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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ผู้จัดทำ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

บทนำ  
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อท่ี              
80 ไร่ 64 ตารางวา เลขท่ี 92 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังส้ิน 106 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 84 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน 
ลูกจ้างประจำ 5 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 13 คน มีจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 จำนวน 1,646 คน ผู้บริหารปัจจุบันคือ ว่าท่ีร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองท่ีกำลังขยายตัว มีหน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานราชการ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 
อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ค้าขาย มีการคมนาคมขนส่งสะดวกเอื้อต่อการจัดการศึกษาและเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนเนื่องจากท่ีต้ังของโรงเรียนติดถนนศาลายา-นครชัยศรี และใกล้สถานีรถไฟศาลายา          
จากบริบทของโรงเรียนดังกล่าวได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ (VISION) ของโรงเรียน คือ สถาบันผู้นำแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล และอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ยิ้มแย้ม  ทักทาย  ยกมือไหว้  สวัสดี 
 

ผลการประเมินตนเอง  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินตนเองในระดับ ดี  
โรงเรียนมีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมพัฒนา               
การอ่านและการเขียน ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง มีการจัดการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน              
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพด้วยโครงงานอาชีพ จัดอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัดทางอาชีพและจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ มีการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยสถานศึกษาได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา 
เคารพสิทธิในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคมท่ีดี 

ก 



 ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา เช่น  แบบประเมินการนำเสนอช้ินงาน/
ผลงาน รายงานกลุ่ม แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  แบบสรุปผลประเมินทักษะ        
การคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA แบบสรุปการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิด ผลงานนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) รายงานผลการทดสอบ 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

รายงานดำเนินงานจัดกิจกรรม เอกสารเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน วารสารโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน   
        จุดเด่น โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับภูมิภาค นอกจากนี้
คณะครูยังให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียน จนสามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียน
ในเบ้ืองต้นได้ ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการนำกระบวนการลูกเสือมาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผู้เรียนให้เป็นไปตาม NAKA MODEL  

จุดท่ีควรพัฒนา จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังคงต้องได้รับ    
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเร่ง
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีผลการทดสอบระดับชาติท่ีมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในทุกรายวิชา 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

โรงเรียนได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
และแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน             
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA อีกท้ังโรงเรียนดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นนักเรียนเป็น
สำคัญ นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพและจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยกระบวนการท่ีหลากหลายโดย
เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัด                 
การเรียนรู้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ มีการจัดระบบจัดหา พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดย
โรงเรียนได้ดำเนินการตามภารกิจการบริหาร 

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
(แผน 4 ปี) แผนปฏิบัติการประจำปี เอกสารการแบ่งส่วนราชการ วารสารโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา 
รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ สรุปโครงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในสถานศึกษา ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร สารสนเทศโรงเรียน 

จุดเด่น โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงาน



มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความปลอดภัย สวยงาม 
มีชุมชนและหน่วยงานภายนอกขอเข้าใช้สถานท่ี 

จุดท่ีควรพัฒนา การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาควรดำเนินการเช่ือมโยงกับท้องถิ่นมากขึ้น โดยการเชิญวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความรู้กับนักเรียนมากขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  ดี 

โรงเรียนดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการดําเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรม
ได้จริง ครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีการดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม                   
มีการจัดป้ายนิเทศและจัดบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดทำรายงานวิจัยในช้ัน
เรียน อีกท้ังส่งเสริมให้ครูจัดต้ังกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา เช่น หลักสูตรสถานศึกษา รายงานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึกการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ รายงานวิจัยในช้ันเรียน เอกสารชุมชนแห่ง               
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

จุดเด่น ครูมีศักยภาพ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้                       
เน้นทักษะ กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียน                
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานท้ังต่อตนเองและโรงเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา โรงเรียนควรเพิ่มกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
นำไปเผยแพร่หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย 

 
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น) 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของ                 

การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า โดยการพัฒนาการเรียนการสอน อีกท้ัง
โรงเรียนได้นำหลักสูตรลูกเสือเข้ามาช่วยสร้างเสริมทักษะชีวิต สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเสริมสร้างค่านิยมของไทย 12 ประการ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคน “ดี เก่ง และมี
ความสุข”  โดยนำการจัดกิจกรรมตามกระบวนการลูกเสือมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ-เนตรนารีด้วยกระบวนการลูกเสือและเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือ-เนตรนารีด้วยกระบวนการลูกเสือ 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 
 

ตามท่ีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
(  ) กำลังพัฒนา  (  ) ปานกลาง  ( √ ) ดี  (  ) ดีเลิศ  (  ) ยอดเย่ียม 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของนักเรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ดี 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 ท่ีอยู่: เลขท่ี 92  หมู่ท่ี 3  ตำบลศาลายา    อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73170 
 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 โทรศัพท์: 02 – 4821153-6  โทรสาร : 02 – 4821153-6   E-Mail :  rattanakosin@rsbs.ac.th 
 เปิดสอน: ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน       
วุฒิการศึกษาสูงสุด  คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา      
โทรศัพท์  081-8567155 e-mail Pissanuphon@gmail.com      
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่   5 พฤศจิกายน 2557   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  5  ปี  5  เดือน 

๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน   4  คน 
๒.๑ ช่ือ-สกุล   นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา   วุฒิการศึกษาสูงสุด   คุรุศาสตรมหาบัณฑิตกก   กก 

สาขา  การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์   085-1855167 e-mail  a-lang@windowslive.com.   
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  

๒.๒ ช่ือ-สกุล   นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา   วุฒิการศึกษาสูงสุด   คุรุศาสตรมหาบัณฑิตกก   กก 
สาขา  การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์   085-1855167 e-mail a-lang@windowslive.com.   
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   

๒.๓ ช่ือ-สกุล   นางสาวจุฑารัตน์  สายอรุณ   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กก 
สาขา  การสอนภาษาอังกฤษ  โทรศัพท์   081-6170245   e-mail saiaroonju@hotmail.com.  
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   

๒.๔ ช่ือ-สกุล   นายพิชิต  ส่ำประเสริฐ   วุฒิการศึกษาสูงสุด   คุรุศาสตรบัณฑิตกก   ก         ก 
สาขา  อุตสาหกรรมศิลป์   โทรศัพท์  081-9425918   e-mail pichit_sam@rsbs.ac.th    
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป   

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๓. ข้อมูลข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 
 ๓.๑ ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ตำแหน่ง/  
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

ภาระ
งาน
สอน
(ชม./

สัปดาห์ 

จำนวน
ชั่วโมงที่เขา้

รับการ
พัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

๑ นายแสวง    ทองปาน 47 24 ครูชำนาญการ ค.ม. 
การศึกษา

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 20 60 

๒ นางสาวพรรณธิภา   เซี่ยงฉิน 28 3 คร ู ค.บ. 
ศิลปกรรมศึกษา 

(ดนตรีไทย) 
ศิลปะ 22 20 

๓ นางสาวทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ 35 10 ครูชำนาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 25 20 
4 นาง พัชรพร เผดิม 33 8 ครูชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 21 
5 นางสาวอาภัสรา  อุนต๊ะ 39 4 ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 18 20 

6 นางจีรวรรณ  วรยศ 44 22 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
วท.ม. สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร ์ 19 56 

7 นายดวงอนุชา  บัวงาม 45 15 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 19 24 

8 นายชรินทร รุจิพูนพงศ ์ 28 5 คร ู ค.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
วิทยาศาสตร์ 22 20 

9 นางสาวจันทพร เมฆจันทร์ 37 9 ครูชำนาญการ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 22 48 

10 นายศักด์ิณรงค์ กาสินธ์ุพิลา 34 5 คร ู ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

22 20 

11 นางสาววาสนา  พวงแก้ว 39 19 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 24 35 

12 นางสาวดวงใจ  ไชยคุณ 38 10 ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

22 20 

13 นายพศิน  กิติศรี 26 2 คร ู ค.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 20 20 

14 นายสิปป์แสง  สุขผล 37 12 ครูชำนาญการ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 19 121 

15 นางสิริพร  ฉิมพาลี 49 25 ครูชำนาญการ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 20 24 

16 นางสาวนฤมล  ศิริธานันท์ 41 10 ครูชำนาญการ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 20 46 

17 นางสุนันท์  มีศรี 58 38 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

การบริหาร
โรงเรียน 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

16 
 

20  

18 นายประเสริฐ  ดีเอ่ียม 54 2 คร ู ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 24 20 



๓ 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ตำแหน่ง/  
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

ภาระ
งาน
สอน
(ชม./

สัปดาห์ 

จำนวน
ชั่วโมงที่เขา้

รับการ
พัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 
พลศึกษา 

19 นายสมพร  เล็กจินดา 35 8 ครูชำนาญการ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
21 40 

20 นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวร 59 25 ครูชำนาญการ ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
24 18 

21 นายรพีพัทร  แผ้วผา 34 10 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 23 123 

22 นางสาวอาภรณ์  หุ่นสวัสด์ิ 56 30 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. พลศึกษา 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

24 20 

23 นางสุรัสวดี  เภารัศม ี 44 21 ครูชำนาญการ ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 20 36 

24 นางสว่างจิตต์  หิรัญสัจจาเลิศ 59 40 ครูชำนาญการ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
22 24 

25 นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา 37 12 ครูชำนาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 21 26 

26 นางปทิตตา  อากาศฤกษ์ 48 26 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 18 31 

27 นายฉัตรชัย  คะชา 57 35 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
วท.ม. เกษตร 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

18 20 

28 นายวัชรินทร์  แก้วดำรงค์ 42 11 ครูชำนาญการ ศศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 22 70 

29 นางสาวอัญชลี  ล้อทนงศักด์ิ 55 25 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

หลักสูตรและ
การสอน 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
22 27 

30 นายวรเทพ  กว้างสวาสด์ิ 57 32 ครูชำนาญการ ป.ม.ศ. จิตกรรมไทย ศิลปะ 19 20 

31 นายสันติภาพ  อุปสิทธ์ิ 25 1 คร ู ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
24 72 

32 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา   ขาวผ่อง 33 7 ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
การสอนสังคม

ศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
20 72 

33 นางสาวขวัญชนก   จักรแก้ว 27 3 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

20 20 

34 นางสาววรรณฉวี  ศรีโยธา 26 1 ครูผูช้่วย ศษ.บ. 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 24 66 

35 นางสาวรัตนาภรณ์  มีรักษา 46 23 ครูชำนาญการ วท.ม. เทคโนโลยีวิจัย คณิตศาสตร ์ 19 111 ชม.  



๔ 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ตำแหน่ง/  
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

ภาระ
งาน
สอน
(ชม./

สัปดาห์ 

จำนวน
ชั่วโมงที่เขา้

รับการ
พัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 
พิเศษ การศึกษา 50 นาที 

36 นายจุมพล  เนียมแสวง 38 12 ครูชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 20 

37 นางสาวพัสตราภรณ์  บัญชรมาศพรรณ 34 8 ครูชำนาญการ วท.ม. เคมี วิทยาศาสตร์ 22 40 

38 นางสาวสุทธญา   นิศากร 27 3 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

22 
82 ชม.  
20 นาที 

๓9 นายคมกริช  น้อยจินดา 33 8 ครูชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

22 36 

40 นางสาวจิราพร  นิลาพันธ์ 41 10 ครูชำนาญการ ค.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
วิทยาศาสตร์ 19 266 

41 นางสาวสุดารัตน์  พูตา 27 3 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 19 86 

42 นางสาวเกศกนก  วิชัย 32 
7 

เดือ
น 

ครูผูช้่วย ศศ.ษ. อังกฤษธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 24 20 

43 นางทรัพย์  ถวิล 57 28 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. แนะแนว พัฒนานักเรียน  17 48 

44 นางสุวรรณธาดา  ธัญญเกษตร 57 32 ครูชำนาญการ วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 18 24 

45 นางสาวศุภกานต์ พงษ์วิเศษ 28 
4 

เดือ
น 

ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 19 20 

46 นายวิศิษฐ์  มีศรี 59 37 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.บ. 

ภาษาและ
วรรณคดีไทย 

ภาษาไทย 22 20 

47 นางณิชรัตน์ ทองธรรมชาติ 35 
2 

เดือ
น 

ครูผูช้่วย คศ.บ. คหกรรมศึกษา 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
47 - 

48 นางบุญเรือน  นวลประเสริฐสุข 59 37 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

19 24 

49 นายปธานิน สมบัติบริรักษ์ 30 3 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 ๔๐ 

50 นางสาวฐิติรัตน์  จันทร์อำพร 56 32 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 20 33 

51 นายสุรมิตร  ศรีเสนพิลา 53 27 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
28 20 



๕ 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ตำแหน่ง/  
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

ภาระ
งาน
สอน
(ชม./

สัปดาห์ 

จำนวน
ชั่วโมงที่เขา้

รับการ
พัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

52 นางสาววชิราภรณ์  สุวรรณวรางกูร 34 10 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ว.ม. 

ภาษาไทยเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ 

ภาษาไทย 20 26 

53 นายศิลชัย ถาวร 26 4 
เดือน ครูผูช้่วย กศ.บ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
๑๘ 26 

54 นายทรรศนัย  ศรีสุภักด์ิ 58 35 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ 

ภาษาต่างประเทศ 21 24 

55 นางสาวเนตรนภา  ดิษเจริญ 27 3 คร ู ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ 22 88 

56 นางสาวภัทรภร บุญทวีมิตร 24 
6 

เดือ
น 

ครูผูช้่วย กศ.บ. 
พลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกาย 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

26 20 

57 นางสาววิมลวรรณ  เวชวิบูลย์ 25 2 คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 23 30 

58 นางสาววนิดา  เลี้ยงอำนวย 28 
7 

เดือ
น 

ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 24 30 

59 นางสาวนันทนา  พิสินนาวงษ์ 58 31 ครูชำนาญการ บธ.บ. การบัญชี คณิตศาสตร ์ 19 20 

60 นางชนชญา  สังข์พญา 39 11 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 25 44 

61 นางสาวอุษา ภิรมย์รักษ ์ 28 4 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 45 

62 นางปทิตตา  สาทรกิจ 53 26 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 23 24 

63 นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง 37 8 ครูชำนาญการ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

24 40 

64 นางสาวจุรีรัตน์  ชัยวรวิทย์กุล 60 36 ครูชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

20 24 

65 นางปุณยานุช  ใจงาม 47 6 คร ู ค.บ. 
บรรณารักษ์

ศาสตร ์

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

 และวัฒนธรรม 
25 20 

66 นางสาวศิรดา   ผลวารินทร์ 26 3 คร ู ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

20 40 

67 นายพิชิต  ส่ำประเสริฐ 57 35 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

อุตสาหกรรม
ศิลป ์

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

19 20 



๖ 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ตำแหน่ง/  
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

ภาระ
งาน
สอน
(ชม./

สัปดาห์ 

จำนวน
ชั่วโมงที่เขา้

รับการ
พัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

68 นายมนัส  พังจุนันท์ 60 38 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

อุตสาหกรรม
ศิลป ์

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

19 24 

69 นางสาวศิริพร ศรีสุข 35 ๔ คร ู ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

26 20 

70 นางสาวจุฑารัตน์  สายอรุณ 58 34 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศ 17 20 

71 นายวีระพงษ์  วิชัย 43 11 ครูชำนาญการ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

24 20 

72 นายเอกราช  อยู่ฤกษ์ 56 34 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

24 72 

73 นางสาวณัฏฐพัชร  ฝัดค้า 37 8 คร ู ศศ.บ 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 
ภาษาต่างประเทศ 24 20 

74 นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต 38 9 ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 22 30 

75 นางสาวโชษิตา  มะลิทอง 31 2 คร ู ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

21 24 

76 นางจิรฐา  ธรรมรักษ ์ 52 26 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ศิลปะ 18 45 

77 นายทรรศรัล  เผ่าพันธ์ุ 25 1 ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

20 78 

78 นางภัสสร  ทิมาศาสตร ์ 50 26 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22 ๒๐ 

79 นางสาวปัทมา  โสภิตชาติ 35 9 ครูชำนาญการ วท.บ. สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร ์ 19 85 

80 นางสาวทิพวรรณ ปัสสาพันธ์ 25 
9 

เดือ
น 

ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 30 

81 นางสาวเอ้ืองฟ้า  เรืองผึ้ง 34 11 ครูชำนาญการ วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 20 24 
82 นางสาวสุนิษา  อาจอ่อนศรี 40 11 ครูชำนาญการ บธ.ม. การบริหารธุรกจิ วิทยาศาสตร์ 19 31 

83 นางวีรยา  สงวนพวก 33 4 คร ู ศศ.ม. 

