจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ของสถานศึกษา  
 ๑.พัฒนาระบบ
บริหารสถานศึกษา
และภาวะผู นําตาม
หลักธรรมาภิบาลโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
กิจกรรม :  
พัฒนาระบบเทคโน- 
โลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๘๐ สถานศึกษาจัดซื้อ

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนท่ียังขาดแคลน บํารุงรักษาสื่อ
และอุปกรณเทคโนโลยีของโรงเรียนให
สามารถใชงานได 

๒.  ร อยละ  ๘๐  สถานศึ กษา
ดํ า เ นินใหบริ การสื่ อและอุปกรณ
เทคโนโลยีแกคณะครู 
เชิงคุณภาพ 

๑. รอยละ ๙๐ สถานศึกษาจัดซื้อ
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนท่ียังขาดแคลน บํารุงรักษาสื่อ
และอุปกรณเทคโนโลยีของโรงเรียนให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.  ร อยละ  ๙๐  สถานศึ กษา
ดํ า เ นินใหบริ การสื่ อและอุปกรณ
เทคโนโลยีแกคณะครูและนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๗๕ สถานศึกษาจัดซื้อ

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนท่ียังขาดแคลน บํารุงรักษาสื่อ
และอุปกรณเทคโนโลยีของโรงเรียนให
สามารถใชงานได 

๒.  ร อยละ  ๗๕  สถานศึ กษา
ดํ า เ นินใหบริ การสื่ อและอุปกรณ
เทคโนโลยีแกคณะครู 
เชิงคุณภาพ 

๑. รอยละ ๘๐ สถานศึกษาจัดซื้อ
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนท่ียังขาดแคลน บํารุงรักษาสื่อ
และอุปกรณเทคโนโลยีของโรงเรียนให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.  ร อยละ  ๘๐  สถานศึ กษา
ดํ า เ นินใหบริ การสื่ อและอุปกรณ
เทคโนโลยีแกคณะครูและนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓. รอยละ ๘๐ สถานศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๒  
ประเด็นพิจารณา 
๑-๔ 
 
 
 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๑ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธท่ี ๒ ดานกระบวนการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ของสถานศึกษา  
 ๒ . พัฒนาระบบ
บริหารสถานศึกษา
และภาวะผู นํ าตาม
หลักธรรมาภิบาลโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
กิจกรรม :  
บริการทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
 รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษาดําเนิน- 
การดานบริการ ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน และอํานวยความสะดวกแก
บุคลากรและชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษาดําเนิน- 
การดานบริการ ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน และอํานวยความสะดวกแก
บุคลากร ชุมชนไดเต็มประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
 รอยละ ๙๙.๙๙  สถานศึกษา
ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น บ ริ ก า ร  ติ ด ต อ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ การ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน และอํานวย
ความสะดวกแกบุคลากรและชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
 รอยละ ๙๙ สถานศึกษาดําเนิน- 
การดานบริการ ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน และอํานวยความสะดวกแก
บุคลากร ชุมชนไดเต็มประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๒  
ประเด็นพิจารณา 
๑-๔           
 
 
 

 ๓. พัฒนาระบบ
บริหารสถานศึกษา
และภาวะผู นํ าตาม
หลักธรรมาภิบาลโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
กิจกรรม :  
การจัดวางระบบควบ- 
คุมภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
 ๑.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาดําเนิน
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
และระบบการดําเนินงานของโรงเรียน 
นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของงาน
กิจกร รมของกลุ ม ง านต า งๆ  ใน
โรงเรียน 
 ๒.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาดําเนิน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
งานตางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยง
หรือโอกาสท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  
เพ่ือท่ีจะไดหาวิธีปองกัน แกไข และ
ปรับปรุงใหดี 
เชิงคุณภาพ 
 ๑.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาดําเนิน
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
และระบบการดําเนินงานของโรงเรียน 
นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของงาน
กิ จ ก ร ร ม ข อ งก ลุ ม ง า น ต า ง ๆ ใ น       
โรง เรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาดําเนิน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
งานตางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยง
หรือโอกาสท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  
เพ่ือท่ีจะไดหาวิธีปองกัน แกไข และ
ปรับปรุงใหดีอยางมคีุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
 ๑.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาดําเนิน
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
และระบบการดําเนินงานของโรงเรียน 
นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของงาน
กิจกร รมของกลุ ม ง านต า งๆ  ใน
โรงเรียน 
 ๒.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาดําเนิน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
งานตางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยง
หรือโอกาสท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  
เพ่ือท่ีจะไดหาวิธีปองกัน แกไข และ
ปรับปรุงใหดี 
เชิงคุณภาพ 
 ๑.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาดําเนิน
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
และระบบการดําเนินงานของโรงเรียน 
นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของงาน
กิจกร รมของกลุ ม ง านต า งๆ  ใน
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาดําเนิน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
งานตางๆ ของโรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยง
หรือโอกาสท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  
เพ่ือท่ีจะไดหาวิธีปองกัน แกไข และ
ปรับปรุงใหดีอยางมคีุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๒  
ประเด็นพิจารณา 
๑-๔           
 
 
 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๒ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธท่ี ๓ ดานครูและปจจัยพ้ืนฐานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ของสถานศึกษา  
 ๑.  สงเสริมและ
พัฒนาโสตทัศนูปกรณ 

เชิงปริมาณ 
 ๑.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาดําเนิน
จัดซื้อโสตทัศนูปกรณของโรงเรียนท่ียัง
ขาดแคลน บํารุงรักษา และใหบริการ
โสตทัศนูปกรณแกคณะครู 
 ๒.รอยละ ๘๐ สถานศึกษาสงเสริม
ส นับส นุน ให ครู ผู ส อน นําสื่ อ และ
เทคโนโลยี มาใชในการจัดการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
 ๑.รอยละ ๙๐ สถานศึกษาดําเนิน
จัดซื้อโสตทัศนูปกรณของโรงเรียนท่ียัง
ขาดแคลน บํารุงรักษา และใหบริการ
โสตทัศนูปกรณแกคณะครูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.รอยละ ๙๐ ครูสามารถจัดการ
เรียนรูโดยใชสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูให
มีความกาวทันโลกสมัยใหม 

เชิงปริมาณ 
 ๑.รอยละ ๘๕ สถานศึกษาดําเนิน
จัดซื้อโสตทัศนูปกรณของโรงเรียนท่ียัง
ขาดแคลน บํารุงรักษา และใหบริการ
โสตทัศนูปกรณแกคณะครู 
 ๒.รอยละ ๘๕ สถานศึกษาสงเสริม
ส นับส นุน ให ครู ผู ส อน นําสื่ อ และ
เทคโนโลยี มาใชในการจัดการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
 ๑.รอยละ ๙๕ สถานศึกษาดําเนิน
จัดซื้อโสตทัศนูปกรณของโรงเรียนท่ียัง
ขาดแคลน บํารุงรักษา และใหบริการ
โสตทัศนูปกรณแกคณะครูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.รอยละ ๙๕ ครูสามารถจัดการ
เรียนรูโดยใชสื่อและเทคโนโลยี ได
อย า งมี คุณภาพ เ พ่ือปรับ เปลี่ ยน
รูปแบบการสอนของครูใหมีความกาว
ทันโลกสมัยใหม 

มาตรฐานท่ี ๒  
ประเด็นพิจารณา 
๑-๔           
มาตรฐานท่ี ๓ 
ประเด็นพิจารณา 
๑-๓     
 
 

 ๒.พัฒนาความรู
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ข อ ง
นักเรียนสูมาตรฐาน 
สากล 
กิจกรรม : 
-นิเทศการสอน 
-พั ฒ น า สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
-คายวิชาการ 
-สงเสริมและพัฒนา
งานวัดผล-ประเมินผล
การศึกษา ฯลฯ 

เชิงปริมาณ 
 ๑.รอยละ ๙๕ ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ สงเสริม
ศักยภาพผูเรียนทุกดาน ใหมีความรู
พ้ืนฐานใน ๘ กลุมสาระ มีสมรรถนะ
ดานการอาน การคิดวิเคราะห และ
เขียนสื่อความโดยผานกระบวนการ
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
 ๑.รอยละ ๙๕ ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ สงเสริม
ศักยภาพผูเรียนทุกดาน ใหมีความรู
พ้ืนฐานใน ๘ กลุมสาระ มีสมรรถนะ
ดานการอาน การคิดวิเคราะห และ
เขียนสื่อความโดยผานกระบวนการ
กิจกร รม  เ พ่ื อ พัฒนาผลสั มฤท ธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

เชิงปริมาณ 
 ๑.รอยละ ๙๕ ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ สงเสริม
ศักยภาพผูเรียนทุกดาน ใหมีความรู
พ้ืนฐานใน ๘ กลุมสาระ มีสมรรถนะ
ดานการอาน การคิดวิเคราะห และ
เขียนสื่อความโดยผานกระบวนการ
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
 ๑.รอยละ ๙๕ ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ สงเสริม
ศักยภาพผูเรียนทุกดาน ใหมีความรู
พ้ืนฐานใน ๘ กลุมสาระ มีสมรรถนะ
ดานการอาน การคิดวิเคราะห และ
เขียนสื่อความโดยผานกระบวนการ
กิจกร รม  เ พ่ื อ พัฒนาผลสั มฤท ธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ประเด็นพิจารณา 
๑.๑ , ๑.๒  
มาตรฐานท่ี ๒ 
ประเด็นพิจารณา 
๑-๔     
มาตรฐานท่ี ๓ 
ประเด็นพิจารณา 
๑-๓     

 
 
 
 
 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๓ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธท่ี ๓ ดานครูและปจจัยพ้ืนฐานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ตอ)  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ของสถานศึกษา  
 ๓.พัฒนาการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร 

เชิงปริมาณ 
 ๑.รอยละ ๑๐๐ ครูและนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณและสารเคมี ใชในการ
เรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
 ๑.รอยละ ๑๐๐ ครูและนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณและสารเคมี ใชในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ไดอยาง
พอเพียงและมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
 ๑.รอยละ ๑๐๐ ครูและนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณและสารเคมี ใชในการ
เรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
 ๑.รอยละ ๘๐ ครูและนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณและสารเคมี ใชในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ไดอยาง
พอเพียงและมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ประเด็นพิจารณา 
๑.๑  
มาตรฐานท่ี ๒ 
ประเด็นพิจารณา 
๑-๔     
 

