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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป  

       ๑.๑  สถานที่ตั้งโรงเรียน  
  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ ซอยโชติวัฒน์ ๑๘  ถนนประชาชื่น 

แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ  กรุ งเทพมหานคร รหั สไปรษณี ย์  ๑๐๘๐๐  โทรศั พท์  ๐ -๒๙๕๙ - ๓๗๔๗                                 
โทรสาร ๐-๒๙๕๙-๓๗๕๑ Website http://www.samsen๒.ac.th  

        ๑.๒  ประวัติโรงเรียน 
  ปลายปีการศึกษา 2537 พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดเวตวันธรรมาวาส บริจาคที่ดินจ านวน 5 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนประชาชื่น 
ซอยสะพาน99 ริมคลองเปรมประชากร ให้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยให้ 
นายชลอ บุญก่อ อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนนนทรีวิทยา ท าหน้าที่
เลขานุการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.โกวิท วรพิพัฒน์)  ในขณะนั้นเป็น   
ผู้ประสานงานและเปิดด าเนินการเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาโรงเรียน   
สามเสนวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนชั้น ม.1 รุ่นแรกโดยใช้
อาคารฝึกอบรมครูหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน 

  

   โรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย ๒  ตั้ งอยู่ เลขที่  ๑๖  ซอยโชติวัฒน์  ๑๘                    
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ พ้ืนที่โรงเรียน ๘ ไร่ ๑๒๗.๖๕ ตารางวา 
เปิดด าเนินการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        
ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ จ านวน ๑๙๔ คน ๔ ห้องเรียน  โดยใช้อาคารฝึกอบรมครูหน่วยศึกษานิเทศก์เป็นสถาน
ที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราว วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๘ พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส ได้ท า
การมอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นผู้รับมอบโฉนดที่ดิน
พร้อมทั้งก าหนดอาคารเรียนแบบพิเศษ  ๙ ชั้น ตามแบบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทเดชา ๓ และให้นาม
โรงเรียนว่า “ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒” วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙  กระทรวงศึกษาธิการได้

พระราชนันทาจารย ์(ผล อกฺกโชติ) 
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ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา จ านวน ๔๐ โรงเรียน  โรงเรียนราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย ๒ ได้รับประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเป็นโรงเรียนล าดับที่ ๑ และปีการศึกษา ๒๕๔๒  
ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๕ ชั้น  งบประมาณ ๓๐  ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)   วันที่ ๒๓  
มิถุนายน ๒๕๔๗  พระราชนันทาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
อเนกประสงค์ ๕ ชั้น และวางศิลาฤกษ์มณฑปหลวงพ่อสัมฤทธิ์พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  วันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๔๘ โรงเรียนท าหนังสือขอพระราชทานชื่ออาคารเอนกประสงค์ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา 
บรมราชินีนาถ” และขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ประดิษฐานเป็นการถาวรที่อาคารเอนกประสงค์ วันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร “๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ” 
ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ส าหรับเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศ ศูนย์ เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา                  
ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และทรงปลูกต้น “ลีลาวดี” เพ่ือเป็นที่ระลึก 
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ตราประจ าโรงเรียน  ดวงประทีปเหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียนภายในวงกลมมีปรัชญาของ  
                                 โรงเรียน เป็นภาษาบาลีและค าแปลเขียนล้อมวงกลมรอบนอก และ 
     ชื่อโรงเรียนในแถบโบปลายพริ้วรูปครึ่งวงกลมที่ส่วนล่างสุด 
อักษรย่อโรงเรียน  ส.ส. ๒   
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน หลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
ปรัชญาของโรงเรียน  สฺทธา  สาธ ุ ปติฏฐิตา   ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว  ยังประโยชน์ให้ส าเร็จ 
สีประจ าโรงเรียน   ชมพู  -  เขียว 
ธงประจ าโรงเรียน  พ้ืนธงสีชมพูและสีเขียว   แถบสีละครึ่งผืนตามความยาวของผืนธง   
                                          สีชมพูอยู่บน  แถบล่างปักด้วยไหมรูปตราโรงเรียนทางมุมซ้ายบน 
                                          ของผืนธงตรงแถบสีชมพู 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นกัลปพฤกษ์ 
พื้นที่โรงเรียน ๘  ไร่  ๑๒๗.๖๕  ตารางวา  (เนื้อที่ที่ได้รับบริจาค  ๘ ไร่  ๒๒๔.๙  ตารางวา  

