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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 
 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ที่ตั้ง  เลขที่ ๑๖   ซอยโชติวัฒน์ ๑๘  ถนนประชาชื่น    
แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑        
โทรศัพท ์๐-๒๙๕๙๓๗๔๗  โทรสาร ๐-๒๙๕๙๓๗๕๑ อีเมล์ samsen–๒@hotmail.com เว็บไซต์ www.samsen2.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖   เนื้อที่  ๘  ไร่  ๑๒๗.๖๕  ตารางวา  
เขตพ้ืนที่บริการ   แขวงบางซื่อ   แขวงวงศ์สว่าง 

 
ตราประจ าโรงเรียน 

ตราประจ าโรงเรียน 
  ดวงประทีป  เหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียนภายในวงกลมมีปรัชญาของโรงเรียนเป็นภาษาบาลี และค าแปล
เขียนล้อมวงกลมรอบนอก  และชื่อโรงเรียนในแถบโบว์  ปลายพลิ้วรูปครึ่งวงกลมที่ส่วนล่างสุด 
พระประจ าโรงเรียน หลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
สีประจ าโรงเรียน ชมพู-เขียว 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นกัลปพฤกษ์ 
ปรัชญาประจ าโรงเรียน สทฺธา สาธุ ปติฏฺฐิตา “ความศรัทธาตั้งมั่นแล้ว  ยังประโยชน์ส าเร็จ” 
                
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

ปลายปีการศึกษา ๒๕๓๗  พระราชนันทาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย)   
เจ้าคณะพญาไท  เขตบางซ่ือ  มีความประสงค์บริจาคที่ดินจ านวน ๕ ไร่ (ราคาประมาณ  ๑๒๕  ล้านบาท)     
ตั้งอยู่ถนนประชาชื่น  ซอยโชติวัฒน์ ๑๘  สะพาน  ๙๙  ริมคลองเปรมประชากร  เพ่ือสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา  
โดยให้ นายชลอ  บุญก่อ  อาจารย์  ๓ ระดับ ๘  โรงเรียนนนทรีวิทยา ท าหน้าที่เลขานุการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในขณะนั้นเป็นผู้ประสานงานและเปิดด าเนินการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย          
ในปีการศึกษา  ๒๕๓๘    รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รุ่นแรก โดยใช้อาคารฝึกอบรมครู หน่วยศึกษานิเทศก์
เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราว 

วันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๓๘  พระราชนันทาจารย์  ได้มอบที่ดินเลขที่  ๑๕๓๔๒๘  จ านวน  ๕ ไร่  
ให้กรมสามัญศึกษา  นายบรรจง  พงษ์ศาสตร์  อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นผู้รับมอบโฉนดที่ดิน พร้อมทั้งก าหนด
อาคารเรียนแบบพิเศษ ๙ ชั้น ตามแบบของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ๓  และให้นามโรงเรียนว่า  
“ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย  ๒ ” 

วันที่  ๖  ตุลาคม ๒๕๓๘ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยร่วมกับศิษยานุศิษย์ 
ของพระราชนันทาจารย์จัดให้มีการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับโรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย ๒               
เงินที่ได้จากการท าบุญมาใช้ปรับพ้ืนที่ ถมดิน น าคนออกจากพ้ืนที่ทั้งหมด  ๔๓  ครอบครัว และเป็นค่าวัสดุ
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

อุปกรณ์การเรียนการสอน  เป็นจ านวนเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท (สองล้านห้าแสนบาท)  การประปานครหลวง
มอบดิน จ านวน  ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพ่ือถมที่เป็นจ านวนเงิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สี่ล้านบาท) 
  วันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๓๙  ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการและได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงอนุญาตให้ใช้ชื่ออาคารเรียนพิเศษว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  พร้อมทั้งให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 
๕๐ ปี ประดิษฐ์ที่อาคารเรียน ในการนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก    
เสด็จวางศิลาฤกษ์ในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙ 
  วันที ่๑๑ กันยายน  ๒๕๔๐  กรมสามัญศึกษา  โดยนายสมเชาว์   เกษประทุม รองอธิบดีกรมสามัญ
ศึกษา ผู้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา  ตามค าสั่งที่   ๔๘๓๔/๒๕๓๙  ลงวันที่  ๘ ตุลาคม  ๒๕๔๐  
จ้างบริษัทพรหมประกาศิตคอนสตรัคชั่น จ ากัด ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๙ ชั้น ๑ หลัง  ในวงเงิน   
๘๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบสี่ล้านสี่แสนบาท)    
  วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๔๐  พระราชนันทาจารย์   องค์อุปถัมภ์โรงเรียนได้มอบที่ดินส่วนตัว  
เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เพ่ิมอีก ๑๙๗  ตารางวา  คิดเป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท                  
(สิบสองล้านบาท)  ให้กรมสามัญศึกษา  นายสมานจิต  ภิรมย์รื่น รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้รับมอบ   
  วันที่  ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๔๐  นายกว้าง   รอบคอบ  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  รับมอบ
เงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบสองล้านบาท)  จากนายกมล  จันทิมา  ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล  เพ่ือก่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษก ใช้เป็นอาคารห้องสมุด และห้องพยาบาล  เพ่ือให้บริการนักเรียน
และประชาชนในพ้ืนที ่
  ปีการศึกษา  ๒๕๔๓    พระราชนันทาจารย์    ได้มอบที่ดินเพ่ิมเติมอีก   ๑๓    ตารางวา          

ปีการศึกษา ๒๕๔๗  โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๕ ชั้น จ านวน 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท(สามสิบล้านบาท)    วันที ่  ๒๓  มิถุนายน   ๒๕๔๗    พระราชนันทาจารย์องค์อุปถัมภ์โรงเรียน  
วางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์  ๕   ชั้น และมณฑปหลวงพ่อสัมฤทธิ์    พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน    

วันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๔๗  ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการเงินจ านวน  
๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท(สามสิบล้านบาท)    โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพ่ือสาธารณประโยชน์จาก
รายได้โดยการออกสลากพิเศษ กรมบัญชีกลาง   กระทรวงการคลัง  ส่งมอบเช็คธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน)  
สาขาย่อยกระทรวงการคลัง  เลขที่   CH.X ๒๘๙๔๕๓๓  ลงวันที่  ๒๖   ตุลาคม  ๒๕๔๗   ในการจัดซื้อที่ดิน
เพ่ิมอีก  ๓   ไร่  ๑๑๔.๙   ตารางวา เพ่ือสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์   โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร  เขตบางซ่ือ (ท่านชัชวาลย์  คงอุดม) ในการประสานติดต่อกับผู้บริหารระดับ
ต่าง ๆ  ของฝ่ายรัฐบาล 

วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗   คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อที่ดินโรงเรียน  ด าเนินการ
โอนที่ดินให้กับโรงเรียน ณ ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  (ปากคลองตลาด) 

วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๔๘   คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมฉลองและเปิดห้อง 
จริยธรรม ชั้น ๖ (ห้องคุณตาแรม  แย้มศิริ)   

วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๔๘  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมพิธีอัญเชิญหลวง
พ่อสัมฤทธิ์พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน และรูปหล่อหลวงปู่ (พระราชนันทาจารย์)  ประดิษฐานที่มณฑปและ
ร่วมฉลองมณฑปประจ าโรงเรียน 

วันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รับมอบอาคารเอนกประสงค์   ๕  ชั้น   พร้อมครุภัณฑ์   
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  วันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙  โรงเรียนเปิดศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และศูนย์ภาษาต่างประเทศ 
ชั้น  ๓  และ  ๔  ของอาคารเอนกประสงค์  ๕  ชั้น   
  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  พระราชทานชื่ออาคาร
เอนกประสงค์ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา บรมราชินีนาถ” และพระราชทานพระราชานุญาต  
ให้เชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๔๗  ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   
เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  
  นับตั้งแต่วันก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน (๒๕๕๕)  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒                 
มีผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด  ๗   ท่าน  คือ    

๑.   นายชลอ  บุญก่อ     ๒.  นางวิมวดี        ธรรมาธิคม    
๓.   นางสุรณี        ทศิธร     ๔.  นางจ านงค์         แจ่มจันทรวงษ์ 
๕.   นายบุญธรรม   พิมพาภรณ์   ๖.   นางจิรา       อ่อนไสว  
๗.   นายไชยา   กัญญาพันธุ์ 

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
         ๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ชื่อ-สกุล นายไชยา   กัญญาพันธุ์ 

โทรศัพท์  ๐-๒๙๕๙๓๗๔๗   ต่อ  ๑๐๑     E-mail kan_chaiya@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  2  ปี  ๗  เดือน 
 

๒.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
      ๒.๒.๑ ชื่อ-สกุล  นายมาลุต    ชาบ าเหน็จ   

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา    
รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ  โทรศัพท์ ๐-๒๙๕๙๓๗๔๗   ต่อ  ๑๒๙     

      ๒.๒.๒ ชื่อ-สกุล  นายอนันต์   วัฒนะวิทย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาบริหารการศึกษา 
รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล โทรศัพท์  ๐-๒๙๕๙๓๗๔๗  ต่อ ๑๐๒     
 



๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.๒.๓ ชื่อ-สกุล  นายกศุล    มีศิริ   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครศุาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาอุตสาหกรรมศิลป์  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   
รับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทรศัพท ์๐-๒๙๕๙๓๗๔๗   ต่อ  ๑๐๖      
 

๓.  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
                             ๓.๑ ชื่อ-สกุล นางสาวสุวรรณา อนุทรงศักดิ์ 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศิลปะศาสตร์บัณฑิต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
            โทรศัพท ์๐๘๗-๘๐๕-๙๙๒๒ E-mail suwannau@hotmail.com                                      
                             ๓.๒ ชื่อ-สกุล นางพรรณสรวง  นิธากร 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

 โทรศัพท ์๐๙๐-๙๙๗-๙๘๙๙ E-mail uma25011@hotmail.com 
      

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
           ๔.๑  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  ๑,๑๙๕  คน 
  ๔.๒  จ านวนนักเรียนในโรงเรยีนทั้งสิ้น    ๑,๖๘๑     คน 
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม. ๑ ๑๗๙ ๑๗๘ ๓๕๗ 
ม. ๒ ๑๗๖ ๑๗๖ ๓๕๒ 
ม. ๓ ๑๕๗ ๑๖๖ ๓๒๓ 
รวม ๕๑๒ ๕๒๐ ๑,๐๓๒ 
ม. ๔ ๑๐๘ ๑๐๗ ๒๑๕ 
ม. ๕ ๗๖ ๑๑๖ ๑๙๒ 
ม. ๖ ๑๐๖ ๑๓๖ ๒๔๒ 
รวม ๒๙๐ ๓๕๙ ๖๔๙ 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๘๐๒ ๘๗๙ ๑,๖๘๑ 
 
๔.๓  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๑,๓๖๒ คน  คิดเปน็ร้อยละ ๘๑.๐๓ 
๔.๔  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย    ๑,๕๐๗  คน   

คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๐ 
๔.๕  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   -   คน   คิดเป็นร้อยละ  -   
๔.๖  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ     -       คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
๔.๗  จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ    -   คน                คิดเป็นร้อยละ  -  
๔.๘  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ    -   คน  คิดเป็นร้อยละ  -   



๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๔.๙  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๒๖   คน   คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๔ 
  ๔.๑๐  สถิติการขาดเรียน/ปี        ๑๓๐   คน    คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๙ 
  ๔.๑๑  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น     -  คน    คิดเป็นร้อยละ -   

๔.๑๒  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
๑)   ม.๓  จ านวน    ๒๔๙     คน     คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๘๑ 
๒)   ม.๖  จ านวน    ๒๓๕ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๑๐ 

๔.๑๓  อัตราส่วนครปูระจ าการ : นักเรียน =  ๑  :  ๒๑        
๔.๑๔  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ ๑,๖๘๑ คน 
        คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  ๔.๑๕  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ๑,๖๓๙  คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๔ 

๔.๑๖  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๑,๖๒๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๑ 

๔.๑๗  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา ๑,๖๘๑ คน  
   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔.๑๘  จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างสม่ าเสมอ ๑,๖๘๑ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔.๑๙  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตร
 สถานศึกษา  ๑,๖๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๔.๒๐  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ 

   ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  ๑,๖๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๕. ข้อมูลครูและบุคลากร 
๕.๑  ครูประจ าการ    จ านวน     ๘๒      คน   แยกตามกลุ่มสาระได้ดังนี้ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง 

/วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมง
ที่ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑ น.ส. วิทยาภรณ ์ สุขสนธิวงศ ์ 47 22 คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. ผู้น าทาง 
การศึกษา 
และบรหิาร
การศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.4, ๕ 

 

14 

๒ นาง ประกายรัตน ์ ทองอยู่ 57 35 คร ู
ช านาญการ 

ศศ.บ. ภาษาไทยและ
วรรณคด ี

ภาษาไทย  
ม.4 

 

18 

๓ น.ส. ณรัชต ์ เช่ียวการปราบ 
 

52 28 คร ู
ช านาญการ 

คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.๒ 

15 

๔ นาย อรรจกร จันทร์ประดิษฐ ์
 

32 5 คร ู ศศ.บ. ภาษาไทย   

๕ นาง นริศรา ชิตรัตน์วงศ์กร 30 ๕ คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.๑, ๓ 

17 

๖ นาย อนนท์ ประสงคม์ณ ี 27 2 คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.๓, ๕ 

17 

๗ นาย ธนกฤต เส็งหู ้ 39 - ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.๑, ๒ 

24 

๘ น.ส. ปิยาพัชร ศักดิ์สิทธ์ิ 25 - ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.๓, ๖ 

20 

๙ นาย รัฐพล หนันกระโทก 25 - ครูผู้ช่วย คบ. (การศึกษา)
ภาษาไทย 

- - 

๑๐ น.ส. ปาริชาต จารุดลิกกุล 24 - ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย - - 

๑๑ น.ส. วิพุธ บางขาม 32 - ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย - - 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง 

/วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ชั่วโมง
ท่ีได้รับ 
การ

พัฒนา
/ปี 

๑ นาย ไพโรจน ์ สุขวิสัยพานิช 59 34 ปี 
10 

เดือน 

คร ู
ช านาญการ 

พิเศษ 

ศศ.ม. การสอน
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.2, 6 

60 

๒ น.ส. ปรมาภรณ ์ อนุพันธ ์ 47 25  ปี 
 

คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.3, 6 

35 

๓ นาย ทวีพงษ์ ประพันธ ์ 36 6 ปี 
 

คร ู ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.1, 4 

48 

๔ น.ส. กิรินญา ประกอบด ี 34 4 ปี 
 

คร ู ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.1, 3 

20 

๕ น.ส. กุณฑีรา อารีกุล 35 2 ปี 
 

ครูผู้ช่วย ค.ม. สถิติทาง 
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.1, 4 

30 

๖ น.ส. ชุตินันท ์ ปาละวงศ ์ 26 2 ปี 
 

ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  
ม.2, 5, 6 

28 

๗ น.ส. จิรฐา ตั้งสุข 45 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  
ม.2, 3 

28 

๘ น.ส. นราภรณ ์ บุญชื่น 26 2 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. สถิต ิ คณิตศาสตร์  
ม.4, 5 

20 

๙ น.ส. พรรษพร ภู่สุวรรณ ์ 45 1 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์   

๑๐  น.ส. จารุวรรณ บกสวัสดิ ์ 26 15 วัน ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอน
คณิตศาสตร ์

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง 

/วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอน
วิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมงท่ี
ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑ นาง ศิริมาศ ภูมาศ ๖๑ ๔๐ คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. เคมี/
เทคโนโลยีทาง 

การศึกษา 

วิทย์ฯ  
ม.๒,๓ 

๑๘ 

๒ น.ส. กนกพร จิตอักษร ๔๕ ๒๒ คร ู
ช านาญการ 

พิเศษ 

วท.ม. การศึกษา
วิทยาศาสตร ์

( เคมี) 

วิทย์ฯ 
ม.๒ 

เคมี ม.๔ 

๑๖ 

๓ น.ส. พัทธนันท์ มากบุญ ๓๔ ๑๐ คร ู
ช านาญการ 

ค.บ./
ค.ม. 