การสอน
ภาษาจีนใน

ฐานะภาษาต่าง 
ประเทศ 

ภาษาต่างประเทศ 20 - 



๗ 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ตำแหน่ง/  
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

ภาระ
งาน
สอน
(ชม./

สัปดาห์ 

จำนวน
ชั่วโมงที่เขา้

รับการ
พัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

84 นางจิตณา  มั่นคง 42 12 ครูชำนาญการ ค.ม. วิจัยการศึกษา คณิตศาสตร ์

ลา
ติดตาม
คู่สมรส
ไปช่วย
ราชการ

ต่าง  
ประเทศ 

- 

 

 ๓.๒ ข้าราชการ /พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวนารีทิพย์    สุจริตจิตร 47 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี การตลาด 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

เงินเขตพ้ืน
การศึกษา 

๒ นางสาวมัลลิกา   ศรนุวัตร 31 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี 
ระบบ

สารสนเทศ 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

เงินนอก
งบประมาณ 

๓ นางสาวภัสสร    ไข่ลือนาม 34 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี การจัดการ 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

เงินนอก
งบประมาณ 

4 นางสาวศิริพร    เตยสุวรรณ 32 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี 
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

เงินนอก
งบประมาณ 

5 นายหรั่ง          นงคราญ 52 ลูกจ้างประจำ ปริญญาตรี - ช่างส ี
เงินในระบบ
งบประมาณ 

6 นางสุวรรณา       เอ่ียมภาษี 55 ลูกจ้างประจำ ปวส. - 
พนักงาน
ธุรการ 

เงินในระบบ
งบประมาณ 

7 นางสะอาด        เทียมหงษ์ 56 ลูกจ้างประจำ ปริญญาตรี - 
พนักงาน
ธุรการ 

เงินในระบบ
งบประมาณ 

8 นายประมวล      พิมพ์แก้ว 52 ลูกจ้างประจำ ปวช. - พนักงานขับรถ 
เงินในระบบ
งบประมาณ 

9 นายประดิษฐ์      ช้างม่วง 57 ลูกจ้างประจำ ประถมศึกษา - ช่างส ี
เงินในระบบ
งบประมาณ 

10 นายจิรศักด์ิ        แก่นลออ 48 ลูกจ้างชั่วคราว ประถมศึกษา - ภารโรง 
เงินนอก

งบประมาณ 

11 นายบุญให้         นุ่มอุดม 48 ลูกจ้างชั่วคราว ประถมศึกษา - ยาม 
เงินนอก

งบประมาณ 

12 นางบัวไข           นงคราญ 52 ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมศึกษา - ภารโรง 
เงินนอก

งบประมาณ 



๘ 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

13 นางสาวอำไพ      ทิมดี 53 ลูกจ้างชั่วคราว ประถมศึกษา - ภารโรง 
เงินนอก

งบประมาณ 

14 นางสาวนัยนา     โตสงวน 46 ลูกจ้างชั่วคราว ประถมศึกษา - ภารโรง 
เงินนอก

งบประมาณ 

15 นายสุพจน์         โตสัมพันธ์ 46 ลูกจ้างชั่วคราว ประถมศึกษา - คนสวน 
เงินนอก

งบประมาณ 

16 นางฐิตา           พรหมกิ่งแก้ว 60 ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมศึกษา - ภารโรง 
เงินนอก

งบประมาณ 

17 นายดนัย          บุญมณี 38 ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมศึกษา - ภารโรง 
เงินนอก

งบประมาณ 
 
 ๓.๓ สรุปจำนวนบุคลากร 
  ๓.๓.๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 2 - 2 
๒. สายงานการสอน      

- ข้าราชการครู - 49 35 - 84 
- พนักงานราชการ - - - - - 
- อัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ) - ๒ - - ๒ 

รวม - 51 35 - 86 
๓. สายงานสนับสนนุ      

- ข้าราชการ - - - - - 
- พนักงานจ้างท่ัวไป 8 3 - - 11 
- ลูกจ้างประจำ 3 2 - - 5 
- อื่นๆ - 1 - - 1 

รวม 11 6 - - 17 
รวมทั้งสิ้น 11 59 35 - 105 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 



๙ 
 

๓.๓.๒ จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 7 8.33 20.29 
คณิตศาสตร์ 14 16.67 14.36 
วิทยาศาสตร์ 14 16.67 15.71 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 13.10 19.64 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 5.95 20.4 
ศิลปะ 5 5.95 13.2 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 16.67 15.36 
ภาษาต่างประเทศ 13 15.48 20.23 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1.19 48 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 84 100.00 187.19 
 
ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 8 9.30 19 
คณิตศาสตร์ 14 16.28 14.36 
วิทยาศาสตร์ 13 15.12 16.08 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 13.95 17 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 5.81 20.4 
ศิลปะ 5 5.81 14.2 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 16.28 16.93 
ภาษาต่างประเทศ 14 16.28 16.93 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1.16 48 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 86 100.00 182.90 

 
 
  



๑๐ 
 

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา  256๒ รวม   1,646   คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 8 159 141 300 38 
ม.2 7 149 121 270 39 
ม.3 7 130 126 256 37 
รวม 22 438 388 826 - 
ม.4 9 143 159 302 34 
ม.5 8 94 183 277 35 
ม.6 9 96 145 241 27 
รวม 26 333 487 820 - 

รวมทั้งหมด 48 771 875 1,646 - 

  
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย    2    คน    หญิง   -   คน   รวม  จำนวน   -   คน 

 อัตราส่วนนักเรียน : ครู  =     20     :     1         ( √ ) เป็นไปตามเกณฑ์      (  ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 



๑๑ 
 

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 
รวม 

ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D 

นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้น
ไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 3,230 722 502 669 459 371 237 166 84 13 7 3,210 2.82 1.00 1,893 58.61 
คณิตศาสตร ์ 5,533 1,132 603 705 833 801 648 517 234 45 15 5,473 2.54 1.11 2,440 44.10 
วิทยาศาสตร์ 7,476 2,190 1,284 1,310 958 789 419 300 181 29 16 7,431 2.97 0.99 4,784 63.99 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8,427 2,195 987 1,329 1,153 1,091 742 560 317 40 13 8,374 2.74 1.09 4,511 53.53 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

6,550 3,509 1,183 882 499 274 93 44 30 23 13 6,514 3.50 0.70 5,574 85.10 

ศิลปะ 3,230 713 498 509 420 394 266 296 59 74 1 3,155 2.74 1.04 1,720 53.25 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

6,311 1,827 1,219 1,163 755 541 348 265 110 72 11 6,228 3.02 0.96 4,209 66.69 

ภาษาต่างประเทศ 9,268 2,791 1,143 1,373 1,132 1,106 718 622 297 58 28 9,182 2.83 1.09 5,307 57.26 
รวม 50,025 15,079 7,419 7,940 6,209 5,367 3,471 2,770 1,312 354 104 49,567 

2.91 1.05 30,438 60.85 
ร้อยละ 100 30.14 14.83 15.87 12.41 10.73 6.94 5.54 2.62 0.71 0.21 99.08 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป 60.85 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) 35.62 
ไม่ผ่านการประเมิน 3.53 

 



๑๒ 
 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๒ 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 347 229 426 520 233 1043 260 356 

ม.2 188 195 372 446 176 950 234 282 

ม.3 215 97 253 553 138 916 205 283 

รวม 750 521 1,051 1,519 547 2,909 699 921 
ร้อยละ 46.07 32.00 48.17 46.65 33.60 89.34 42.94 56.57 
ม.4 321 215 348 445 159 433 380 452 
ม.5 370 215 606 237 251 397 341 366 
ม.6 452 243 164 301 202 289 300 342 
รวม 1,143 673 1,118 983 612 1,119 1,021 1,160 

ร้อยละ 71.35 42.01 66.59 44.97 38.20 69.85 63.73 72.41 
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ร้อยละผลการเรียน

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  256๒

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ



๑๓ 
 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๒ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 294 0 1 99 194 293 99.66 
ม.2 260 0 2 63 195 258 99.23 
ม.3 254 0 13 64 177 241 94.88 
รวม 808 0 16 226 566 792 98.02 
ม.4 286 0 10 104 172 276 96.50 
ม.5 270 0 6 72 192 264 97.78 
ม.6 237 0 5 48 184 232 97.89 
รวม 793 0 21 224 548 772 97.35 
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ร้อยละผลการอ่าน คิด วิเคราะห์

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ในระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  256๒

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6



๑๔ 
 

3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๒ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 294 0 2 81 211 292 99.32 
ม.2 260 0 2 56 202 258 99.23 
ม.3 254 0 12 54 188 242 95.28 
รวม 808 0 16 191 601 792 98.02 
ม.4 286 0 3 83 200 283 98.95 
ม.5 270 0 1 47 222 269 99.63 
ม.6 237 0 3 35 199 234 98.73 
รวม 793 0 7 165 621 786 99.12 
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ร้อยละการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ในระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  256๒

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6



๑๕ 
 

4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๒ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

12 58 77 107 242 95.28 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

11 137 58 48 243 95.67 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

20 39 69 126 234 92.13 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

9 37 67 141 245 96.46 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

7 41 56 150 247 97.24 

รวม 59 312 327 572 1211 95.35 

 
 

 
 

95.28
95.67

92.13

96.46

97.24

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ร้อยละการประเมินสมรรถนะส าคัญ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๒ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป

ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี



๑๖ 
 

5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 256๒ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

3 0 8 226 234 98.73 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

16 26 74 121 221 93.25 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

20 14 64 139 217 91.56 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

7 13 46 171 230 97.05 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

9 12 28 188 228 96.20 

รวม 55 65 220 845 1130 95.36 
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ร้อยละการประเมินสมรรถนะส าคัญ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๒ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป

ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๒ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 54.59 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 25.28 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 30.49 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 30.80 32.98 33.25 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๒

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๑ – 256๒ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 256๑ ปีการศึกษา 256๒ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 57.09 54.59 55.14 
คณิตศาสตร์ 28.56 25.28 26.73 
วิทยาศาสตร์ 35.65 30.49 30.07 
ภาษาอังกฤษ 28.11 30.80 33.25 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา256๑ – 256๒

ปีการศึกษา 256๑ ปีการศึกษา 256๒ ระดับประเทศ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 41.25 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 21.44 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 26.02 29.40 29.20 
สังคมศึกษาฯ 37.04 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 25.65 28.97 29.20 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา256๒

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา256๑ – 256๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 256๑ ปีการศึกษา 256๒ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 45.56 41.25 42.21 
คณิตศาสตร์ 27.11 21.44 25.41 
วิทยาศาสตร์ 28.35 26.02 29.20 
สังคมศึกษาฯ 34.59 37.04 35.70 
ภาษาอังกฤษ 27.40 25.65 29.20 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา256๑ – 256๒

ปีการศึกษา 256๑ ปีการศึกษา 256๒ ระดับประเทศ
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๗. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ 
 
ท่ี รายการ จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 จำนวนนักเรียนมนี้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
1,491 90.58 

2 จำนวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา 
เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

1,646 100 

3 จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 2 0.12 
4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 439 26.67 
5 จำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ 43 2.61 
6 จำนวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 27 1.64 
7 จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 39 2.37 
8 จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 13 0.01 
9 จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน - - 

10 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 477 97.15 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 248 97.64 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 229 96.62 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด 
 
๘. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 
ท่ี รายการ จำนวน 
1 อาคารเรียน  5 หลัง 
2 อาคารประกอบ  11 หลัง 
3 ห้องน้ำ 11 หลัง 
4 สระว่ายน้ำ - สระ 
5 สนามกีฬา 8 สนาม 
 
๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1. ลักษณะเป็นชุมชนเมืองท่ีกำลังขยายตัว มีประชากรประมาณ 40,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานราชการ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตศาลายา อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ค้าขาย ประชากรส่วนใหญ่                                
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไปคือ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
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2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพหลักคือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 150,000  บาท 

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โอกาสของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ได้แก่

มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา สถาบัน
วิชาการทหารเรือ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดีท้ังด้านงบประมาณ แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรท้องถิ่น 
สถานท่ีสำคัญในเขตอำเภอพุทธมณฑลท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีดังนี้  

1) พุทธมณฑล สร้างขึ้นในวาระฉลอง 25 พุทธศตวรรษเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
2) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานจัดการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ สังกัดกระทรวง

วัฒนธรรม 
3) ชุมชนการเรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสด์ิ 

 
10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงใน
ตารางดังนี้ 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
11.1 ห้องสมุด 
ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนาด 540 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 24,615 เล่ม มีวารสาร/

หนังสือพิมพ์ ให้บริการจำนวน  4  ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรม 
PLS – 3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน 9 เครื่อง มีจำนวน
นักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) เฉล่ีย 776 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 47.11 ของนักเรียน
ท้ังหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการเฉล่ีย 24 คนต่อปี (ในปีการศึกษาท่ี
รายงาน) 

11.2 ห้องปฏิบัติการ มีท้ังหมด  22  ห้อง จำแนกเป็น 
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน  5  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  6  ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน  5  ห้อง 
4) ห้องคหกรรม จำนวน  1  ห้อง 
5) ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  1  ห้อง 
6) ห้องดนตรีไทย จำนวน  1  ห้อง 
7) ห้องดนตรีสากล จำนวน  1  ห้อง 
8) ห้องนาฏศิลป์ จำนวน  1  ห้อง 
9) ห้องทัศนศิลป์ จำนวน  1  ห้อง 

11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีท้ังหมด จำนวน  311  เครื่อง จำแนกเป็น 
1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน  272  เครื่อง 
2) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน  282  เครื่อง  
โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

เฉล่ีย  720  คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  43  ของนักเรียนท้ังหมด ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน  29  เครื่อง 

 
11.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
1.  ห้องสมุด 155,115 
2.  ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 130 
3.  ห้องดนตรีไทย 13,620 
4.  ห้องดนตรีสากล 5,894 
5.  ห้องนาฏศิลป์ 16,884 
6.  ห้องทัศนศิลป์ 10,500 
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
7.  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 145,920 
8.  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 106,400 
9.  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 109,440 
10.  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 133,760 
11.  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 109,440 
12.  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 109,440 
13.  ห้อง English Center 20,480 
14.  ห้อง D. Eng 25,200 
15.  ห้อง English Clinic 1,158 
16.  ห้อง Chainese Clinic 90 
17.  เรือนจีน 7,709 
18.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 3,990 
19.  ห้องปฏิบัติการเคมี 5,500 
20.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3,130 
21.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 1 14,600 
22.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2 13,240 
23.  ห้องงานช่าง 23,744 
24.  ห้องคหกรรม 11,582 
25.  ห้องจริยธรรม 2,853 
26.  สนามกีฬา ตลอดปีการศึกษา 
27.  ป้ายนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 

 
 11.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

1.  มหาวิทยาลัยมหิดล 32 
2.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 
3.  หอภาพยนตร์ 41 
4.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 
5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 23 
6.  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 492 
7.  วัดหทัยนเรศวร์ 12 
8.  ตลาดน้ำวัดดอนหวาย 11 
9.  ตลาดน้ำลำพญา 20 



๓๐ 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
10.  โรงพยาบาลพุทธมณฑล 15 
11.  วิทยาลัยนาฏศิลป์ 27 
12.  ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา-นาเฮียใช้ 300 
13.  พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ

มหาชน) 
265 

14.  ไร่ปลูกรัก 560 
15.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์  238 
16.  อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

(อุทยาน ร.2) 
238 

17.  อุทยานหินเขางู 254 
 

11.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
1.  พระครูโกวิทสุตการและคณะ ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 1 
2.  คุณนวพล ถิ่นมาบแค การทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพและมิกซ์เบอร์รี่ปั่น 2 
3.  คุณปาณิสรา สมทอง การทำขนมจีบและเปาะเป๊ียะ 2 
 
12. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 12.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
สถานศึกษา 
 ราง วัลระ ดับ เห รี ยญ เงิน  ชนะ เลิ ศ  กิ จกรรม               

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๔ -  
ม.๖ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

ราง วัลระ ดับ เห รี ยญ เงิน  ชนะ เลิ ศ  กิ จกรรม               
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรม       
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑  
(๖ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรม           
การแข่งขัน ต่อสมการคณิ ตศาสตร์ (เอแม็ท ) 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรม          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน



๓๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรม         
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถ่ิน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
ก าร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ข้ั น พ้ื น ฐ าน  (O-NET)                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๙ 

รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๙ 

รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ            
ทางการศึกษาระดับชาติ ข้ัน พ้ืนฐาน (O-NET)                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๙ 

รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึ กษ าระ ดับ ช า ติ ข้ั น พ้ื น ฐ าน  (O - NET)                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๙ 

รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ           
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๙ 

โรงเรียนให้การสนับสนุนงานชุมนุมลูกเสือสำรอง
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ 

ส ำ นั ก ง า น ลู ก เ สื อ แ ห่ ง ช า ติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่น
ดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น 

วิทยาลัยนาฏศิลป 

ผู้บริหาร 
ว่าท่ีร้อยตรีพิษณุพล  
แตงอ่อน 

เป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือ -             
เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 
๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ส ำ นั ก ง า น ลู ก เ สื อ แ ห่ ง ช า ติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้า             กระทรวงศึกษาธิการ 



๓๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของ          
ยุวกาชาด เน่ื องในงาน วันคล้ ายวันสถาปนา                
ยุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ 
เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์
และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้าง
รายได้จาก Social Media) 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูก
ต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” 

รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน 

นายสมเกียรติ ฐานบัญชา เป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือ -            
เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 
๑ ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สำนักงานลูกเสือแห่ งชาติ  กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมผู้นำ
ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๖ - 
๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือนาคาแคมป์ 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ครู 
นายวัชรินทร์ แก้วดำรงค์ 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 
11) ระดับชั้นม .1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต เป็ น ก รรมก าร ตัด สิ น ก าร แ ข่ ง ขั น  กิ จ ก รรม                  
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) 
ระดับชั้น  ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูร ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O -NET)               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลปฏิบัติงาน ดีเย่ียม 

สถาบั นท ดสอบ การศึ กษ าแห่ งช า ติ
(องค์การมหาชน) 

ครูดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ 
 

ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O -NET)            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลปฏิบัติงาน ดีเย่ียม 

สถาบั นท ดสอบ การศึ กษ าแห่ งช า ติ
(องค์การมหาชน) 



๓๓ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางจีรวรรณ  วรยศ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
อันดับที่ 5 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสิริพร  ฉิมพาลี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น    
ม.4 - ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวปัทมา  โสภิตชาติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  1 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวอุษา  ภิรมย์รักษ ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  1 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายปธานิน  สมบัติบริรักษ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
อันดับที่ 5 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวสุดารัตน์  พูตา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  1 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวทิพวรรณ  ปัสสาพันธ ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  1 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๓๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศรี ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.
4– ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัล               
เหรียญทอง  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายแสวง  ทองปาน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญ
ทองแดง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

นางสุรัสวดี เภารัศม ี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ประจำปี 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวจิราพร นิลาพันธ์ 
ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้ฝึกสอนการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science 
show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ             
ปีการศึกษา 2562  

มห า วิท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ร าช ม งค ล
รัตนโกสินทร์ 

นายดวงอนุชา  บัวงาม 
 

ครูผู้ฝึกสอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนต้นรางวัล
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้ฝึกสอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนต้นรางวัล
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวนฤมล   ศิริธานันท์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับ                
ม .ปลาย มหาวิทยาลั ย เทค โนโล ยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคล 

นางสาวพัสตราภรณ์ บัญชรมาศพรรณ 
รางวัลครูดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวดวงใจ  ไชยคุณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
ช น ะ เลิ ศ  กิ จ ก ร รม ก ารป ร ะ ก วด โค ร ง ง าน
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  69                 
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๓๕ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรมการเเข่งขันการสร้างการ์ ตูนเรื่องสั้น 
( Comic Strip) ร ะ ดั บ ชั้ น  ม . ๑ -๓  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69                ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวประภาพร  ทยาเลิศบวร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรมการเเข่งขันการสร้างการ์ ตูนเรื่องสั้น 
( Comic Strip) ร ะ ดั บ ชั้ น  ม . 1 -3  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69                   ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายวีระพงษ์  วิชัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง    
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม .4 -    
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง           
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม .1 -  
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายศักด์ิณรงค์  กาสินธ์ุพิลา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
ช น ะ เลิ ศ  กิ จ ก ร รม ก ารป ร ะ ก วด โค ร ง ง าน
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  69                    
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายสมพร  เล็กจินดา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
อุป กรณ์ เพ่ื อ ให้ บ ริก ารระ ดับ ชั้ น  ม . 4 –ม .6                
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น              
ม .4  – ม .6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๓๖ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น                
ม .1  - ม .3 งานมหกรรมความสามาร ถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางปุณยานช  ใจงาม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม .4 – ม .6 งานมห กรรมความส ามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวศิรดา  
ผลวารินทร ์

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม .1  - ม .3  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายทรรศรัล        เผ่าพันธ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม .4 - ม .6 งานมหกรรมความส ามารถท าง
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2562   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา ขาวผ่อง ครูดีไม่มีอบายมุข คุรุสภา คุรุสภา 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.1 - 
ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายเอกราช    อยู่ฤกษ์ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับประเทศ             
ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” จังหวัดอุดรธานีได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รุ่น 

กรมพลศึกษา 

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับ
เขต (เขต 7) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 รุ่น 

กรมพลศึกษา 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 3 รุ่น  

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นางสาวอาภรณ์  หุ่นสวัสด์ิ รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองคู่หญิง ม.ต้น         กรมพลศึกษา 



๓๗ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 
รองชนะเลิศอัน ดับ 1 กีฬาวอลเล ย์บอลชาย             
รุ่น 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับที่  2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง            
รุ่น 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตองคู่ชาย ม.ต้น 
กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 

นายประเสริฐ   ดีเอ่ียม รองชนะเลิศอัน ดับ  3 ฟุตซอล รุ่น  18 กีฬ า
นักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 

นายสันติภาพ อุปสิทธ์ิ รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่น 
18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับที่  2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง             
รุ่น 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 

นางจิรฐา  ธรรมรักษ ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจำปีการศึกษา  2562 (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน  โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

นายวรเทพ  กว้างสวัสด์ิ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี
การศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจำปีการศึกษา  2562 (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4  - ม .6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจำปีการศึกษา  2562 (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๓๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจำปีการศึกษา  2562 (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวจันทพร  เมฆจันทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.4 - 
ม .6  งานศิลปหั ตถกรรมนัก เรียน  ประจำปี
การศึกษา  2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันเด่ียวจระเข้ ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  
2562 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายฉัตรชัย  คะชา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน  ระดับชั้นม.1 -3 งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่  
69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  14-15  
กันยายน  2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสุนันท์  มีศรี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง      
รองชนะเลิศอันดับที่   2  กิจกรรมการแข่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ  ระดับชั้นม.1 -            
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่   69 ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่   
14-15  กันยายน  2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวศิริพร  ศรีสุข 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้นม.1 -  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๓๙ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
ม.3  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14 - 
15  กันยายน  2562 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   
รองชนะเลิศอันดับที่  2  กิจกรรมการประกวด       
ก า ร แ ป ร รู ป อ า ห า ร  ร ะ ดั บ ชั้ น ม .1 - ม .3                                      
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา              
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  14 - 
15  กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่   2  กิจกรรมการแข่งขัน
ทำอาหาร  น้ำพริก  ผักสด  เครื่องเคียง  ระดับชั้น
ม.1 - ม .3 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่  69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่  14 - 15  กันยายน  2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร  
น้ำพริก  ผักสด  เครื่องเคียง  ระดับชั้นม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา             
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14 -
15  กันยายน  2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง    
รองชนะเลิศอันดับที่  2   กิจกรรมการแข่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ  ระดับชั้นม.1 -           
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 14 -
15  กันยายน  2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ 
ระดับชั้นม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  69 ปีการศึกษา 2562  
ระหว่างวันที่ 14 - 15  กันยายน  2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายรพีพัทร  แผ้วผา รางวัลครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาววาสนา  พวงแก้ว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิ จ ก รรมก ารแ ข่ง ขัน ต่อศั พ ท์ ภ าษ าอั งก ฤษ                 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวอาภัสรา  อุนต๊ะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้นม.4 - ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๔๐ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
Miss Ahai  Chunlei ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้นม.4 - ม.6 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นักเรียน 
เด็กหญิงมนัสวิธา  สีชะนะ 
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เอ่ียมเขียว 

ราง วัล ระ ดับ เห รียญ ทอง ชนะเลิ ศ กิ จกรรม                
การแข่งขันกวีเยาชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองนรินทร์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
กิจกรรมการแข่ง ขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวกมลชนก ขำต้นวงษ์ 
นางสาวกนกวรรณ  นรขุน 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่
สุภาพ) ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  69        
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กหญิงภัคพร มงคลปริวัฒน์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายธนภูมิ  กลิ่นแพทย์กิจ 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการ
แ ข่ ง ขั น คิ ด เล ข เร็ ว  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4  - ม .6                
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวเดียรยา  แจงงาม รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กหญิงรัตนา  ดิษาภิรมย์ 
เด็กหญิงอลิสา  เถายา 
เด็กหญิงเนตรรัศมี  บุญฤทธ์ิ 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
สร้างทฤษฎี หรือคำอ ธิบ ายทางคณิ ตศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวชวัลรัตน์  หัวใจเพ็ชร์ 
นายพิพัฒน์  ผานิ 
นางสาวมาริษา  โคตมา 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๔๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
 ระดับชั้น ม.4 - ม.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

เด็กหญิงพรพรรณ  แก่นคง รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3        
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาววรัญญา  กลีบเมฆ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6        
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กชายอภิสิทธ์ิ  ขอชิดกลาง 
เด็กชายธนารัตน์  บุญมี  

รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 5 กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิ ตศาสตร์โดยใช้
โ ป ร แ ก ร ม  GSP ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .1  - ม .3                      
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กหญิงสุพัชญา  กมลเลิศ 
เด็กหญิงอนัญญพร โนนคำพันธ์ 
เด็กหญิงอภิญญา  ธนินพรเกียรติ 

รางวัลระดับเหรียญ เงิน  อัน ดับที่  5 กิจกรรม      
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายฐิติภูมิ  ชูช่วย   
นายคณนาถ  ศรีรัตนสุภาานนท์   

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ สพฐ. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขัน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น           
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กชายกิตติธัช ดุสดีภักด์ิ   
เด็กหญิงสรัล  นุชทรัพย์ 
เด็กหญิงกุศลิน  ปักษี 

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาววรินยุพา นิลพัฒน์ 
นางสาวณัชชา สีชะนะ 
นายปัญญาวัตร คุ้มคลองโยง 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ระดับชั้น 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๔๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นายทินพร รักแผ่นดินธรรม พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
นายพชรกฤตย์ สุขกุลพิพัฒน์ 
นายพชรกฤตย์ สุขกุลพิพัฒน์ 
นางสาวจริยา  แสนสะอาด 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

มห า วิท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ร าช ม งค ล
รัตนโกสินทร์ 

นายปัญญวัตร คุ้มคลองโยง   
นางสาวณัชชา  สีชะนะ  
น.ส.ศรัญพร  วังคะฮาด   

ร า ง วั ล ร อ งช น ะ เลิ ศ อั น ดั บ 1  ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์   

มห า วิท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ร าช ม งค ล
รัตนโกสินทร์ 

เด็กหญิงกาญจนา แจงบำรุง   
เด็กหญิงกนกวรรณ ชุดไธสง 
เด็กหญิงนภาดา  ดุลยนัย 
เด็กหญิงนิพรรัตน์  ดอกสี 
เด็กหญิงวริธร  คันทะโสม 
นางสาวจิราภา ทับทิมสี 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดร้อง
เพ ล ง คุ ณ ธ ร ร ม  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .1  - ม .3                             
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กชายเจตริน  สุดใจ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเล่า
นิท านคุณ ธรรม  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .1  - ม .3  ง าน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายบูรพา  ไทยประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
ม า ร ย า ท ไท ย  ร ะ ดั บ ชั้ น ม .4  - ม .6  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวกัลยารัตน์ เลี้ยงรักษา 
นางสาวธิดาพร  บูชา 
นางสาวสุนิตา  แสนหนองหว้า 
นางสาวอาริญา  พุฒพิมพ์ 
นางสาวไอยริน  จินดานิล 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โค ร ง ง าน คุ ณ ธ ร ร ม  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4  - ม .6                
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษาครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายประสิทธิชัย ไชยนอก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ระดับประเทศ ครั้งที่  41 “อุดรธานี
เกมส์” 

กรมพลศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  
รอบคั ด เลื อก ระ ดับ เขต (เขต 7 ) ณ  จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมพลศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  รอบคัดเลือก 
ภาค 2 ณ จังหวัดอุทัยธานี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

นายธนพัทธ หอมจำปา   
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ระดับประเทศ ครั้งที่  41 “อุดรธานี
เกมส์” 

กรมพลศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ     
รอบคัด เลือก  ระดับ เขต (เขต 7 ) ณ  จั งห วัด

กรมพลศึกษา 



๔๓ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
ประจวบคีรีขันธ์ 

นางสาวกุลนันท์ บุญทน รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ   
รอบคั ด เลื อก ระ ดับ เขต (เขต 7 ) ณ  จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมพลศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก
ภาค 2 ณ จังหวัดอุทัยธานี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

นางสาวมินทร์รดา อาษากิจ รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ    
รอบคั ด เลื อก ระ ดับ เขต (เขต 7 ) ณ  จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมพลศึกษา 

นางสาวกุศลิน เจริญลักษณ ์ รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ   
รอบคั ด เลื อก ระ ดับ เขต (เขต 7 ) ณ  จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมพลศึกษา 

นายพิพัฒน์ ผานิ 
นายอนุลักษณ์ โพธ์ิบัลลังก์ 
นายพีรยุทธ เลี้ยงรักษา 
นายสิทธิโชค ห้วยหงส์ทอง 
นายเอกรินทร์ ฤทธ์ิคำรพ 
นายกริชนินทร์ ผ่อนผัน 
นายราเชนท์ เล็กดวง 
นายพีรณัฐ ไข่มุกข์ 
นายธินภัทร อ่อนหวาน 
นายพงศธร ชุ่มบัว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชาย 
รุ่น 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 

นางสาวสุทธิดา ดวงตา 
นางสาวจิราวดี หลักคำ 
นางสาวพรรณี จันทร์เมฆา 
นางสาวสุนิชา แสนกล้า 
นางสาวมาริษา โคตรมา 
นางสาวฐิติกานต์ นัทธีศรี 
นางสาวจริยา แสนสะอาด 
นางสาวปริญญา ดารงค์ 
นางสาวภัทรวดี เหมาะสมาน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
รุ่น 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา  

นางสาวปภัสรา สุขเจริญ 
นางสาวสุภัชชา ขุมทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองคู่หญิง             
ม.ต้น กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 

นางสาวอนัญพร บางทราย 
นางสาวธัญญาพร เส็งนา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองคู่หญิง              
ม.ต้น กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 

เด็กชายอนุเทพ สุขโพธ์ิเพ็ชร 
เด็กชายกิตติชัยน์ คุมอติ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองคู่ชาย             
ม.ต้น กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม 

กรมพลศึกษา 



๔๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวเบญญาภา พลับสอาด 
นางสาวณริสสา  ชมยาน 
นางสาวภราดา  ตู้จินดา 
นางสาวยติยา  ส่งติริพันธ ์
นางสาวภัทราพร  จันทร์แสง 
นางสาวพัชรินทร์  ดำแดง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรี ยน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายอนุสรณ์  จิรชยา รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน            
วาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.4 - ม.6          
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวพิญญาดา  ปิ่นทอง รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน            
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น       
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายกฤตณัฐ  สังข์สุวรรณ์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน             
ขับ ร้อ ง เพ ล งส ากล  ป ระ เภ ทชาย ระ ดับ ชั้ น               
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวทิพรดา  ผลวิเศษ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน            
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 -  
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์ถา รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น       
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายธีรพงษ์  นนทชัยวรกุล รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเด่ียว
ฆ้ อ ง ว ง ให ญ่  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4  - ม .6  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69              ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กหญิงตฤณมัย  ผินกลับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเด่ียว
จะเข้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่  69              
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กหญิงสร้อยสกล  กาเผือก 
เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ศรีรัตน์ 
เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ศรีรัตน์ 
นางสาวพิชามญชุ์  ก๋งเกิด 
นางสาวณภัชดา  โตมอญ 
นางสาวกัญญารัตน์ เจริญมี 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๔๕ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
นางสาวสุกัญญา  อัฒจักร 
นางสาววรรณธิชา  วิเศษ 
นางสาวรัตติยากร เดือนแจ่ม 
นางสาวเบญญาภา  พลับสะอาด 
นางสาวณริสสา  ชมยาน 
นางสาวภราดา  ตู้จินดา 
นางสาวยติยา  ส่งติริพันธ ์
นางสาวภัทราพร จันทร์แสง 
นางสาวพัชรินทร์  ดำแดง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 -  ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายธนาวุฒิ  แก้วแสนเมือง 
นายมารุต  โตทรัพย์ 
นางสาวกัลยสรวง  ทองมูลตน 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน           
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ราง วัลระดับ เห รียญทอง ชนะเลิ ศ  กิ จกรรม                 
การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ป ร ะ เภ ท ซ อ ฟ ต์ แ วร์  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4  - ม .6                      
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กหญิงมนต์วลี  พนแดง 
เด็กหญิงแพรวา  บัณฑิต 
เด็กหญิงมาลิษา  ไชยสมบูรณ ์

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิ จ ก รรมการแ ข่ง ขันการป ระกวดโค รงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1 -   
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

เด็กชายญาณภัทร ปฐมพุฒิพงศ ์
เด็กชายศิวกร  ศิริปกะ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างการ์ ตูนเรื่ องสั้น  (Comic Strip) ระดับชั้น           
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นายชัยชนะ  สายเหลือง 
นายธีรภัทร  ดอกสวย 
นางสาวภาวิณี  สินค้าประเสริฐ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

ด.ช.กันติทัต  เก้ือกูลศาสนกิจ 
ด.ญ.จิณณพัต  แก้วคำ 
ด.ช.เจษฎา  อินขุน 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  69           
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ด.ญ.จิรัชยา  หอมจีน 
ด.ญ.พรชิดา  แก่นลออ 
ด.ญ.สุชานุช  ศรีอ้นยู้ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
กิจกรรมการประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 



๔๖ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ด.ญ.ศิริธร  บุตรสาร 
ด.ญ.สุธาสิณี  ถ่ินนารา 
ด.ญ.อทิติญาพร  ปากวิเศษ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด 
เ ค รื่ อ ง เ คี ย ง   ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .1  - ม .3                          
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

น.ส.กชกมล  สีมันตะ 
น.ส.เพ็ญนภา  แซ่เล้า 
น.ส.โยษิตา  บุญจวง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด 
เ ค รื่ อ ง เ คี ย ง  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4  - ม . 6                           
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

ด.ช.ธนะวัฒน์  สมพงษ์ 
ด.ช.สิทธิศักด์ิ  โพธ์ิสวรรค์ 
ด.ญ.พิมชนก  คูณเทือกเถา 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

น.ส.นิติณัฐดา  วงศ์ไชย 
น.ส.เสาวภาคย์  กลิ่นหอม 
นายพุทธิ  แสงอาจ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับชั้น ม.4 -ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวชมพูนุช  
ลีลาวิมลวรรณ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

นางสาวธาราทิพย์  เฉยชิต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

นางสาวปนัดดา  สุกใส รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเขียน
เรี ย งค วาม ภ าษ าจี น  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4  - ม .6                   
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ 

 
12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น                  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 
 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 



๔๗ 

 โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน 
สสวท. 