 
กลยุทธท่ี ๔ ดานงบประมาณ/รายได/ความม่ันคงในวิชาชีพคร ู

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 ๑.ความร วมมือ
ระหวางโรงเรียนกับ
ภาคีเครือขาย 
กิจรรม :  
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
ทุนการศึกษานักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียน,มูลนิธิ

เพ่ือการศึกษา ชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความประพฤติดีแตขาดแคลนทุน
ทรัพยและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ใหกับนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 

๑. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียน,มูลนิธิ
เพ่ือการศึกษา ชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความประพฤติดีแตขาดแคลนทุน
ทรัพยและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ใ ห กั บ นั ก เ รี ย น ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียน,มูลนิธิ

เพ่ือการศึกษา ชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความประพฤติดีแตขาดแคลนทุน
ทรัพยและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ใหกับนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 

๑. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียน,มูลนิธิ
เพ่ือการศึกษา ชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความประพฤติดีแตขาดแคลนทุน
ทรัพยและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ใ ห กั บ นั ก เ รี ย น ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ประเด็นพิจารณา 
๑-๔     

 ๒ . เ ส ริ ม ส ร า ง
เครือขายการศึกษา 
กิจกรรม : 
ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ
พั ฒ น า เ ค รื อ ข า ย
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
 ๑ . ร อ ย ล ะ  ๑ ๐๐  ผู ป ก ค ร อ ง
นักเรียน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาพฤติกรรมผูเรียน มีการแลก 
เปลี่ ยนความรู และประสบการณ 
สงเสริมความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูล
ซึ่งกันและกัน 
เชิงคุณภาพ 
 ๒.รอยละ ๘๐ ผูปกครองนักเรียน 
เขาใจบทบาทหนาท่ีของเครือขาย
ผูปกครองและปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
 ๑.รอยละ ๘๐ ผูปกครองนักเรียน 
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมผูเรียน มีการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ สงเสริม
ความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกัน
และกัน 
เชิงคุณภาพ 
 ๒.รอยละ ๘๐ ผูปกครองนักเรียน 
เขาใจบทบาทหนาท่ีของเครือขาย
ผูปกครองและปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานท่ี ๒ 
ประเด็นพิจารณา 
๑-๔     
  



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๔ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒) ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในฝน รวมท้ังมาตรฐานของโรงเรียนวิถีพุทธ 
และท่ีสําคัญ คือ เปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ
จึงไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชโดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน และ  
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน อีกท้ัง ใชยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการศึกษา  
ใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากลและกาวทันสูอาเซียน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายของ
โรงเรียน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
๒.๒.๑ ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาจําแนกรายมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 

 

๑) มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน   
  ประเด็นพิจารณา : ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 

๑.๑ ระดับคุณภาพ  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณา : ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

อยูในระดับคุณภาพ ๔ ดีเย่ียม 
 

๑.๒ กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
๑) กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูมี
การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
ศักยภาพของผูเรียน ซ่ึงจากผลการจัดทําขอมูล มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน พบวา อยูในระดับดีเยี่ยม เปนผลมาจากท่ีโรงเรียนไดทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 
โดยแตละกลุมสาระการเรียนรู มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดประโยชนแกผูเรียน ในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนไดนําขอมูลมาวิเคราะห โดยใหแตละกลุมสาระการเรียนรู ตรวจสอบวา
ควรจะพัฒนาตัวชี้วัดท่ีนักเรียนทําไมไดหรือไดคะแนนนอย โดยมอบหมายใหกลุมสาระการเรียนรูท้ัง      
๘ กลุมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดวยการทําขอตกลง(MOU)กับทางโรงเรียนในการท่ีจะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนรอยละ ๓ กลุมสาระการเรียนรูไดจัดทําโครงการ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัดทําโครงการ หมอภาษา
พัฒนาเยาวชน พัฒนานักเรียนอานไมออกเขียนไมได กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จัดกิจกรรมคาย
คณิตบูรณาการคณิตศาสตรและโครงงานคณิตศาสตร การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดทํากิจกรรมแขงขันทักษะเชิงวิทยาศาสตร และตอบปญหาวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดคายบูรณาการภาษาอังกฤษ จัดใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนกับครูไทย ท้ังนี้ โรงเรียนไดสงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังภายในและหนวยงานองคกรภายนอกรวมท้ังการอบรมเสริมความรูพัฒนาครูตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(Training OBEC)
เพ่ือนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ จัดใหมีการสอนเสริมใหกับนักเรียน 
ม.๓ และ ม.๖ โดยครูประจําวิชาและเชิญวิทยากรภายนอก อีกท้ัง ไดจัดใหนักเรียนพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค สมรรถนะท่ีจําเปนของหลักสูตร พัฒนาการอาน การคิด วิเคราะห และเขียน โดยผาน
กิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย พัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีใหพรอมใชงาน พัฒนาระบบเครือขาย



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๕ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

อินเตอรเน็ต ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนไดเขาถึงแหลงเรียนรูในทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน จัดใหมีการ
นิเทศการเรียนการสอนอยางตอเนื่องอยางเปนกัลยาณมิตรเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือ
กันและกัน  มีเครื่องมือสามารถตรวจสอบได งานวัดและประเมินผลไดกํากับติดตามใหครูผูสอนพัฒนา
เครื่องมือการวัดผลอยางมีคุณภาพ ประสานความรวมมือกับครูผูสอนจัดทําขอสอบตามตัวชี้วัดสอดคลอง
กับขอสอบ O-NET เชน การวางแผนการออกขอสอบ การวิเคราะหขอสอบ และสงเสริมใหนําผลการ
ทดสอบไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมใหครูผูสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียนในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรม การใชสื่อ วิธีการและกระบวนการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน 
นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง แกไข ใหมีการพัฒนาเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว 
 ๒) ผลการพัฒนา   
  จากการท่ีสถานศึกษาใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูท่ีจําเปนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดโครงการและกิจกรรมอยาง
หลากหลาย ในทุกกลุมสาระการเรียนรู การพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี การพัฒนา
ระบบเครือขาย การนิเทศ การทําวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล และการจัดทํา
ขอตกลง(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ท้ังระบบ นับวาเปนความพยายามของคณะ  ผูบริหาร 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีเก่ียวของทุกทาน ผลการประเมิน
มาตรฐาน ๑ คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดังตาราง 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวนนักเรียน
ท่ีผานเกณฑ

คุณภาพ 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑  
คุณภาพของผูเรียน 

   ๕๐.๐๐ ๔๒.๒๖ ๔ 
 

ดีเย่ียม 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
 ของผูเรียน 

๑,๕๓๙ ๑,๒๐๐ ๗๘.๐๓ ๓๐.๐๐ ๒๓.๔๑ ๔ ดีเย่ียม 

   ๑) ความสามารถในการ
อาน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณตามเกณฑของแตละ
ระดับช้ัน 

๑,๕๓๙ ๑,๑๕๘ ๗๕.๒๔ ๕.๐๐ ๓.๗๖ ๔ ดีเยี่ยม 

๒) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

๑,๕๓๙ ๑,๐๘๔ ๗๐.๔๔ ๕.๐๐ ๓.๕๒ ๓ ดี 

๓) ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๑,๕๓๙ ๑,๓๒๒ ๘๕.๙๐ ๕.๐๐ ๔.๓๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๔) ความกาวหนาทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

๑,๕๓๙ ๘๗๑ ๕๖.๖๐ ๕.๐๐ ๒.๘๓ ๒ พอใช 

๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ 

๔๘๖ ๓๙๙ ๘๒.๐๙ ๕.๐๐ ๔.๑๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๖ )  ค ว า ม พ ร อ ม ใ น
การศึกษาตอ การฝกงาน หรือ
การทํางาน 

๑,๕๓๙ ๑,๕๐๙ ๙๘.๐๕ ๕.๐๐ ๔.๙๐ ๔ ดีเยี่ยม 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๖ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

 
  

๑.๓ จุดเดน 
สถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูมีการจัดการเรียน การสอน

เปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียน  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน ทําให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในระดับท่ีดีข้ึน 

 

๑.๔ จุดควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษาควรนําขอมูลมาวิเคราะห โดยประชุมปรึกษา กําหนดนโยบาย การดําเนินงานท่ี

จะพัฒนาอยางเรงรัดท้ังระบบ 

 ๒. กลุมสาระการเรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระ ควรนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละภาคเรียนมา
วิเคราะห และวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ๓. จัดทําขอตกลงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคลองกับการพัฒนาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๔. จัดทําคลังขอสอบท่ีสอดคลองกับขอสอบระดับชาติอยางเปนระบบ 

 ๕. สงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนใหเปนรูปธรรมสามารถนําไปพัฒนาไดจริง 

 ๖. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีใหพรอมใชงานท้ังระบบ 

 ๗. จัดสอนเสริม ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ โดยวิทยากรภายนอก 
 ๘. ควรเพ่ิมเติมทักษะในการแสวงหาความรู การสังเกต สํารวจ เชื่อมโยงใหแกผูเรียน 
 
 
 

๗๕.๒๔ ๗๐.๔๔ 

๘๕.๙๐ 

๕๖.๖๐ 

๘๒.๐๙ 

๙๘.๐๕ 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๒๐.๐๐ 
รอยละ 

กราฟแสดงรอยละผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน : มาตรฐานท่ี ๑ 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๗ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑) มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน (ตอ) 
 ประเด็นพิจารณา : ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 

๑.๑ ระดับคุณภาพ  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณา : ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
อยูในระดับคุณภาพ ๔ ดีเย่ียม 

 