มัธยมศึกษา
ฟิสิกส์ : 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป/ 

วิธีวิทยาการ
วิจัยการศึกษา 

IS ม.๔ 
ฟิสิกส์ 
ม.๔, ๕ 

๑๖ 

๔ นาย ศราวุธ ทรัพย์อุดม ๓๑ ๗ คร ู วท.บ.
/ศศ.
ม. 

เคมี/
นวัตกรรม

หลักสตูรและ 
การจัดการ

เรียนรู ้

วิทย์ฯ 
ม.๓ 
เคมี  

ม.๔-๖ 
ฟิสิกส์ 
ม.๔ 

๒๔ 

๕ นาย ธนกร ธนอภิวัฒน ์ ๒๘ ๔ คร ู วท.บ. ชีวเคมี วิทย์ฯ 
ม.๑ 

ชีววิทยา  
ม.๔, ๖ 

๒๔ 

๖ น.ส. วิภาพร เรืองประทีป ๓๕ ๔ คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทย์ฯ 
ม.๑ 

๘ 

๗ น.ส. ชุดา ซื่อสกุล ๓๑ ๒ คร ู วท.บ. เทคโนโลยี
ผลิตกรรม
ชีวภาพ 

วิทย์ฯ 
ม.๒, ๓ 

๑๕ 

๘ น.ส. ภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร ๒๘ ๔ คร ู วท.บ.
/ 

กศ.ม. 

จุลชีววิทยา/ 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทย์ฯ  
ม.๒ 

ชีววิทยา  
ม.๕, ๖ 

๒๔ 

๙ น.ส. หยดเทียน ป้องทัพไทย ๒๘ ๑๑
เดือน 

ครูผู้ช่วย วท.บ. เคม ี วิทย์ฯ 
ม.๑,๒,๖ 
เคมี ม.๔ 

๓๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
 



๙ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง 

/วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอน
วิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมงท่ี
ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑๐ น.ส. กิตติพร พิมพ์จักร ๒๘ - ครูผู้ช่วย วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ 
ม.๕ 

วิทย์ฯ 
ทั่วไป ม.

๖ 

๒๔ 

๑๑ นาย ภูวนาถ คงแก้ว ๒๕  ครูผู้ช่วย กศ.บ. ชีววิทยา - - 
๑๒ น.ส. กัญชพร ภู่หม ี ๒๗ - ครูผู้ช่วย กศ.บ. เคม ี - - 



๑๐ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
 

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมงท่ี
ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑ น.ส. ปรางทอง สีแสง ๓๕ ๕ ปี คร ู ศษ.ม นวัตกรรม
หลักสตูรและ
การจัดการ

เรียนรู ้

สังคม
ศึกษา  
ม.๒, ๖ 

๔๖ 

๒ นาง ปัทมา มนัสช่วง - - - - - - ช่วย
ราชการ

ฯ 
๓ นาง กุลระว ี สุภาวงศ ์ ๕๙ ๓๘ ปี คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ สังคมศึกษา สังคม
ศึกษา 
ม.๑ 

๓๑ 

๔ นาง กานดา นาคทอง ๕๓ ๒๗ ปี คร ู
ช านาญการ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคม
ศึกษา 
 ม.๓,๕ 

๔๐ 

๕ น.ส. อารี ระงับพิศม ์ ๕๘ ๓๕ ปี คร ู
ช านาญการ 

ศศ.บ ประวัติศาสตร ์ สังคม
ศึกษา 

 ม.๒,๔, 
๕ 

๔๒ 

๖ นาง สาคร หมอกเจรญิ ๕๗ ๒๘ ปี คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคม
ศึกษา  
ม.๓,๔ 

๔๒ 

๗ น.ส. ปินดา สขุประเสริฐ 
 

๓๔ ๗ ปี คร ู ศษ.ม บริหาร
การศึกษา 

สังคม
ศึกษา 
 ม.๒,๖ 

๑๑ 

๘ น.ส. เพชรรัตน ์ ทองน า ๒๗ ๘ เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคม
ศึกษา  
ม.๔,๖ 

๒๐ 

๙ นาย ภาคภูม ิ มีวาสนา ๓๐ ๘ เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคม
ศึกษา 
 ม.๓,๖ 

๒๑ 



๑๑ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
  

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมงท่ี
ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑ น.ส. นันทพร ภุมมา ๕๘ ๓๕ คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 
ม.๒,๖ 

๔๘ 

๒ นาย วินัย หยั่งถึง ๓๘ ๗ คร ู ศศม. พลศึกษา พละ
ศึกษา 
ม.๑,๖ 

๔๘ 

๓ น.ส. ปัทมา ปานแดง ๒๙ ๓ คร ู ศษ.บ.
(๕ปี) 

สุขศึกษา สุขศึกษา 
ม.๑,๔ 

๔๐ 

๔ น.ส. พีรญา บุญไธสง ๓๓ ๓ คร ู ศษ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 
ม.๓,๕ 

๔๐ 

๕ นาย วชิระ กู้สุวรรณวิจิตร ๓๕ ๑ เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา - - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
  

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมงท่ี
ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑ นาง จารุนันท์ รอดเกิด ๕๒ ๒๕ปี คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศลิป ์
 ๔๐ 

๒ นาง ณัฏฐ์พัชร ์ ธรรมศริ ิ ๕๔ ๓๒ ปี คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์
๔๐ 

๓ นาย พงศ์พรรณ เวชรังษ ี ๕๐ ๒๒ ปี ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์ ๔๐ 
๔ น.ส. นันทภัค สุขโข ๓๒ ๖ ปี คร ู ค.บ. ดนตรไีทย ดนตรี

ไทย 
๔๐ 

 
 
 



๑๒ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
  

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมงท่ี
ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑ นาง วิจิตรา รีเรืองชัย 51 25 
คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. เกษตร 
งาน

อาชีพฯ 
ม.2, 6  

๔๐ 

๒ นาง ทิพย์วัลย ์ สรรพกุล 60 37 
คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. 
คหกรรม

ศาสตร์และ
โภชนาการ 

งาน
อาชีพฯ 
ม.2, ๔ 

๔๐ 

๓ นาง กุศล มีศิร ิ 53 24 
คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. 
อุตสาหกรรม

ศิลป ์

งาน
อาชีพฯ 

ม.4  
๔๐ 

๔ น.ส. ทรรศนีย ์ แก้วจันทร์ 50 25 
คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

คม. 
บริหาร

การศึกษา 

งาน
อาชีพฯ 
ม.๑, 6 

๔๐ 

๕ นาง จีระพรรณ ดิลกธราดล 58 36 
คร ู

ช านาญการ 
คบ. 

คหกรรม
ศาสตร ์

งาน
อาชีพฯ 

ม.๑ 
๔๐ 

๖ นาง สุขใจ บัณฑติพุฒ 57 30 
คร ู

ช านาญการ 
คบ. 

อาหารและ
โภชนาการ 

งาน
อาชีพฯ 

ม.๓ 
๔๐ 

๗ นาง เพชรรัตน ์
 

เวสนไ์พบลูย ์

 
36 8 

คร ู
ช านาญการ 

คม. 
บริหาร

การศึกษา 

งาน
อาชีพฯ 
ม.๑, ๕ 

๔๐ 

๘ นาย ซุปเป้อร ์ สุกันทา 38 8 
คร ู

ช านาญการ 
ศษ.ม 

หลักสตูรและ
การสอน 

งาน
อาชีพฯ 
ม.๑, ๕ 

๔๐ 

๙ น.ส. กมลวรรณ ทองบุญเหลือ 28 3 คร ู ศษ.ม 
บริหาร

การศึกษา 

งาน
อาชีพฯ 
ม.๓, ๕ 

๔๐ 

๑๐ น.ส. สุภาพร บุญช่วย 24 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ 
ธุรกิจและ

คอมพิวเตอร ์

งาน
อาชีพฯ 
ม.๑, ๔ 

๔๐ 

๑๑ น.ส. ศิริทิพย ์ ภุมเรศ 2ค - ครูผู้ช่วย วท.ม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

๑๒ นาย ธวัชชัย ลุนศร 31 - ครูผู้ช่วย บธ.บ 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
- - 



๑๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
  

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมงท่ี
ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑ น.ส.  ทัศนีย์ อุตมฉันท์ ๕๕ ๓๒ คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 
อังกฤษ 
ม.๑ ,๒ 

๕๔ 

๒ นาง วัชราภรณ ์

 
วัฒนศัพท์ ๕๖ ๓๐ คร ู

ช านาญการ 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 

ญี่ปุ่น  
ม.๑,๔,๖ 

๕๘ 

๓ น.ส.  สุวรรณา อนุทรงศักดิ์ ๕๘ ๓๔ คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 
อังกฤษ 
ม.๓, ๖ 

๕๔ 

๔ นาง  สมใจ แซ่เชาว์ ๕๗ ๓๕ คร ู
ช านาญการ 

คบ. 
ศศ.บ. 

สหกรณ ์
ภาษาจีน 

ภาษา 
จีน  

ม.๑,๒,๔ 

๒๔ 

๕ น.ส.  นิตกูล สิริพิชัยฤกษ์ ๕๑ ๒๒ คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 
อังกฤษ 
ม.๒, ๕ 

๕๔ 

๖ นาง  อุษา พิทักษ์เมืองแมน 

 
๕๐ ๒๘ คร ู

ช านาญการ 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 

อังกฤษ 
ม.๑, ๖ 

๕๔ 

๗ น.ส.  ปุณยวีร ์ อินทร์คุ้มวงษ์ ๓๕ ๙ คร ู
ช านาญการ 

ศศ.ม การแปล
ฝรั่งเศส-ไทย 

ภาษา
ฝรั่งเศส 
ม.๒,๔,๖ 

๕๖ 
 

๘ นาย  ชิติพัทธ์ ค าศร ี ๓๓ ๕ คร ู
ช านาญการ 

คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 
อังกฤษ 
ม.๒,๔,๖ 
ภาษา 
ญี่ปุ่น  
ม.๑ 

๓๒ 

๙ น.ส. กันยารัตน ์

 
สุวรรณดารักษ ์

 
๓๐ ๓ คร ู ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษา 

อังกฤษ 
ม.๑, ๕ 

๕๖ 

๑๐ น.ส.  วันวิสาข ์ ไชยแสง ๒๖ ๒ คร ู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 
อังกฤษ 
ม.๑, ๒ 

๗๕ 



๑๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
  

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมงท่ี
ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑๑ นาย  ธเนศ เจริญทรัพย ์ ๒๖ ๒ คร ู ศษ.บ. (การจัดการ
เรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ
ศึกษา) 

ภาษา 
อังกฤษ 
ม.๓,๔,๖ 

๕๖ 

๑๒ นาย  ถิราย ุ ธารีนาท ๓๕ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.ม. การแปลเพื่อ
การศึกษาและ

ธุรกิจ 

ภาษา 
อังกฤษ 
ม.๑,๒,๓ 

๖๐ 

๑๓ น.ส. วิไลพรรณ 

 
แก้วขันตี ๒๔ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอน

ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษา 
ญี่ปุ่น  

ม.๒,๕,๖ 

๗๒ 

๑๔ น.ส.  กุลวด ี บุญสมภพ ๒๕ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอน
ภาษาจีน 

ภาษา 
จีน  

ม.๕,๖ 

๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง 

/วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอน
วิชา/ช้ัน 

จ านวน
ครั้ง 

ช่ัวโมงท่ี
ได้รับ 
การ

พัฒนา/
ปี 

๑ นาง รสนา ศิริสวสัดิ ์ ๕๖ ๓๑ 
คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม 
จิตวิทยา
การศึกษา 

แนะแนว 
ม.๖ 

๔๒ 

๒ นาง พรรณสรวง นิธากร ๕๗ ๓๕ 
คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม 
บริหาร

การศึกษา 
แนะแนว 

ม.๑ 
๖๐ 

๓ นส. จุฑามาศ ฤทัยวัฒน์ ๔๓ ๓ คร ู ศษ.ม 

บรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร ์

แนะแนว 
 ม.๑,๔ 

๔๐ 

๔ นส. เกษรินทร ์ เกิดทรง ๓๓ ๒ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

- - 

๕ นส. เกศิณ ี งามสมพง ๓๔ ๔ เดือน ครูผู้ช่วย บธ.บ การจัดการ - - 

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     ๘๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด      -  คน  คิดเป็นร้อยละ  -  

 
๕.๒ ครูอัตราจ้าง   จ านวน    14   คน  แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.  วรรณภา  ยิ้มยา 26 1 ปี             
2 เดือน 

คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.1, ๒ ม.2 

รายได้
สถานศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบ  

การณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - - - 



๑๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ ประสบการณ ์
การสอน (ป)ี วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายณัฐวุฒิ  ยกน้อยวงค ์ ๒๔ ๗ เดือน วท.บ. ฟิสิกส ์
วิทยาศาสตร ์

ม.๔,๕,๖ 
รายได้

สถานศึกษา 

๒ นายชัยณรงค์  ทรายทอง ๒๓ ๖ เดือน ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร ์

ม.๑,๒ 
รายได้

สถานศึกษา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ ประสบการณ ์
การสอน (ป)ี วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.ละมลุ     เอมกลาง ๓๙ ๕ ศศบ. 
ประวัต-ิ 
ศาสตร ์

สังคมศึกษา 
ม.๑,๒ 

รายได้
สถานศึกษา 

๒ นายคาวี      กมลเลิศ ๒๘ ๓ คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๓,๕ 
รายได้

สถานศึกษา 

๓ นายศวิพงษ์  แสงนอก ๒๘ ๓ คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 
ม.๑,๓,๔ 

รายได้
สถานศึกษา 

๔ น.ส.กิตติพร   ฮวดประดิษฐ ์ ๒๔ ๑ คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๑,๒ 
รายได้

สถานศึกษา 

๕ นายสุทธิพงศ์  ปรุงกลิ่น ๒๙ ๑ รป.บ. 
บริหาร 
ธุรกิจ 

สังคมศึกษา 
ม.๑,๔ 

รายได้
สถานศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ ประสบการณ ์
การสอน (ป)ี วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายนันท์นิพนธ์  รุ่งเรือง ๒๙ ๕ ศศ.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา 
ม.๒,๕ 

รายได้
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ ประสบการณ ์
การสอน (ป)ี วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑  นายพงษ์ศิริ    ลินิฐฏา ๒๘ ๕ ปี ศ.บ. จิตรกรรม ดนตร ี รายได้
สถานศึกษา 

๒  นายกุนนที     ธนะโชติ ๒๗ ๔ ปี ด.ศบ.  ดนตรีสมัยนิยม 
Music 

Entertainment 

ดนตรี รายได้
สถานศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ ประสบการณ ์
การสอน (ป)ี วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายโสภณ ขันธโสภา ๒7 -  บธ.บ 
ระบบ

สารสนเทศ 
รายได้

สถานศึกษา 

๒ นายพีรพัฒน์ สุดยอด 23 -  คบ. 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
รายได้

สถานศึกษา 

๓ นางสาวภัทรา พิศุทธ์ิเกียรต ิ 29 -  คบ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
รายได้

สถานศึกษา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ ประสบการณ ์
การสอน (ป)ี วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - - - 
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ ประสบการณ ์
การสอน (ป)ี วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๕.๓ ลูกจ้าง/ ลูกจ้างประจ า 
 

 
๖. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารเรียน จ านวน    ๑       หลัง   อาคารประกอบ จ านวน   ๑     หลัง  
ส้วม     ๒   หลัง (๒๒  ห้อง)  สระว่ายน้ า      -   สระ     