 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่สากล 
 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2561 (ปีการศึกษาที่แล้ว) 
      ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
(   ) กำลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  ( √ ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของนักเรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ดี 
 
จุดเด่น 

 คุณภาพของนักเรียน 
1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียน 
2) การจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายผ่านกระบวนการและเทคนิคการสอนรูปแบบ               

ต่าง ๆ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เช่น การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยการจัด                   
การเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา 

3) นักเรียนมี ทักษะในการส่ือสารและการคิดคำนวณได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี การศึกษา 2561 
ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก) 

4) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ท่ีมีเทคโนโลยีบริการอย่างท่ัวถึงพร้อมสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตครอบคลุมท้ังโรงเรียน นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สามารถคิด
วิเคราะห์ และนำไปแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

5) โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาและการประกอบอาชีพแก่นักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคในการบริหารจัดการ              
เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงานหลากหลายวิธี เช่น การประชุม                   
การจัดทำโครงการ/กิจกรรม การประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ซึ่งได้               
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ความร่วมมืออย่างดีจากท้ังภาครัฐและเอกชน ครูผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 

6) นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) นักเรียนช้ันม.3 และม.6 สูงขึ้น 
7) โรงเรียนได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น กิจกรรมและชุมนุม อย.น้อย 

โครงการลดน้ำหนักของนักเรียนท่ีมีภาวะดัชนี มวลกายเกินมาตรฐาน โครงการอบรมภาวะ              
โลหิตจาง และโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคตามฤดูกาล 

8) นักเรียนได้เป็นผู้วางแผนการดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองโดยการให้คำปรึกษาและดูแลจากครู สามารถ
นำเสนอและจัดกิจกรรมสู่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของสังคม 

9) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ กล้าแสดงออกจนเป็นท่ียอมรับจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางวิชาการ หรือท้ังทางด้านกีฬาท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ อย่าง
มากมาย 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้รูปแบบการประชุมท่ี                  

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้                 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา                   
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

2) ด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีแผนการเรียนท่ีหลากหลาย ทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามสนใจและความถนัด มีแผนการเรียนท่ีหลากหลาย ทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม              
ความสนใจและความถนัด ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภ าพโดยเน้น ผู้เรียน                   
เป็นสำคัญ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและจัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ครูผู้สอนสามารถจัด 
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4) ด้านการบริหารและการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงทุกคน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบ ร่มรื่น 
สะอาด มีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย และมีการให้บริการสถานท่ีแก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
เป็นต้น โดยมีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้สวยงาม 
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5) สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัด                  
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 

 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1) ครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น

บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
2) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีความหลากหลายของกิจกรรมทำให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้อย่างแท้จริง  
3) สถานศึกษามีความพร้อมท้ังด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี ทำให้การบริหารจัดการ

โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมทุกด้าน 
 
จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของนักเรียน 
1) จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติของนักเรียนให้หลากหลายมากขึ้น 
2) โรงเรียนควรส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสารอยู่ในระดับ

ปรับปรุงให้พัฒนาขึ้นเป็นระดับดี เพิ่มกิจกรรมท่ีจะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
3) นักเรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ให้สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

4) นักเรียนควรมีการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ต่อสาธารณะ 
5) นักเรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดและ

ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
7) การส่งเสริมให้นำวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนให้มากขึ้น 
8) โรงเรียนควรมีการประสานงานกับชุมชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะสถานประกอบการต่าง ๆ                   

ในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียน และส่งเสริมให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมวางแผนการตัดสินใจในการศึกษาและอาชีพของนักเรียน 

9) นักเรียนและบุคลากรบางส่วนมีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคส่งผลให้
อยู่ในภาวะโรคอ้วน ท้ังนี้โรงเรียนจึงต้องจัดโครงการส่งเสริมการลดน้ำหนักเพื่อมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
ในปีการศึกษาถัดไปและดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
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10) สถานศึกษาควรมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการไทยแลนด์ 4.0 ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ                    
ฝึกอาชีพ นวัตกรรมท่ีมีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างรายได้ มี ช้ินงาน กับสามารถแข่งขันให้ทันยุค                      
แห่งการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน ปกติจะบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียนและรวบรวมเป็นรูปเล่ม แจกให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรได้มี                    
ส่วนร่วมควรเผยแพร่ลงในเว็บไซต์โรงเรียนด้วยอีกทางหนึ่ง 

2) มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจนเป็นแบบอย่างได้และมีผู้มาศึกษาดูงานจนได้รับการยกย่อง 
3) โรงเรียนควรมีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพิ่มเติม 
4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน 
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
6) ควรมีการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนและ

ภายในโรงเรียน 
7) ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
8) การปรับปรุงข้อมูลต้องทำเป็นรายปี จึงอาจจะมีช่องว่างของข้อมูลบางอย่างท่ียังไม่ปรับปรุงเป็น

ปัจจุบัน เช่น สถิติผลการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจากการสอบไม่ผ่าน จำนวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง เป็นต้น 

 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1) ปรับเปล่ียนรูปแบบของการจัดเรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิม เปล่ียน

บทบาทของนักเรียนจาก “ผู้รับ” มาเป็น “นักเรียน”  และบทบาทของครู จาก “ผู้ถ่ายทอด” มาเป็น 
“ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้” 

2) ส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนท่ีทันสมัย ตลอดจนความรู้                       
ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) ควรพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น
พร้อมท่ีจะศึกษาดูงานได้ 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

 คุณภาพนักเรียน  
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 ส่งเสริมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระ                    

การเรียนรู้ โดยจัดสรรงบประมาณให้อย่างพอเพียง 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2 ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการ

และสอดแทรกในเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๕๑ 

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท้ังในการเรียนการสอนปกติ
และการจัดสอนเสริมพิเศษโดยวิทยากรภายนอก 

แผนปฏิบัติงานท่ี 4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับประเทศ 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 จัดทำโมเดลในการบริหารงานท้ังระบบ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัย 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
แผนปฏิบัติงานท่ี 4 ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและใช้ส่ือรวมถึงงานวิจัยในช้ันเรียน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนากระบวนการ PLC โดยจัดให้มีการแรกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เป็นไปตามรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยพัฒนาท้ังทางด้าน
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารท่ัวไป ดังนี้ 

ด้านวิชาการ โรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้ส่ือรวมถึงงานวิจัยในช้ันเรียน  พัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ท้ังใน 
การเรียนการสอนปกติและการจัดสอนเสริมพิเศษโดยวิทยากรภายนอก อีกท้ังส่งเสริมความสามารถและทักษะของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

ด้านงานปกครองและบุคลากร มีแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนด้วยการบูรณาการและสอดแทรกในเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกท้ังส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้ เป็นครูมืออาชีพ   พัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) โดยจัดให้มี                           
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

ด้านงบประมาณ มีแนวทางจัดสรรและส่งเสริมงบประมาณให้อย่างพอเพียงตามโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนสู่มาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และขอคำปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในปีต่อ ๆ 
ไป 

ด้านอาคารสถานท่ี มีการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย รวมท้ังมี
การจัดสภาพสังคมท่ีดีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท่ัวถึงทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 



๕๒ 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกในด้านงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

 
14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษา ข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.75 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.64 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 นักเรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.57 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 9.56 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 20.00 10.26 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.72 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 



๕๓ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนนรวม 100 88.50 ดี 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 91.04   
ผลการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
 -  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่  80  คะแนนขึ้นไป    ใช่    ไม่ใช่ 
 -  มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งช้ี  จาก  12  ตัวบ่งช้ี   ใช่    ไม่ใช่ 
 -  ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่    ไม่ใช่ 
    สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเด่น  

1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีนิสัยรักการออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา มีความสามารถในการเล่นดนตรีสากล การรำนาฏศิลป์ เป็นนักกีฬาเทควันโด วูซู 
ยิมนาสติก ระดับประเทศและระดับชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ สุภาพ 
อ่อนโยน เรียบร้อย มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี                      
มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษาท่ี
เป็นผลผลิตด้านอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ “ยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ สวัสดี” สอดคล้องกับการส่งเสริมให้เกิด
ลักษณะอันโดดเด่นของคนไทยตามโครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย จัดการเรียนการสอนบูรณาการให้นักเรียน
สามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง มีคุณค่าและยั่งยืน                   
ซึ่งสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ คือ “สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นคุณค่าอันเกิดจากการดำเนินงานของ
โรงเรียนท่ีส่งผลการยอมรับจากชุมชนและองค์กรภายนอก 

3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้หลักการบริหารการมีส่วนร่วม และ
หลักธรรมาภิบาล รวมท้ังได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา ให้คำปรึกษาช้ีแนะแนวทางมุ่งสู่คุณภาพและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. สถานศึกษามีบริเวณกว้างขวาง มี เนื้ อ ท่ี  80 ไร่ จัดแบ่งเนื้อ ท่ี เป็นบ่อ เล้ียงปลา แปลงเกษตร                  
ปลอดสารพิษ ท้ังการปลูกผัก สวนผลไม้ การทำนา โรงสีข้าว การจัดสร้างบ้านดิน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ



๕๔ 

พอเพียง มีสนามฟุตบอลมาตรฐาน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้เหมาะสม มี
ระเบียบ สะอาด ร่มรื่น มีโครงการพิเศษเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. สถานศึกษาสามารถส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน สอดคล้องกับแนวการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2561) 

6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการกำหนดเป้าหมายท่ีต้องการ
ให้เกิดกับนักเรียน มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ            
สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดเตรียมส่ือและนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างสม่ำเสมอ 

7. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัดอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ดำเนินการตาม
แผน จัดระบบบริหารและสารสนเทศเป็นระบบครบวงจร PDCA มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
และนำผลการประเมินไปพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมท่ีอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและ               
พลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ ท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้
สูงขึ้น โดยการสอนเสริม การทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ การทำโครงงาน และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณการศึกษา พ.ศ. 
2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) นักเรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีอยู่ในระดับคุณภาพสูงขึ้น 
2) นักเรียนควรได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การสอนเสริม การทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำโครงงาน และ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 

2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหามาตราการส่งเสริม เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

3. ด้านการจัดการเรียนสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 



๕๕ 

     ครูควรจัดทำแผนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยใช้ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบทเรียนให้มากขึ้น 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน       
 -ไม่มี- 

 
15. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนได้นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยนักเรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ อีกท้ังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการสนับสนุนด้านงบประมาณ ครูมีการจัดทำแผนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับบทเรียนให้มากขึ้น 
 
16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
 16.1 การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 
๔ ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหาร
ท่ัวไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน ใช้หลักการพัฒนาตามกระบวนการ 
PDCA, SBM และบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕๖ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3 งานวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
7. งานนิเทศการศึกษา 
8.  งานพัฒนาและดำเนินงานสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
9.  งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
10. งานจัดการเรียนการสอน 
11 . งานจัดทำระเบี ยบและแนว
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น วิ ช า ก า ร ข อ ง
สถานศึกษา 
12. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
13. งานแนะแนว 
14. งานส่ ง เส ริมชุมชน ให้ มี ความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
15. งานประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน 
16. งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร
หน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
17.งานรับนักเรียน 
18. งานพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

1. งานแผนงานและจัดทำคำ
ของบประมาณ 
2. งานตรวจสอบ   ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
3. งานการเงินและการบัญชี 
4. งานพัสดุ และสินทรัพย์ 
5. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
6. งานจัดหาผลประโยชน์กับ
ทรัพย์สิน 
7. งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
8.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน 
9.งานสารสนเทศโรงเรียน 
10.งานจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
11.งานจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

1. งานวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่งสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง 
2.งานทะเบียนประวัติและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
3. งานวินัยและการรักษาวินัย 
และออกจากราชการ 
4.ง า น พั ฒ น า ส่ ง เ ส ริ ม
ข้ า ร าช ก าร  แ ละ บุ ค ล าก ร
ทางการศึกษา 
5.ง า น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
6. ง า น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
7. งานกิจการนักเรียน 
8.งานระบบดูแลช่ วย เหลือ
นักเรียน 
9.งานต่อต้านสารเสพติดใน
สถานศึกษา 
10.งานคุณ ธรรมจ ริยธรรม
นักเรียน 
11.งานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
 

1. งานดำเนินงานธุรการ 
2. งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
3. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
4. งานอนามัยโรงเรียน 
5. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6. งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
7. งานป ระสาน ราชการส่ วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
8. งานส่ ง เส ริมส นับสนุนและ
ประสานการศึกษาของบุคลากร 
ชุมชน  องค์ก รห น่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
9.งานวางแผนการบ ริหารงาน
การศึกษา 
10.งานจัดทำสำมะโนนักเรียน 
11.งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
12.งานประสานการจัดการศึกษา
ใน ระบ บน อกระบ บและตาม
อัธยาศัย 
13. งานโภชนาการ 
14. งานทัศนศึกษา 
1 5. ง านป ระชาสั มพั น ธ์ ง าน
การศึกษา 

 
 

 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 



๕๗ 

16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“สถาบันผู้นำแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

 
พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ทัดเทียมและมีคุณภาพ 
๓. ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค์ตามหลักสูตร และค่านิยม

หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา 

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
๖. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด              

1.1.๑ พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้าน
วิชาการ 
๑.๑.๒ พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคม
อาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กั บ ค ว าม ต้ อ ง ก าร ข อ งป ระ เท ศ แ ล ะ
มาตรฐานสากล 
๑.๑.๓ ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล
นัก เรียน ให้ตอบสนองความแตกต่างท่ี
หลากหลายของนักเรียนทุกกลุ่ม 
๑.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตร
ประชาธิปไตย ความเป็นไทย เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง การอนุ รักษ์ ส่ิ งแวด ล้อมและ              
การป้องกันยาเสพติด 

กลุ่มบริหารวิชาการ 



๕๘ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การพัฒนาสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 

๑ .๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้มี โครงการ                
เพื่ อพัฒ นาการเรียน รู้ ของนั ก เรียน ใน
การ ศึกษ าใน ระบ บ  น อกระบ บ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
๑.๒ .๒ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะใน            
การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ  
๑ .๒ .๓  ย ก ระ ดั บ ค ว าม ส าม ารถ ด้ าน
เทคโน โลยี  ความ คิดสร้ างสรร ค์  และ
ภาษาต่างประเทศ 
๑.๒.๔ รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสำนึก
ความรับผิดชอบ ให้แก่นักเรียนทุกระดับ
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
๑.๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๑.๒.๖ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.๒.๗ ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนด้วย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า (STEM 
Education)  
๑.๒.๘ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑ .๓ .๑  ส่ งเสริ ม  สนั บ สนุ น เข้ ารับก าร
คั ด เ ลื อ ก  ย ก ย่ อ ง  เชิ ด ชู เกี ย ร ติ ข อ ง
สถานศึกษา 
๑.๓.๒ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบรวมท้ังส่ือทางไกล ส่ือออนไลน์ -
ออนแอร์  
๑.๓.๓ จัดให้สถานศึกษามีความเป็นเลิศ
เฉพาะด้านในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
๑.๓.๔ พัฒนาสถานศึกษาให้มี คุณภาพ

กลุ่มบริหารท่ัวไป 



๕๙ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

๒.๑ พัฒนาทักษะการเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร้อมใช้ 
Free WiFi  
๒.๒ บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา  
๒ .๓  ส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ย น รู้ ใน ชุ ม ช น
(Community) ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