๑.๒ กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
๑) กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ไดพัฒนา ๑) คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดย
ผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหมีการรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง 
มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะโดยกระบวนการพัฒนา ผูเรียนไดพัฒนาตนเองโดย
การรวมกิจกรรมตามโครงการ/งาน และกิจกรรมท่ีโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม ครูท่ี
ปรึกษาจะวิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียนเปนรายบุคคลและสงท่ีกลุมบริหารวิชาการ ๒) ความ
ภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย การสงเสริมใหผูเรียนมีสุนทรียภาพ เสริมสรางจินตนาการ มีความ
เขาใจธรรมชาติของแตละบุคคล พรอมท้ังปรับตัวเขากับการพัฒนาสังคมโลกท่ีเต็มไปดวยเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย แตยังดํารงไวซ่ึงเอกลักษณเฉพาะตนของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการท่ีหลากหลาย มี
สังคมแบบพหุวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญ มีสวนรวมในทุกกิจกรรม ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและความหลากหลาย ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมตางๆ ตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซ่ึงผลของการจัดกิจกรรมตางๆ นักเรียนทุกคนตางมีสวนรวมในการทํากิจกรรม โดยแตละ
กิจกรรมเนนสรางทักษะดานตางๆ เพ่ือใหนักเรียนนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได และ       
๔) การพัฒนาสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท้ังทางดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปจาก
โรงพยาบาลภายนอก สงเสริมผูเรียนดานสุขภาพรางกาย เสริมสรางอนามัยสวนบุคคล รูจักการดูแลรักษา
สุขภาพรางกายของตนเองใหแข็งแรง สมบูรณและมีการออกกําลังกายเปนประจําทุกสัปดาห ผูเรียนได
ทราบถึงสมรรถภาพรางกายของตนเอง เปนตน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพ่ือสังคมและประโยชนสาธารณะ 
เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม เปนการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน รูจักการทํางานเปนหมูคณะ เกิดความสามัคคี ทําใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับชุมชน สังคม 
ในสภาวการณปจจุบันไดอยางมีความสุข 

 ๒) ผลการพัฒนา   
 จากการท่ีสถานศึกษาใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความพรอมใน
ทุกๆดาน โดยเนนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ตามอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา ดัง 
คํากลาว คือ คนดีศรีราชวินิตและมารยาทงามสมนามราชวินิต ตามลําดับ โดยการจัดโครงการและ
กิจกรรมอยางหลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู สงผลใหผลการประเมินมาตรฐาน ๑ คุณภาพผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๘ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวนนักเรียน
ท่ีผานเกณฑ

คุณภาพ 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑  
คุณภาพของผูเรียน 

      
 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค     
      ของผูเรียน 

๑,๕๓๙ ๑,๔๕๐ ๙๔.๒๒ ๒๐.๐๐ ๑๘.๘๕ ๔ ดีเย่ียม 

   ๑ )  มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ

ค า นิยม ท่ีดีตาม ท่ีสถานศึกษา

กําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑,๕๓๙ ๑,๔๔๔ ๙๓.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๖๙ ๔ ดีเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ิน 

และความเปนไทย 
๑,๕๓๙ ๑,๔๘๙ ๙๖.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๘๔ ๔ ดีเยี่ยม 

๓)  การยอมรั บ ท่ี จะอยู

รวมกันบนความแตกตางและ

ความหลากหลาย 
๑,๕๓๙ ๑,๓๘๔ ๘๙.๙๓ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางรางกาย 

และลักษณะจิตสังคม 
๑,๕๓๙ ๑,๔๘๕ ๙๖.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๔ ดีเยี่ยม 

 
 

 

 
 
๑.๓ จุดเดน 

 จุดเดนของการดําเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ไดมีการดําเนินงานกิจกรรม
ท่ีมีความหลากหลาย นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ทําใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ตามหลักสูตร ซ่ึงมีจุดเดนในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย มีความ
ภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ผูเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความ
หลากหลาย กิจกรรมทุกกิจกรรมมีความหลากหลาย โดยท่ีผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ตางๆ และมีผลสะทอนกลับจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายและแตกตางกัน ทําใหสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพทางจิตท่ีดีแกผูเรียน  
 
 

๙๓.๘๓ 

๙๖.๗๕ 

๘๙.๙๓ 

๙๖.๕๐ 

๘๖.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๘.๐๐ 

มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดฯี 

ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 

การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางฯ 

สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสงัคม 

กราฟแสดงรอยละคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน: มาตรฐานท่ี ๑ 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๕๙ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๔ จุดควรพัฒนา 
๑. การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆของโรงเรียน ไดมีการดําเนินงานกิจกรรมท่ีมีความ

หลากหลาย นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆทําใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ๘ ประการตามหลักสูตร ซ่ึงมีจุดท่ีควรพัฒนาในดานมุงม่ันในการทํางาน ควรปรับปรุง
รูปแบบของกิจกรรม และงบประมาณท่ีใชในการจัดกิจกรรมใหเพียงพอ 

๒. ดานสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมากข้ึน หาแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูเรียน 
สงเสริมกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยมากข้ึน การจัดกิจกรรมท่ีผูเรียน
สามารถมีสวนรวมไดอยางท่ัวถึง การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ซ่ึงมีครูเปนผูแนะนําแนวทางใหกับผูเรียน 
รวมถึงการใชกิจกรรมเปนสื่อกลางสําหรับการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับชุมชน และปลูกจิตสํานึก
ใหกับผูเรียนมีจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชนตอสวนรวมใหมากข้ึน 

 
๒) มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 

๒.๑ ระดับคุณภาพ  
มาตรฐานท่ี ๒ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับ

คุณภาพ ๔ ดีเย่ียม 
 

 ๒.๒ กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
 ๑) กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ไดดําเนินการการวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษา
ท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศ ผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษา จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธใน
การจัดการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา นโยบายปฏิรูป
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงวางแผนรวมกันในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภายใตบริบทของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงศักยภาพของสถานศึกษา
และศักยภาพของผูเรียนเปนหลัก ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน บุคลากร และสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาซ่ึงมุงเนนใหผูเรียนมีคุณสมบัติและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ครูและนักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐาน
กําหนด มีการบริหารงานในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน มีการดําเนินการ ติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช
ระบบขอมูลสารสนเทศ ทําใหผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม และใชผลการ
ประเมินภายในและภายนอกไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน จัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เ พ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพรตอ
สาธารณชน 
  ท้ังนี้ โรงเรียนไดตระหนักถึงการมีสวนรวมของผูเ ก่ียวของทุกฝาย ในการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยมีการสานสัมพันธและความรวมมือ
กับผูปกครอง ชุมชน และสังคม ในการประชุมผูปกครองมีการเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
ระดับหองเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน มีการติดตอประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครองในการชวยเหลือดูแลเรื่องพฤติกรรม และการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๐ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ตลอดจนโรงเรียนไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ เปดโอกาสใหบุคลากรไดเขารวมอบรม 
และศึกษาดูงานจากโรงเรียนตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนางานในหนาท่ีของตนเอง และพัฒนาปรับปรุงดาน
อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูตางๆ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
  จากกระบวนการดังกลาว พบวา กระบวนการบริการและการจัดการของโรงเรียนและ
ผูบริหารสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการทํางานภายในโรงเรียนเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีระเบียบแบบแผน สอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา บุคลากรในองคกรปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีมีขอตกลงรวมกันไดเปนอยางดี 
  ๒) ผลการพัฒนา  

  จากการท่ีสถานศึกษาใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียน โดยจัดกระบวนการบริหารและ
การจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สงผลใหผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ   
การจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ดังตาราง 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพ 
แปล

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๒  
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 

 
๒๐.๐๐ 

 
๒๐.๐๐ ๔ ดีเย่ียม 

๒.๑  การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และ 
       พันธกิจที่สถานศึกษากําหนด 
      ชัดเจน 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๒.๒  การวางแผนพัฒนา คุณภาพ
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๘.๐๐ ๘.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๑) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน
ทุกกลุมเปาหมายและดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๒) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๓) การวางแผนการบริหาร และการ
จัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๒.๓  การมีสวนรวมของผู เกี่ยวของ      
  ทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบ 
  ต อผลกา รจั ด ก า ร ศึกษา ให มี 
  คุณภาพและไดมาตรฐาน 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๒.๔  การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ 
  บริหารและการจัดการศึกษา 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

 
 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๑ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๒.๓ จุดเดน 

๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการประชุมเพ่ือวางแผนรวมกันกําหนด
เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลอง
กับสภาพปญหา นโยบายปฏิรูปการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีรองรอยหลักฐานใน
การติดตาม ตรวจสอบอยางชัดเจน และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหดียิ่งข้ึน  
 ๒. โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุก
ฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ กิจกรรมสานสัมพันธเครือขายผูปกครอง สงเสริมความรวมมือในการจัดเรียนรู ระหวาง
คุณครู ผูปกครอง และนักเรียน 
 ๒.๒ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  กิจกรรมหองสมุด ๓ D การบริการใหความรูแก
ผูปกครอง ชุมชนและสังคม ในการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 
 ๒.๓ กิจกรรมพัฒนานักเรียนเรียนรวม โดยการทัศนศึกษาและฝกอบรม เสริมสราง
ความสัมพันธระหวางนักเรียนพิเศษและผูปกครอง รวมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนพิเศษ 
 ๒.๔ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม และใหความรูแกนักเรียนและผูปกครองในชุมชน 
ในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๕ โครงการปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและความปลอดภัยของผูเรียน สงเสริมและ
ใหความรูแกนักเรียนและผูปกครอง ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาใหเล็งเห็นโทษ พิษภัยของยาเสพติด ฯลฯ 
 ๓. ผูบริหารมีวิสัยทัศน  มีภาวะผูนํา  ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู  
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

 ๒.๔ จุดควรพัฒนา 

  ๑. ควรเสริมศักยภาพใหแกบุคลากรท่ีเขารับการบรรจุครูท้ังใหมและเกา เพ่ือเสริมการทํางาน
ใหแกบุคลากร เชน อบรมใหความรูเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
  ๒. ควรกําหนดโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาดานชุมชน ผูปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาใหชัดเจนทุกปการศึกษา 