เนื่องจากบริเวณริมคลองถูกกัดเซาะ) 
 1.3 รายนามผู้บริหารโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
1 นายชลอ บุญก่อ 1 สิงหาคม 2539 – 12 กุมภาพันธ์ 2542 
2 นางวิมวดี ธรรมาธิคม 13 กุมภาพันธ์ 2542 – 14 ธันวาคม 2542 
3 นางสุรณี ทศิธร 15 ธันวาคม 2542 – 14 พฤศจิกายน 2546 
4 นางจ านงค์ แจ่มจันทรวงศ์ 18 พฤศจิกายน 2546 – 29 ตุลาคม 2551 
5 นายบุญธรรม พิมพาภรณ์ 29 ตุลาคม 2551 – 6 ธันวาคม 2554 
6 นางจิรา อ่อนไสว 17 ธันวาคม 2554 – 30 กันยายน 2556 
7 นายไชยา กัญญาพันธุ์ 24 พฤศจิกายน 2556 – 8 พฤศจิกายน 2559 
8 นายกิตติศักดิ์ สมพล 16 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน 
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        ๑.4  อาคารสถานที่  
อาคารเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคารเรียน ๙ ชั้น 

  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  พระราชนันทาจารย์ ได้ท าการมอบที่ดิน จ านวน ๕ ไร่ ให้กรมสามัญ
ศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๘ อธิบดีกรมสามัญศึกษา  เป็นผู้รับมอบโฉนดที่ดินพร้อมทั้งก าหนดอาคาร
เรียนแบบพิเศษ  ๙ ชั้น  สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคาร
เรียน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙    

   

 อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อาคาร ๓ ชั้น 
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มอบเงินจ านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
(สิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกใช้เป็นอาคารห้องสมุด
และห้องพยาบาล เพ่ือให้การบริการนักเรียนและประชาชนในพื้นท่ี    
 

   
 

   อาคาร ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารเอนกประสงค์ ๕ ชั้น   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส เป็นประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ ๕ ชั้น เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
เสด็จเปิดอาคาร “๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ ส าหรับเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 สนามกีฬาอเนกประสงค์   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (สามสิบล้านบาท) ในการจัดซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดบริเวณโรงเรียน เพ่ือสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
ประกอบด้วย สนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน ๑ สนาม สนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน ๒  สนาม 

   

       ๑.4  พื้นที่บริการของโรงเรียน 
   พ้ืนที่บริการ  ๑  เขต ๑  แขวง  ได้แก่  เขตบางซื่อ  แขวงบางซื่อ 

       ๑.5  สภาพชุมชน     
    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นที่พักอาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา       

วัด ตลาด โรงงานและสถานประกอบการ  จ านวน ชุมชน ๕๐ ชุมชน  พ้ืนที่   ๑๑,๕๐๐  ตร.กม. ประชากร   
๑๓๒,๑๖๙ คน (พ.ศ. ๒๕๕๕)  ความหนาแน่น  ๑๑,๔๙๒.๙๕ คน/ตร.กม. (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๕) บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีต ารวจนครบาลเตาปูน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ชุมสายโทรศัพท์บางซื่อ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย  ราชการ  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
   สภาพและฐานะของผู้ปกครองผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยม/ปวช. อาชีพหลัก  
รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย รับราชการ  นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้  โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 
๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน  

  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนที่พักอาศัย ท าให้ผู้ปกครองมี
ค่านิยมที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน  องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครอง และชุมชน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี และโรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม 