๓.๑ ส่งเสริมให้มีระบบคัดกรอง ระบบ               
เฝ้ าระวั ง  ระบบ ช่วย เห ลือ ดูแล ระบบ               
แนะแนว และระบบการส่งต่อนักเรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ตามศักยภาพของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
พื้นท่ี 
๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 
๓.๔ สนับสนุนการเรียนฟรีจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
๓.๕  ส่ง เสริมสนับสนุ นการ จัดสรรทุน               
หนึ่ งทุน หนึ่ งอำเภอ เพื่ อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ศึกษาต่อต่างประเทศ 
๓.๖ สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสทำงาน
และสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(งานกิจการนักเรียน) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูทั้งระบบ ๔ .๑  ก ำห น ด น โย บ าย แ ล ะ ว า ง แ ผ น                        
การพัฒนา การใช้ และการบำรุงรักษา               
ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมครู/ 
ผู้เช่ียวชาญสู่การเป็นครูมืออาชีพในแต่ละ
สาขา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 



๖๐ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔.๓ ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และบุคลากร
จากภายนอก ได้แก่ ครูภูมิปัญญา และ
บุคลากรจากสถานประกอบการเข้ามาเป็น
ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
๔.๔ ส่งเสริมขวัญ กำลังใจ แรงจูงใจและ
ก ำห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ์ ค ว าม ก้ า ว ห น้ า /                  
การคงอยู่ของการประกอบวิชาชีพครู 
๔.๕ ยกย่อง เชิด ชู คน ดีคน เก่ งในสาย
วิชาชีพท้ังในและนอกระบบ 
๔ .๖  ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก ารน ำ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาครูท้ังระบบ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการ 

๕.๑ ปรับโครงสร้างการบริหารภายใน    
เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงาน เชิงบูรณาการ 
๕.๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา   
เพื่ อ ส่ งเสริม ศักยภาพการแข่ งขัน ของ
ประเทศ 
๕.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 
๕.๔  ส่ งเสริมสนับสนุนการทำงาน เชิ ง              
บูรณาการ/การสร้างเครือข่ายการทำงาน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรอื่น 
๕.๕ สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษา
รับผิดชอบผลผลิตของตนเองต่อสังคม 
๕.๖ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขับเคล่ือน
น โยบาย /ยุท ธศาสตร์ /มาตรการขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๖. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 

๖ .๑  ส่ ง เส ริ ม สนั บ สนุ น ก าร วิ จั ยท า ง
การศึกษาด้วยระเบียบวิธีท่ีเหมาะสมกับ
ความต้องการและบริบทของพื้นท่ี 
๖.๒ ส่งเสริมการทำการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่ อพัฒ นาการศึกษาและ เรียนรู้  และ
ตอบสนองความ ต้องการของท้อ งถิ่ น                    

กลุ่มบริหารวิชาการ 



๖๑ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สหวิทยาการ และเพิ่มขีดความสามารถ            
การแข่งขันในระดับสากล 
๖.๓ กำหนดให้มีหน่วยงานกลางในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า 
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ น าห ลัก สูตรและการ จัด                   
การเรียนการสอน 

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล  (World - Class 
Standard School) 

๗.๑ ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียน             
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล การ
สอนได้สองภาษา การพัฒนาการใช้ IT ใช้
ร ะ บ บ ก า ร วั ด ผ ล ป ร ะ เมิ น ผ ล แ บ บ
มาตรฐานสากล      ใช้หนังสือเรียนและส่ือ
ภาษาต่างประเทศ  แลกเปล่ียนการเรียนรู้
การจัดการเรียน                  การสอน
ระดับนานาชาติ ครูมีผลงานวิจัย และจัดทำ
หลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล 
๗.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับชาติ มีความสามารถ 
และความถนัดท่ีแข่งขันระดับนานาชาติได้  
นักเรียนเรียนต่อในระดับสูงจนถึงระดับ 
อุดมศึกษาในอัตราสูง ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษในการ ส่ือสารได้ ดี  เขียน
เรียงความขั้นสูงได้  สามารถผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ได้ ท้ังด้านวิชาชีพ และวิชาการ   
มีผลงานประเภทโครงงาน 
๓ ) ผู้บริหารมี วิ สัยทัศน์และสามารถนำ
โรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล บริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  มีความเป็นผู้นำ
ทางวิชาการ (Academic Leadership) ท่ีมี
ผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ  มีศักยภาพ            
ก า ร ใช้  IT  มี ค ว าม ส าม ารถ ใช้ ภ าษ า 
ต่างประเทศในการส่ือสาร มีระบบการจัด
ความรู้และสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ และมี

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ อ บ ร ม  ศึ ก ษ า ดู ง า น 
แลกเป ล่ียนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษา
นานาชาติ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถ และมี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                        
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ทัดเทียมและมีคุณภาพ 
๓. นัก เรี ย นทุก   ค   น   มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค์ตามหลักสูตร และค่านิยม

หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๔. โรงเรียน ครู และนักเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดกิจกรรมและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
๖. การบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ รองรับการกระจายอำนาจ 

ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ยกระดับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
๗. บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้นำท่ีมีความรู้ สามารถพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
๘. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Class) เป็นเลิศด้านวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ำหน้าทาง

ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ยิ้มแย้ม  ทักทาย  ยกมือไหว้  สวัสดี 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
1. ระดับคุณภาพ : ดี 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน คือ “สถาบันผู้นำแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” โดยจัด            
การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล และโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  ( SMT)                       
ตามมาตรฐาน สสวท. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมทุกด้านภายในโรงเรียนเน้นเรื่องการปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ 
ดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย                      
รวมทั้งส้ิน 10 โครงการ 50 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

โรงเรียนมีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ              
การคิดคำนวณ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนตามโครงการวันรักภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมนิสัย             
รักการอ่าน บันทึกการอ่าน ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย English Camp การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน           
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ Everyday English การแข่งขัน Math Games ส่งเสริมความสามารถใน            
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ด้วยโครงการพัฒนา                  
การเรียนรู้  8  ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ี เน้ นการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ายคณิตศาสตร์                              
ค่าย Gifted Science & Math Camp จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างท่ัวถึง มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครูจัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพด้วย
โครงงานอาชีพ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัดทางอาชีพและจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 
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เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ตามค่าเป้าหมาย
ท่ีกำหนด 

2.1.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ                
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ

การลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนให้มากขึ้ น มีการจัดกิจกรรม/โครงการ                   
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ได้แก่ โครงการวันรักภาษาไทย โครงการ
พัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
(Math Camp) โครงการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว โครงการ Rsbs Math Games โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โครงการท่องโลกวัฒนธรรมและเรียนรู้ภาษาจีน           

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- พฤติกรรมท่ีเกิดกับผู้เรียน นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และผ่านเกณฑ์การประเมิน               

ตามระดับช้ัน  
- นักเรียนสามารถเขียนส่ือสารได้อย่างสร้างสรรค์   
- นักเรียนสามารถเล่าเรื่องจากการบันทึกความรู้ได้ นักเรียนนำเสนอผลงาน/รายงานหน้าช้ันเรียน  
- การเขียนส่ือความอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามท่ีครูกำหนดโดยพิจารณาจาก

แบบประเมินการพูดเล่าเรื่อง จากการเขียนบันทึก  
- แบบประเมินการนำเสนอช้ินงาน/ผลงาน รายงานกลุ่ม  
- แบบสรุป/รายงานการนำเสนอช้ินงาน/ผลงานของนักเรียน  
- นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว การคิดคำนวณได้คล่องแคล่วขึ้น  
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ผลความสำเร็จ 
- การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 ระดับช้ัน ม.1 -ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง ระดับชาติ (ภูมิภาค:ภาคกลางและภาคตะวันออก) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.4 -ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลาง
และภาคตะวันออก)  

- การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 5) การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงส่ี
สุภาพ) ระดับช้ัน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 



๖๕ 

- การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม.1  - ม.3 ได้รับรางวัลระดับ               
เหรียญเงินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม.4  - ม.6 ได้รับรางวัลระดับ             
เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับช้ัน ม.1-  ม.3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันเวทคณิต ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
 



๖๖ 

2.1.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับผู้เรียนท้ังในรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก ครูเน้นเทคนิคการใช้คำถาม เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
เทคนิคการเสริมแรง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ                    
สามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ครูจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน การใช้
สถานการณ์จำลอง การใช้ประเด็นสังคมเช่ือมโยงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถคาดการณ์ 
ประเมิน เลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้การแก้ปัญหาและมีแนวทางใน             
การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบ และจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รวมถึงการเรียนรายวิชา
มาตรฐานสากล การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
รู้จักการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อื่นเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหา 
สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข              

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
- แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
- แบบสรุปผลประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  
- แบบสรุปการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด  
- ผลงานนักเรียน ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียน Mind Map เป็นต้น 

ผลความสำเร็จ 
- การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน      
ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  



๖๗ 

- การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน ม.4-  ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ                      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลาย 

- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

- การแข่งขันเอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ  รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย ได้รับรางวัลอันดับท่ี 121                
จากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ประเทศไทย 

- การแข่งขันซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุ่นสมัครเล่น ได้รับรางวัลอันดับท่ี 85 จากสมาคม 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ประเทศไทย  

- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย ได้รับรางวัล
อันดับท่ี 118 จากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ประเทศไทย 

 
2.1.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชามาตรฐานสากล การศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS) และโครงงาน

ให้แก่นักเรียน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการ                  
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายวิธี เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องประเด็นท่ีตนเอง
เกิดความสนใจ เริ่มต้ังแต่การกำหนดประเด็นปัญหาและการดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลายหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้น
จึงหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการส่ือสารและนำเสนอให้บุคคลอื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ ท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้าไปทำคุณประโยชน์แก่สาธารณะ สามารถสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากโครงงาน โครงการ กิจกรรรม
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการท่ีเช่ือมโยงองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง 



๖๘ 

โดยจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม โดยในแต่ละภาคเรียนจะให้นักเรียนนำเสนอ
นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรายวิชาดังกล่าวในวัน IS Day  ผลจากการพัฒนาความสามารถของนักเรียนใน                
การสร้างนวัตกรรมทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการเรียนและจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมม า         
เช่ือมโยงกันทำให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เป็นนวัตกรรมท่ีดีได้              

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- โครงงาน  
- ผลงาน  
- บทคัดย่อรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ผลความสำเร็จ 
- การแข่งขันผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับ                    

เหรียญทองแดง ระดับชาติ (ภูมิภาค:ภาคกลางและภาคตะวันออก) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
และรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- การแข่งขันผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ันม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ได้รับ
รางวัลชมเชย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  

- เข้าร่วมการแข่งขัน MWIT Challenge 2019-MWIT Gravity Car ในงาน MWIT Open House 
2019 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
2.1.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ     
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการนำเสนอ

ผลงาน สามารถสร้างช้ินงานจากการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข สามารถนำเสนอในรูปแบบของโครงงาน 
นิทรรศการและรายงาน รวมถึงการนำเสนอโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ โดยการเปิด
บริการให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านการใช้
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เทคโนโลยีได้อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะทางด้านเทคโนโลยีไปพัฒนาในการแข่งขันและได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ            

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- สมุดบันทึกการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
- แบบรายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านท่ี 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
- แบบประเมินชิ้นงาน  
- รายงานผลการประเมินทักษะผู้เรียนด้าน Digital Literacy 

ผลความสำเร็จ 
- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน ระดับชาติ (ภูมิภาค:ภาคกลางและภาคตะวันออก) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับ                 
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 



๗๐ 

2.1.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน                    
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาของสถานศึกษาท้ังรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติม ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและวางแผนด้านการศึกษาและ
อาชีพของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเอง มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีหลายกิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมจัดสอนเสริมให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน                
(O - NET) กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม การประสาน                   
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการติดตามการแก้ไขผลการเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งเสริมให้
ครูมีการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ จัดหาส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์การเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ                
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

 แบบประเมินสมมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 แบบประเมินการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) 
 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 

 
 
 
 
 
 
 

  



๗๑ 

ผลความสำเร็จ 
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 
จากการประเมินด้านสมรรถนะสำคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2562 

ปรากฏว่า นักเรียนผ่านการประเมินท้ัง 5 ด้านในระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ร้อยละ 60 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
จากการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6             

ปีการศึกษา 2562 ปรากฏผลการประเมินนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับผล       

การเรียน 3 ขึ้นไป ในภาพรวม 8 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 60.85 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ผู้เรียนมี
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้ตามเกณฑ์ และจากการท่ี
โรงเรียนได้ร่วมกันพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มขึ้น 2.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 9.57 และใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มข้ึนในวิชาสังคมศึกษา โดยเพิ่มข้ึน 2.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.08 

 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ปีการศึกษา 2561 - 2562 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

เพ่ิม/ลด ร้อยละ 
ที่เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 57.09 54.59 -2.50 -4.38 
ภาษาอังกฤษ 28.11 30.80 2.69 9.57 
คณิตศาสตร ์ 28.56 25.28 -3.28 -11.48 
วิทยาศาสตร์ 35.65 30.49 -5.16 -14.47 

 

   วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 51.31 57.09 54.59 
ภาษาอังกฤษ 29.30 28.11 30.80 
คณิตศาสตร ์ 25.90 28.56 25.28 
วิทยาศาสตร์ 32.28 35.65 30.49 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2560-2562 รายวิชาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น คือ วิชาภาษาอังกฤษ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ปีการศึกษา 2561 - 2562 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

เพิ่ม/ลด ร้อยละ 
ท่ีเพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 45.56 41.25 -4.31 -9.46 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.59 37.04 2.45 7.08 
ภาษาอังกฤษ 27.40 25.65 -1.75 -6.39 
คณิตศาสตร์ 27.11 21.44 -5.67 -20.91 
วิทยาศาสตร์ 28.35 26.02 -2.33 -8.22 

 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 47.33 45.56 41.25 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.78 34.59 37.04 
ภาษาอังกฤษ 24.88 27.40 25.65 
คณิตศาสตร์ 19.92 27.11 21.44 
วิทยาศาสตร์ 26.70 28.35 26.02  

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2560-2562 รายวิชาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น คือ วิชาสังคมศึกษา 

 
2.1.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน               

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและวางแผนด้านการศึกษาและ
อาชีพของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเอง การพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานและ                      
การประกอบอาชีพ ฝึกให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ และรู้จั กเป็นผู้ตามท่ีดี การสร้าง             
ความตระหนัก รับรู้เกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงของโลกอาชีพ  ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ ศึกษาข้อมูลด้านอาชีพ 
หลักสูตรของคณะ/สาขาท่ีเกี่ยวข้องแต่ละอาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวสู่อาชีพ การทำ
แบบทดสอบวัดความถนัดด้านอาชีพ จัดบริการสนเทศทางการศึกษา-อาชีพ มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายแนะแนว
การศึกษา-อาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน ผู้เรียน
สร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานอาชีพ จัดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเลือกอาชีพ การจัดกิจกรรมแนะ
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แนวอาชีพนอกช้ันเรียน จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางอาชีพ จัดป้ายนิเทศทางอาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- แบบประเมินผลงาน  
- แบบสังเกตการทำงาน  
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบสำรวจ  
- แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผลความสำเร็จ 
 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง ระดับชาติ (ภูมิภาค:ภาคกลางและภาคตะวันออก) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
และรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 การประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับช้ัน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ัน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับช้ัน ม.1 -ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง              
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับช้ัน ม.4 -ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.1 -ม.3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ           
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างเท่าเทียม โดยครูจัดการเรียนรู้ให้

เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 รวมท้ังได้พัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการและความสามารถ
ในทุกด้าน เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะชีวิต (การสร้างอาชีพ) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง              
ในการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก สถานศึกษาได้มีการจัดโครงการ/
กิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎ 
กติกา เคารพสิทธิในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ผ่านโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

1) สถานศึกษามุ่งพัฒนาให้ ผู้เรียนมี ทักษะภาวะผู้นำ ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21                    
ผ่านงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสภานักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม    
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อฝึกฝนทักษะการทำงาน และการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักบทบาทหน้าท่ี สามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                 
ให้กับนักเรียน ท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกผ่านโครงการขยะแลกทรัพย์ 

2) สถานศึกษาส่งเสริม พัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง  งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียน ได้จัดทำข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อให้กับครูท่ีปรึกษาเพื่อได้ทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของนักเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งท่ี
ทำให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเอกสาร SDQ ประกอบกับข้อมูลการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ 100                            
ให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา โดยมีการคัดกรองทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มยากจน และนำเข้าสู่
ระบบในการรับทุน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน               
กลุ่มดังกล่าวมีความรู้ ทักษะ เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตในการเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้                 
อีกท้ังยังพัฒนาทักษะนักเรียนด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนมีรายได้พิเศษจากการจำหน่ายสินค้า ปัจจุบันกระบวนการ
ดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีด้อยโอกาส และส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพ
สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3) สถานศึกษาดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการสร้างภูมิคุ้ มกัน              
การค้นหา การรักษา การเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาท่ี
เป็นระบบครบวงจร  พัฒนา/ส่งเสริมทักษะท่ีจำเป็นต่าง ๆ เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตได้
อย่างปลอดภัยจากยาเสพติด โดยการให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
พร้อมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมอบรม “บวรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” 
โดยการคัดเลือกนักเรียนเป็นแกนนำในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด เช่น ฟุตซอล 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศาลายา และให้ความรู้ผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและ
เสียงตามสาย 

4) งานคุณธรรมจัดทำโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างลึกซึ้งท้ังด้านเจตคติและทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม เริ่มต้ังแต่แรกเข้ามัธยมศึกษาปี                       
ท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผ่านโครงการการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน และหลังจากเข้า



๗๖ 

อบรมแล้วมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมสวดมนต์ในคาบคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตร
ประจำสัปดาห์ หรือตามโอกาสสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมบรรยายธรรมโดยพระธรรม ทูต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้                     
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างมีความสุข และกิจกรรมการเรียนธรรมศึกษาและสอบธรรมศึกษาทุกปี 

5) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนได้อย่างหลากหลายตามความสนใจ โดยมุ่งท่ีการส่งเสริมการเรียนรู้  เน้นองค์ความรู้ การเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัติจริง เน้นการพัฒนาทักษะ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้เรียน การเรียนรู้เพื่อชีวิต เป็นการพัฒนาทักษะ
ชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน เน้นการเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พึ่งพากันและกัน การเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงพัฒนาศักยภาพทางความคิด การตัดสินใจ 
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ผ่านการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี และ
ยุวกาชาด ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  การจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือวิสามัญ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์                 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ในทุกระดับช้ัน  
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านลูกเสือ-เนตรนารี ท้ังบุคลากรภายในและภายนอก การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การนำนักเรียนไปทัศนศึกษา และโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในและภายนอก 

6) สถานศึกษาต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ภายใต้คำว่า “จิตสาธารณะ” ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือในการทำประโยชน์               
เพื่อส่วนรวม ผ่านกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันวางแผนปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสา การเก็บขยะ การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนในวันสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดเป็นนิสัยใน
การสมัครใจทำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ (เทศบาล, อบต.) ในการทำความสะอาดห้องน้ำ ลานกิจกรรมของวัด หรือหน่วยงานภายนอก 

7) งานธนาคารโรงเรียนส่งเสริมความเป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม ปลูกฝังให้เยาวชนมีวินัยในการออม 
เรียนรู้หลักการบริหารและการบริการท่ีถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ รวมถึง
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ผ่านกิจกรรมรับฝาก -ถอนเงินออมทรัพย์ของนักเรียน                     
ทุกระดับช้ันต้ังแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 ทุกห้อง โดยแนะนำให้นักเรียนรู้จักหลักการออมเงิน โดยการวางแผนให้
นักเรียนเข้าใจหลักการออมเงิน    

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
 เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมสภานักเรียนกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 โครงการสภานักเรียน 
 ข้อมูลการเย่ียมบ้านนักเรียน 
 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
 แบบส่งต่อท่ีปรึกษา 
 โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ 
 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
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 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 รายงานการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 สถานท่ีในการประกอบการทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ 
 รูปท้ายแบบสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
 เล่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/รูปภาพ 
 เล่มสรุปกิจกรรมตามวันสำคัญ/รูปภาพ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด  
 โครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 
 แบบรายงานสรุปผลโครงการ การจัดกิจกรรม  
 เล่มรายงานดำเนินงานจัดกิจกรรม 
 สมุดบัญชี ปี 2553 – 2563 

 
ผลความสำเร็จ 

- คณะกรรมการนักเรียนสามารถดำเนินงานตามนโยบายและตามงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม 
กิจกรรมทุกกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

- สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนในเบ้ืองต้นได้ 
- นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
- นักเรียนทุกคนทราบถึงภัยของยาเสพติดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
- นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
- ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาลดลง 
- นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้ 
- นักเรียนเป็นผู้สืบทอดประเพณีทางศาสนาได้เป็นอย่างดี 
- ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
- ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมอาสา 
- ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 
- ผู้เรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองในด้านการเรียนและปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้        
- ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน       
- ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันในกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
- ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้นรายปี ทุกปี จากเริ่มดำเนินการปี 2553 – 2563 แสดงให้เห็นถึงผมสัมฤทธิ์ที่

นักเรียนเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ 

และประโยชน์ของภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ทำให้
เกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยท่ีจะร่วมแรงร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของไทยและท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไปในอนาคต  โดยมุ่งเน้น 

1) การพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดทักษะด้านการใช้และแสดงออกทางภาษาไทยท่ีถูกต้อง อีกท้ังตระหนักถึง
คุณค่าของภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นภาษาประจำชาติ  

2) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง ท่ีสร้างความสมดุลระหว่าง              
คนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  

3) ภูมิปัญญาไทยท่ีมีความเด่นชัดในเรื่องของการยอมรับนับถือและให้ความสำคัญแก่คน สังคม และ
ธรรมชาติ เช่น กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ยกย่องเชิดชูคนดี 

4) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ท่ีทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างชาติให้เป็น
ปึกแผ่น 

5) การนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม                
เป็นการใช้ภูมิปัญญาท่ีมีผลต่อนักเรียนในการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย  

การดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดผลกับนักเรียนในด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น 
1) กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ผู้บริหาร  
คณะครู นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  2) กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (พิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา) ครูและ
นักเรียนร่วมหล่อเทียนพรรษาและนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในเขตตำบลศาลายาในช่วงเทศกาล
วันเข้าพรรษา 3) กิจกรรมการเรียนธรรมศึกษาและสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) นักเรียนสมัครเรียน                 
ธรรมศึกษาและเข้าสอบธรรมสนามหลวง ช้ันธรรมศึกษาตรี  ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก นักเรียนท่ีสอบได้
ในแต่ละระดับช้ันจะได้รับใบประกาศนียบัตร  และนักเรียนท่ีสอบได้ธรรมศึกษาเอกจะได้รับทุนการศึกษาคนละ  
500 บาท  4) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม แนวปฏิบัติของโรงเรียนทุกปีการศึกษาจะนำนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เข้าค่ายคุณธรรม ณ  พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาท่ีถูกต้องและอบรมให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 5) กิจกรรมวันลอยกระทง นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ประวัตินางนพมาศ และร่วมกันทำกระทง  6) กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
เป็นประเพณี ท่ีดีงามของไทยท่ีนักเรียนทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเว ทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา                           
7) กิจกรรมวันกตัญญู ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส  โดยจัดพิธีบวงสรวงและทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์



๗๙ 

ท่าน  8) กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูท่ีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีแสดง
มุทิตาจิตแด่ครูท่ีเกษียณอายุราชการ  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ท่ีมีต่อครู  9) กิจกรรมน้องไหว้พี่ จะ
ปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้าในช่วงเวลาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยการไหว้ให้กับนักเรียน 
เป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ ต่อคุณครู ฝึกการมีสัมมาคารวะ ความนอบน้อม เพื่อ
นำไปสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ สวัสดี”  10) ชุมนุมมารยาทไทย นักเรียนในชุมนุมได้
ฝึกให้มีกิริยามารยาทท่ีงดงามเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่ต่อไป  11) โครงการวันรักษ์ภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
นักเรียนเกิดทักษะด้านการใช้ภาษาและแสดงออกทางภาษาไทยท่ีถูกต้อง เสริมสร้างความรู้ความสามารถเชิง
วิชาการ 12) กิจกรรมจิตอาสา เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริมความเด่นชัดในคุณลักษณะของสังคมไทย ท่ีมีความโอบ
อ้อมอารี มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การมีจิต
อาสาจึงเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิใจในความเป็นไทย สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในชุมชน
และสังคม 13) กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพและให้นักเรียนกล้าแสดงออก รักและช่ืนชม ภาคภูมิใจในนาฏศิลป์และ
ดนตรีไทยท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยท่ีนักเรียนควรอนุรักษ์ ปกป้อง สืบสาน และถ่ายทอด โดยการเข้า
ร่วมกิจกรรมการอบรมทางด้านนาฏศิลป์ และเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์มาให้ความรู้ ต่อยอดให้กับ
นักเรียนและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์และดนตรีไทย ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการอบรมพัฒนาทางด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยระดับจังหวัด
อีกด้วย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                                           
 แบบรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ   
 แบบรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ 
 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทย 
 หนังสือเชิญวิทยากร 
 เกียรติบัตร,  โล่รางวัล 
 คำส่ัง 
 ภาพถ่ายกิจกรรม 
 เอกสารเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน (วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน) /เว็ปไซต์โรงเรียน 
ผลความสำเร็จ 
- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม ท้ังด้านพฤติกรรม จิตใจและสติปัญญา  

โดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักการของศาสนาส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีศีลธรรม 
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จริยธรรมและคุณธรรม รู้จักกระทำความดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความรู้จักรับผิดชอบช่ัวดี การกระทำ
ในขอบเขตอันเหมาะสม 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย ด้วยกิจกรรมประเพณีและ 
วันสำคัญของไทย กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนการปลูกฝังให้มี                      
ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้ ผู้เรียนมีจิตสำนึก                 
ความเป็นไทยด้านสถาบันชาติและความสำนึกความเป็นชาติไทย รัก หวงแหน ช่ืนชม ภาคภูมิใจ   
และอนุรักษ์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย   

- นักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม รวมท้ัง
สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลอย่าง
หลากหลาย 

 
2.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยความรัก 

ความสามัคคี และให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท่ีแตกต่างด้วยความเต็มใจ รวมท้ัง
ความสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย กฎกติกาต่าง ๆ ในสังคม ความสามารถในการรู้จักผู้อื่น 
และคิดคำนึงถึงคนรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกให้เกิดขึ้น อีกท้ัง
ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ และเพื่อคุ้มครองผู้เรียนไม่ให้ถูกลบหลู่
เกียรติ ช่ือเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งอัตลักษณ์หรือ
ตัวตนผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย ไม่ว่าผู้เรียนนั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทาง
เพศรูปแบบใด ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมคณะสี กิจกรรม
กีฬาสีภายใน “นาคาเกมส์” กิจกรรมกีฬาจตุรัตน์สามัคคี กิจกรรมกีฬาสามประสานสัมพันธ์ กิจกรรมลูกเสือและ
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
(วันเข้าพรรษา) กิจกรรมร่วมงานประเพณีในชุมชน (ช่วยกิจกรรมวัดไร่ขิง) กิจกรรมสอบธรรมศึกษา และกิจกรรม
วันคริสต์มาส 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 โครงการ 
 คำส่ังแต่งต้ัง 
 กำหนดการ 
 สูจิบัตรการแข่งขัน 
 หนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรม 
 ภาพถ่าย/วีดีทัศน์ 
 ประกาศผลสอบธรรมศึกษา 
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ผลความสำเร็จ 
 ผู้เรียนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยความรัก 
ความสามัคคี และให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท่ีแตกต่างด้วยความเต็มใจเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

2.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรได้รับการดูแลตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

สามารถป้องกันการเจ็บป่วยและรักษาได้ทันท่วงที จากผลการตรวจสุขภาพ มีนักเรียนจำนวน 76 คน มีภาวะ
โลหิตจาง ทางงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลพุทธมณฑลจัดทำโครงการป้องกันดูแล และรักษาภาวะ
โลหิตจางและภาวะขาดธาตุเหล็กในนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยการอบรมให้ความรู้นักเรียนท่ีมีภาวะโลหิต
จาง และแจกจ่ายวิตามินบำรุงโลหิตและเสริมธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายวิตามินให้กับนักเรียนหญิง
รับประทานสัปดาห์ละ 1 เม็ด เพื่อบำรุงโลหิต หากมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือมีภาวะอ้วน ก็จะมีกิจกรรมให้
ออกกำลังกาย ให้ความรู้ด้านโภชนาการและควบคุมอาหาร รวมถึงการแข่งขันการลดน้ำหนักจนได้เกณฑ์มากท่ีสุด
จะได้รับรางวัลจากฝ่ายส่งเสริมสุขภาพกับงานอนามัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
- ภาพกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพในแต่ละกิจกรรม 
- แฟ้มตรวจสุขภาพประจำปี 
- แบบรายงานนักเรียนท่ีมีภาวะอ้วน ภาพกิจกรรมการออกกำลังกาย 
- แบบรายงานนักเรียนท่ีมีภาวะซีด (โลหิตจาง) ภาพกิจกรรมเสริมธาตุเหล็ก 
ผลความสำเร็จ 
- นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม เหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
- หลังจากท่ีนักเรียนได้รับวิตามินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน พบว่า ไม่พบนักเรียนท่ีมีภาวะโลหิต

จางในนักเรียนท้ัง 76 คน 
- ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายพบว่า นักเรียนมีสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน ทำ
ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี นาฏศิลป์ กีฬา ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับภูมิภาค 
นอกจากนี้ครูท่ีปรึกษาให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนจนสามารถแก้ไขปัญหา และ
ช่วยเหลือนักเรียนในเบ้ืองต้นได้ อีกท้ังนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
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ความสุข ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยโรงเรียนได้นำกระบวนการลูกเสือมาใช้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้เป็นไปตาม NAKA MODEL 

3.2  จุดท่ีควรพัฒนา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ และเร่งส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีผล
การทดสอบระดับชาติท่ีมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในทุกรายวิชา  

3.3  แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
3.3.1 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
3.3.2 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปใช้

และมีการเผยแพร่ 
3.3.3 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
3.3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ    

ในระดับท่ีสูงขึ้น การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับประเทศ 
3.3.5 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ  
3.3.6 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยบูรณาการและสอดแทรกใน

เนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ และดำเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนได้ใช้รูปแบบการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ี
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผน 4 ปี) 
 แผนปฏิบัติการประจำปี 
 เอกสารการแบ่งส่วนราชการ 
 วารสารโรงเรียน 
ผลความสำเร็จ 

 โรงเรียนมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา   
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนานักเรี ยน                            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วน นำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยการดำเนินการ
อย่างเป็นระบบ และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นนักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รับทราบและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับ             
ความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ
สถานศึกษาใกล้เคียงท่ีให้การสนับสนุน ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยใช้
หลักการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สามารถบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผน
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

อีกท้ังโรงเรียนมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบ
การนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผน 4 ปี) 
 แผนปฏิบัติการประจำปี 
 รายงานระบบการช่วยเหลือนักเรียน 
 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 รายงานการนิเทศภายใน 
 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
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 สารสนเทศโรงเรียน  
ผลความสำเร็จ 

 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนานักเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของโรงเรียนท่ีวางไว้ การบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนจนประสบความสำเร็จ ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนพัฒนาสูงขึ้น สถานศึกษามีการจัดการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้าง องค์ประกอบ

ของหลักสูตรครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน รวมท้ังจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ตามหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงบริบทของนักเรียน ท้องถิ่น และชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ โดย
เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และนำสู่การปฏิบัติโดยครูเป็นผู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ลำดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ท้ังรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่าง
เหมาะสม  มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ 
ค่ายภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  นาฎศิลป์ และกีฬา กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการต่าง ๆ ฯลฯ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิ เวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมถ์

พุทธศักราช 2561 และหลักสูตรกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 แบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
 รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์/การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 ร่องรอยการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
ผลความสำเร็จ 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดกระบวนการการเรียนการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
ตามจุดหมายของหลักสูตร ทำให้นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 96.95 

 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยกระบวนการท่ี
หลากหลายโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  

สถานศึกษายังมีการส่งเสริมข้าราชการครูในการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2562 
ได้วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 5 คน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 คน และครูท่ีได้รับรางวัลประเภท 
ครูดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจำปี 2563 ท่ีเกิดจากผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 12 คน และนอกจากนี้ข้าราชการครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรในด้านต่าง ๆ 
จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากจำนวนข้าราชการครูท้ังหมด เช่น วิทยากรด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานภายนอก และได้มีการส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้โดยการจัดกิจกรรม PLC การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในรูปแบบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 ครูท่ีได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ จำนวน 5 คน ในปีการศึกษา 2562  
 ครูท่ีได้รับการเล่ือนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 คน ในปีการศึกษา 2562   
 ครูท่ีได้รับรางวัลครูดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจำปี 2563     

จำนวน 12 คน 
ผลความสำเร็จ 
ผลจากการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพทำให้ครูพัฒนา                 

การจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีดีขึ้น รวมถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ท่ีสูงขึ้น และการท่ีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ จึงส่งผลในการสร้างครูท่ีมี         
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับการศึกษาหรือการพัฒนาตนเอง 
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2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้                   

มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ รวมท้ังมีการจัดสภาพสังคมท่ีดีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
และได้มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ 
 โครงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
 สรุปผลโครงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 สรุปผลการให้บริการสถานท่ีแก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
 รูปภาพอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ผลความสำเร็จ 
โรงเรียนมีแผนการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้ใฝ่เรียนรู้  มีแผนการจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

และจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามภารกิจการบริหาร ดังนี้ 
1) กลุ่มบริหารวิชาการ เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนได้นำโปรแกรม SGS มาแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ต่อ
นักเรียนและผู้ปกครองในการดูผลการเรียน มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนโดยใช้โปรแกรม DMC มีการจัดทำวิจัยใน
ช้ันเรียน การนิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

2) กลุ่มบริหารงานบุคคล เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร ข้อมูลของครูโดยใช้โปรแกรม 
EMIS ในการบันทึกข้อมูล อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อ การพัฒนาวิชาชีพ เป็นต้น ในด้านงาน
กิจการนักเรียน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน การวัดผลประเมินผล 
(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงปรสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถิติการ
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มาเรียน) โดยโปรแกรม SGS ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SDQ ข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนผ่านระบบ
การบันทึกผลออนไลน์ (Google DOC) 

3) กลุ่มบริหารงบประมาณ เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านแผนและงบประมาณ การดำเนินงาน
ตามแผน รายการการเบิก-จ่ายหรือใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างใช้ระบบ e-GP การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การ
จัดทำบัญชี รายงานประจำปี เป็นต้น 

4) กลุ่มบริหารบริหารท่ัวไป เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานบริหารท่ัวไป ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาคาร สถานท่ีส่ิงอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ข้อมูลระบบสารบรรณด้วยโปรแกรม my-office เป็นต้น 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 แผนปฏิบัติการ 
 สรุปโครงการ/กิจกรรม 
 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SDQ 
 แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 
 รายงานระบบการช่วยเหลือนักเรียน 
 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 รายงานการนิเทศภายใน 
 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
 สารสนเทศโรงเรียน 
ผลความสำเร็จ 

ผลจากการท่ีโรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน ทำให้นักเรียนและบุคลากรได้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
สะดวกรวดเร็ว 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ทำให้การดำเนินงานมี                      
ความต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความปลอดภัย สวยงาม               
มีชุมชนและหน่วยงานภายนอกขอเข้าใช้สถานท่ี 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ควรดำเนินการ
เช่ือมโยงกับท้องถิ่นมากขึ้น โดยการเชิญวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับนักเรียนมากขึ้น 
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3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
3.3.1 จัดทำโมเดลในการบริหารงานท้ังระบบ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัย

ดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
3.3.2 ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
3.3.3 จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
3.3.4 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพให้ได้รับ

โอกาส ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ดี 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา
หลักสูตรให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น                
การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ด าเนินการตรวจสอบ                   
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วม
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และจัดบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานรายงานวิจัยในช้ันเรียน               
ปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิ เวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  

พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรม 

แนะแนว กิจกรรมทัศนศึกษา 
 บันทึกการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
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 รายงานวิจัยในช้ันเรียน  
 เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 เกียรติบัตร ภาพถ่าย กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา 2562  
 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  
 กิจกรรมทัศนศึกษา สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลความสำเร็จ 
ครูเป็นผู้ฝึกซ้อมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น การเข้า

ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการสอบ 
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้ง ท่ี 12 (MWIT Square XII) กีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ระดับประเทศ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส์” 

 
2.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
ครูผู้สอนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน ทุกห้องเรียน โรงเรียนใช้ส่ือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะวิชา มีการจัดแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนเพื่อให้บริการกับนักเรียน ครูนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีการเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยให้ความรู้ในกิจกรรมสร้างอาชีพตามโครงการ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิ เศษ และพระสงฆ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 รายงานผลการใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
 รายงานวิจัยในช้ันเรียน  
 ภาพถ่ายกิจกรรม 
ผลความสำเร็จ 
ครูและนักเรียนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัด 

การเรียนรู้ท่ีนำส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบหรือประเมินผลด้วย Google form 
การตอบคำถามระหว่างจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Kahoot Plickers 
Quizizz เป็นต้น อีกท้ังครูมีการผลิตส่ือนวัตกรรมการสอนหรือใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการสร้าง
เว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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2.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
การจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ ซึ่งครูจะร่วมกับนักเรียนวางแผนจัดการภายในห้องเรียน 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองสมรรถนะของนักเรียน 5 
สมรรถนะ คือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการส่ือสาร ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะ
การใช้ชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน อีกท้ังยังร่วมกับครูในการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด และให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- ผลการประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
- ผลการทำความสะอาดห้องเรียนโดยสภานักเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนของครู 
- ภาพถ่ายห้องเรียน 
ผลความสำเร็จ 
การจัดบรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวก ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ห้องเรียนและสภาพแวดล้อม                 

มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีสมรรถนะครบท้ัง 5 สมรรถนะ คือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี ทักษะการส่ือสาร ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน อีกท้ังมีส่วนร่วมในการคิด 
การลงมือทำ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นักเรียน ครู และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
 

2.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
จากบริบทโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีกระบวนการตรวจสอบ

และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูมีการศึกษาและวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน                   
เป็นสำคัญ ครูรู้จักผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมตามแบบประเมิน
พฤติกรรมในเด็ก (SDQ) ทำให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ช่วยเหลือคัดกรองปัญหา โดยมีการวิเคราะห์และประเมิน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทำให้ทราบความแตกต่างและข้อจำกัดของผู้เรียน ทำให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาใช้วิธีการวัด
และประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อรู้จักผู้เรียนด้านการเรียน โดยครูได้จัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัด                 
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำผลการประเมินมาจัดทำรายงานวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียน  
การสอน และแก้ปัญหาผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นและประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อใน
อนาคต มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ท่ีเหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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1) ขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียน  
- ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
- ประชุมวางแผนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- จัดทำโครงสร้างรายวิชาและการวัดผลประเมินผล 
- ช้ีแจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ 

เครื่องมือ ภาระงาน เกณฑ์ คะแนน ตามแผนการประเมินท่ีกำหนดไว ้
- วัดและประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน 
- วัดทดสอบก่อนเรียนและประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน โดยประเมินผู้เรียน

จากสภาพจริง ดังนี้ 
▪ วัดและประเมินความสำเร็จหลังเรียนเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 
▪ การสอบกลางภาคและปลายภาค 

- การจัดการทดสอบต่าง ๆ เช่น Pre O-NET, การวัดความรู้จากข้อสอบ                
มาตรฐานกลาง (NT), การสอบวัดความรู้ PISA    

2) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้เรียนและผู้ปกครองได้รับการแจ้งผลการเรียนเป็นระยะ 
- ครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามการเรียนการสอนร่วมกัน 
- ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการปรับปรุงผลการเรียนได้ 
- ครูผู้สอนบันทึกผลหลังการสอน 
- ครูผู้สอนจัดทำรายงานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย นิเทศติดตามการสอน 
- นำผลการนิเทศติดตามไปส่งเสริม พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์ข้อสอบของครูผู้สอน 
 แบบนิเทศการสอนของครูผู้สอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
 เอกสารการวัดและประเมินผล ปพ.๕ 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลความสำเร็จ 
ครูมีข้อสอบท่ีมีมาตรฐานและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวช้ีวัดตามหลักสูตร                   

มีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีข้อมูลย้อนกลับ  
ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ อีกท้ังมีรายงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีเกิดจากการสำรวจปัญหาของผู้เรียนและ
นำมาแก้ไขพัฒนาผู้เรียน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูมีรายงานวิจัยในช้ันเรียนคิดเป็น              
ร้อยละ ๑๐๐ 
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2.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดต้ังกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  (PLC) มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะครู

เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ติดตามประเมินผลสะท้อนกลับท่ีครูได้พัฒนา และปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อผู้เรียน ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มมากขึ้น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รับฟัง                  
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ข้อเสนอแนะ มุมมองท่ีแตกต่าง สร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย รวมท้ัง                   
มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นนำไปสู่การแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- รายงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
ผลความสำเร็จ 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จากการเข้ากลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพครู ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
1.1 จุดเด่น 

 ครูมี ศักยภาพมีความต้ังใจ มุ่ งมั่นในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้                        
ท่ีเน้นทักษะ กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ให้นักเรียน                
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานท้ังต่อตนเองและโรงเรียน  

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรเพิ่มกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไปเผยแพร่หรือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย 

3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
3.3.1 ส่งเสริมการผลิตและใช้ส่ือรวมถึงงานวิจัยในช้ันเรียน 
3.3.2 พัฒนากระบวนการ PLC โดยจัดให้มีการแรกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
3.3.3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการตอ้งการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนว
ทางการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของนักเรียน 
       โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการท่ี
หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
ผู้เรียน ทำให้ ผู้เรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ 
เทคโน โลยี  น าฏ ศิลป์  กีฬ า ในระ ดับ เขตพื้ น ท่ี
การศึกษาและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ครท่ีูปรึกษาให้                 
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
นักเรียนจนสามารถแก้ ไขปัญหาและช่วยเหลือ
นักเรียนในเบื้องต้นได้ อีกท้ังนักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยโรงเรียนได้นำกระบวนการลูกเสือมาใช้เพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้เป็นไป
ตาม NAKA MODEL 

คุณภาพของนักเรียน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนยังคงต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเร่งส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีผลการทดสอบระดับชาติท่ีมี
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในทุกรายวิชา  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง

เป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และมีการติดตามตรวจสอบ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ

นักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ควร
ดำเนินการเช่ือมโยงกับท้องถิ่นมากขึ้น โดยการเชิญ
วิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับ
นักเรียนมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง            
ทำให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ             
มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
มีความปลอดภัย สวยงาม มีชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกขอเข้าใช้สถานท่ี 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน 
เป็นสำคัญ 

ครูมี ศักยภาพมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้                       
เน้นทักษะ กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้
วิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียน                
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานท้ังต่อตนเองและ
โรงเรียน 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นนักเรียน 
เป็นสำคัญ 
         โรงเรียนควรเพิ่มกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไป
เผยแพร่หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในระดับกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1) พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน              

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
2) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม การนำนวั ตกรรมไปใช้และมี                  

การเผยแพร่ 
3) พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและ

สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
4) ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับประเทศ 
5) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและการ

ประกอบอาชีพ  
6) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยบูรณาการและสอดแทรกในเนื้อหาทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
7) จัดทำโมเดลในการบริหารงานท้ังระบบ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัยดำเนินงานตาม

กระบวนการ PDCA 
8) ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
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9) จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
10) สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพให้ได้รับโอกาส ได้รับการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
11) ส่งเสริมการผลิตและใช้ส่ือรวมถึงงานวิจัยในช้ันเรียน 
12) พัฒนากระบวนการ PLC โดยจัดให้มีการแรกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
13) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เป็นไปตามรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยพัฒนาท้ังทางด้าน
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารท่ัวไป ดังนี้ 

ด้านวิชาการ โรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียน
เป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้ส่ือรวมถึงงานวิจัยในช้ันเรียน  ใช้กระบวนการนิเทศ             
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาและสู่มาตรฐานสากล อีกท้ังส่งเสริมความสามารถและทักษะของนักเรียน
ในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

ด้านงานปกครองและบุคลากร โรงเรียนมีในการส่งเสริมและพัฒนาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
(Praticipative  Managment) มีการเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ  พัฒนากระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ นอกจากนี้มีแนวทางใน
การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยการบูรณาการ
และสอดแทรกในเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามลักษณะของ NAKA MODEL 

ด้านงบประมาณ มีแนวทางจัดสรร ส่งเสริมงบประมาณตามการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(PBB) เพื่อให้อย่างพอเพียงตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ            
ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป โดยคำนึกถึง 

ด้านอาคารสถานท่ี มีการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
มีความปลอดภัย รวมท้ังมีการจัดสภาพสังคมท่ีดีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ัวถึงทุกคน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกในด้านงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

 

  



๙๖ 

ส่วนที่ 4 
การปฏบิัตทิี่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น) 

 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นท่ี (C1) 
 
ชื่อผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices) 
การจัดกิจกรรมตามกระบวนการลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชน 
คำสำคัญ  กระบวนการลูกเสือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์    ประจำปีการศึกษา  2562 

1. บทนำ 
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต 

 ภาวะการณ์ในปัจจุบันโลกเกิดการเปล่ียนแปลงและเช่ือมโยงกันมากยิ่งขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก่อให้เกิดนวัตกรรม อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อเศรษฐกิจ
การเมือง ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิต ความสะดวกรวดเร็วของเทคโนโลยี อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาจึงเป็นส่ิงสำคัญใน
การเป็นภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตให้แก่ผู้เรียนให้รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาในอนาคต  
 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง เหมะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ ท่ีจะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย ท้ังยังสร้าง             
ความสมดุลและความกลมกลืนของการพัฒนาด้านต่าง ๆ การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมีการปรับเปล่ียนให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง คุณลักษณะของนักเรียนในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นผู้ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาพุทธศักราช 2542 แล้ว  นักเรียนจะต้องมีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ทักษะการเรียนรู้จึงครอบคลุมท้ังด้านวิชาการ 
วิชาชีพ วิชาชีวิต สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และทักษะด้านพหุ
ปัญญา 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ–เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาของชาติท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามมาตรฐาน                   
การเรียนรู้ของกิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีสร้างเสริมทักษะชีวิต 
มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความเพียบพร้อมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นระเบียบวินัย เป็น
กระบวนการพัฒนาเยาวชนท่ีเป็นท่ียอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพของคนในชาติทุกระดับ ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคม อาจกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนวิชาลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งท่ีทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีการพัฒนาตนเอง ชุมชน ช่วยเหลือ 
สังคม และประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของ                 
การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และ
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า โดยการพัฒนาการเรียนการสอน อีกท้ังโรงเรียน
ได้นำหลักสูตรลูกเสือเข้ามาช่วยสร้างเสริมทักษะชีวิต สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้าง
ค่านิยมของไทย 12 ประการ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคน “ดี เก่ง และมีความสุข”   
 
 สภาพท่ัวไป 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ลูกเสือของโรงเรียน มีการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และจัดการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 
มีการคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารีเข้ามาเป็นลูกเสือกองร้อยพิเศษของโรงเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
นอกจากนี้โรงเรียนมีความพร้อมของสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นศูนย์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของจังหวัดนครปฐม เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอก มีการขอเข้าใช้สถานท่ี เพื่อจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีกท้ังบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีวุฒิทางลูกเสือมี
ความรู้ความสามารถในกิจกรรมลูกเสือและกระบวนการลูกเสือ โรงเรียนได้รับรางวัลรางวัลความสำเร็จ อาทิ 

 ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 ปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-
เนตรนารี จังหวัดนครปฐม 

 ปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดการค่ายพักแรม ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ 1 การสร้างอุปกรณ์ เพื่ อให้บริการ ในการแข่ง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จากการดำเนินงานข้างต้น ทำให้โรงเรียนได้นำกระบวนการลูกเสือมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ โดย
นำกระบวนการลูกเสือมาใช้พัฒนานักเรียนท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี มี                    
ความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ท้ังนี้เพื่อความสงบสุขและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติลูกเสือ 
 
 ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

โรงเรียนได้นำจัดการเรียนการสอนในวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             
โดยกระบวนการลูกเสือเข้ามาช่วยสร้างเสริมทักษะชีวิตและสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างสนุก เป็นบุคคลท่ีมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต                    
มีเกียรติ เช่ือถือได้ และประการสำคัญ คือ การรู้จักหน้าท่ี รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณ ด้วยการเป็นลูกท่ีดีและลูก



๙๘ 

ศิษย์ท่ีดี ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความสุขในการเรียนรู้ และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
สถานภาพของนักเรียน 

การดำเนินของโรงเรียนภายใต้การดำเนินงานแบบ NAKA MODEL ซึ่งเป็นลักษณะเด่นท่ีได้จาก
กระบวนการลูกเสือ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. N (Nature) ธรรมชาติ : ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ ตามความถนัดและ
ความสนใจ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. A (Adventure) การผจญภัย : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ การฝึก การปฏิบัติด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการลูกเสือ  

3. K (Knowledge) องค์ความรู้  : ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. A (Attitude) ทัศนคติ  : ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีและถูกต้องต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
5. M (Moral) จริยธรรม  : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมหลักของ                

คนไทย 12 ประการ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติศาสนกิจ
ด้วยความจริงใจและมีจิตอาสา 

6. O (Opportunity) โอกาส  : ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้พัฒนาตนเองท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชา
ชีวิต 

7. D (Democracy) ประชาธิปไตย  : ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย เคารพกฎระเบียบ
ผ่านกระบวนการกลุ่ม เป็น ผู้นำและผู้ตามท่ีดี สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนสันติภาพ ความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน 

8. E (Efficiency) ประสิทธิภาพ  : ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 
9. L (Life skills) ทักษะชีวิต : ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีต้องเผชิญใน

ชีวิตประจำวันได้ 
 

 วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางท่ีเป็นเลิศ 
1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ - เนตรนารีด้วยกระบวนการลูกเสือ 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือ - เนตรนารีด้วยกระบวนการลูกเสือ 