  ๓. ควรกําหนดนโยบายวางแผนพัฒนาบุคลากรและการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยนํา
ระบบการจัดการศึกษาแบบการใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) เปนหลักในการปฏิบัติงาน  

๔. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาใหมากข้ึน
เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

๕. การจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ี ควรใหบุคลากรรับผิดชอบในตําแหนงหัวหนางาน
เพียง  ๑ ตําแหนงหรือ ๑ งาน เพ่ือการกระจายการทํางานไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไม
เกิดความลาชา 

๖. ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในเชิงระบบท่ีเปนรูปธรรมและ
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง ใหมีรอยรอยเอกสารหลักฐานดังกลาวโดยจัดเก็บในเชิงระบบ PDCA 

 
 
 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๒ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓) มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

๓.๑ ระดับคุณภาพ  
 มาตรฐานท่ี ๓ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ 
คุณภาพ ๔ ดีเย่ียม 
 ๓.๒ กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
 ๑) กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําไดพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดย
สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดพัฒนาตนเองในการเขาเขารับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน สงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือนําความรูท่ีไดรับมาจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ครูสามารถวิเคราะหความเชื่อมโยง
เปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตร
สถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับศักยภาพผูเรียนตามบริบท
ของชุมชนและทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมี
ประสบการณตรง มีความเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมขอมูลผูเรียน
เปนรายบุคคล พรอมท้ังสงเสริมศักยภาพแตละคน ใหผูเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียน รักการอานสามารถคิด
วิเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมได และพัฒนาตนเองไปสู
มาตรฐานสากล สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย ผูเรียนไดฝกเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนในทุกดานท้ังทางดานวิชาการและศักยภาพดานอ่ืนๆ ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 
ไดแก ดนตรี กีฬา ศิลปะ การจัดการเรียนการสอนในรูปของโครงงาน การศึกษาศิลปวัฒนธรรมจากแหลง
เรียนรูตางๆ การเขาคายทักษะวิชาการ คายบูรณาการ คายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
  วิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนท่ีสอดคลองกับการเรียนรูตามสภาพจริง มีการตรวจสอบ
คุณภาพดวยเครื่องมือหลากหลาย นําไปวัดผลและประเมินผล ระหวางเรียนและวัดผลปลายภาคเรียน
ดวยเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ไดนําผลการประเมินผูเรียนมาใชปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
ดวยการทําวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทําใหพัฒนาผูเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหสูงข้ึน 

 
 

 การนิเทศการสอน ซ่ึงสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยครูใชสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนมีสวนรวม สืบคนขอมูล การทํางานกลุม 
โรงเรียนเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวม โดยจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร สัปดาหหองสมุด กิจกรรมหองสมุด ๓ D  กิจกรรมติวโอเน็ต ม.๓ และ ๖  กิจกรรม
วันภาษาไทยแหงชาติ  กิจกรรมวันสุนทรภู การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานรายวิชา IS และวิชา
อ่ืนๆ กิจกรรมภาษาตางประเทศ กิจกรรมตานยาเสพติด คายบูรณาการทักษะวิชาการ กิจกรรมรัก     
การอาน และการศึกษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ส่ือการสอน พฤติกรรม วิธีการสอน เจตคติ/ทัศนคติ 

ภาคเรียนท่ี 1 ๔๒.๘๖ ๒๗.๓๘ ๒๕.๐๐ ๔.๗๖ 

ภาคเรียนท่ี 2 ๔๓.๔๘ ๒๑.๗๔ ๒๗.๑๗ ๗.๖๑ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 
รอยละประเภทของวิจัยในช้ันเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๓ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนดวยเครื่องมือตางๆ ตามสภาพจริงในระหวางเรียน
และวัดผลปลายภาคเรียนในทุกรายวิชา นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม วิธีการจัดกระบวน     
การเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายหลักสูตร สําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ มีการตรวจสอบ 
โดยการสังเกตการณเขารวม แบบประเมินความพึงพอใจ การสัมภาษณ ผลงานของผูเรียนและผูสอน 
เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ โรงเรียนไดจัดบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อํานวยความสะดวกตอการเขาถึงแหลงเรียนรูเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สามารถ
ชวยเหลือใหคําปรึกษาและแกปญหาของผูเรียนเปนอยางดี 
 ๒) ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนไดรวบรวมขอมูลจากการสังเกต สัมภาษณ การปฏิบัติเชิงประจักษ แบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมขอมูล ผลงานเชิงประจักษ นํามาวิเคราะหขอมูล ผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ กระบวน   
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังตาราง 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
จํานวนครู
ท้ังหมด 

จํานวนครูท่ี
ผานเกณฑ
คุณภาพ 

รอยละ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ 

คุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๓  
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๘๘ ๖๖ ๗๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๓ ดี 

 ๓.๑ การมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่สรางโอกาสให
ผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

๘๘ ๗๒ ๘๑.๘๒ ๑๐.๐๐ ๘.๑๘ ๓ ดี 

 ๓.๒ การจัดการเรียน

การสอนที่ยึดโยงกับบริบท

ของชุมชนและทองถ่ิน 
๘๘ ๕๓ ๖๐.๒๓ ๕.๐๐ ๓.๔๒ ๓ ดี 

 ๓.๓ การตรวจสอบและ

ประเมินความรูความเขาใจ

ของผู เ รียนอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

๘๘ ๗๓ ๘๒.๙๕ ๕.๐๐ ๔.๑๔ ๓ ดี 

 
 

  

๘๑.๘๒ 

๖๐.๒๓ 

๘๒.๙๕ 

๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสให
ผูเรียนทุกคนมีสวนรวม  

การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบรบิทของ
ชุมชนและทองถ่ิน 

การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของ
ผูเรียนอยางเปนระบบ 

กราฟแสดงรอยละกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ : มาตรฐานท่ี ๓ 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๔ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓.๓ จุดเดน 
 โรงเรียนมีความตระหนักตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทชุมชน ทองถ่ิน ตามความสนใจของผูเรียน สงเสริมสนับสนุนให
ครูไดรับการอบรม สัมมนาท้ังในและนอกโรงเรียน ศึกษาดูงาน สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมกิจกรรมการศึกษาจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ศิลปวัฒนธรรมและทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีความรูความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหลักสูตร มี
การจัดคายบูรณาการตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะผูเรียน มีการตรวจสอบ
อยางเปนระบบดวยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ครูมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
ทุกคน ภาคเรียนละ ๑ เรื่องทําใหปญหาท่ีเกิดกับผูเรียนไดรับการแกไขพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โรงเรียน
จัดใหมีการนิเทศการสอนและนํากระบวนการ PLC มาพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชติดตาม
ตรวจการพัฒนาผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานวิชาการ พฤติกรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนผลทําใหผูเรียน มีความรูความสามารถเปนไปตามหลักสูตร มีผลงานผูเรียน
และครูเชิงประจักษในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานภายนอก และระดับประเทศ   
 

๓.๔ จุดควรพัฒนา   
 ๑. ควรมีการติดตามการนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) มาใชอยางเปนรูปธรรม  

๒. การสงเสริม สนับสนุน และจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการใชเทคโนโลยีขยายตามหองเรียนตางๆ 
ใหเพ่ิมข้ึน และจัดหาวัสดุ อุปกรณใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังหองเรียนท่ีมีความพรอม
ตอการจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนมีสวนรวมครบทุกกลุมสาระฯ มีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณใหมี
สภาพพรอมใชงาน 

๓. การเสริมแรงกระตุนใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรมในทุกกลุมสาระฯเพ่ิมข้ึน และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแบบกัลยาณมิตร และวางแผนจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือลดภาระงานของนักเรียนและ
ครูผูสอน 
 

๔) มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๑ ระดับคุณภาพ  
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูในระดับคุณภาพ ๔ ดีเย่ียม 
  

 ๔.๒ กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
๑) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาไดนําผลการประเมินภายในและผลการประเมินภายนอก มาดําเนินการวางแผน
รวมกันในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภายใตบริบทของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของสถานศึกษาและศักยภาพของผูเรียนเปนหลัก ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ทางดานบุคลากรทางการศึกษา ดานผูเรียน มีระบบสารสนเทศท่ีนํา
ขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนจัดการศึกษาในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป สถานศึกษาไดกําหนดความรับผิดชอบและ
ดําเนินการตรวจสอบติดตามคุณภาพการศึกษาและนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาครูและผูเรียน ใหสามารถใชศักยภาพท่ี
มีอยูอยางเต็มความสามารถ มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๕ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มุงเนนใหผูเรียนมีคุณสมบัติและพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครูและนักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาตนเองตาม
คุณลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานกําหนด มีการบริหารงานในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน 
มีการดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใชระบบขอมูลสารสนเทศ ทําใหการประเมินคุณภาพภายในมีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม และใชผลการประเมินภายในและภายนอกไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน 

๒) ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางเปนระบบ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังตาราง  

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๔  
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๔ ดีเย่ียม 

๔.๑  การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยก 
 ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีย่ิงขึ้น 

๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ๔ ดีเย่ียม 

 ๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๔ 
 

ดีเยี่ยม 
 

 ๒)จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ราชวินิตบางแคปานขํา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
๑.๐๐ ๑.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  

 ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
 

๔ 
 

ดีเยี่ยม 

 ๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๑.๕๐ ๑.๕๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  

 ๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑.๕๐ ๑.๒๐ ๓ 
 

ดี 
 

 ๖)  จั ด ใหมี การประ กันคุณภาพภาย ในตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
๑.๐๐ ๐.๙๐ ๓ ดี 

 ๗) จัดทํารายงานประจําป ท่ี เปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
๑.๕๐ ๑.๕๐ ๔ ดีเยี่ยม 

 ๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 
๑.๕๐ ๑.๕๐ ๔ ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๖ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

  

 