๒.  หลักสูตรการสอน 

      ๒.๑  ระดับการศึกษาที่สอน 
   โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

      ๒.๒  หลักสูตรที่เปิดสอน 
       หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ –  ๖ 
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

     ๒.๓  จ านวนห้องเรียนแต่ละช่วงชั้น 
  จ านวนห้องเรียน  ทั้งหมด  ๔7  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 

   ช่วงชั้นที่  ๓  ชั้น  ม.๑ - ม.๓  =    9  :  9   :  8 
   ช่วงชั้นที่  ๔  ชั้น  ม.๔ - ม.๖  =    5  :   ๗  :  ๗ 

๓.  บุคลากรโรงเรียน  
       ๓.๑  ฝ่ายบริหาร  

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน    

นายกิตติศักดิ์ สมพล   

วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)    สาขาบริหารการศึกษา 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน   

นายภาณุภัทร ลิ้มจ ารูญ  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                               และกลุ่มบริหารงบประมาณ 

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน   

นางสาวสิวาลัย สวสัดิ์รักษา  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)    สาขาบริหารการศึกษา 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน   

นายภาสกร ราชู ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)    อุตสาหกรรมศิลป์ 
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๒ บุคลากรของสถานศึกษา  

 1.2.1 จ าแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. ภาษาไทย 11 17 
3. คณิตศาสตร์ 10 16 
4. วิทยาศาสตร์ 10 16 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 22 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 17 
7. ศิลปะ 5 19 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 19 
9. ภาษาต่างประเทศ 15 17 
10. พัฒนาผู้เรียน 7 8 

รวม 88 17 
 
 1.2.2 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากร 3 ปีย้อนหลัง 

บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2557 ๔ ๗๙ ๙ ๑๖ 
ปีการศึกษา 2558 3 82 14 23 
ปีการศึกษา 2559 3 80 5 14 

  
1.2.3 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุคลากร 
ปริญญาตรี 58 
ปริญญาโท 27 
ปริญญาเอก - 
รวม 85 
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

1.3 ข้อมูลนักเรียน  

จ านวนนักเรียนของโรงเรียน 4,932 คน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึง 2559)  

ระดับชั้น 2557 2558 2559 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 347 ๓๕๗ 370 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 317 ๓๕๒ 351 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 305 ๓๒๓ 335 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 206 ๒๑๕ 187 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 246 ๑๙๒ 194 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 205 ๒๔๒ 188 
รวม 1,626 ๑,๖๘๑ 1,625 
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ม. ๑ – ม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕9  แยกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับผลการเรียน รวม เกรด
เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 461 354 387 325 274 143 216 27 2,187 2.76 

คณิตศาสตร ์ 480 286 353 397 315 267 308 31 2,437 2.59 

วิทยาศาสตร ์ 607 436 411 367 349 220 328 58 2,776 2.69 

สังคมศึกษา ศาสนาฯ 1,633 765 815 843 534 290 288 49 5,217 2.98 

สุขศึกษาและพลศึกษา 558 55 55 28 26 9 5 0 736 3.71 

ศิลปะ 1,207 205 225 109 56 26 23 15 1,866 3.57 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1,111 637 560 454 402 237 291 65 3,757 2.91 

ภาษาต่างประเทศ 658 372 542 502 467 328 439 83 3,391 2.56 

รวม 6,715 3,110 3,348 3,025 2,423 1,520 1,898 328 22,367 2.88 

ร้อยละ 30.02 13.90 14.97 13.52 10.83 6.80 8.49 1.47 100  
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับผลการเรียน รวม เกรด
เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 940 428 411 301 205 165 157 192 2,799 2.88 

คณิตศาสตร ์ 503 263 356 363 315 244 265 99 2,408 2.56 

วิทยาศาสตร ์ 456 344 450 468 382 383 267 305 3,055 2.34 

สังคมศึกษา ศาสนาฯ 1,887 830 866 711 554 310 237 106 5,501 3.02 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2,051 375 220 119 79 51 89 56 3,040 3.55 