 
 เป้าหมาย 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์                  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

2) ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์                  
ผ่านการทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ร้อยละ ๘๐ 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) ลูกเสือ-เนตรนารี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับ NAKA MODEL 
2) ลูกเสือ-เนตรนารี มีทักษะชีวิต  



๙๙ 

 
2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏบิัติที่เป็นเลิศ 

ขั้นที่ 1 ด้านการวางแผน (Plan) 
 ประชุมวางแผน 
 วางแผนกิจกรรม 
 จัดเตรียมทรัพยากร 

ขั้นที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
 สำรวจคุณวุฒิทางการลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียน 
 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนได้รับการพัฒนาคุณวุฒิทาง

ลูกเสือ โดยได้รับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อน(wood badge)(W.B.) เป็นอย่างน้อย 
 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้สอดคล้องตาม

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
 บูรณาการกระบวนการลูกเสือเข้ากับทุกกลุ่มวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมท่ี

สอคล้องกับ NAKA MODEL 
ขั้นที่ 3 ด้านการตรวจสอบ (Check) 

 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางการดำเนินการ 
 กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและโครงการให้ดำเนินการไป 

ขั้นที่ 4 ด้านการปรับปรุง (Action) 
 นำผลการดำเนินการมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 
3. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 
ระบุผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดท่ีกำหนดท้ังเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ 

1) ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์                  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

2) ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์                  
ผ่านการทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ร้อยละ 100 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

เมื่อดำเนินการตามข้ันตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัยและเคารพกฎในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
2) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในการนำกระบวนการลูกเสือไปพัฒนาผู้เรียนให้ เป็น ผู้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี 
มีจิตอาสา สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีทักษะชีวิตและทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

3) ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและชุมชนโดยรอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สถานท่ี
ศึกษาดูงานให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานอืน่ ๆ 

 



๑๐๐ 

๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1) ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและพัฒนาสถานท่ีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
2) บุคลากรมีการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3) สถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม 
4) หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนและยอมรับในประสิทธิภาพของบุคลากรและสถานท่ี 
5) การวางแผนท่ีดี มีการจัดทำแผนงานของโครงการล่วงหน้าหรือมีการนำเครื่องมือ Plan, Do, Check, 

Action มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
6) การส่ือสารท่ีเหมาะสม ผู้เรียนและข้าราชการครูให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีความ

สามัคคีและมีความเข้มแข็ง 
 

๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
1) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2) พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
3) พัฒนาสถานท่ีให้มีความทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น 
4) สนับสนุนกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ท้ังส่ิงอำนวยความสะดวกและบุคลากร 

 
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

1) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันกิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ได้เป็นตัวแทนของเขต เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดท่ี
องค์พระปฐมเจดีย์ ปี ๒๕๕๙ 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  - เนตรนารี 
จังหวัดนครปฐม  วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดการค่ายพักแรม ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ปี ๒๕๖๒ 

4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ในการแข่งศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ปี ๒๕๖๒ 

5) บุคลากรในโรงเรียนร่วมเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้และการจัดกิจกรรม ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

6) โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของจังหวัดนครปฐม 
7) โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชาติ 
8) โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานทีจัดการแข่งขันของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของจังหวัด

นครปฐม 
9) โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเครื่องส่งอุปกรณ์ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ 
10) โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังทางด้านวิทยากรและสถานท่ี 



๑๐๑ 

11) โรงเรียนเป็นสถานท่ีในการจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
7. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ช้ินงาน ฯลฯ) 

1) คำส่ัง 
2) วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
3) ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



๑๐๒ 

ภาคผนวก 
 

• คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
• คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
• มาตรฐานสถานศึกษา / ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
• รางวัลด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
• ภาพถ่ายกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 



๑ 
 

 
 
    
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ที่  ๘๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕62 

------------------ 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น เพื่อให้การดำเนินการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที ่

อำนวยการวางแผนการดําเนินการให้คําปรึกษา กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ นิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมิน เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ให้เป็นไปด้วย                   
ความเรียบรอ้ย บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

๑. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล   แตงอ่อน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพิชิต   ส่ำประเสริฐ    กรรมการ 
๔. นางสาวจฑุารัตน ์  สายอรุณ  กรรมการ 
๕. นายเอกราช   อยู่ฤกษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวสุทธญา  นิศากร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีหนา้ที่  
- นัดหมายประชุม วางแผน เพื่อวิเคราะห์คำอธิบาย ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ และ

วิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล ตามเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” 
- ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หาเครื่องมือเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการ

 ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการเขียน
รายงาน 
- ผู้ประสานงานรวบรวมเอกสารจากหัวหนา้และผู้ช่วย เพื่อสรุปเป็นรายงานของแต่ละมาตรฐาน 
- หัวหน้าและผู้ช่วยเขียนรายงานตามรูปแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                

เขต ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

/ คณะกรรมการดำเนินงาน.... 
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คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน     

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  คณะผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 
          นางจีรวรรณ  วรยศ    ผู้ประสานงาน 

1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
1. นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณ   หัวหน้า 
2. นายวิศิษฐ์  มีศร ี    ผู้ช่วย 
3. นางสาวฐิติรัตน์  จันทร์อำพร   ผู้ช่วย 
4. นางสาวนันทนา พิสินนาวงษ์    ผู้ช่วย 
5. นายทรรศนัย  ศรีสุภักดิ ์   ผู้ช่วย 
6. นางปทิตตา  สาทรกิจ    ผู้ช่วย 
7. นางปุณยานุช             ใจงาม    ผู้ช่วย 
8. นางชนชญา  สังข์พญา   ผู้ช่วย 
9. นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษา    ผู้ช่วย 
10. นางสาวทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ   ผู้ช่วย 
11. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะ    ผู้ช่วย 
12. นายพศิน  กิตติศรี     ผู้ช่วย 
13. นางวีรยา  สงวนพวก   ผู้ช่วย 
14. นางสาวเกศกนก วิชัย    ผู้ช่วย 
15. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ผู้ช่วย  
16. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ   ผู้ช่วย  
17. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์   ผู้ช่วย  

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน                    
ความคิดเหน็ และแก้ปัญหา 

1. นางปทิตตา  อากาศฤกษ์   หัวหน้า 
2. นางสุรัสวด ี  เภารัศมี    ผู้ช่วย 
3. นางสาวเอื้องฟ้า เรืองผึ้ง    ผู้ช่วย 
4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์   ผู้ช่วย  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1. นางสาวดวงใจ  ไชยคุณ    หัวหน้า 
2. นางสาวโชษิตา  มะลิทอง   ผู้ช่วย 
3. นางสาวพัสตราภรณ์ บัญชรมาศพรรณ   ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุนิษา  อาจอ่อนศร ี   ผู้ช่วย 
5. นางสาวอุษา  ภิรมยร์ักษ ์   ผู้ช่วย 
6. นางปุณยานุช             ใจงาม    ผู้ช่วย 
7. นางสาววนิดา  เลี้ยงอำนวย   ผู้ช่วย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นายวีระพงษ์   วิชัย    หัวหน้า 
2. นางสว่างจิตต์  หิรัญสัจจาเลิศ   ผู้ช่วย 

 
/ นางสาวประภาพร... 
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3. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวร   ผู้ช่วย 
4. นายดวงอนุชา   บัวงาม    ผู้ช่วย 
5. นายศักด์ิณรงค ์ กาสินธุ์พิลา   ผู้ช่วย 
6. นายศิลชัย    ถาวร    ผู้ช่วย 
7. นางสาวพัสตราภรณ์ บัญชรมาศพรรณ   ผู้ช่วย 
8. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร)์ ผู้ช่วย  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1. นางจีรวรรณ  วรยศ    หัวหน้า 
2. นางสาวนฤมล  ศิริธานันท ์   ผู้ช่วย 
3. นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง    ผู้ช่วย 
4. นางสาวอุษา  ภิรมย์รักษ ์   ผู้ช่วย    

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1. นายฉัตรชัย  คะชา    หัวหน้า 
2. นายมนสั  พังจุนันท ์   ผู้ช่วย 
3. นางทรัพย ์  ถวิล    ผู้ช่วย 
4. นางณิชรัตน์  ทองธรรมชาติ   ผู้ช่วย 
5. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ผู้ช่วย  

1.2 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน คณะผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 
            นายสรุมิตร           ศรีเสนพิลา   ผู้ประสานงาน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1. นายสุรมิตร           ศรีเสนพิลา   หัวหน้า 
2. นางชนชญา  สังข์พญา   ผู้ช่วย 
3. นางสาวณฏัฐพัชร ฝัดค้า    ผู้ช่วย 
4. นายสมพร   เล็กจินดา   ผู้ช่วย 
5. นายคมกริช  น้อยจินดา   ผู้ช่วย 
6. นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา   ผู้ช่วย 
7. นายจุมพล  เนียมแสวง   ผู้ช่วย 
8. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะ    ผู้ช่วย 
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรญัญา  ขาวผ่อง    ผู้ช่วย 
10. นายปธานิน  สมบัติบริรักษ ์   ผู้ช่วย 
11. นายชรินทร   รุจิพูนพงศ์   ผู้ช่วย 
12. ครูที่ปรึกษา      ผู้ช่วย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1. นางจิรฐา  ธรรมรักษ์    หัวหน้า 
2. นางสาวอัญชลี  ล้อทนงศักด์ิ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวจันทพร  เมฆจันทร ์   ผู้ช่วย 
4. นายทรรศรัล  เผ่าพันธ์    ผู้ช่วย 
5. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ผู้ช่วย 
6. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ช่วย 

 
/ การยอมรับ... 
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3) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1. นายสุรมิตร            ศรีเสนพิลา   หัวหน้า 
2. นายวัชรินทร ์  แก้วดำรงค์   ผู้ช่วย 
3. นายแสวง  ทองปาน   ผู้ช่วย 
4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ผู้ช่วย 
5. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ช่วย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
1. นางทรัพย ์  ถวิล    หัวหน้า 
2. นายวรเทพ   กว้างสวาสดิ์   ผู้ช่วย 
3. นายเอกราช  อยู่ฤกษ ์    ผู้ช่วย 
4. นางสาวอาภรณ์ หุ่นสวัสดิ ์   ผู้ช่วย 
5. นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตร   ผู้ช่วย 
6. นายประเสริฐ  ดีเอ่ียม    ผู้ช่วย 
7. นางสาววิมลวรรณ เวชวิบูลย์   ผู้ช่วย 
8. นายสันติภาพ  อุปสิทธิ ์    ผู้ช่วย 
9. นางสาวภัทรภร          บุญทวีมิตร   ผู้ช่วย 
10. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ผู้ช่วย 
11. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ช่วย 
12. ครูที่ปรึกษาชุมนุม     ผู้ช่วย 

 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะผูร้ับผิดชอบ ประกอบด้วย 
           นางภัสสร   ทิมาศาสตร ์   ผู้ประสานงาน 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
1. นายเอกราช  อยู่ฤกษ ์    หัวหน้า 
2. นางสุนันท์  มีศร ี    ผู้ช่วย 
3. นางสาววาสนา  พวงแก้ว    ผู้ช่วย 
4. นางสาววีราวรรณ โฆษิตสุคต   ผู้ช่วย 

2) มีระบบริหารจดัการจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
1. นายสมเกียรต ิ  ฐานบัญชา   หัวหน้า 
2. นางสาวจุฑารัตน ์ สายอรุณ   ผู้ช่วย 
3. นายเอกราช  อยู่ฤกษ ์    ผู้ช่วย 
4. นายพิชิต  ส่ำประเสริฐ     ผู้ช่วย 
5. นางภัสสร  ทิมาศาสตร ์   ผู้ช่วย 
6. นางสาวศิริพร  ศรีสุข    ผู้ช่วย 
7. นางสาววรรณฉวี ศรีโยธา    ผู้ช่วย 

3) ดำเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ                   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. นางสาวปัทมา  โสภิตชาติ   หัวหน้า 
2. นางจีรวรรณ  วรยศ    ผู้ช่วย 
3. นางสาวอุษา  ภิรมย์รักษ ์   ผู้ช่วย 
4. นางสาวพรรณธิภา เซี่ยงฉิน    ผู้ชว่ย 

 
       / หัวหน้ากลุ่มสาระ... 



๕ 
 

 
 
 

5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    ผู้ช่วย 
6. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ผู้ช่วย 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1. นางบุญเรือน  นวลประเสริฐสุข   หัวหน้า 
2. นายรพีพัทร  แผ้วผา    ผู้ช่วย  
3. นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษา    ผู้ช่วย 
4. นางสิริพร  ฉิมพาล ี    ผู้ช่วย 
5. นางสาวศิรดา   ผลวารินทร ์   ผู้ช่วย 
6. นางสาวทิพวรรณ ปัสสาพันธ์   ผู้ช่วย 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
1. นายพิชิต  ส่ำประเสริฐ   หัวหน้า 
2. นางสาวจุรีรัตน์  ชัยวรวิทย์กุล   ผู้ช่วย 
3. นายดวงอนุชา   บัวงาม    ผู้ช่วย 
4. นางปุญยานุช  ใจงาม    ผู้ช่วย 
5. นางสาวดวงใจ  ไชยคุณ    ผู้ช่วย 
6. นายสมพร   เล็กจินดา   ผู้ช่วย 
7. นางพัชรพร  เผดิม    ผู้ช่วย 
8. นางสาวศุภกานต ์ พงษ์วิเศษ   ผู้ช่วย 
9. นางสาวเนตรภา ดิษเจริญ    ผู้ช่วย 
10. นางสาวสุดารัตน์  พูตา    ผู้ช่วย 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1. นายสิปป์แสง  สุขผล    หัวหน้า 
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มีรักษา    ผู้ช่วย 
3. นายดวงอนุชา   บัวงาม    ผู้ช่วย 
4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร)์ ผู้ชว่ย  

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั คณะกรรมการ ประกอบดว้ย 
           นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน    ผู้ประสานงาน 

1) จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได้ 
1. นางสาวพรรณธิภา เซี่ยงฉิน    หัวหน้า 
2. นางสาวอุษา  ภิรมย์รักษ ์   ผู้ชว่ย 
3. นางสาวขวัญชนก จักรแก้ว    ผู้ช่วย 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
1. นายวีระพงษ์   วิชัย    หัวหน้า 
2. นางสว่างจิตต์  หิรัญสัจจาเลิศ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวร   ผู้ช่วย 
4. นายดวงอนุชา   บัวงาม    ผู้ช่วย 
5. นายศักด์ิณรงค ์ กาสินธุ์พิลา   ผู้ช่วย 
6. นายศิลชัย    ถาวร    ผู้ช่วย 
7. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร)์ ผู้ช่วย  

 
/ มีการบริหารจัดการ... 

 







 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ลงวันท่ี 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

  





เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน                                                     (ภาพรวม) ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  ดี 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา  
ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดี 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  ดี 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                              (ภาพรวม) ดีเลิศ 
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
ดี 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  ดีเลิศ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     (ภาพรวม) ดี 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดี 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ดีเลิศ 
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดี 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้  
ดี 

 

  





 

 

 

 



 

 



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๔๐๗/๒๕๖๒

เด็กชายชยณัฐ  กลิ่นนิ่มนวล
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๔๐๐/๒๕๖๒

เด็กชายธนภูมิ  รวดชัยภูมิ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๓๙๖/๒๕๖๒

เด็กชายพณิช  ศิริโสภา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๔๑๔/๒๕๖๒

เด็กชายภูมินทร์  บุญจันทร์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๔๐๔/๒๕๖๒

เด็กชายวงศธร  คำเจียง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๔๐๒/๒๕๖๒

เด็กชายวริทธิ์ธร  ดีเอี่ยม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๔๑๕/๒๕๖๒

เด็กชายศุภชัย  อินกลิ่นพันธุ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๓๙๘/๒๕๖๒

เด็กชายเจตนิพัทธิ์  เวชกุล
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-ค.๒๓๘๒/๒๕๖๒

นายคมกริช  น้อยจินดา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-ค.๒๑๓๖/๒๕๖๒

นายศักดิ์ณรงค์  กาสินธุ์พิลา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-ค.๒๑๓๕/๒๕๖๒

นายสมพร  เล็กจินดา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๓๘๒/๒๕๖๒

นายคำรณสินธุ์  ศรีเจริญ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๓๘๓/๒๕๖๒

นายจีรายุทธ  ศรีโฮง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๓๗๗/๒๕๖๒

นายธีรศักดิ์  เร็วไว
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๓๘๑/๒๕๖๒

นายปิติชนน์  เงินอาจ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๓๘๐/๒๕๖๒

นายศิริมงคล  จันทอง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-น.๓๓๗๕/๒๕๖๒

นายโชคชัย  ศรีรุ่งเรือง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-ค.๒๑๒๒/๒๕๖๒

นายคมกริช  น้อยจินดา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-ค.๒๓๘๑/๒๕๖๒

นายสมพร  เล็กจินดา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖

เลขที่ สพม.๙ นฐ.๒-ค.๒๑๒๓/๒๕๖๒

นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
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