๔.๓ จุดเดน 
๑. โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดประชุม 

คณะครู บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนท่ีเนนการทํางานแบบมีสวนรวม ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ สรางวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับ 

๒ มีการวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตาม 
ท่ีมาตรฐานกําหนด 

 ๓. มีรองรอยหลักฐานในการติดตาม ตรวจสอบอยางชัดเจน 
 

๔.๔ จุดควรพัฒนา 
  ๑. ควรอบรมใหความรูกับบุคลากรภายในสถานศึกษา เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือจะไดมีแนวการปฏิบัติท่ีถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 ๒. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆโครงการ ควรประเมินใหสอดคลองและ
สัมพันธกับวัตถุประสงคโดยจัดเปนระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และควรทําใหเปนปจจุบัน 
  ๓. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ควรจัดกระทําใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม ทันสมัย และให
เปนปจจุบันอยูเสมอ พรอมนําขอมูลสารสนเทศมาใชงานไดทันที  

๔. การจัดระบบการประเมิน ควรครอบคลุมในทุกดาน และควรใหการขอมูลยอนกลับในลักษณะ
เชิงบวกเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ และควรมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบท่ีมีความชัดเจนและเปนระบบ   
  ๕. ควรกําหนดโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาดานชุมชน ผูปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาใหชัดเจน 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๑.๕๐ 

๑.๒๐ 

๐.๙๐ 

๑.๕๐ ๑.๕๐ 

๐.๐๐ 
๐.๒๐ 
๐.๔๐ 
๐.๖๐ 
๐.๘๐ 
๑.๐๐ 
๑.๒๐ 
๑.๔๐ 
๑.๖๐ 

คะแนน 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๗ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒.๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑  
คุณภาพของผูเรียน 

๕๐.๐๐ ๔๒.๒๖ ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 

 
๒๐.๐๐ 

 
๒๐.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๓ ดี 

มาตรฐานท่ี ๔  
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๒๖ ๓ ดี 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา : ระดับคุณภาพ ๓ ดี 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในฝน รวมท้ังมาตรฐานของโรงเรียนวิถีพุทธ 
และท่ีสําคัญ คือ เปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ
จึงไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชโดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน อีกท้ัง ใชยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการศึกษา ใหมี
คุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากลและกาวทันสูอาเซียน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายของ
โรงเรียน สามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน : ระดับคุณภาพ ๔ ดีเย่ียม 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําไดดําเนินงาน โดยมีการวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ มี

การจัดทําและดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามแผนท่ีวางไว ซ่ึงไดปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยอาศัยความรวมมือจากครูอาจารย ผูเรียน 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองครูและผูอุปการะฯ และสมาคมศิษยเกาและมูลนิธิเพ่ือการศึกษา ในการจัดโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังดานความรู มีทักษะในการอาน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยาง
ถูกตอง สมเหตุผล มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร มีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับ
ผูเรียนนานาประเทศ มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
พรอมท้ังความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการ ดังนี้ ๑) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแตระดับ ๓ คิดเปนรอยละ ๕๖.๖๐ ๒) สมรรถนะสําคัญ ๕ ดาน คือ การสื่อสาร การ
คิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี ผูเรียนผานการประเมิน คิดเปนรอยละเฉลี่ย 
๙๘.๖๖ ๓) การอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีเยี่ยม รอยละ ๒๗.๕๕ ระดับดี รอยละ ๕๔.๙๗ 
และ ๔) การแขงขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนทุกกลุมสาระฯไดรับรางวัลท้ังเหรียญทอง เหรียญเงินและ
ทองแดง ดังปรากฏในเอกสารบทท่ี ๑ 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๘ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ๘ ประการ และสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนบุคคลท่ีมีความพรอมในทุกๆดาน โดยเนนใหเปนคนดี 
คนเกง และมีความสุข ตามอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา ดังคํากลาว คือ คนดี ศรีราชวินิต
และมารยาทงาม สมนามราชวินิต สงผลใหการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน อยูในระดับ
ดีเยี่ยม รอยละ ๗๕.๓๗  

 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา :  
 ระดับคุณภาพ ๔ ดีเย่ียม 
 

 การบริหารจัดการของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา มีการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงาน
เพ่ือสรางพลังขับเคลื่อนท่ีดี มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังไดมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูโรงเรียนมาตรฐานสากล และการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน จัดสภาพแวดลอมและการบริการให
ผู เรียนไดมีการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ครู-อาจารยปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอน รูจักแสวงหาความรูเทคนิควิธีการใหมๆ  
จิตใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบันบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการพัฒนาการเรียนรู  ตลอดจน โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู และการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆภายในสถานศึกษาใหเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ และความรับผิดชอบของบุคลากรดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่ม การมี
วิสัยทัศน ความสามารถในการบริหารจัดการและการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร จัดโครงสราง
ระบบการบริหารงานพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร มีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสม
กับสถานการณ มีการสงเสริมและพัฒนาครูใหเปนผูท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ โรงเรียนไดตระหนักถึงการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย โดยมีการสานสัมพันธ
และความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และสังคม ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
  จากกระบวนการดังกลาว พบวา กระบวนการบริการและการจัดการของโรงเรียนและผูบริหาร
สถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการทํางานภายในโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ระเบียบแบบแผน สอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมี
ขอตกลงรวมกันไดเปนอยางดี สงผลใหโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําไดรับรางวัล ๑) สถานศึกษาดีเดน
ดานพลังงาน(Energy Mind Award) ระดับ ๒ ดาว จากการไฟฟานครหลวง และ ๒) รางวัลระดับดีเยี่ยม
“โครงการครอบครัวพอเพียงสูสถานศึกษาและชุมชน” จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ผูอํานวยการไดรับ
รางวัล ๑) โลเกียรติคุณ“ผูอํานวยการดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐”จากสมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมแหงประเทศไทย ๒)รางวัล SESAO๑AWARDS จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
และ ๓) โลเกียรติคุณ“อุปนายกสมาคมผูปกครองและครูดีเดน ประจําป ๒๕๖๑”จากสมาคมผูปกครอง
และครูแหงประเทศไทย และรองผูอํานวยการไดรับรางวัลโลเกียรติคุณ“ครูดีไมมีอบายมุข” จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)รวมกับเครือขายองคกรงดเหลา(สคล.)สํานักงาน
เลขาธิการ คุรุสภา, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๖๙ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ : ระดับคุณภาพ ๓ ดี 
 

 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาโรงเรียนใหมีความพรอมในการ
ใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียนอยางเต็มท่ี โดยเริ่มตนจากการพัฒนาครูผูสอนใหเปนครูท่ีมี
คุณลักษณะท่ีดีตามสมรรถนะ กลาวคือ ครูผูสอนมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ 
ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอยางตอเนื่อง ครูมีการประชุม
รวมกันคิด วิเคราะหภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความตั้งใจและเต็มใจในการ
ใหบริการ รวมท้ัง มีการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ นอกจากนี้ ครูผูสอนยังไดมีการศึกษาคนควาหาความรู ติดตามและแลกเปลี่ยน
เรียนรูองคความรูใหมๆ พรอมท้ังศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย เชน การเขารวมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การคนควาดวยตนเองและวิชาชีพ 
มีการสรางองคความรูและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน การใหความรวมมือชวยเหลือ 
สนับสนุนเสริมแรงใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน การปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือทีมงาน ครูสามารถแสดง
บทบาทการเปนผูนําหรือผูตามไดอยางเหมาะสมในการทํางานรวมกับผู อ่ืน เพ่ือสรางและดํารง
สัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย          
การประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เปนแบบอยางท่ีดีแก
ผูเรียนและสังคม เพ่ือสรางความศรัทธาในวิชาชีพครู นอกจากนี้ ครูผูสอนมีความสามารถในการสรางและ
พัฒนาหลักสูตร ออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ มีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ใชและพัฒนา รวมท้ังจัดหาสื่อ/แหลงเรียนรูทางเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน มีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยทําการหา
คาความสอดคลองและวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของขอสอบ มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยการ
เยี่ยมบาน และวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังจัด
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา     
การกํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มประสิทธิภาพและมี
ความสุข มีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ตลอดจนวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการ
แกปญหาเพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันท้ังภายในและภายนอก
หองเรียน กอใหเกิดพลังแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ การประสานความ
รวมมือ สรางความสัมพันธอันดีกับเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  

 

มาตรฐานท่ี ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ : ระดับคุณภาพ ๔ ดีเย่ียม 
 

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีการจัด

ประชุมคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นําเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของปการศึกษาท่ีผานมา และรวมกันวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้ของมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเปนตัวกําหนด

มาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา โดยสะทอนอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา ครอบคลุมสาระ

การเรียนรูและกระบวนการเรียนรู สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาฉบับนี้ ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีการประกาศใช

เปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการ



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๗๐ รายงานประจําปของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย 

โดยมีจุดเนนในดานคุณภาพของผูเรียน เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยกําหนดแผนงาน โครงการ/

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศเปนหมวดหมู ครอบคลุม และเปนปจจุบันดวย

การใช Google App System รวมท้ัง มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 

๑ ครั้ง โดยมีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานประจําป

ท่ีสะทอนคุณภาพของผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเสนอรายงานประจําป

ตอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรทางเว็บไซดของสถานศึกษา 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๗๑ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนําไป
วิเคราะห สังเคราะหเพ่ือสรุป นําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และผลการประเมินตนเองจาก
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเดน 
จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน รวมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการชวยเหลือ ดังนี้ 

๓.๑ ผลการประเมินในภาพรวม 

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในฝน รวมท้ังมาตรฐานของโรงเรียนวิถีพุทธ และ
ท่ีสําคัญ คือ เปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการพระราชดําริจึงได
นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชโดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน อีกท้ัง ใชยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการศึกษา ใหมี
คุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากลและกาวทันสูอาเซียน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายของ
โรงเรียน จากผลการดําเนินงานสงผลใหการประเมินในภาพรวมอยูระดับดี  