 สนามเด็กเล่น      -     สนาม      สนามฟุตบอล      -     สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล   -     สนาม      สนามเทนนิส    -    สนาม    

 สนามกีฬาอเนกประสงค์  ๑   สนาม 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์  

(ปี) 
ต าแหน่ง วุฒิ จ้างด้วยเงิน 

๑ นางบุญมี        อู๋ทรัพย์ ๕๗ ๑๘ สารบรรณ ป.ตรี รายได้สถานศึกษา 
๒ นางจรรยา       โตข า ๕๖ ๘ การเงิน ป.ตรี  คืนครูให้นักเรียน 
๓ นางสาวเสาวลักษณ์ โจมจันทึก ๓๒ ๑ ส านักงาน ป.ตรี รายได้สถานศึกษา 
๔ นางสาวสุธิดา   วาดเขียน ๓๐ ๑ ส านักงาน ป.ตรี รายได้สถานศึกษา 
๕ นายสุรชัย       จันทรศิริ ๓๔ ๒ ส านักงาน ป.ตรี รายได้สถานศึกษา 
๖ นายสุทธิพงศ์   ปรุงกลิ่น ๒๖ ๑๐ เดือน ส านักงาน ป.ตรี รายได้สถานศึกษา 
๗ นางสาวศศิรินทร์  แจ่มหม้อ ๓๑ ๕ เดือน ส านักงาน ป.ตรี รายได้สถานศึกษา 
๘ น.ส.กิติยา       ฤทธิ์เจริญ ๒๙ ๗ เจ้าหน้าที่ บธบ. รายได้สถานศึกษา 
๙ นายสมศักดิ์     ด าดี ๕๕ ๑๙ ยาม ม.๖ ลูกจ้างประจ า 

๑๐ นายสมศักดิ์     สิงห์เชื้อ ๕๓ ๓ ยาม ม.๓ รายได้สถานศึกษา 
๑๑ นายสมชาย     พิชัย ๕๒ ๑๗ พนักงาน 

ขับรถ 
ม.๖ รายได้สถานศึกษา 

๑๒ นายสายัณห์     สงบวาจา ๕๔ ๑๑ พนักงาน 
ขับรถ 

ป.๔ รายได้สถานศึกษา 

๑๓ นางเตือนใจ     สงบวาจา ๕๗ ๑๑ แม่บ้าน ป.๔ รายได้สถานศึกษา 
๑๔ นางเยาวมาลย์  เติมบุญ ๔๙ ๖ แม่บ้าน ป.๔ รายได้สถานศึกษา 
๑๕ นางมาลี         จันทร ๕๘ ๖ แม่บ้าน ป.๒ รายได้สถานศึกษา 
๑๖ นายวิรัช         ทิวะทรัพย์ ๓๔ ๖ แม่บ้าน ม.๖ รายได้สถานศึกษา 
๑๗ นายพิรุฬห์      ดอกไม้จีน ๓๓ ๓ แม่บ้าน ปวส. รายได้สถานศึกษา 
๑๘ นางติ๋ม          ปานรอด ๔๘ ๓ แม่บ้าน ป.๖ รายได้สถานศึกษา 
๑๙ นายสมพร      ช่างทองมะดัน ๔๘ ๘ คนดูแล

สวน 
ป.๖ รายได้สถานศึกษา 

๒๐ นางสาววราศิริ  ศรีอ่ าอ่วม ๓๙ ๓ แม่บ้าน ป.๖ รายได้สถานศึกษา 
๒๑ นางกัญญาณัฐ  เย็นเกล้า ๕๗ ๑ แม่บ้าน - รายได้สถานศึกษา 
๒๒ นางเกื้อกูล      ทองจันทร์ ๖๒ ๑ แม่บ้าน ป.๔ รายได้สถานศึกษา 
๒๓ นางรัตนกร      พอกชื่อ ๓๙ ๑ แม่บ้าน ป.๖ รายได้สถานศึกษา 



๑๙ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. ข้อมูลงบประมาณ 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒๙,๔๙๕,๐๔๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-

ค่าจ้าง 
๒๘,๙๔๐,๐๔๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๒๐,๘๘๙,๘๔๕ งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๑๗,๑๑๗,๕๘๓ 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 
รวมรายรับ ๕๐,๓๘๔,๘๘๕ รวมรายจ่าย ๔๖,๐๕๗,๖๒๓ 

 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ    ๕๗.๔๓     ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ   ๓๓.๙๗     ของรายรับ 
 

๘. ข้อมูลสภาพชุมชน 
๘.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  

มีลักษณะเป็นที่พักอาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด ตลาด โรงงานและสถานประกอบการ   
จ านวนชุมชน ๕๐ ชุมชน  พ้ืนที่  ๑๑,๕๔๕  ตร.กม.   ประชากร   ๑๒๗,๗๑๖ คน (พ.ศ. ๒๕๕๘)  ความหนาแน่น  
๑๑,๑๐๕.๗๓ คน/ตร.กม  (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๘)  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ สถานีต ารวจนครบาล
เตาปูน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ชุมสายโทรศัพท์บางซื่อ  โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ  อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย  ราชการ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ   งานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ 

“เป็นอ าเภอเก่า  ลือเล่าพระสัมฤทธิ์ 
งามวิจิตรศิลปกรรม  เลิศล้ างานแกะสลัก” 

 ๘.๒ สภาพและฐานะของผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยม/ปวช.  อาชีพหลัก  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย รับราชการ   

นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้   โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ย 
ต่อครอบครัว ๕  คน  

๘.๓ โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนที่พักอาศัย ท าให้ผู้ปกครองมีค่านิยมที่ต้องการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน  องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครอง และชุมชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
เป็นอย่างดี และโรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม 
 
๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั ๒ จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 



๒๐ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ช่วงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

รวม  
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ 

การงาน 
อาชีพ ฯ 

ภาษา 
ตา่ง 

ประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรยีน 

ม. ๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๓.๓๓ ๖.๖๗ ๓.๓๓ ๖.๖๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

ม. ๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๓.๓๓ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

ม. ๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๓.๓๓ ๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๑๓.๓๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

รวม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๒๐ ๒๓.๓๓ ๒๖.๖๗ ๓๐ ๓๐  

  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๐๐  ชัว่โมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ด้านภาษาและด้านเทคโนโลยี 

 
ช่วงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์  
ตารางแสดงเวลาเรียน ( คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ร้อยละต่อปี)  
รวม  

ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ 
การงาน 
อาชีพ ฯ 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรยีน 

ม.๔/๑- 
๔/๒ 

5.55 16.67 27.78 8.33 2.78 2.78 11.11 13.89 11.11 ๑๐๐ 

ม.๕/๑-
๕/๒ 

5.55 16.67 27.78 8.33 2.78 2.78 11.11 13.89 11.11 ๑๐๐ 

ม.๖/๑-
๖/๒ 

5.71 14.28 28.57 8.57 2.87 2.87 5.71 14.29 17.14 ๑๐๐ 

 
แผนการเรียน  คณิตศาสตร์  -  ภาษาอังกฤษ  

 ตารางแสดงเวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)     
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

รวม  
ภาษาไทย คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษาฯ สขุศึกษา ศิลปะ 

การงาน 
อาชีพ ฯ 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรยีน 

ม.๔/๓- 
๔/๔ 

5.55 16.67 30.56 8.33 5.56 2.78 8.33 13.89 8.33 ๑๐๐ 

ม.๕/๓-
๕/๔ 

5.26 15.79 26.32 10.53 5.26 2.63 7.89 13.16 13.16 ๑๐๐ 

ม.๖/๓-
๖/๔ 

5.40 16.22 27.03 10.81 5.41 2.70 8.11 13.51 10.81 ๑๐๐ 



๒๑ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

แผนการเรียน   ภาษาอังกฤษ  -  ภาษาฝรั่งเศส   
 ตารางแสดงเวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)     

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  
รวม  

ภาษาไทย คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ 
การงาน 
อาชีพ ฯ 

ภาษา
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรยีน 

ม.๔/๕ 11.76 5.88 5.88 14.71 5.88 2.94 8.82 35.29 8.82 ๑๐๐ 

ม.๕/๕ 11.43 5.71 5.71 11.43 5.71 2.86 8.57 34.29 14.29 ๑๐๐ 

ม.๖/๕ 11.11 5.56 5.56 11.11 5.56 2.78 8.33 38.89 11.11 ๑๐๐ 

 
แผนการเรียน   ภาษาอังกฤษ  -  ภาษาญี่ปุ่น 

 ตารางแสดงเวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)     
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

รวม  
ภาษาไทย คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ 

การงาน 
อาชีพ ฯ 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรยีน 

ม.๔/๖ 11.76 5.88 5.88 14.71 5.88 2.94 8.82 35.29 8.82 ๑๐๐ 

ม.๕/๖ 11.43 5.71 5.71 11.43 5.71 2.86 8.57 34.29 14.29 ๑๐๐ 

ม.๖/๖ 11.11 5.56 5.56 11.11 5.56 2.78 8.33 38.89 11.11 ๑๐๐ 

 
แผนการเรียน   ภาษาอังกฤษ  -  ภาษาจีน  

ตารางแสดงเวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)     
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

รวม  
ภาษาไทย คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ 

การงาน 
อาชีพ ฯ 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรยีน 

ม.๔/๗ 11.76 5.88 5.88 14.71 5.88 2.94 8.82 35.29 8.82 ๑๐๐ 

ม.๕/๗ 11.43 5.71 5.71 11.43 5.71 2.86 8.57 34.29 14.29 ๑๐๐ 

ม.๖/๗ 11.11 5.56 5.56 11.11 5.56 2.78 8.33 38.89 11.11 ๑๐๐ 

  
จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๐๐  ชัว่โมง 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
 
 
๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๐.๑ ห้องสมุดมีขนาด  ๔๓๒ ตารางเมตร   จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๘,๘๘๙ เล่ม  
      การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ bar code 
                 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย 446  คนต่อวัน 
                 คิดเป็นร้อยละ 27    ของนักเรียนทั้งหมด 



๒๒ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ๑๐.๒ ห้องปฏิบัติการ 
       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน   ๙   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน   ๔   ห้อง   

   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน   ๔   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคหกรรม         จ านวน   ๔   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการงานช่างอุตสาหกรรม   จ านวน   ๓   ห้อง 
   ห้องจริยธรรม         จ านวน   ๑   ห้อง 
  ๑๐.๓ คอมพิวเตอร์         จ านวน  ๒๘๐  เครื่อง 
                               ใชเ้พ่ือการเรียนการสอน                   ๑๘๐  เครื่อง 
                                ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต             ๔๐  เครื่อง 

                                 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๘๘๘ คนต่อวัน  
เป็นร้อยละ ๕๒.๘๒  ของนักเรียนทั้งหมด 

              ใช้เพื่อการบริหารจัดการ           ๖๐  เครื่อง 

  ๑๐.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน 16,494 
๒. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ 891 
๓. ห้องศูนย์เทคโนโลยี 3,268 
๔. ห้องแนะแนว 892 
๕. ป้ายนิเทศกลุ่มสาระฯ  1,526 

               ๑๐.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

๑. โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการ 2 
2. ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชายทะเลแสมสาร 1 
3. ค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ม.ต้น ๑ 
4. ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ๑ 
5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๑ 
6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ๑ 
7. ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ๑ 
8. ค่ายลูกเสือ  ๑ 
9. ถนนสายไม้ 1 
10. ชุมทางสยามยิปซี 1 
11. วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) 1 
12. วัดสร้อยทอง 1 
13. วัดปัญญานันทาราม 1 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 



๒๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 
15. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ (หอศิลป์เจ้าฟ้า) 1 
16. ศูนย์ศิลปะ “หอศิลป์กรุงเทพมหานคร” 1 
17. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 1 
18. พิพิธภัณฑ์หอศิลป์พีระศรี 1 
19. ศูนย์กีฬาเตชะวณิช 1 
20. ศูนย์สาธารณสุข เขต 3 บางซื่อ 1 
21. บริษัทปูนซีเมนต์ไทย SCG 1 

  
             ๑๐.๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  

   นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
๑๐.๖.๑ ชื่อ-สกุล   โรงเรียนเทคนิควิมลพนิชยการ   

   ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ ระดับ ปวช.  สถิติการให้ความรู้ใน  
   โรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 

    ๑๐.๖.๒ ชื่อ-สกุล   โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พนิชยการ   
      ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ ระดับ ปวช.  สถิตกิารให้ความรู้ใน 
     โรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 

   ๑๐.๖.๓ ชื่อ-สกุล   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ 
  ระดับอุดมศึกษา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 

   ๑๐.๖.๔ ชื่อ-สกุล   มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ 
    ระดับอุดมศึกษา    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 

๑๐.๖.๕ ชื่อ-สกุล   มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ 
  ระดับอุดมศึกษา   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 

๑๐.๖.๖ ชื่อ-สกุล   พาณิชยการสุโขทัย ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ  
   ระดับ ปวช. สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 

๑๐.๖.๗ ชื่อ-สกุล   กรุงเทพการบัญชี ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ  
  ระดับ ปวช. สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 

   ๑๐.๖.๘ ชื่อ-สกุล  พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)  วิทยากรให้ความรู้เรื่อง 
    ธรรมะในวันมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ม.๓ และ ม.๖   
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 

   ๑๐.๖.๙ ชื่อ-สกุล  พระมหานรุตม์ รตนวณฺโณ วัดภคินีนาถ  วิทยากรให้ความรู้ 
    เรื่องธรรมะในกิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.๑, ๓, ๕ และ ๖   

    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 
   ๑๐.๖.๑๐ ชื่อ-สกุล  พระมหานกรวัต วัดภคินีนาถ  วิทยากรให้ความรู้เรื่องธรรมะ 
    ในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี  
    สถิติการ ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 
 



๒๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ๑๐.๖.๑๑ ชื่อ-สกุล  พระครูปลัดทศพล  วิทยากรให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา  
    สถิติการ ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 
 ๑๐.๖.๑๒ ชื่อ-สกุล  พระครูปลัดสุพล  วิทยากรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

            ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร    
๑. นายไชยา กัญญาพันธุ์ โล่ห์รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร

สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายอนันต์ วัฒนะวิทย์ ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและเยาวชน สพม.1 กลุ่ม 2 
ครู (ระบุชื่อ)   
๑. นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครูผู้สอนดีเด่น SESAO1 AWARDS คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพฯ 

เขต ๑ 
2. นางสาวนันทภัค  สุขโข รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทาง

วัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรี
พ้ืนบ้าน ประจ าปี พ.ศ. 2558 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

3. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา รางวลัชนะเลิศ โครงการประกวดเขียน
เรียงความภาพวาด “สามวัยหัวใจ
เดียวกัน”ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิทยาลัยประชากรศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา 
5. นางจารุนันท ์ โภคาพรภิวฒัน ์

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2             
การประกวดวาดภาพระบายสี             
งาน “ Academic Excellence 
2015  เซนต์คาเบรยีล การศกึษา
มาตรฐานสากลบรบิทไทย” 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
กรุงเทพมหานคร 

6. นางพรรณสรวง นิธากร ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

สพม.1 กลุ่ม 2 

7. นางปรมาภรณ์ อนุพันธ์ ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

สพม.1 กลุ่ม 2 

8. นางวิภาพร เรืองประทีป ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

สพม.1 กลุ่ม 2 

9. นายธเนศ เจริญทรัพย์ ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

สพม.1 กลุ่ม 2 

10. นายสุรเดช ปักปิ่น ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

สพม.1 กลุ่ม 2 

11. นางพีรญา บุญสืบ ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

สพม.1 กลุ่ม 2 



๒๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู (ระบุชื่อ)   
12. นางสาวปัทมา ปานแดง ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ

เยาวชน 
สพม.1 กลุ่ม 2 

13. นายนันทนิพนธ์ รุ่งเรือง ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

สพม.1 กลุ่ม 2 

14. นายโสภณ ขันธโสภา ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

สพม.1 กลุ่ม 2 

15. นางสาววรรณภา ยิ้มยา ครูผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

สพม.1 กลุ่ม 2 

16. น.ส.วิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ ์

 
คนดีของแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๕๘ 

มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 

17. น.ส.วิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ ์

 
ครูผู้สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สพฐ. 