๓.๒ จุดเดนและจุดควรพัฒนา 
๑) มาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียน 

จุดเดน 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนโดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนในทุกดาน ใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ดังนี้ 
๑.๑ สถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูมีการจัดการเรียน 

การสอนเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับผูเรียน มีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามศักยภาพของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในระดับสูงข้ึน 

๑.๒ การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ไดมีการดําเนินงานกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลาย นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทําใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการตามหลักสูตร ซ่ึงมีจุดเดนในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย มีความ
ภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
กิจกรรมท่ีดําเนินการมีความหลากหลาย และมีการสะทอนกลับโดยท่ีผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือนํามาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมใหเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

 

จุดควรพัฒนา 
๑.๑ สถานศึกษาควรนําขอมูลมาวิเคราะห โดยรวมประชุมปรึกษา กําหนดนโยบาย         

การดําเนินงานท่ีจะพัฒนาอยางเรงรัดท้ังระบบ 

๑.๒ กลุมสาระการเรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระ ควรนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละภาคเรียน
มาวิเคราะห และวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑.๓ จัดทําขอตกลงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคลองกับการพัฒนาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตอนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ 
 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๗๒ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๔ จัดทําคลังขอสอบท่ีสอดคลองกับขอสอบระดับชาติอยางเปนระบบ 

๑.๕ สงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนใหเปนรูปธรรมสามารถนําไปพัฒนาไดจริง 

๑.๖ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีใหพรอมใชงานท้ังระบบ 

๑.๗ จัดสอนเสริม ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ โดยวิทยากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๑.๘ ควรเพ่ิมเติมทักษะในการแสวงหาความรู การสังเกต สํารวจ เชื่อมโยงใหแกผูเรียน 
 ๑.๙ การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา ควรการดําเนินงานกิจกรรมท่ีมี

ความหลากหลาย นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆทําใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการตามหลักสูตร ซ่ึงมีจุดท่ีควรพัฒนาในดานมุงม่ันในการทํางาน ควร
ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรม และงบประมาณท่ีใชในการจัดกิจกรรมใหเพียงพอ 

 ๑.๑๐. ดานสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมากข้ึน หาแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ผูเรียน สงเสริมกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยมากข้ึน การจัดกิจกรรมท่ี
ผูเรียนสามารถมีสวนรวมไดอยางท่ัวถึง การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ซ่ึงมีครูเปนผูแนะนําแนวทางใหกับ
ผูเรียน รวมถึงการใชกิจกรรมเปนสื่อกลางสําหรับการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับชุมชน และปลูก
จิตสํานึกใหกับผูเรียนมีจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชนตอสวนรวมใหมากข้ึน 
 

๒) มาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
จุดเดน 
๒.๑ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการประชุมเพ่ือวางแผนรวมกันกําหนด

เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจกลยุทธในการจัดการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับ
สภาพปญหา นโยบายปฏิรูปการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีรองรอยหลักฐานใน
การติดตาม ตรวจสอบอยางชัดเจน และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหดียิ่งข้ึน  
 ๒.๒ โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
  ๑) กิจกรรมสานสัมพันธเครือขายผูปกครอง สงเสริมความรวมมือในการจัดเรียนรู 
ระหวางคุณครู ผูปกครอง และนักเรียน 
  ๒) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  กิจกรรมหองสมุด ๓ D การบริการใหความรู
แกผูปกครอง ชุมชนและสังคม ในการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 
  ๓) กิจกรรมพัฒนานักเรียนเรียนรวม โดยการทัศนศึกษาและฝกอบรม เสริมสราง
ความสัมพันธระหวางนักเรียนพิเศษและผูปกครอง รวมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนพิเศษ 
  ๔) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมและใหความรูแกนักเรียนและผูปกครองในชุมชน 
ในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕) โครงการปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและความปลอดภัยของผูเรียนสงเสริม
และใหความรูแกนักเรียนและผูปกครอง ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาใหเล็งเห็นโทษ พิษภัยของยาเสพติด  
 ๒.๓ ผูบริหารมีวิสัยทัศน  มีภาวะผูนํา  ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสให
ครู ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๗๓ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

จุดควรพัฒนา 
   ๒.๑ ควรเสริมศักยภาพใหแกบุคลากรท่ีเขารับการบรรจุครูท้ังใหมและเกา เพ่ือเสริมการ
ทํางานใหแกบุคลากร เชน อบรมใหความรูเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
   ๒.๒ ควรกําหนดโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาดานชุมชน ผูปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาใหชัดเจนทุกปการศึกษา 

   ๒.๓ ควรกําหนดนโยบายวางแผนพัฒนาบุคลากรและการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
โดยนําระบบการจัดการศึกษาแบบการใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) เปนหลักในการปฏิบัติงาน  

 ๒.๔ เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาใหมาก
ข้ึนเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

 ๒.๕ การจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ี บุคลากรทุกคนควรรับผิดชอบในตําแหนง
หัวหนาเพียง ๑ ตําแหนงหรือ ๑ งาน เพ่ือการกระจายการทํางานไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ    
มากยิ่งข้ึน ไมเกิดความลาชา 

 ๒.๖ ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในเชิงระบบท่ีเปนรูปธรรม
และความชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง ใหมีรอยรอยเอกสารหลักฐานดังกลาว โดยใชวงจรการบริหารงาน
อยางมีคุณภาพ PDCA 
 

๓) มาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จุดเดน 
โรงเรียนมีความตระหนักตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนไป

ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทชุมชน ทองถ่ิน ตามความสนใจของผูเรียน สงเสริม
สนับสนุนใหครูไดรับการอบรม สัมมนาท้ังในและนอกโรงเรียน ศึกษาดูงาน สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมกิจกรรมการศึกษาจากแหลงเรียนรู 
ภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรมและทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีความรูความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหลักสูตร 
มีการจัดคายบูรณาการตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะผูเรียน มีการตรวจสอบ
อยางเปนระบบดวยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ครูทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ เรื่องทําใหปญหาท่ีเกิดกับผูเรียนไดรับการแกไขพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โรงเรียนจัดใหมี
การนิเทศการสอนและนํากระบวนการ PLC มาพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชติดตามตรวจการ
พัฒนาผู เรียนอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานวิชาการ พฤติกรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนผลทําใหผูเรียน มีความรูความสามารถเปนไปตามหลักสูตร มีผลงานผูเรียน
และครูเชิงประจักษในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานภายนอก และระดับประเทศ 

 

จุดควรพัฒนา   
๓.๑ สถานศึกษาควรมีการทําวิจัยแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือนําผลการวิจัยมาวางแผนการ

พัฒนางานของสถานศึกษา ศึกษาเทคนิควิธีการการเรียนการสอนใหผูเรียนไดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใหมีพัฒนาการดีข้ึน มีการกํากับติดตามการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการนิเทศภายในท่ีเปนระบบสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง  

๓.๒ ครูควรนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนมาก
ยิ่งข้ึน และการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเองมากข้ึน 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๗๔ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓.๓ ครูผูชวยซ่ึงไดรับการบรรจุใหม มีประสบการณนอย ควรไดรับการนิเทศและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และควรมีครูพ่ีเลี้ยงเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนํา เพ่ือจะไดเปนครูท่ีดีและมีประสิทธิภาพ     
สมกับเปนครูมืออาชีพ 

๓.๔. ควรนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) มาใชอยางเปนรูปธรรม   
๓.๕ การสงเสริม สนับสนุน และจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการใชเทคโนโลยีขยายตามหองเรียน

ตางๆใหเพ่ิมข้ึน และจัดหาวัสดุ อุปกรณใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังหองเรียนท่ีมีความ
พรอมตอการจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนมีสวนรวมครบทุกกลุมสาระฯ มีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณให
มีสภาพพรอมใชงาน 

๓.๖ สงเสริมใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรมใหมีความหลากหลายในทุกกลุมสาระฯ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกัลยาณมิตร และวางแผนจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เพ่ือลดภาระงานของนักเรียน
และครูผูสอน 
 

๔) มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
จุดเดน 
๔.๑ โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัด

ประชุม คณะครู บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนท่ีเนนการทํางานแบบมีสวนรวม ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ สรางวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับ 

๔.๒ มีการวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

๔.๓ มีรองรอยหลักฐานในการติดตาม ตรวจสอบอยางชัดเจน 

จุดควรพัฒนา 
   ๔.๑ ควรอบรมใหความรูกับบุคลากรภายในสถานศึกษา เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพ่ือจะไดมีแนวการปฏิบัติท่ีถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 ๔.๒ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆโครงการ ควรประเมินใหสอดคลอง
และสัมพันธกับวัตถุประสงคโดยจัดเปนระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินคุณภาพตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และควรทําใหเปนปจจุบัน 
  ๔.๓ การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ควรจัดกระทําใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม ทันสมัย และ
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ พรอมนําขอมูลสารสนเทศมาใชงานไดทันที  

๔.๔ การจัดระบบการประเมิน ควรครอบคลุมในทุกดาน และควรใหการขอมูลยอนกลับใน
ลักษณะเชิงบวกเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ และควรมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบท่ีมีความชัดเจนและ
เปนระบบ 

๔.๕ ควรกําหนดโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาดานชุมชน ผูปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาใหชัดเจน 
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รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓.๓ แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
๑. สงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู , การทดสอบทาง

การศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ ใหสูงข้ึน 
๒. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเปนพลวัต กาวทันความเปลี่ยนแปลง

ตางๆ เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูในโลกไรพรมแดน ใหผูเรียนฝกทักษะและพัฒนา
ความคิดริเริ่มสรางสรรค การตั้งคําถามเชิงเหตุผล การแสดงความคิดเห็น การแกปญหา การตัดสินใจ มี
ความสามารถในการปรับตัวและมีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมได 

๓. สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนบางแหงควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน เชน หองน้ํา ควร
ปรับปรุงและพัฒนาใหใชการไดดี ปลอดภัยและสะอาด 

๔. การจัดเก็บเอกสารขอมูลตางๆ ระบบขอมูลสารสนเทศควรทําใหเปนปจจุบันครอบคลุม 
ทันสมัย และนํามาใชไดจริงและทันทวงที 

๕. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและพิเศษ มีการกําหนดเปาหมายและ  
ตัวบงชี้ความสําเร็จใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

๓.๔ ความตองการและการชวยเหลือ 
๑. ดานบุคลากร การขาดแคลนบุคลากรในบางกลุมสาระการเรียนรู ทําใหครูผูสอนมีภาระใน

การสอนมาก สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ําหรือนักเรียนท่ีไมใสใจใน  การเรียน มี
ความจําเปนตองระดมทรัพยากรเพ่ือจางครูชวยสอน นอกจากนี้ ครูผูสอนไมไดมีภาระหนาท่ีแคเพียงการ
สอน แตยังตองทํางานอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหสงผลตอการเรียนการสอนและการดูแลชวยเหลือผูเรียนไมสามารถ
ปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี 

๒. ดานงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนและเงินงบประมาณ
คอนขางนอย และการระดมทรัพยากรจากชุมชนไดเปนจํานวนนอยไมเพียงพอแกความตองการจึงทําให
ไมสามารถพัฒนาโรงเรียนและผูเรียนไดอยางเต็มท่ี 

๓. อาคารสถานท่ี โรงเรียนมีไมเพียงพอกับความตองการในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก
นักเรียนเพ่ิมข้ึน ตลอดจนหองสํานักงานตางๆ ยังมีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

การใหความเห็นชอบ 
การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา   

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
*********************** 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ไดพิจารณา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียน
ราชวินิตบางแคปานขํา แลว 

 

เห็นชอบในการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หรือการประเมิน
ตนเอง (Self  Assesment  Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือรายงานผลการประเมินของ
สถานศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงประกอบดวย            
๑) ขอมูลพ้ืนฐาน ๒) ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มี ๔ มาตรฐาน ไดแก คุณภาพผูเรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนา แนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และความตองการชวยเหลือ เ พ่ือให เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ท่ีกําหนดใหสถานศึกษา จัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพ และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และรายงานตอสาธารณชนโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป 

 
 
     ลงชื่อ   

            

(นายนพดล  โกสุม) 
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                        โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
 
 

ตอนที่ ๔  ภาคผนวก 
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รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

คําส่ังโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

ท่ี ๒๑๑ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
************************************************************************** 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และตามกฎกระทรวงไดกําหนดไววา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตองกําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เอกลักษณและอัตลักษณของสถานศึกษา และครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้งมีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.๑  นายนพดล โกสุม ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ที่ปรึกษา 
๑.๒ นางพทัธวรรณ เมฆดุษฎีรมย นายกสมาคมผูปกครอง ฯ ที่ปรึกษา 
๑.๓ นายวชัระ พินทุสมิต รองประธานกรรมการมูลนธิิเพื่อการศึกษาฯ ที่ปรึกษา 
๑.๔ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ที่ปรึกษา 
๑.๕ นายณัฐจักร อัศวโชติวัฒน ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองฯ ที่ปรึกษา 
๑.๖ นายณรงค คงสมปราชญ ผูอํานวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก   
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ปรึกษา 
๑.๗ นายธนะกุล ชอนแกว ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๑.๘ นางสาวอารมณ เผือกอํ่า รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ 

หนาที ่ ๑. ใหคําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวก ตลอดจนแกปญหาตางๆระหวางการดําเนนิงาน 
         ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
๒.๑ นายธนะกุล ชอนแกว ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวอารมณ เผือกอํ่า รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายพนมยงค โสภา หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๒.๔ นางขนษิฐา อรจุล หัวหนากลุมบริหารทั่วไป กรรมการ 
๒.๕ นายสาํเนา คลายเชย หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๒.๖ นางสาวลัดดา ดานวิริยะกุล หัวหนากลุมสาระฯคณิตศาสตร กรรมการ 
๒.๗ นายสวุิชา บํารุงเขตร หัวหนากลุมสาระฯวิทยาศาสตร กรรมการ 
๒.๘ นางฉันทนา อนวิเศษ หัวหนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ กรรมการ 
๒.๙ นางสาวฉว ี พันธุสีดา หัวหนากลุมสาระฯสังคมศึกษา กรรมการ 
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รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒.๑๐ นางสมใจ เหลือบุญชู หัวหนากลุมสาระฯการงานอาชพีฯ กรรมการ 
๒.๑๑ นางบุบผา ไตรปน หัวหนากลุมสาระฯศิลปะ กรรมการ 
๒.๑๒ นางสรอย เสริมพล หัวหนากลุมสาระฯสุขศึกษา  กรรมการ 
    และที่ปรึกษางานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๑๓ นางชุลีกร ดีชูกชกร หัวหนากลุมสาระฯภาษาไทย กรรมการ  
๒.๑๔ นางสาวนงพิจิตร กิจพจน หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวจฑุาพร นาครอด หัวหนางานวัดผลและประเมินผล กรรมการ 
    ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.๑๖ นางนิดา มีสถิตย หัวหนางานวัดผลและประเมินผล กรรมการ 
    ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 
๒.๑๗ นายสทิธิชัย ไพรพฤกษา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง หัวหนางานวิเคราะหนโยบาย กรรมการ  
    และจัดทาํแผนงานของสถานศึกษา 
๒.๑๙ นายโสภณ วงษแทนทอง หัวหนางานพัฒนาระบบเครือขาย กรรมการ 
    ขอมูลสารสนเทศ  
๒.๒๐ นางจรูญรัตน พันธุมชัย หัวหนางานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๑ นางสาวนิตยภัทร ธาราสุข คณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที ่ ๑.  วิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
  เขต ๑ เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการพัฒนาสงเสริม สนับสนนุ กํากับ 
  ดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานการศึกษา 
๓. จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
 

  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด เพื่อประโยชนตอทางราชการ 

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

         (นายธนะกุล  ชอนแกว) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา 

      
 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๗๙ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
ที่ ๒๑๒ / ๒๕๖๐ 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
************************************************************************** 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขําไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทํารายงาน
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) อยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 

๑.๑  นายนพดล โกสุม ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ที่ปรึกษา 
๑.๒ นางพทัธวรรณ เมฆดุษฎีรมย นายกสมาคมผูปกครอง ฯ  ที่ปรึกษา 
๑.๓ นายวชัระ พินธุสมิต รองประธานกรรมการมูลนธิิเพื่อการศึกษาฯ ที่ปรึกษา 
๑.๔ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ  ที่ปรึกษา 
๑.๕ นายณัฐจักร อัศวโชติวัฒน ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองฯ  ที่ปรึกษา 
๑.๖ นายณรงค คงสมปราชญ ผูอํานวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก    ที่ปรึกษา 
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
๑.๗ นายธนะกุล ชอนแกว ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๘ นางสาวอารมณ เผือกอํ่า รองผูอํานวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๙ นางจรูญรัตน พันธุมชัย หัวหนางานประกันคุณภาพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๐ นางสาวนิตยภัทร ธาราสุข คณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑.๑๑ นางสาวกนกวรรณ ใจสุข คณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาที ่๑. กําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๒. ใหคําปรึกษาและแนะนําการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
๒.๑ นายธนะกุล ชอนแกว ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวอารมณ เผือกอํ่า รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจฑุาพร นาครอด หัวหนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน กรรมการ 
๒.๔ นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง หัวหนามาตรฐานดานกระบวนการบริหาร กรรมการ 
      และการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา   
๒.๕ นางสรอย เสริมพล หัวหนามาตรฐานดานกระบวนการ กรรมการ 

     จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ  
 ๒.๖ นางสาวนิตยภัทร ธาราสุข หัวหนามาตรฐานดานระบบการประกัน กรรมการ  

    คุณภาพภายในที่มปีระสทิธิผล 
๒.๗ นางจรูญรัตน พันธุมชัย หัวหนางานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๘ นางสาวกนกวรรณ ใจสุข คณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาที ่๑. กําหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. เก็บรวบรวม และสรุปขอมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ สงคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมิน   
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๐ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓.  คณะกรรมการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.นางสาวจุฑาพร นาครอด  ประธานกรรมการ 
  ๒.นายนิยม   บุริวงค   รองประธานกรรมการ 
  ๓.นางกาญจนา  วิทยาพิทักษวงศ  กรรมการ 
  ๔.วาที่ ร.ต. เอกลักษณ  ยาวิชัย   กรรมการและเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 
 ๓.๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  ๑. นางสาวจุฑาพร นาครอด ประธานกรรมการ 
  ๒. นางกาญจนา วิทยาพิทักษวงศ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางชลุีกร ดีชูกชกร กรรมการ 
  ๔. นายวิริทธิ์พล แยมเกลี้ยง กรรมการ 
  ๕. นางสาวธนดิา พวงศิริ กรรมการ 
  ๖. นางสาวนิดา มีสถิตย กรรมการและเลขานุการ 
  ๑)  ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น 

 ๑. นางชลุีกร ดีชูกชกร ประธานกรรมการ 

 ๒. นางฉันทนา อนวิเศษ รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางสาวจินตนา ชิดเชื้อ กรรมการ 

 ๔. นางสาวละอองฟา บุญขาว กรรมการ 

 ๕. นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์ กรรมการ 

 ๖. นางสาวก่ิงกาญจน  รักไทรทอง กรรมการ 

 ๗. นางสาวสุรีย ใจศิล กรรมการ 

 ๘. นางสาวลัดดา ดานวิริยะกุล กรรมการและเลขานุการ 

   ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

๑. นางกาญจนา วิทยาพิทักษวงศ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวธัญญรัตน พุมมะรินทร รองประธานกรรมการ 

๓. นางรัตนาภรณ คงเจริญ กรรมการ 

๔. นางกรุณีย สุบิน กรรมการ 

๕. นางสาวเย็นจิตร ประเสริฐศรี กรรมการและเลขานุการ 

   ๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    ๑. นายวิริทธิ์พล แยมเกลี้ยง ประธานกรรมการ 