18. นางสาววรรณภา ยิ้มยา ครูผู้สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สพฐ. 

19. น.ส.ปิยาพัชร  ศักดิ์สิทธิ์ ครูผู้สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สพฐ. 

20. นางสาวปัทมา  ปานแดง โล่ห์เกียรติคุณ ผู้อุทิศตน สพฐ. 
21. นายวินัย  หยั่งถึง เกียรติบัตรผู้อุทิศตน สพฐ. 
22. น.ส.ปรางทอง  สีแสง ครูผู้ฝึกการแข่งขันตอบปัญหา

อาเซียน          
กระทรวงการต่างประเทศ 

23. นายคาวี กมลเลิศ ครูผู้ฝึกการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย               

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

24. น.ส.เพชรรัตน์ ทองน า ครูผู้ฝึกการประกวดร้องเพลง
คุณธรรม            

ส านักงานเขตบางซื่อ 

25. นายศิวพงศ์  แสงนอก ครูผู้ฝึกการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย              

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

นักเรียน (ระบุชื่อ)   
๑.ด.ช.ณัฐกฤต ครองยุทธ เหรียญทองแดง ระดับภาค  

การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
สร้างสรรค์ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพฐ. 

 



๒๗ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (ระบุชื่อ)   
๒.ด.ช.ณัฐวุฒิ เฉลยภาพ เหรียญทองแดง ระดับภาค  

การสร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพฐ. 

๓.ด.ช.ศิรชัช สุจริต เหรียญเงิน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้างเกมการ์ตูนแอนิมชั่น ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๔.ด.ช.เลอสันต์ บัวบาน เหรียญเงิน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้างเกมการ์ตูนแอนิมชั่น ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๕.ด.ช.ปริญญ์ชนัฎฐ์ บุญชัยโย เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๖.ด.ช.ภูมิภัทร ศาลาดิเลก เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขนัการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๗.น.ส.จันทิมา ธงชัย เหรียญเงิน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๘.นายธนกฤต มโนนพคุณ เหรียญเงิน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๙.ด.ช.ณัฐศักดิ์ เรืองสุวรรณ เหรียญทองแดง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ม.1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๑๐.ด.ญ.รุ่งอรุณ โพสี เหรียญทองแดง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ม.1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๑๑.นายญาณกร แจ่มนิยม เหรียญทองแดง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ม.1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 65 

สพม.1 



๒๘ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (ระบุชื่อ)   
๑๒.นายรดิศ ธิตยางกรุวงศ์ เหรียญทองแดง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๑๓.ด.ช.ณัฐพงศ์ ครุฑแก้ว เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS 
ม.1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๑๔.ด.ญ.เนตรชนก โอภาวงศ ์ เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS 
ม.1-3  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๑๕.ด.ญ.กลัยาณี สุขสมปรารถนา 
 

เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๑๖.ด.ช.ศุภดา สุทธา เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๑๗.ด.ช.กรินทร์ นิติรัฐการ เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๑๘.ด.ช.บูรพา ประสิทธิกุล เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๑๙.ด.ช.เจษฎา ฉันท์เจริญวนิช เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๒๐.ด.ช.จิตติพัฒน์ วงศ์ภูมิ เหรียญทองแดง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๒๑.นายสุวัฒน์ ทองชมภู เหรียญทองแดง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
 

สพม.1 



๒๙ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (ระบุชื่อ)   
๒๒.นายอ านาจ ภากรณป์ระเสริฐ 
 

เหรียญทองแดง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๒๓.น.ส.ภัชรา ประทุมมาลย์ เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๒๔.นายสุรณรงค์ เปี่ยมแจง เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๒๕.น.ส.ศศิชาพร โง๊ะบุดดา เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๒๖.นายอัศจรรย์ แจ้งใจ เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

สพม.1 

๒๗.นายพงศนาถ  ยิ้มศรี เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชร
ยอดมงกฎุ ครั้งที่ 18 

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

๒๘.นายพงศกร  นิลจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

๒๙.นายกัษมา  เผือกแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

๓๐.นางสาวปิยพร  เกษแก้ว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การแข่งขันคัดลายมือ  
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

๓๑.น.ส.อรนภา   สิมานุรักษ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (ระดับชั้น ม.1 – ม.3) 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

๓๒.น.ส.องอรฤทัย  บัวทอง รางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ  
(ระดับชั้น ม.4 – ม.6) 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

๓๓.นางสาวสุวิมล  โตจุฬา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน I (dea) I ead 

ส านักงานอุทยานการ
เรียนรู้ ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)กบั
เทศบาลเมืองอ่างทอง 



๓๐ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (ระบุชื่อ)   
๓๔.นางสาวธัญจิรา  วิยะเศษ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน I (dea) I read 

ส านักงานอุทยาน     
การเรียนรู้ ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์

ความรู้(องค์การมหาชน)
กับเทศบาลเมืองอ่างทอง 

๓๕.น.ส.วนัสนันท์ จันละบุตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน I (dea) I read 

ส านักงานอุทยาน               
การเรียนรู้ ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์

ความรู้(องค์การมหาชน)
กับเทศบาลเมืองอ่างทอง 

๓๖.น.ส.ธาราวดี เชื่อมบุญมา รางวัลชมเชย 
การประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน I (dea) I read 

ส านักงานอุทยาน              
การเรียนรู้ ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์

ความรู้(องค์การมหาชน)
กับเทศบาลเมืองอ่างทอง 

๓๗.นางสาวสาธิณี  บัวอ่อน รางวัลชมเชย 
การประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน I (dea) I read 

ส านักงานอุทยาน             
การเรียนรู้ ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์

ความรู้(องค์การมหาชน)
กับเทศบาลเมืองอ่างทอง 

๓๘.นางสาววันวสิา  สุพร รางวัลชมเชย 
การประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน I (dea)I read 
 
 

ส านักงานอุทยาน        
การเรียนรู้ ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์

ความรู้(องค์การมหาชน)
กับเทศบาลเมืองอ่างทอง 

๓๙.นางสาวสาธิณี  บัวอ่อน รางวัลชมเชย ประเภท เรียงความ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดเขียน
เรียงความ ภาพวาด “สามวัย หัวใจเดียวกัน” 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

๔๐.ด.ญ.นัฎฐาภรณ์  ปะเมโท รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนศรีอยุธยาใน
พระอุปถัมภ์ฯ 

๔๑.น.ส.นภัสกร พรหมเมตตา 
 

รางวัลชมเชยชนะเลิศการแข่งขันทักษะ                
ทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนศรีอยุธยาใน
พระอุปถัมภ์ฯ 

๔๒.ด.ญ.ชนาพร   ราชกิจ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ สามารถทดสอบได้
คะแนนผ่านเกณฑ์ 

เพชรยอดมงกุฎ  
ครั้งที่ 10 



๓๑ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (ระบุชื่อ)   
๔๓.ด.ญ.สวรรยา  ทองเย็น การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ สามารถทดสอบได้

คะแนนผ่านเกณฑ์ 
เพชรยอดมงกุฎ  

ครั้งที่ 10 
๔๔.ด.ญ.ทรายแก้ว  รอดอ้น -เหรียญเงินกีฬาลีลาศ 

ประเภท Latin American Class C 
กรมพลศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
๔๕.ด.ญ.อรนภา  สิมานุรักษ์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน   กระทรวง 

การต่างประเทศ 
๔๖.ด.ญ.ปอเงิน สุขใส เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน   กระทรวง 

การต่างประเทศ 
๔๗.ด.ญ.ภัทรช์นี  ม้าเฒ่า ประกวดร้องเพลงคุณธรรม  ระดับชนะเลิศ ส านักงานเขตบางซื่อ 
๔๘.น.ส.จารุวรรณ บัวจูม ประกวดร้องเพลงคุณธรรม  ระดับชนะเลิศ ส านักงานเขตบางซื่อ 
๔๙.น.ส.ศุภิสรา  สมเหมาะ ประกวดร้องเพลงคุณธรรม  ระดับชนะเลิศ ส านักงานเขตบางซื่อ 
๕๐.นายวรเมธ เจยีมด าเนินกิจ 

 
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์
๕๑.นายนิรวิทย์  ศิริสวัสดิ์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
๕๒.นายนิรวิทย์  ศิริสวัสดิ์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
๕๓.น.ส.จณิสตา งามวัฒนจินดา เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
๕๔.ด.ญ.จนัทกานต์ ไชยฤกษ์ รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเขียนเรียงความ

ภาพวาด “สามวัยหัวใจเดียวกัน”ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

วิทยาลัยประชากรศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 
๕๕.ด.ญ.จันทกานต์ ไชยฤกษ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    การประกวด 

วาดภาพระบายสี งาน “Academic Excellence 2015  
เซนต์คาเบรียลการศึกษามาตรฐานสากลบริบทไทย” 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.ด.ญ.อริสา  วฒันคุ้ม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ หัวข้อ”แม่ผู้สร้างพลัง” 

โรงเรียนราชนันทาจารย์      
สามเสนวิทยาลัย 2 

๕๗.ด.ญ.แก้วกัลยา เรืองวงศ์โรจน ์

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ หัวข้อ” แม่ผู้สร้างพลัง” 

โรงเรียนราชนันทาจารย์      
สามเสนวิทยาลัย 2 

๕๘.ด.ญ.พิชญ์ญา  คล้ายพิทักษ ์

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ”แม่ผู้สร้างพลัง” 

โรงเรียนราชนันทาจารย์      
สามเสนวิทยาลัย 2 

๕๙.ด.ญ.นิชากร นาบุญเสริฐ รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ”แม่ผู้สร้างพลัง” 

โรงเรียนราชนันทาจารย์      
สามเสนวิทยาลัย 2 



๓๒ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (ระบุชื่อ)   
๖๐. น.ส.พิชฌา  สุขุมาลพันธ์ นักเรียนผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและเยาวชน สพม.1 กลุ่ม 2 
๖๑. น.ส.ปียาภรณ์ สมเจริญพร นักเรียนผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและเยาวชน สพม.1 กลุ่ม 2 
๖๒. นายฐิติวัฒน์ อร่ามโชติ นักเรียนผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและเยาวชน สพม.1 กลุ่ม 2 
๖๓. นายญาณกร แจ่มนิยม นักเรียนผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและเยาวชน สพม.1 กลุ่ม 2 
๖๔. นายกรวิชญ์ ไพรสิงห์ นักเรียนผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและเยาวชน สพม.1 กลุ่ม 2 
6๕. น.ส.ศุภิสรา  สมเหมาะ นักเรียนผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและเยาวชน สพม.1 กลุ่ม 2 
๖๖. นางสาวไข่มุก มานะศรี นักเรียนผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและเยาวชน สพม.1 กลุ่ม 2 
๖๗. นางสาวจุฑามาศ ชีอยู่ นักเรียนผู้อุทิศและเสียสละเพ่ือเด็กและเยาวชน สพม.1 กลุ่ม 2 

 
 
 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในรอบท่ีผ่านมา 

                          ๑๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ต้นสังกัด* 
 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
๓๐.๐๐ ๒๗.14 - - 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 

๕.๐๐ 4.76 - - 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕.๐๐ 4.79 - - 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะใน             
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู ้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕.๐๐ 4.66 - - 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสรา้งสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 

๕.๐๐ 4.46 - - 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๕.๐๐ 3.78 - - 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ 4.69 - - 



๓๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๗.50 - - 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 10.00 - - 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 9.50 - - 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ 4.80 - - 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ 9.60 - - 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ 8.60 - - 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ 5.00 - - 

ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

10.00 9.75 - - 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรยีนรู ้

๕.๐๐ 4.75 - - 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถาน 
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕.๐๐ 5.00 - - 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ ๕.๐๐ 4.80 - - 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
(รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสูส่ากล) 

๕.๐๐ 4.80 - - 



๓๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

๕.๐๐ 4.70 - - 

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ 4.70 - - 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ 93.89 - - 

 
             *  หมายเหตุ   กรณีต้นสังกัดไม่ได้ประเมินตามมาตรฐาน ไม่ต้องใส่ผลการประเมิน 
 

๑๒.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสพม. ๑ 
 

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐ ๑๐ 

๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐ ๑๐ 
๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๗. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๑๐ ๑๐ 
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๑๐ 
 รวมทั้งสิ้น  (ข้อ ๑ – ๘) ๘๐ ๘๐ 
 สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา  
          ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสถานศึกษา โรงเรียน              
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ได้รับการประเมินคุณภาพรอบท่ี ๓ จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๕๓ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ      
                          สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา  
๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๒๗ ดี 



๓๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
๑๔. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
       ๑๔.๑  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
      จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนให้ความรว่มมือในการเข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีความกลา้แสดงออก
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ 

 ๒. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการจัดเการรเยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน 
         ให้มกีารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

        จุดทีค่วรพัฒนา 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์  
        ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ 
 ๒. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนในด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์และแสวงหาความรู้ 
        อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. การปฏิบัติในการท างานของสถานศึกษายังไม่เป็นระบบ ระเบียบชัดเจน ท าให้การปฏิบัติการ  
      ท างานของบุคลากรเกิดการซับซ้อน 
 

๑๔.๒  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ 
        จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตดี มีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา ผลการส่งเสริม

เพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี 
 
 



๓๗ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
 ด้านการบริหารจัดการ  
  การใช้ผลประเมินเพ่ือการพัฒนางานบริหารทั่วไป 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การน าผลประเมินครูแต่ละคนไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการน าไปใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน 
  พร้อมทั้งน ามาใช้วางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
๑๕. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
     มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้ความ 
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีความ
เชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออก ใฝ่รู้และเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ รักการท างาน มีสุ นทรียภาพทางด้าน
กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  ๑. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
  ๓. สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
    มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

๒. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนในด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และแสวงหา 
ความรู้อย่างต่อเนื่องมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

  ๑. ควรน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
  ๒. ควรน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนางานในครั้งต่อไป 

 ๓. ควรจัดระบบสาสนเทศและน าไปใช้ในการบริหาละและพัฒนาการเรียนการสอนพร้อม 
น ามาวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 
  
 
 
 
 



๓๘ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  
 
๑. การบริหารจัดการศึกษา 
     โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป              
โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 

 
 
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก               

บนพื้นฐานความเป็นไทย  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
๒. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีสัมมาคารวะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทย  

ด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรของโรงเรียนให้ปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาและส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
๕. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 

ตอนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองสถานศึกษา 
 



๓๙ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์ 
๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมี

สมรรถนะความเป็นพลโลก  
๒. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  การท างาน  อย่างเป็นระบบ  รักการท างาน  สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๓. นักเรียนมีวินัย  มีสัมมาคารวะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์               

บนพื้นฐานความเป็นไทย  รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม  
๔. ครูมีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนการสอน

โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  
๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม  ร่มรื่น น่าอยู่  และปลอดภัย  มีแหล่งเรียนรู้  

ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ  มีสื่ออุปกรณ์  เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเพียงพอ  บรรยากาศเอ้ือต่อ           
การเรียนรู้  

๖. โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
๗. โรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
      ลูกราชนันทาจารย์ มีสัมมาคารวะ 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
      แหล่งสร้างคนดี ศรีบางซื่อ  
 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                  ๓.๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
                  ๓.๒ พัฒนานกัเรียนให้มีทักษะการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
                  ๓.๓ พัฒนานกัเรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อความคิดด้วยการพูด การเขียน 
การอ่านมากขึ้น 
                  ๓.๔ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถตั้งค าถาม สรุปความรู้ ประสบการณ์
อย่างเป็นระบบ 
                  ๓.๕ จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเทียบเคียง 
   มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการเปน็ชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาและส่งเสรมิการจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นระบบคุณภาพ   
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  
 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
1. โครงการ           
อ่านสนั่นโรงเรียน 

1. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับให้
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียง 
อย่างถูกต้องตามอักขรวิธี 
3. เพ่ือฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์        
อย่าง มีเหตุผลได้ 
4. เพ่ือฝึกให้นักเรียนเขียนสื่อสาร              
อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 100 นักเรียน               
มีนิสัยรักการอ่าน สามารถ
อ่านออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้อง คิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล และเขียนสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง 

มาตรฐานที่ 11 
ตัวบ่งชี้ 11.1 , 
11.3 

2. โครงการพัฒนา
ห้องศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มสาระ             
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียน                
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนา
รูปแบบการสอนต่างๆ 
2. เพ่ือส่งสริมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและถูกวิธ ี
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสื่อที่ได้เรียน             
มีสื่อท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
อย่างหลากหลาย 

ร้อยละ ๘0  นักเรียน             
มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาภาษาไทยที่ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ 11 
ตัวบ่งชี้ 11.1 , 
11.3 

3. โครงการย้อนวิถี
วรรณคดีไทย 

1. เพ่ือเป็นอนุรักษ์วรรณคดีไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
จากวรรณคดีท่ีก าลังศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและ
เห็นคุณค่าความเป็นไทย 

ร้อยละ 100 นักเรียน            
เกิดความตระหนักและ
เห็นคุณค่าในวรรณคดีอัน
เป็นสมบัติของชาติ 

มาตรฐานที่ 
10, 13 
ตัวบ่งชี้ 10.3, 
10.4, 13.1, 
13.2 



๔๑ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4. โครงการ 
รักษ์ภาษาไทย 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติ           
ความเป็นมา และผลงานของพระศรี
สุนทรโวหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถด้านทักษะภาษาไทยที่
หลากหลายตามความถนัด 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า
และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย 
 

ร้อยละ ๘0 นักเรียน 
แสดงความสามารถด้าน
ภาษาไทย เช่น             
อ่านร้อยกรอง คัดลายมือ 
แต่งค าประพันธ์ และ
สื่อสารด้วยการอ่าน             
การเขียนได้อย่างถูกต้อง 
    

มาตรฐานที่ 
10, 13 
ตัวบ่งชี้ 10.3, 
10.4, 13.1, 
13.2 

๕.โครงการส่งเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดค านวณได้เร็วขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะและ
สามารถน าประสบการณ์ไปใช้ใน              
การคิดค านวณ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วม              
การแข่งขันคณิตคิดเร็วได้ 
4.  เพ่ือให้นักเรียนได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่วและ
รวดเร็ว 
 

ร้อยละ 70 นักเรียนได้รับ
การพัฒนาและเพ่ิมพูน
ความรู้มากขึ้น 

มาตรฐานที่ 5 
ตัวชี้วัดที่  
5.1 - 5.4 
 
 

๖.โครงการ            
สัปดาห์อาเซียน 

๑.เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ                   
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักการ
ส าคัญของประชาคมอาเซียน 
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และเจตคติที่ดีเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น ม.๓ และ ม.๖  

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑-
๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้  
๑๐.๑- ๑๐-๗ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งที่  
๑๕.๒-๑๕.๓ 

๗.การจัดแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ตลอดจนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

- นักเรียนที่เข้าร่วม               
การแข่งขันจ านวน               
200 คน 
- ครูและบุคลากรที่เข้า
ร่วมการแข่งขันจ านวน 
100 คน 

มาตรฐานที่ 1, 
5 



๔๒ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
๘.โครงการส่งเสริม   
การเรียนการสอน   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 

1.เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ยกระดับคุณภาพนักเรียน 
2.เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ของนักเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ทักษะความสามารถด้านทัศนศิลป์ดนตรี
และนาฏศิลป์ 
4.เพ่ือให้นักเรียนเกิดสุนทรียะทางศิลปะ  
5.เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอ ผลงานของนักเรียนและครู            
ให้ปรากฏ  แก่สาธารณชน 
 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่า
และอนุรักษ์ใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย   
 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 

๙.โครงการ              
Cross Cultural 
Diagnosis & 
Appreciation  
 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ และมี
ส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
และการแสดง   (Exhibition & 
Performances)  

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน  
มีความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่า ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมและวิถีการ
ด าเนินชีวิต 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ 
 

๑๐.ค่ายพักแรม
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้แสวงหา 
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
ภายนอกห้องเรียน  
๒.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  ๘๐ ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ความส าคัญของ               
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้  
๔.๑ – ๔.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา/ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

๑. กิจกรรม 
พิธีหล่อเทียน 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตน ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมที่เก่ียวกับประเพณี หล่อเทียน
จ าน าพรรษาและการแห่เทียน 
จ าน าพรรษา 
๒.เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทยให้คงอยู่ 

ร้อยละ 100 ของครูและ
นักเรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 

๒. โครงการ 
ค่ายพุทธบุตร 

๑.เพ่ือให้นักเรียนรู้เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ตามศาสนาที่ตนนับถือ             
อย่างเหมาะสม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์               
จากการเข้าค่ายอบรม และการน าไปใช้
ในชีวิตจริง 
๓.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชน 
ของชาติ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
๔. เพ่ือนักเรียนมีระเบียบวินัย จริยธรรม
และความสามัคคีตระหนักเห็นคุณค่า 
ความรักของบิดามารดา ครูอาจารย์ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น ม.๔ 
 

มาตรฐานที่  ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑-
๔.๕ 
 

๓. ตลาดนัดมือสอง 1. เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งของ
เหลือใช้ 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ของ
นักเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของครูและ
นักเรียนทุกคน 
 

มาตรฐานที่ 3 

๔. กิจกรรม 
วันส าคัญของชาติ 
ศาสนา 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และ
ได้ประสบการณ์ที่ถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของวันส าคัญทางศาสนา
และวันส าคัญของชาติ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ร้อยละ 100 ของครูและ
นักเรียนทุกคน 
 

มาตรฐานที่  ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 
 



๔๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
๕.โครงการ
คุณธรรมเพื่อชีวิต 
 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน
สามารถแสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้  ๒.๑ 

๖.โครงการอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ - 
เนตรนารี 
 
 

๑ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรม การใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
มีความอดทนและเสียสละ 

ร้อยละ ๘๐ มีทักษะ              
การอยู่ร่วมกัน การใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืน และ                    
มีระเบียบวินัย 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ 
และ ๔.๔ 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
๑.โครงการ 
พัฒนาบุคลากร 

เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน การเข้า
ร่วมประชุม อบรม มาพัฒนา การเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รอ้ยละ 100 ของครูที่
ได้รับการศึกษาดูงาน 

มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาและส่งเสริมการจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
๑.ค่ายพักแรม
วิทยาศาสตร์ 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้           
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่  
4.1-4.5 



๔๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
๒.รู้ทัน...ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและ       
ระงับภัยต่างๆและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่าย
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้ 
ความสามารถด้านการป้องกันภัยและ
ระงับภัยต่างๆและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่าย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการสอนและเทคนิค
การสอน สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การป้องกันและระงับภัยในสถานที่ต่างๆ 

ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
คร ูบุคลากร และนักเรียน
ได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ 
“รู้ทัน...ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ” 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-
4.5 

3. โครงการเด็ก
สามเสน ๒ รุ่นใหม่
ใส่ใจสุขภาพ 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้รับข่าวสารและ
ความรู้ทางด้านสุขภาพท่ีทันสมัยและ
เป็นประโยชน์ 
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีทักษะการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1,1.2,1.3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นระบบคุณภาพ  

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
๑.โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 

๑. เพ่ือให้ครู และนักเรียนมีแหล่ง
บริการด้านการสืบค้น ที่มีคุณภาพ 
๒. เพ่ือให้ครู และนักเรียนมีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้ในการเรียน             
การสอน 

ร้อยละ 100 ครูและ
นักเรียนมีแหล่งบริการ
สืบค้นและ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพใช้ 

มาตรฐานที ่๑๑    
ตัวบ่งชี้    ๑๑.๓   

๒.โครงการ                
จัดแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ตลอดจนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนที่เข้าร่วม                 
การแข่งขันจ านวน               
200 คน 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔,๔.๕, 
มาตรฐานที่ 
๑๐ ๑๐.๒ 
๑๐.๓  

๓.โครงการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ตลอดจนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนได้ใช้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ          
ไปใช้ประโยชน์                  
ในการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔,๔.๕, 
มาตรฐานที่ 
๑๐ ๑๐.๒ 
๑๐.๓  

๔.งานจัดซื้อ  
ซ่อมบ ารุง และ
ให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

๑. เพ่ือให้โสตทัศนูปกรณ์สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้มีโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อม
ให้บริการกับครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูและนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ          
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
๔. เพ่ือให้โสตทัศนูปกรณ์สามารถใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้ 

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ 
 

มาตรฐานที่  
๑๑   
ตัวบ่งชี้  ๑๑.๑ 

๕.โครงการบริการ
ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 

๑. เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และ
ข่าวสารส าหรับนักเรียนและครู 
๒. เพ่ือส่งเสริมการอ่านและ การใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ แก่นักเรียนและครู 
๓. เพ่ือให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดใน
การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกบทเรียน 

นักเรียนและครู               
ร้อยละ ๗๐ ใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้  
มีนิสัยรักการอ่านและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มากขึ้นมากขึ้น  
 

มาตรฐานที่  
๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๓ 

  



๔๗ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
๑. ส่งเสริม                
การเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 

1.นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายและมีการออกก าลังกายเพื่อ
พัฒนาสุขภาพ 
2.นักเรียนได้รับความรู้ใน                
การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ร้อยละ 10๐ ของนักเรียน
ไดร้ับการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายและ              
มีการออกก าลังกายเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพ 

มาตรฐานที่  ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๓ 
 

๒. ส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา 

1.เพ่ือให้นักกีฬาฝึกซ้อมพัฒนาทักษะ
ให้กับตัวเอง 
2.เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน                 
การแข่งขัน 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ 
1.1,1.5,1.6 

3. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตามระบบประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้  ๒.๓ 

4.โครงการ
กัลปพฤกษ์เกมส์  
 

๑.เพ่ือตอบสนองให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางด้านกีฬา 
๒.เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
๓.เพ่ือปลูกฝังความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา          
รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

ร้อยละ  ๘๐ ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ             
รู้อภัย 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕, 
๑.๖ 
 

5.โครงการส่งเสริม
การมสี่วนร่วมของ
เครือข่าย 
 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐            
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา       
๑.๑  ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (สอดคล้องตอนที่ ๒ ข้อ ๕)   

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที/่ตัวบ่งชี้) 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
1. โครงการ 
อ่านสนั่นโรงเรียน 

ร้อยละ 100 นักเรียน มีนิสัย 
รักการอ่าน สามารถอ่านออก
เสียงได้อย่างถูกต้อง คิด
วิเคราะห์อย่างมเีหตุผล และ
เขียนสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 100 นักเรียน มีนิสัย
รักการอ่าน สามารถอ่านออก
เสียงได้อย่างถูกต้อง คิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และ
เขียนสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

มาตรฐานที่ 11 
ตัวบ่งชี้ 11.1 , 
11.3 

2. โครงการพัฒนา 
ห้องศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ร้อยละ ๘0  นักเรียน                      
มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
ภาษาไทยที่ดีข้ึน 

ร้อยละ ๘0  นักเรียน             
มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
ภาษาไทยที่ดีข้ึน 

มาตรฐานที่ 11 
ตัวบ่งชี้ 11.1 , 
11.3 

3. โครงการ 
ย้อนวิถีวรรณคดีไทย 

ร้อยละ 100 นักเรียนเกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่า
ในวรรณคดีอันเป็นสมบัติ            
ของชาติ 

ร้อยละ ๙๐ นักเรียนเกิด
ความตระหนักและเห็น
คุณค่าในวรรณคดีอันเป็น
สมบัติของชาติ 

มาตรฐานที่10,13 
ตัวบ่งชี้ 10.3, 
10.4, 13.1, 
13.2 

4. โครงการ 
รักษ์ภาษาไทย 

ร้อยละ ๘0 นักเรียนแสดง
ความสามารถด้านภาษาไทย 
เช่น อ่านร้อยกรอง คัดลายมือ 
แต่งค าประพันธ์ และสื่อสาร
ด้วยการอ่าน   การเขียนได้
อย่างถูกต้อง    

ร้อยละ ๙๑ นักเรียนแสดง
ความสามารถด้านภาษาไทย 
เช่น   อ่านร้อยกรอง               
คัดลายมือ แต่งค าประพันธ์ 
และสื่อสารด้วยการอ่าน             
การเขียนได้อย่างถูกต้อง  

มาตรฐานที่ 10, 
13 
ตัวบ่งชี้ 10.3, 
10.4, 13.1, 
13.2 

๕.โครงการส่งเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 70 นักเรียนได้รับ        
การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ 
มากขึ้น 

ร้อยละ 70  นักเรียน             
ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ความรู้มากขึ้น 

มาตรฐานข้อที่ 5 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 - 
5.4 

๖.โครงการ 
สัปดาห์อาเซียน 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น 
ม.๓ และ ม.๖  

ร้อยละ  100 ของนักเรียน
ชั้น ม.๓ และ ม.๖  

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๑-๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ี ๑๐.๑-๑๐-๗ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งที่ ๑๕.๒-๑๕.๓ 

ตอนที่ ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 



๔๙ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที/่ตัวบ่งชี้) 
๗.การจัดแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- นักเรียนที่เข้าร่วม 
การแข่งขันจ านวน 200 คน 
- ครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
การแข่งขันจ านวน 100 คน 

- นักเรยีนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันจ านวน 200 คน 
- ครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
การแข่งขันจ านวน  
100 คน 

มาตรฐานที่ 1, 5 

๘.โครงการส่งเสริม   
การเรียนการสอน   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่าและ
อนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทย   
 

ร้อยละ 80  ของนักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่าและ
อนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม
ไทย   

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 

๙.โครงการ  
Cross Cultural 
Diagnosis & 
Appreciation  

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและเห็นคุณค่า ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมและวิถี  
การด าเนินชีวิต 

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจและเห็นคุณค่า ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมและวิถี
การด าเนินชวีิต 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ 

๑๐.ค่ายพักแรม
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ  ๘๐ ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ – ๔.๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑. กิจกรรม 
พิธีหล่อเทียน 

ร้อยละ 100 ของครูและ
นักเรียนทุกคน 

ร้อยละ 100  ของครูและ
นักเรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 

๒. โครงการ               
ค่ายพุทธบุตร 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
ชั้น ม.๔ 

ร้อยละ  100 ของนักเรียน
ชั้น ม.๔ 

มาตรฐานที่  ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑-๔.๕ 

๓. ตลาดนัดมือสอง ร้อยละ 80 ของครูและ
นักเรียนทุกคน 

ร้อยละ 80  ของครูและ
นักเรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ 3 

๔. กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา 

ร้อยละ 100 ของครูและ
นักเรียนทุกคน 

ร้อยละ 100 ของครูและ
นักเรียนทุกคน 

มาตรฐานที่  ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 

๕.โครงการ 
คุณธรรมเพื่อชีวิต 
 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน
สามารถแสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

ร้อยละ   ๘๐  ของผู้เรียน
สามารถแสดงออกถึง 
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้  ๒.๑ 

๖.โครงการอยู่ค่าย         
พักแรมลูกเสือ -            
เนตรนารี 

ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการอยู่
ร่วมกัน การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น และมีระเบียบวินัย 

ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการอยู่
ร่วมกัน การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น และมีระเบียบวินัย 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ และ 
๔.๔ 



๕๐ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที/่ตัวบ่งชี้) 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
๑.โครงการ 
พัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับ
การศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 100  ของครู        
ที่ได้รับการศึกษาดูงาน 

มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาและส่งเสริมการจัดบรรยากาศของโรงเรยีนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
๑.ค่ายพักแรม
วิทยาศาสตร์ 

 ร้อยละ 100 ของนักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 100  ของนักเรียน
แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.5 

๒.รู้ทัน...ภัยพิบัต ิ
ทางธรรมชาติ 

ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร          
ครู บุคลากร และนักเรียนได้
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ                   
“รู้ทัน...ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ” 

ร้อยละ 80  ของผู้บริหาร 
ครู บุคลากร และนักเรียนได้
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ         
“รู้ทัน...ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ” 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.5 

3. โครงการ 
เด็กสามเสน ๒ รุ่นใหม่ 
ใส่ใจสุขภาพ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน        
มีทักษะการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

ร้อยละ 100  ของนักเรียน
มีทักษะการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1,1.2,1.3 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นระบบคุณภาพ  
๑.โครงการ 
พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 

ครูและนักเรียนร้อยละ 100 
มีแหล่งบริการสืบค้นและ 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่
มีประสิทธิภาพใช้ 

ครูและนักเรียนร้อยละ100      
มีแหล่งบริการสืบค้น 
และ ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพใช้ 

มาตรฐานที ่๑๑    
ตัวบ่งชี้  ๑๑.๓   

๒.โครงการจัดแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จ านวน 200 คน 

นักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันจ านวน 200 คน 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔,๔.๕, 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๒ ๑๐.๓  

๓.โครงการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นักเรียนไดใ้ช้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไปใช้ประโยชน์ ในการเรียน 
การสอน 

นักเรียนได้ใช้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้
ประโยชน์ ในการเรียน      
การสอน 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔,๔.๕, 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๒ ๑๐.๓  

๔.งานจัดซื้อ ซ่อมบ ารุง 
และให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ 

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่  ๑๑   
ตัวบ่งชี้    ๑๑.๑ 



๕๑ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที/่ตัวบ่งชี้) 
๕.โครงการ 
บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนและครู ร้อยละ ๗๐ 
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า
ความรู้  มีนิสัยรักการอ่าน
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้นมากขึ้น  

นักเรียนและครู ร้อยละ ๗๐    
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า
ความรู้  มีนิสัยรักการอ่าน
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้นมากขึ้น  

มาตรฐานที่  ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๓ 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 

ร้อยละ 10๐ ของนักเรียน
ได้รับการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายและมีการออกก าลัง
กายเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

ร้อยละ 10๐ ของนักเรียน
ได้รับการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายและมี
การออกก าลังกายเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพ 

มาตรฐานที่  ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๓ 
 

๒. ส่งเสริมทักษะ 
ด้านกีฬา 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน           
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

ร้อยละ 10๐ ของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ 
1.1,1.5,1.6 

3. โครงการ 
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน             
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้  ๒.๓ 

4.โครงการ 
กัลปพฤกษ์เกมส์  
 

ร้อยละ  ๘๐ ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีน้ าใจเป็น
นักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ             
รู้อภัย 
 

ร้อยละ ๘๐   ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีน้ าใจเป็น
นักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ             
รู้อภัย 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕, ๑.๖ 
 

5.โครงการส่งเสริม 
การมสี่วนร่วมของ
เครือข่าย 
 

ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐               
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

ผู้ปกครองร้อยละ  ๘๐     
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  

                    ๒.๑  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  จ าแนกเป็นรายด้าน รายมาตรฐาน 
  และรายตัวบ่งช้ี                               

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครู ที่ผ่าน

เกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

ด้านที่ ๑ 
มาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

๑,๖๘๑ ๑,๔๙๑ ๘๘.๗๐ ๓๐ ๒๖.๔๙ 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียน              
มีสุขภาวะที่ดีและ                 
มีสุนทรียภาพ 

๑,๖๘๑ ๑,๕๖๗ ๙๓.๒๑ ๕.๐๐ ๔.๖๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ  และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 

๑,๖๘๑ ๑,๕๔๘ ๙๒.๐๙ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑,๖๘๑ ๑,๕๑๒ ๘๙.๙๕ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจาก  
สิ่งเสพติดให้โทษ  และ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ 

๑,๖๘๑ ๑,๕๘๗ ๙๔.๔๑ ๑.๐๐ ๐.๙๔ 5 ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

๑,๖๘๑ ๑,๕๙๘ ๙๕.๐๖ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

๑,๖๘๑ ๑,๖๓๓ ๙๗.๑๔ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 

๑,๖๘๑ ๑,๕๒๓ ๙๐.๖๐ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 



๕๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. วิธีการพัฒนา จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ  การป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ เห็นคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
๒. ผลการพัฒนา   นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากข้ึนและมีนิสัยรักการออกก าลังกาย 
๓. ร่องรอยการพัฒนา    ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน

/ 
ครู 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครู ที่ผ่าน

เกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑,๖๘๑ 1548 92.06 ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๑,๖๘๑ 1,601 95.24 ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๑,๖๘๑ 1,520 90.42 ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๑,๖๘๑ 1,541 91.67 ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑,๖๘๑ 1,528 90.90 ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์   
๒. ผลการพัฒนา   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๓. ร่องรอยการพัฒนา    ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน

/ 
ครู 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครู ที่ผ่าน

เกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง             
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑,๖๘๑ 1,504.75 89.52 ๕.๐๐ 4.48 ๔ ดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว 

๑,๖๘๑ 1,532 91.14 ๒.๐๐ ๑.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียน และ       
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า              
หาความรู้เพิ่มเติม 

๑,๖๘๑ 1,510 89.83 ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็นเพ่ือ                   
การเรียนรู้ระหว่างกัน 

๑,๖๘๑ 1,498 89.11 ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีใน         
การเรียนรู้  และน าเสนอ
ผลงาน 

๑,๖๘๑ 1,479 87.98 ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดีมาก 

                          
 
๑. วิธีการพัฒนา    ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้   จัดสภาพแวดล้อมให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
๒. ผลการพัฒนา   นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีนิสัยและทักษะในการอ่านมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานได้ 
๓. ร่องรอยการพัฒนา  ผลงานนักเรียน 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
 



๕๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน

/ 
ครู 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครู ที่ผ่าน

เกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
รอ้ยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่าง มีสติ  
สมเหตุผล 

๑,๖๘๑ 1,436 85.43 ๕.๐๐ ๔.๑๖ ๔ ดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟังและดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๑,๖๘๑ 1,340 79.71 ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๑,๖๘๑ 1,489 88.58 ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๑,๖๘๑ 1,450 86.26 ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ดีมาก 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๑,๖๘๑ 1,340 79.71 ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๔.๕ สามารถสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจ 

๑,๖๘๑ 1,378 81.98 ๑.๐๐ ๐.๘๒ ๔ ดีมาก 

 
๑. วิธีการพัฒนา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีการพัฒนาการคิดที่เป็นระบบ สามารถสรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่านได้น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๒. ผลการพัฒนา  นักเรียนสามารถน าเสนอวิธีคิดของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ 
ภาคภูมิใจ 
๓. ร่องรอยการพัฒนา   แผนการจัดการเรียนรู้ของครู  ผลงานของนักเรียน 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  จัดแสดงผลงานของนักเรยีน เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและแรงกระตุ้นใน         
การพัฒนาผลงาน 



๕๗ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน

/ 
ครู 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครู ที่ผ่าน

เกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑,๖๘๑ ๑,๓๑๗ 70.48 ๕.๐๐ 3.๙๐ 4 ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง            
การเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๑,๖๘๑ ๘๕๙ 
 

๕๑.๑๐ 
 

๑.๐๐ ๐.๕๑ 2 พอใช้ 

๕.๒ ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๑,๖๘๑ 1,610 
 

95.78 
 

๑.๐๐ 0.96 ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมิน           
การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๑,๖๘๑ 1,610 
 

95.78 
 

๒.๐๐ ๑.92 ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบ
ระดับชาติเปน็ไปตามเกณฑ ์

๕๒๖ ๒๖๙ 51.14 
 

๑.๐๐ ๐.๕๑ 2 พอใช้ 

                    
๑. วิธีการพัฒนา    ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประเมินผลนักเรียนอย่าง
หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง มีการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
๒. ผลการพัฒนา   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีผลการเรียนในระดับ ๐ มีจ านวนน้อยลง 
๓. ร่องรอยการพัฒนา    บันทึกคะแนนของครู แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน

/ 
ครู 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครู ที่ผ่าน

เกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียน              
มีทักษะในการท างาน             
รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

๑,๖๘๑ 1,574 93.63 ๕.๐๐ ๔.๖๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จ 

๑,๖๘๑ 1,571 93.46 
 

๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๑,๖๘๑ 1,574 93.63 
 

๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑,๖๘๑ 1,575 93.69 
 

๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  และหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

๑,๖๘๑ 1,576 93.75 
 

๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

                    
๑. วิธีการพัฒนา   จัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๒. ผลการพัฒนา   นักเรียนมีทักษะในการท างาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ด ีต่ออาชีพสุจริต 
๓. ร่องรอยการพัฒนา  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติด้านวิชาชีพ  
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรภายนอกหรือปราชญ์ชาวบ้านมาให้
ความรู้ด้านอาชีพเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรักอาชีพในท้องถิ่นของตน 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน

/ 
ครู 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครู ที่ผ่าน

เกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

ด้านที่ ๒ 
มาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา 

๘๒  ๘๒ ๑๐๐ ๕๐.๐๐ ๔๗.๒๘ 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗  
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล 

๘๒ ๘๐ ๙๗.๘๐ ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ  
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

๘๒ ๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการ         
วางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

๘๒ ๗๘ ๙๕.๑๒ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา 

๘๒ ๘๐ ๙๗.๕๖ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูจัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๘๒ ๘๐ ๙๗.๕๖ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๘๒ ๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๖๐ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ 
ครู 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครู ที่ผ่าน

เกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

๗.๖ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้น           
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๘๒ ๘๐ ๙๗.๕๖ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียน  และ
คุณภาพชีวิตด้วย    
ความเสมอภาค 

๘๒ ๘๐ ๙๗.๕๖ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๘๒ ๘๐ ๙๗.๕๖ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างทีด่ี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

๘๒ ๗๘ ๙๕.๑๒ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑๐ ครูจัดการเรียน 
การสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา                  
เต็มความสามารถ 

๘๒ ๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา   

๑.๑ ส่งครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
     ๑.๒ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   
สร้างขวัญและก าลังให้กับครู 
 ๑.๓ ผู้บริหารก ากับ ติดตามการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย 
 
 



๖๑ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. ผลการพัฒนา   
 ครูสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียน
เป็นหลัก 
๓. ร่องรอยการพัฒนา    
 แผนการจัดการเรียนรู้   การเข้ารับการอบรม สัมมนา   ผลงานวิจัยของครู  
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป    
 ๔.๑ ฝ่ายบริหารด าเนินการนิเทศ  ติดตาม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  ค าปรึกษา  และรับฟังข้อคิดเห็น
จากครู 
 ๔.๒ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  และน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.๓ สนับสนุนให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๘.50 ๔ ดีมาก 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ                
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๒.๐๐ ๑.80 4 ดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒.๐๐ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

 ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๒.๐๐ ๑.80 4 ดีมาก 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

๑.๐๐ ๐.๙0 ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ 
เต็มเวลา 

๒.๐๐ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน  ผลการวิจัยเป็นฐานคิดในการ
พัฒนาทั้งด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ 
๒. ผลการพัฒนา   

ครู ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา  การใช้หลักการบริหารแบบมี                
ส่วนร่วม และความคิดริเริ่มในการด าเนินงานที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๓. ร่องรอยการพัฒนา    

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารและการประชุมครูทั้ง
โรงเรียน 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   
 น าเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นแรงบันดาลใจให้ครูมีการร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนางานตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๖๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๔.80 5 ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนด 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑.๐๐ ๐.80 ๔ ดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน            
การพัฒนาสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
 ๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตามที่ระเบียบก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากข้ึน   
๒. ผลการพัฒนา  
 ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานมีความใกล้ชิดกับสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ                 
การจัดการศึกษา 
๓. ร่องรอยการพัฒนา  
 โครงการวันครอบครัวสามเสน ๒   บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  
 ๔.๑ น าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้ในการติดต่อประสานงานหรือแจ้งข่าวสารโรงเรียนเพ่ือ                    
ความสะดวกรวดเร็ว  
   ๔.๒ สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๙.60 ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม  และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑.๐๐ 1.00 ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๐๐ ๑.60 4 ดีมาก 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
 ๑.๑ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

๑.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ                
ความสนใจ   

๑.๓ มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๑.๕ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๒. ผลการพัฒนา   
๒.๑ นักเรียนได้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
๒.๒ นักเรียนมีความรู้และทักษะจากการได้ลงมือปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

๓. ร่องรอยการพัฒนา  
 หลักสูตรสถานศึกษา  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้   รายชื่อกิจกรรมชุมนุม 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๔.๑ จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิมปัญญาท้องถิ่น  

 ๔.๒ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและครอบคลุมผู้เรียนมากข้ึน 



๖๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๘.60 ๔ ดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม 
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔.๐๐ 3.20 4 ดีมาก 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

๓.๐๐ 3.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓.๐๐ 2.40 4 ดีมาก 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
 ๑.๑ ส ารวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคเรียน   
 ๑.๒ ซ่อมแซม ดูแล อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย 
     ๑.๓ จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่น  น่าอยู่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๔ จัดห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๑.๕ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
๒. ผลการพัฒนา  
 ๒.๑ นักเรียนมีอาคาร สถานที ่หอ้งเรียนที่มีความสะอาดและปลอดภัย มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
      ๒.๒ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศร่มรื่น  น่าอยู่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 ๒.๓ ห้องสมุดโรงเรียนจัดบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 ๒.๔ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสามารถน าไปใช้ใน
ชวีิตประจ าวันได้  
๓. ร่องรอยการพัฒนา 
  ๓.๑ บันทึกการซ่อมแซม  การพัฒนาอาคาร สถานที่ ภายในโรงเรียน 
  ๓.๒ บันทึกการตรวจสุขภาพ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๔.๑ จัดสรรสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสาระเพ่ิมมากขึ้น 

  ๔.๒ จัดโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 



๖๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา              
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน           
การประเมินคุณภาพภายใน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. วิธีการพัฒนา  
 ๑.๑ ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑.๒ จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เปน็ปัจจุบันและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑.๓ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๔ จัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 
๒. ผลการพัฒนา  

๒.๑ ครูและบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี   

๒.๒ โรงเรียนสามารถติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติ การประจ าปีเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนางานในปีต่อไป 
๓. ร่องรอยการพัฒนา  
 ๓.๑ สรุปการด าเนินงานการจัดอบรมครูและบุคลากร 
 ๓.๒ เอกสารข้อมูลสารสนเทศ 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

จัดอบรม สัมมนาครูและบุคลากร ด้านการประเมินโครงการ การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และ
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 



๖๗ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

ด้านที่ ๓ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ 4.๐0 ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้             
ทั้ ง ภ าย ในและภายนอกสถานศึ กษา   เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง  

๒.๕๐ ๒.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕๐ ๒.๐๐ 4 ดีมาก 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
 ๑.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและส่งเสริม สนับสนุนให้ครู  บุคลากรและนักเรียนใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๑.๒ สนับสนุนให้ครู บุคลากร ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๑.๓ สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ผลการพัฒนา  
 ๒.๑ ครู  บุคลากรและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๒.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๓ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๓. ร่องรอยการพัฒนา  
 โครงการบริการแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๔.๑ จัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  ๔.๒ สนับสนุนให้กลุ่มสาระฯ ด าเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 



๖๘ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

ด้านที่ ๔  
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์  

๑๐.๐๐ 8.2 ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และ
โครงการ/ กิจกรรมที่พัฒนา ส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียน
และสถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