    ๒. นายพิพฒันพงษ ยาวิเลิง รองประธานกรรมการ 

๓.  นายบัญญัต ิ ชูชื่อ กรรมการ 

    ๔. นายชาญวฒุ ิ เหรียญปรีชา กรรมการ 

    ๕. นางภัทรพิมนต ขันปาน กรรมการและเลขานุการ 

   ๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร 

    ๑. นางสาวนิดา มีสถิตย ประธานกรรมการ 

    ๒. นางสาวมัตติกา ธินันท รองประธานกรรมการ 

    ๓. นางรัชนก พุฒิสาร กรรมการ 

    ๔. นางสาวฉว ี พันธุสีดา กรรมการและเลขานุการ 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๑ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

   ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาต ิ

 ๑. นางสาวจฑุาพร นาครอด ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวอารียา เสียงกลม รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายอรรถสิทธิ ์ แวงวรรณ กรรมการ 

 ๔. นางสาวนฤมล บุญเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

   ๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน 

    ๑. นางสาวธนิดา พวงศิริ  ประธานกรรมการ 

    ๒. นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร รองประธานกรรมการ 

    ๓. นางสาวจิรภัทร ปนทอง กรรมการ 

    ๔. นางสาวจิราวด ี เงินแถบ กรรมการ 

    ๕. นางสาวนฤมล สีติภูตะ กรรมการและเลขานุการ 

 ประเด็นพิจารณา 
 ๓.๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    ๑. นายนิยม บุริวงค ประธานกรรมการ 

    ๒. วาที่ ร.ต. เอกลักษณ ยาวิชัย รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวอัญชสิา ศรีสมุทร กรรมการ 
    ๔. นางสาวพชิญากร แกวพิลา กรรมการและเลขานุการ 
   ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 

      อันดีของสังคม 

    ๑. นายนิยม บุริวงค ประธานกรรมการ 

    ๒. นางสาววรางคณา ไผชอบ รองประธานกรรมการ 

    ๓. นายคมสนั ผดุงเรืองกิจ กรรมการ 

    ๔. นางสาวกรองพันธ พันธุเกสร กรรมการ 

    ๕. นางสาวพิกุล แววกุดเรือ กรรมการและเลขานุการ 

   ๒)  ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย 

    ๑. นางสาวอัญชสิา ศรีสมุทร ประธานกรรมการ 

    ๒. นางบุบผา ไตรปน รองประธานกรรมการ 

    ๓. นางสาวกนกกุล นุชราชวงษ กรรมการ 

    ๔.  นายสทิธิชัย ศิริผองแผว กรรมการ 

    ๕. นางสาวพรทิพย ชูด ี กรรมการและเลขานุการ 

 ๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 

   ๑. นางสาวพชิญากร แกวพิลา ประธานกรรมการ 

   ๒. นายสาํเนา  คลายเชย รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายไชยวุธ  สุนทร กรรมการ 
   ๔. นางสาวอาณชัชา สามานุง กรรมการ 

   ๕. นางสาวศรัญญา แสงสวาง กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๒ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

   ๔) สุขภาวะทางรางกาย และลกัษณะจติสังคม 

    ๑. วาที่ ร.ต. เอกลักษณ ยาวิชัย ประธานกรรมการ 

    ๒. นายหิรัญรัชต สุวรรณรัตน รองประธานกรรมการ 

    ๓. นายพนมยงค โสภา กรรมการ 

    ๔. นายปติพงศ เวียนทอง กรรมการ 

    ๕. นายเดชาชัย เครือเทพ กรรมการ 

    ๖. นางสาวศศิธร พาหุรัตน กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

   ๑. นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวจนัทรทิพย รักมั่น รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ ์ กรรมการ 

   ๔. นางสาวศรัณยรัชต ศุภรณพานิช กรรมการและเลขานุการ 

 ประเด็นพิจารณา 
 ๓.๒.๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชดัเจน 

   ๑. นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวเพ็ญพร ซุนกา รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล กรรมการ 

   ๔. นายภาคภูม ิ ทิพยวารี กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   ๑. นางสาวจนัทรทิพย รักมั่น ประธานกรรมการ 

   ๒. นายเฉลิมพร แสงกลา รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายชัยวัฒน ไพรบึง กรรมการ 

   ๔. นายสทิธิชัย ไพรพฤกษา กรรมการและเลขานุการ  

 ๓.๒.๓  การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมี 

คุณภาพและไดมาตรฐาน 

   ๑. นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ ์ ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวนงลักษณ คําปญจะ รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาวชนนัพร วานชิสวัสดิ ์ กรรมการ 

   ๔. นางสาวนลนิ ี วรรณสาร กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒.๔  การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

   ๑. นางสาวศรัณยรัชต ศุภรณพานิช ประธานกรรมการ 

   ๒. นางพชัรินทร อามระดิษ รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาวปวีณพร แกวไทรอินทร กรรมการ  

   ๔. นางสาวอติพร สกุลซง กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   ๑. นางสรอย เสริมพล ประธานกรรมการ 

   ๒. นางฐานิพรรณ อรจุล รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาวสาคร หีบแกว กรรมการและเลขานุการ 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๓ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ประเด็นพิจารณา 
 ๓.๓.๑  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

   ๑. นางสรอย เสริมพล ประธานกรรมการ 

   ๒. นายสมยง ถาศักดิ ์ รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางจิรนันท เภรี กรรมการ 

   ๔. นางณัฏฐนันท มณีเรือง กรรมการ 

   ๕. นางเนตรนภา ขุนมธุรส กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๓.๒  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น 

   ๑. นางฐานิพรรณ อรจุล ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวศิริมา สิงหพันธ รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายณัฐวฒุ ิ พงษพานิช กรรมการ 

   ๔.  นางสาวนารี นอยวงศ กรรมการ 

   ๕.  นางสาวนงพิจิตร กิจพจน กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๓.๓  การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสทิธิภาพ 

   ๑. นางสาวสาคร หีบแกว ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสมใจ เหลือบุญช ู รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางวรพนัธ สรอยสุดารัตน กรรมการ 

   ๔.  นางสาวสุขาดา สุขพินิจ กรรมการ 

   ๕. นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๔ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 ประเด็นพิจารณา 

  ๓.๔.๑  การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีย่ิงขึ้น 

๑. นางสาวนิตยภัทร ธาราสุข ประธานกรรมการ 

๒. นายโสภณ วงษแทนทอง รองประธานกรรมการ 

๓. นายสวุิชา บํารุงเขตร กรรมการ 

๔. นางสาวชุติรัตน เลารัตนอารีย กรรมการ 

๕. นางสาวกนกวรรณ ใจสุข กรรมการและเลขานุการ 

 หนาที ่ ๑.  ติดตาม ตรวจสอบและรวบรวมผลการดําเนนิงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการที่สงเสริมการ 

     พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 

   ๒.  จัดทําแฟมรายงานขอมูลตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาที่รับผิดชอบตามระบบ PDCA  

     และนาํสงทีง่านประกันคุณภาพเพื่อจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา  

๔. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔.๑ นางจรูญรัตน พันธุมชัย ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวนิตยภัทร ธาราสุข รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายสวุิชา บํารุงเขตร กรรมการ 
๔.๔  นางภัทรพิมนต ขันปาน กรรมการ 
๔.๕  นางสาวเย็นจิตร ประเสริฐศรี กรรมการ 

  ๔.๖ นายพิพฒันพงษ ยาวิเลิง กรรมการ 
๔.๗ นางสาวกนกวรรณ ใจสุข กรรมการและเลขานุการ 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๔ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

หนาที ่ ๑.  รวบรวมขอมูลเอกสารจากคณะกรรมการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของ 
  สถานศึกษา 
๒. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอตอผูบริหาร  
  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา และนําสงสาํนักงานเขต 
  พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
 

  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด เพื่อประโยชนตอทางราชการ 

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

         (นายธนะกุล  ชอนแกว) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา 

      
 

 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๕ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

 

๑. นายนพดล โกสุม ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. ดร.วิเชียร ชูสงค ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายเกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายณัฐจักร อัศวโชติวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. นายสรยุทธ เดนดํารงกุล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. นายวัชระ พินทุสมิต ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นายกิตติมศักดิ์ เพชรสด ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๘. นายชาญเวช โชติกิจสมบูรณ ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 
๙. นางกาญจนา วิทยาพิทักษวงศ ผูแทนครู กรรมการ 
๑๐. นายไชยวิทย แจมเท่ียงตรง ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 
๑๑. นายคํารณ ผลัดรื่น ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 
๑๒. พระครูอนุกูลสุทธิกิจ(สมชาติ) ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 
๑๓. พระครูสังฆรักษ สนธยา ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 
๑๔. นายปยะ ทัศนเรืองรอง ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ 
๑๕. นายธนะกุล ชอนแกว ผูอํานวยการฯ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

 

นายณรงค  คงสมปราชญ 
ผูอํานวยการโรงเรียนทวีธาภิเษก   

 
 



 

 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๖ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ทําเนียบผูบริหาร 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

 
๑.  นายเพ็ง    เปยมคุม     เดือนพฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓ 
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    ถาวรชัยสิทธิ์  เดือนตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
๑๑. วาท่ีรอยตรีศักดิ์ศิษฎ   เสียงเสนาะ       เดือนมกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
๑๒. นายวิโรฒ    สํารวล  เดือนธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
๑๓. นายประจักษ    มนตประเสริฐ  เดือนธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
๑๔. นายธนะกุล  ชอนแกว  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปจจุบัน 

 
 
 



                        รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๗ 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
                       ปการศึกษา ๒๕๖๐              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 



                       รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๘ 

                              รายงานประจําปของสถานศึกษา 
                      ปการศึกษา ๒๕๖๐             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 



                        รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๘๙ 

                               รายงานประจําปของสถานศึกษา 
                       ปการศึกษา ๒๕๖๐              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 



                         รายงานประจําปของสถานศึกษา 
หนา ๙๐ 

  รายงานประจําปของสถานศึกษา 
                        ปการศึกษา ๒๕๖๐              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 