 
๑. วิธีการพัฒนา  

จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีน าไปสู่การพัฒนา ส่งเสริม 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
๒. ผลการพัฒนา  
 ผู้เรียนบรรลุตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ 
๓. ร่องรอยการพัฒนา 
   โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๔.๑ ด าเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 ๔.๒ ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและน าผลมาใช้ในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนา
ผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
(รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล) 

๕.๐๐ ๔.๒๐ 4 ดีมาก 

๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

๓.๐๐ ๒.๔๐ 4 ดีมาก 

๑๕.๒ สถานศึกษาด าเนินการเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 

๒.๐๐ ๑.๘๐ 4 ดีมาก 

 
๑. วิธีการพัฒนา  

๑.๑ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอนุรักษ์ความเป็นไทย 
๑.๒ จัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 

๒. ผลการพัฒนา  
๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตระหนัก  และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
๒.๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 

๓. ร่องรอยการพัฒนา 
   โครงการสัปดาห์อาเซียน   โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา  
๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

๔.๑ ด าเนินโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒ จัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก เพ่ือให้ผู้เรียนเห็น

ความส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

ด้านที่ ๕  
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

๕.๐๐ ๔.๓๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๑๖ การจัดโครงการ/ กิจกรรม             
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

5.00 4.3 4 ดีมาก 

๑๖.๑ จัดโครงการ/ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3.00 2.7 5 ดีเยี่ยม 

๑๖.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2.00 1.6 4 ดีมาก 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
 จัดโครงการ/ กิจกรรมตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๒. ผลการพัฒนา  
 ๒.๑ นักเรียนให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาทีจ่ะเกิดขึ้น
ในสังคม 
 ๒.๒ นักเรียนให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ ดูแล ป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
๓. ร่องรอยความพยายาม  

โครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันสารเสพติด 
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน   
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๔. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  
 ด าเนินโครงการ/ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนทราบ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.๒ สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.76 ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม        
ที่พึงประสงค์ 

๕.๐๐ ๔.๗9 ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.66 ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕.๐๐ ๔.46 ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕.๐๐ 3.78 ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.69 ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 10.00 ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๘.50 ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๔.80 ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๙.60 ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ 8.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ 4.5๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๔.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียน 
ตามเอกลักษณ์  (รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล) 

๕.๐๐ ๔.๒0 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๓0 4 ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๘๙.๙๔ 4 ดีมาก 



๗๒ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 ๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ม. ๑ – ม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖๓ ๑ ๖๘ ๓๘ ๕๒ ๓๗ ๕๔ ๔๘ ๖๕ ๑๖๗ ๔๖.๐๑ 
คณิตศาสตร์ ๕๑๑ ๙ ๕๘ ๕๓ ๘๓ ๙๖ ๘๒ ๕๑ ๗๙ ๒๑๒ ๔๑.๔๙ 
วิทยาศาสตร์ ๕๑๑ ๑ ๕๙ ๔๖ ๙๖ ๙๕ ๙๗ ๕๘ ๕๙ ๒๑๔ ๔๑.๘๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๖๔ ๒ ๑๙ ๓๐ ๙๔ ๑๕๐ ๒๕๕ ๒๐๕ ๓๐๙ ๗๖๙ ๗๒.๒๗ 
สุขศกึษาฯ ๗๕๕ ๑ ๐ ๑ ๘ ๒๐ ๒๕ ๘๐ ๖๒๐ ๗๒๕ ๙๖.๐๓ 
ศิลปะ ๔๐๑ ๑ ๖ ๔ ๑๑ ๑๒ ๓๓ ๕๘ ๒๗๖ ๓๖๗ ๙๑.๕๒ 
การงานอาชีพฯ ๗๖๖ ๓ ๒๑ ๓๗ ๕๕ ๑๐๕ ๑๔๓ ๑๓๓ ๒๖๙ ๕๔๕ ๗๑.๑๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๔๔ ๘ ๗๔ ๘๐ ๖๒ ๙๑ ๗๙ ๖๕ ๘๕ ๒๒๙ ๔๒.๑๐ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๘๗ ๘ ๑๔ ๓๖ ๔๕ ๖๓ ๙๔ ๕๖ ๗๑ ๒๒๑ ๕๗.๑๑ 
คณิตศาสตร์ ๕๑๐ ๒๔ ๔๒ ๓๔ ๗๔ ๙๘ ๘๒ ๕๕ ๑๐๑ ๒๓๘ ๔๖.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๕๐๖ ๑๔ ๖๗ ๗๗ ๙๘ ๗๗ ๗๙ ๕๓ ๔๑ ๑๗๓ ๓๔.๑๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๕๙ ๘ ๙ ๒๐ ๘๔ ๑๘๑ ๒๗๗ ๒๔๘ ๒๓๒ ๗๕๗ ๗๑.๔๘ 
สุขศึกษาฯ ๗๔๙ ๗ ๓ ๔ ๑๔ ๓๘ ๕๘ ๙๑ ๕๓๔ ๖๘๓ ๙๑.๑๙ 
ศิลปะ ๓๙๖ ๐ ๒ ๑ ๘ ๗ ๔๑ ๘๙ ๒๔๘ ๓๗๘ ๙๕.๔๕ 
การงานอาชีพฯ ๗๘๖ ๑๙ ๕๒ ๗๓ ๘๕ ๑๒๙ ๑๐๙ ๙๙ ๒๒๐ ๔๒๘ ๕๔.๔๕ 
ภาษาตา่งประเทศ ๕๔๒ ๑๕ ๔๓ ๖๕ ๙๘ ๘๙ ๙๓ ๕๐ ๘๙ ๒๓๒ ๔๒.๘๐ 



๗๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๒๓ ๑๐ ๖๐ ๔๓ ๒๐ ๑๓ ๒๒ ๑๖ ๓๙ ๗๗ ๓๔.๕๓ 
คณิตศาสตร์ ๔๘๘ ๑๖ ๙๓ ๑๐๑ ๙๖ ๗๒ ๕๓ ๒๓ ๓๔ ๑๑๐ ๒๒.๕๔ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘๑ ๑๐ ๕๖ ๔๖ ๙๑ ๙๐ ๘๓ ๕๐ ๕๕ ๑๘๘ ๓๙.๐๙ 
สังคมศึกษาฯ ๙๘๕ ๑๑ ๖๒ ๘๑ ๑๑๓ ๑๕๘ ๒๕๗ ๑๖๗ ๑๓๖ ๕๖๐ ๕๖.๘๕ 
สุขศึกษาฯ ๗๒๐ ๖ ๗ ๑๘ ๓๑ ๓๕ ๖๓ ๙๘ ๔๖๒ ๖๒๓ ๘๖.๕๓ 
ศิลปะ ๔๐๒ ๑๒ ๑๐ ๙ ๙ ๑๙ ๒๒ ๒๐ ๓๐๑ ๓๔๓ ๘๕.๓๒ 
การงานอาชีพฯ ๘๖๔ ๒๘ ๗๘ ๖๗ ๙๐ ๙๗ ๑๓๙ ๗๔ ๒๙๑ ๕๐๔ ๕๘.๓๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐๓ ๔๕ ๔๙ ๗๔ ๑๑๖ ๑๑๑ ๑๔๑ ๑๐๗ ๑๖๐ ๔๐๘ ๕๐.๘๑ 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๗๖ ๓ ๘๓ ๖๑ ๗๑ ๒๖ ๓๙ ๔๐ ๕๓ ๑๓๒ ๓๕.๑๑ 
คณิตศาสตร์ ๔๘๗ ๖ ๑๑๔ ๘๕ ๙๓ ๗๐ ๕๒ ๒๔ ๔๓ ๑๑๙ ๒๔.๔๔ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘๗ ๐ ๓๘ ๖๘ ๘๑ ๑๐๖ ๗๕ ๓๗ ๘๒ ๑๙๔ ๓๙.๘๔ 
สังคมศึกษาฯ ๑๐๐๘ ๓ ๕ ๓๘ ๑๓๔ ๒๙๒ ๒๖๖ ๒๑๒ ๕๘ ๕๓๖ ๕๓.๑๗ 
สุขศึกษาฯ ๗๒๙ ๑ ๒ ๘.๐๐ ๑๐ ๓๒ ๖๑ ๑๒๒ ๔๙๓ ๖๗๖ ๙๒.๗๓ 

ศิลปะ ๓๙๙ ๑ ๒ ๑ ๔ ๑๐ ๒๐ ๕๘ ๓๐๓ ๓๘๑ ๙๕.๔๙ 
การงานอาชีพฯ ๗๖๗ ๑ ๑๖ ๒๕ ๖๐ ๖๗ ๘๓ ๑๓๕ ๓๘๐ ๕๙๘ ๗๗.๙๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๑๐๘ ๔ ๑๑๔ ๑๐๐ ๑๓๗ ๑๕๒ ๑๖๕ ๑๔๙ ๒๘๗ ๖๐๑ ๕๔.๒๔ 



๗๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖๑ ๕ ๗๓ ๓๘ ๕๓ ๓๔ ๔๔ ๔๔ ๗๐ ๑๕๘ ๔๓.๗๗ 
คณิตศาสตร์ ๔๐๖ ๗ ๔๘ ๕๘ ๘๘ ๑๐๑ ๓๗ ๒๑ ๔๖ ๑๐๔ ๒๕.๖๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐๙ ๑๙ ๘๒ ๓๓ ๔๓ ๓๕ ๕๓ ๕๕ ๘๙ ๑๙๗ ๔๘.๑๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๗๒ ๗ ๑๐๘ ๑๕๘ ๒๕๓ ๒๔๖ ๑๙๖ ๑๐๖ ๙๘ ๔๐๐ ๓๔.๑๓ 
สุขศึกษาฯ ๖๐๖ ๑๗ ๔๘ ๕๐ ๑๑๐ ๑๐๖ ๘๒ ๕๐ ๑๔๓ ๒๗๕ ๔๕.๓๘ 
ศิลปะ ๓๗๓ ๑๐ ๔ ๓ ๖ ๙ ๓๐ ๔๒ ๒๖๙ ๓๔๑ ๙๑.๔๒ 
การงานอาชีพฯ ๙๑๕ ๔๓ ๑๑๒ ๗๙ ๘๕ ๙๖ ๑๒๖ ๑๒๘ ๒๔๖ ๕๐๐ ๕๔.๖๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๗๘ ๒๘ ๑๑๒ ๕๔ ๓๔ ๓๑ ๓๔ ๓๗ ๔๘ ๑๑๙ ๓๑.๔๘ 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๒๖ ๑๐ ๒๒ ๓๑ ๔๐ ๓๗ ๔๘ ๓๐ ๑๐๘ ๑๘๖ ๕๗.๐๖ 
คณิตศาสตร์ ๔๑๒ ๑๘ ๙๗ ๕๓ ๖๔ ๕๓ ๔๓ ๒๗ ๕๗ ๑๒๗ ๓๐.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๒๑ ๘๖ ๔๗ ๓๒ ๔๐ ๓๓ ๔๓ ๔๐ ๑๐๐ ๑๘๓ ๔๓.๔๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๖๕ ๒๙ ๑๐๘ ๑๔๒ ๑๘๑ ๑๗๔ ๑๗๙ ๑๕๕ ๑๙๗ ๕๓๑ ๔๕.๕๘ 
สุขศึกษาฯ ๕๘๙ ๑๙ ๖๖ ๓๔ ๕๖ ๕๔ ๘๘ ๙๘ ๑๗๔ ๓๖๐ ๖๑.๑๒ 
ศิลปะ ๓๕๗ ๑๔ ๑๘ ๑๑ ๑๒ ๒๘ ๒๑ ๒๘ ๒๒๕ ๒๗๔ ๗๖.๗๕ 
การงานอาชีพฯ ๖๕๑ ๕๔ ๖๕ ๓๐ ๖๔ ๑๒๙ ๗๓ ๗๒ ๑๖๔ ๓๐๙ ๔๗.๔๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๖๓ ๒๘ ๖๙ ๔๓ ๔๘ ๕๐ ๔๙ ๒๓ ๕๓ ๑๒๕ ๓๔.๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๒๕ ๘ ๕๓ ๒๓ ๒๔ ๓๒ ๓๕ ๒๑ ๑๒๙ ๑๘๕ ๕๖.๙๒ 
คณิตศาสตร์ ๓๑๙ ๒ ๖๐ ๓๙ ๕๘ ๓๖ ๓๔ ๒๖ ๖๔ ๑๒๔ ๓๘.๘๗ 
วิทยาศาสตร์ ๔๙๘ ๙ ๒๓ ๔๐ ๖๓ ๑๑๑ ๑๒๒ ๗๑ ๕๙ ๒๕๒ ๕๐.๖๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๐๔ ๓ ๓๒ ๓๐ ๒๗ ๖๔ ๑๐๖ ๑๑๖ ๑๒๖ ๓๔๘ ๖๙.๐๕ 
สุขศึกษาฯ ๓๙๙ ๕ ๔๒ ๓๒ ๓๒ ๓๗ ๒๘ ๕๐ ๑๗๓ ๒๕๑ ๖๒.๙๑ 
ศิลปะ ๒๓๒ ๓ ๓ ๒ ๗ ๔ ๑๐ ๑๕ ๑๘๘ ๒๑๓ ๙๑.๘๑ 
การงานอาชีพฯ ๕๓๙ ๑ ๓ ๘ ๒๗ ๓๑ ๙๗ ๙๒ ๒๘๐ ๔๖๙ ๘๗.๐๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๘๔ ๑๖ ๕๕ ๔๗ ๗๒ ๗๕ ๗๑ ๕๗ ๙๑ ๒๑๙ ๔๕.๒๕ 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๑๖ ๒๗ ๘๘ ๔๐ ๖๐ ๕๘ ๖๕ ๘๒ ๙๖ ๒๔๓ ๔๗.๐๙ 
คณิตศาสตร์ ๓๔๓ ๑๗ ๔๐ ๒๘ ๕๔ ๕๓ ๕๒ ๓๗ ๖๒ ๑๕๑ ๔๔.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ ๕๖๐ ๑๖ ๔๒ ๓๙ ๖๗ ๗๘ ๙๓ ๘๒ ๑๔๓ ๓๑๘ ๕๖.๗๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๙๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓๔ ๗๓ ๑๔๕ ๒๒๔ ๔๔๒ ๘๙.๔๗ 
สุขศึกษาฯ ๓๗๖ ๑๘ ๑๖ ๑๑ ๔๙ ๖๔ ๕๕ ๔๑ ๑๒๒ ๒๑๘ ๕๗.๙๘ 
ศิลปะ ๒๓๒ ๙ ๗ ๓ ๗ ๑ ๑๐ ๒๔ ๑๗๑ ๒๐๕ ๘๘.๓๖ 
การงานอาชีพฯ ๘๑๒ ๒๙ ๔๔ ๖๐ ๙๒ ๑๒๗ ๑๔๐ ๑๔๒ ๑๗๘ ๔๖๐ ๕๖.๖๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๗๘ ๓๑ ๑๒๐ ๕๒ ๗๕ ๕๐ ๕๑ ๔๕ ๕๔ ๑๕๐ ๓๑.๓๘ 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๐๓ ๐ ๑๘ ๙ ๑๐ ๓๖ ๔๐ ๔๒ ๑๔๘ ๒๓๐ ๗๕.๙๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๙๘ ๑ ๒๘ ๑๕ ๖๙ ๕๗ ๕๕ ๒๖ ๔๗ ๑๒๘ ๔๒.๙๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒๙ ๐ ๒ ๒๖ ๓๒ ๒๕ ๕๕ ๑๓๕ ๕๔ ๒๔๔ ๗๔.๑๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๖๖ ๑ ๑๓ ๒๒ ๔๓ ๑๑๙ ๑๖๑ ๑๑๕ ๙๒ ๓๖๘ ๖๕.๐๒ 
สุขศึกษาฯ ๔๐๔ ๕ ๘ ๕ ๙ ๙ ๒๐ ๔๓ ๓๐๕ ๓๖๘ ๙๑.๐๙ 
ศิลปะ ๒๓๑ ๓ ๓ ๔ ๗ ๗ ๑๗ ๒๔ ๑๖๖ ๒๐๗ ๘๙.๖๑ 
การงานอาชีพฯ ๔๓๑ ๑๑ ๔๐ ๒๔ ๓๓ ๔๐ ๕๖ ๖๗ ๑๖๐ ๒๘๓ ๖๕.๖๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๒๖ ๘ ๖๐ ๕๙ ๙๑ ๑๓๔ ๑๑๓ ๗๖ ๑๘๕ ๓๗๔ ๕๑.๕๒ 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๘๔ ๑๐ ๓๑ ๒๔ ๒๔ ๒๕ ๕๖ ๑๒๕ ๑๘๙ ๓๗๐ ๗๖.๔๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๐๒ ๑๐ ๑๘ ๓๒ ๖๑ ๔๖ ๕๐ ๒๗ ๕๘ ๑๓๕ ๔๔.๗๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓๓ ๗ ๑๑ ๒๖ ๖๗ ๕๕ ๘๘ ๖๑ ๑๘ ๑๖๗ ๕๐.๑๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๕๙ ๙ ๒๖ ๔๒ ๗๐ ๘๘ ๑๑๖ ๑๒๐ ๘๘ ๓๒๔ ๕๗.๙๖ 
สุขศึกษาฯ ๔๐๑ ๔ ๖ ๖ ๕ ๑๑ ๑๗ ๖๐ ๒๙๒ ๓๖๙ ๙๒.๐๒ 
ศิลปะ ๒๑๕ ๑๐ ๙ ๔ ๑๓ ๑๒ ๑๗ ๑๔ ๑๓๖ ๑๖๗ ๗๗.๖๗ 
การงานอาชีพฯ ๔๔๘ ๒๔ ๒๕ ๓๒ ๓๙ ๔๔ ๗๑ ๕๘ ๑๕๕ ๒๘๔ ๖๓.๓๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๕๑ ๓๓ ๙๐ ๗๐ ๙๐ ๑๑๖ ๑๒๔ ๑๐๓ ๑๒๕ ๓๕๒ ๔๖.๘๗ 
 
 
 
 



๗๗ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๐๘ ๑ ๔๖ ๓๕ ๔๘ ๕๘ ๘๒ ๖๔ ๗๔ ๒๒๐ ๕๓.๙๒ 
คณิตศาสตร์ ๓๙๑ ๐ ๓๖ ๓๕ ๖๕ ๕๙ ๕๒ ๓๕ ๑๐๙ ๑๙๖ ๕๐.๑๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐๙ ๓ ๑๕ ๑๕ ๔๑ ๘๒ ๙๗ ๖๔ ๙๒ ๒๕๓ ๖๑.๘๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๔๙ ๐ ๑๒ ๑๐ ๒๘ ๖๒ ๑๐๑ ๑๓๕ ๑ ๒๓๗ ๖๗.๙๑ 
สุขศึกษาฯ ๔๗๕ ๑ ๑ ๐ ๓ ๖ ๙ ๒๓ ๔๓๒ ๔๖๔ ๙๗.๖๘ 
ศิลปะ ๖๐๔ ๐ ๐ ๔ ๑ ๖ ๑๒ ๑๐ ๕๗๑ ๕๙๓ ๙๘.๑๘ 
การงานอาชีพฯ ๕๕๗ ๓ ๓๒ ๘๘ ๑๓๗ ๕๘ ๔๕ ๑๗ ๑๗๗ ๒๓๙ ๔๒.๙๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๒๙ ๑๙ ๑๖๘ ๑๐๓ ๘๙ ๙๒ ๘๓ ๖๙ ๑๐๖ ๒๕๘ ๓๕.๓๙ 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙๖ ๒ ๓๔ ๙ ๓๔ ๖๑ ๖๘ ๗๑ ๑๑๗ ๒๕๖ ๖๔.๖๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๙๐ ๓ ๘ ๗ ๒๐ ๕๗ ๑๐๐ ๕๓ ๑๔๒ ๒๙๕ ๗๕.๖๔ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐๖ ๓ ๑๔ ๔๘ ๔๗ ๘๖ ๗๗ ๖๒ ๖๙ ๒๐๘ ๕๑.๒๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๗๑๘ ๓ ๒๐ ๑๗ ๑๖ ๖๘ ๑๐๖ ๑๙๕ ๒๙๓ ๕๙๔ ๘๒.๗๓ 
สุขศึกษาฯ ๔๗๘ ๒ ๗ ๖ ๔ ๓ ๑๑ ๒๕ ๔๒๐ ๔๕๖ ๙๕.๔๐ 
ศิลปะ ๓๐๘ ๑ ๕ ๐ ๒ ๐ ๖ ๑ ๒๙๓ ๓๐๐ ๙๗.๔๐ 
การงานอาชีพฯ ๕๗๑ ๔ ๓๓ ๑๘ ๑๖ ๔๒ ๔๑ ๖๘ ๓๔๙ ๔๕๘ ๘๐.๒๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๓๑ ๑๗ ๑๔๑ ๗๓ ๘๗ ๑๐๘ ๑๑๒ ๘๑ ๑๑๒ ๓๐๕ ๔๑.๗๒ 
 
 
 



๗๘ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O – NET) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนสูง

กว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ 290 30.59 12.30 30.59 
118 คน /  

ร้อยละ 40.69 

ภาษาไทย 290 42.75 9.55 42.75 
148 คน /  

ร้อยละ 51.03 

วิทยาศาสตร์ 290 36.72 11.72 36.72 
142 คน /  

ร้อยละ 49.31 

สังคมศึกษา ฯ 290 45.66 13.57 45.66 
155 คน /  

ร้อยละ 53.82 

ภาษาต่างประเทศ 290 30.33 1128 30.03 
106 คน /  

ร้อยละ 36.55 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนสูง

กว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ 239 30.04 14.48 30.04 
128 คน /  

ร้อยละ 53.56 

ภาษาไทย 239 55.24 14.76 55.24 
156 คน /  

ร้อยละ 65.27 

วิทยาศาสตร์ 239 35.08 9.33 35.08 
126 คน /  

ร้อยละ 52.72 

สังคมศึกษา ฯ 239 40.48 7.87 40.48 
130 คน /  

ร้อยละ 54.62 

ภาษาต่างประเทศ 239 29.28 12.98 29.98 
134 คน /  

ร้อยละ 56.07 
 
 
 



๗๙ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

สาระวิชา 
จ านวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ - - - - - - - 
ภาษาไทย - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - 
สังคมศึกษา ฯ - - - - - - - 
สุขศึกษาฯ - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - 

 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

สาระวิชา 
จ านวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ทีไ่ด้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ - - - - - - - 
ภาษาไทย - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - 
สังคมศึกษา ฯ - - - - - - - 
สุขศึกษาฯ - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 357 300 50 7 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 352 280 60 12 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 323 250 50 23 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 215 200 10 5 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 192 160 20 12 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 242 210 20 12 - 

รวม 1,681 1,400 210 71 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 83.28 12.49 4.22 - 

๓.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 357 300 50 7 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 352 280 60 12 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 323 250 50 23 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 215 200 10 5 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 192 160 20 12 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 242 210 20 12 - 

รวม 1,681 1,400 210 71 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 83.28 12.49 4.22 - 

๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 357 357 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 352 352 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 323 323 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 215 215 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 192 192 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 242 242 - 

รวม 1,681 1,681 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 



๘๑ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๓.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 1,681 1,681 ๑๐๐.๐๐ - - 
๒) ด้านความสามารถในการคิด 1,681 1,681 ๑๐๐.๐๐ - - 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 1,681 1,681 ๑๐๐.๐๐ - - 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1,681 1,681 ๑๐๐.๐๐ - - 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1,681 1,681 ๑๐๐.๐๐ - - 

รวม 1,681 1,681 ๑๐๐.๐๐ - - 
เฉลี่ยร้อยละ 1,681 1,681 ๑๐๐.๐๐ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

   ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
             จากการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พบว่า สถานศึกษาได้ด าเนินการ
โครงการ/ กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคก์ าหนดไว้   
 
 ๑.๑  โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. โครงการบริหารงบประมาณวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
สาธารณูปโภค 
๒. โครงการจัดจ้างครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 
๓. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม   จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๖. โครงการพัฒนา ICT เชื่อมโยงความรู้สู่สากล 
๗. โครงการพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
๘. โครงการรัก ห่วงใย ใส่ใจผู้เรียน  
๙. โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนสู่อาชีพ 
๑๐. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  
นาฎศิลป์ กีฬา 
๑๑. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
๑๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 
๑๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ส าหรับนักเรียน 

การบริหารโดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  และการมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคีเครือข่าย  ท าให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนประสบผลส าเร็จ 
 
  
 

    
 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

โครงการ/ กิจกรรมที่ด าเนินการทุกโครงการบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
- 

  
 
 



๘๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
๒.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      จุดเด่น  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นอย่างดี  

กล้าแสดงออกมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
จุดที่ควรพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะวิชา  
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์   

๒.๒ ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เน้นประเมินตามสภาพจริง  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  

          จุดที่ควรพัฒนา  การจัดการเรยีนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์  คิด 
    สังเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบให้มากข้ึน 
๒.๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่น  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  
จุดที่ควรพัฒนา  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงและ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน 

๒.๔ ด้านอัตลักษณ์  
จุดเด่น  สถานศึกษามีการจัดโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา มีการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนและน าผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนา 

๒.๕ ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาและมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
จุดที่ควรพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
ชัดเจน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานในแต่ละปีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และผลการประเมินภายนอกรอบ ๓ ของสมศ. รวมทั้งข้อเสนอแนะของสมศ. พบว่า  แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น และผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
            ๔.๑ การเพ่ิมจ านวนครูให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนจะได้มี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 



๘๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 หลักฐาน  ข้อมูลส าคัญ  เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ภาพกิจกรรมส าคัญ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา 
 รายงานผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานักเรียนโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หลักฐาน ข้อมลูส าคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดเีด่น 
ของสถานศึกษา 

 

 

 
 

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ประจ าปี พ.ศ. 2558 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นายซุปเป้อร์ สุกันทา      เด็กชายณัฐกฤต ครองยุทธ 
         ครูผู้สอนดีเด่น SESAO1 AWARDS   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

         คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต ๑      กิจกรรมการสร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.1-3 
             ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 



๘๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ภาพกิจกรรมส าคัญ 
 
 

กิจกรรมวันวิสาหบูชา    

  
 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  

  
 

กิจกรรมวันไหว้ครู  

   
  

 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กิจกรรมวันสุนทรภู่  

    
 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  

    
 

กิจกรรมสวนสนามลูกเสือ  

    
 

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี  

    



๘๘ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กิจกรรม Mobile library  

    
 

กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา  

    
กิจกรรมวันภาษาไทย  

    
 

ตลาดนัดอาเซียน  

     



๘๙ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  

    
 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  

    
 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  

    
 

กิจกรรมกีฬาสี  

    



๙๐ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

พิธีแห่เรือหลวงพ่อสัมฤทธิ์  

    
 

กิจกรรมวันพ่อ  

    
 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  

    
 

กิจกรรมMerry Chrismas  

    



๙๑ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  

    
 

กิจกรรม Cross Cultural Diagnosis and Appreciation  

    
 

วันครอบครัวสามเสน 2  

    
 

Open House 2016   

    
 



๙๒ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ค่ายภาษาสู่อาเซียน ม.4   

    
 

Day Camp ม.1 และ ม.3   

    
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ 6  

    
 

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 2 เม.ย. 59 

    



๙๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลการทดสอบระดับชาติ (O–NET) ปีกรศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๘๐ 30.59 
ภาษาไทย ๓๕.๖๐ 42.75 

วิทยาศาสตร์ ๓๖.๐๐ 36.72 
สังคมศึกษา ฯ ๔๖.๐๐ 45.66 

ภาษาต่างประเทศ ๒๖.๐๐ 30.03 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๐๐ 30.04 
ภาษาไทย ๕๕.๐๐ 55.24 

วิทยาศาสตร์ ๓๑.๐๐ 35.08 
สังคมศึกษา ฯ ๓๗.๐๐ 40.48 

ภาษาต่างประเทศ ๒๔.๐๐ 29.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
นักเรียนโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

สถาบันการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 1.65 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาล 1 0.41 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2 0.83 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 8.68 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 0.83 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 0.83 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 9 3.72 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 32 13.22 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 2.89 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 0.41 
มหาวิทยาลัยมหิดล 7 2.89 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 0.83 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2 0.83 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8 3.31 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 2.07 
ม.รามค าแหง 4 1.65 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 37 15.29 
นายสิบทหารบก 2 0.83 
สถาบันการพลศึกษา 1 0.41 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 0.41 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 0.41 
เทคนิควิมล 3 1.24 
มหาวิทยาลัยเอกชน 25 10.33 

รวม ๑๗๙ 73.97 
ไม่ศึกษาต่อ 63 26.03 

รวม 242 100.00 
 

ที่มา: งานแนะแนวโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลยั ๒  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  
 



๙๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 

๑ นางนิรมล ธรรมอุปกรณ์ ประธานกรรมการ 
๒ พลอากาศเอกทองเลื่อน   ประพัฒน์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ นางสุนทรี เนติลักษณวิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ นายเชาวลิต รัตนศิลปกร               ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ รศ.ดร.สุพิมพ์   ศรีพันธ์วรสกุล          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ นางสันธยา ดารารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ ศ.ดร.รุจา   ภู่ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙ นายมงคล ผลพานิชย์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐ นายประดิษฐ์ ธรรมสิน ผู้แทนองค์กรชุมชน                
๑๑ นายณัฐวุฒิ ทรัพย์มี ผู้แทนผู้ปกครอง 
๑๒ นางพรรณสรวง นิธากร ผู้แทนครู 
๑๓ นายศิรวิส ฉายากุล ผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๔ พระรัฐพงษ์ ฐิตว โส ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
๑๕ พระพงศกร ธมฺมวโธ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
๑๖ นายไชยา กัญญาพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๗ นางพนัสดา                 สีมั่น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘ นายมาลุต                  ชาบ าเหน็จ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙ นายอนันต์ วัฒนะวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐ นายกุศล มีศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 



๙๖ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑.๑  นายอภิธาน  วัชรพันธ์    
๑.๒  นายณัฐวุฒ ิ ทรัพย์มี    
๑.๓  นายธนากร  ผายกลาง   
๑.๔  นายอเนก  เอ้ือการุณวงศ์  

 ๒.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๒.๑  นายพรหม  ปรางทอง  ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒  นายชัยวัฒน ์ เพ่งพินิจ   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายฐิติวัฒน ์ โชคหิรัญกาญจน์  รองประธานกรรมการ 
๒.๔  นายสมบัต ิ ทมถา   รองประธานกรรมการ 
๒.๕  นายนวพล  กุลพิศาลลักษณ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒.๖  นายวสันต ์ บุญประเสริฐ  ปฏิคม 
๒.๗  นายสุรบด ี ดีนาน   ปฏิคม 
๒.๘  นางสาวลินดา  ด้วงงาม   เหรัญญิก 
๒.๙  นางวันธนา  ขุนทอง   กรรมการ 
๒.๑๐ นางเฟ่ืองขวัญ  บุญชัยโย  กรรมการ 
๒.๑๑ นางศรีอ าพร  โพธารินทร์  กรรมการ 
๒.๑๒ นางกนกวรรณ  อุ้มแก้ว   กรรมการ 
๒.๑๓ นายธนากร  ผายกลาง  กรรมการ 
๒.๑๔ นายกัมปนาท  ไชยฤกษ์   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวจินตนาพร ภูวเจนสถิต  กรรมการ 
๒.๑๖ นายอเนก  เอ้ือการุณวงศ์  กรรมการ 
๒.๑๗ ดร.เมตตา  เจียมด าเนินกิจ  กรรมการ 
๒.๑๘ นางกาญจนา  สิมานุรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๙ นางจารุศิริ  แสวงศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