ศิลปะ 991 177 129 66 44 24 49 33 1,513 3.51 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1,291 413 411 353 274 160 180 122 3,204 3.03 

ภาษาต่างประเทศ 665 336 469 504 450 389 438 174 3,425 2.46 

รวม 8,784 3,166 3,312 2,885 2,303 1,726 1,682 1,087 24,945 2.90 

ร้อยละ 35.21 12.69 13.28 11.57 9.23 6.92 6.74 4.36 100  
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  
 ผลการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 : การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
แต่ละวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2559  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕9 
คณิตศาสตร์ 21.38 30.33 
ภาษาไทย 35.08 37.79 

วิทยาศาสตร์ 36.53 33.42 
สังคมศึกษา ฯ 34.14 41.43 

ภาษาต่างประเทศ 26.10 27.83 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕9 
คณิตศาสตร์ 21.38 29.36 
ภาษาไทย 35.08 45.37 

วิทยาศาสตร์ 36.53 39.19 
สังคมศึกษา ฯ 34.14 36.77 

ภาษาต่างประเทศ 26.10 31.48 
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ย....รายวิชาสงัคมฯ และ ภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 46.02 25.96 33.74 49.52 33.56
คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 50.65 36.23 38.67 54.34 40.27
คะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ 51.13 37.25 39.06 54.73 39.92
คะแนนเฉลี่ยประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80
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ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

สรุปคะแนนเฉลี่ย....ภาษาไทย สังคมฯ และภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
 
๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ปีการศึกษา 2557-2559  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕9 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๘๐ 30.59 25.96 
ภาษาไทย ๓๕.๖๐ 42.75 46.02 

วิทยาศาสตร์ ๓๖.๐๐ 36.72 33.74 
สังคมศึกษา ฯ ๔๖.๐๐ 45.66 49.52 

ภาษาต่างประเทศ ๒๖.๐๐ 30.03 33.56 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 55.65 24.88 31.43 35.90 28.45
คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 58.74 32.37 34.81 39.25 38.01
คะแนนเฉลี่ยเขตพื้นท่ี 60.70 34.86 36.29 40.44 38.80
คะแนนเฉลี่ยประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76
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ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2557-2559  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕9 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๐๐ 30.04 24.88 
ภาษาไทย ๕๕.๐๐ 55.24 55.65 

วิทยาศาสตร์ ๓๑.๐๐ 35.08 31.43 
สังคมศึกษา ฯ ๓๗.๐๐ 40.48 35.90 

ภาษาต่างประเทศ ๒๔.๐๐ 29.98 28.45 
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๑.7  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 255๙ 
 

๑) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๑. โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการ 2 
2. ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชายทะเลแสมสาร 1 
3. ค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ม.ต้น ๑ 
4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๑ 
5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ๑ 
6. ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ๑ 
7. ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ  ๑ 
8. ถนนสายไม้ 1 
9. ชุมทางสยามยิปซี 1 
10. วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) 1 
11. วัดสร้อยทอง 1 
12. วัดปัญญานันทาราม 1 
13. ศูนย์ศิลปะ “หอศิลป์กรุงเทพมหานคร” 1 
14. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 1 
15. ศูนย์กีฬาเตชะวณิช 1 
16. ศูนย์สาธารณสุข เขต 3 บางซื่อ 1 
17. อพวช. 1 
18. อุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร 1 
19. อุทยานราชภักดิ์ 1 

  
๓) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  

 นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  ๓.๑ ชื่อ-สกุล  โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการ  ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ ระดับ ปวช.   
     ๓.๒ ชื่อ-สกุล  โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ  ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ ระดับ ปวช.   

๓.๓ ชื่อ-สกุล   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อระดับ  
อุดมศึกษา  

  ๓.๔ ชื่อ-สกุล   มหาวิทยาลัยกรงุเทพฯ ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา        
       ๓.๕ ชื่อ-สกุล  พระครูปลัดทศพล ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา   
 
 
 

 

 



17 

 

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตาม

ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการออกแบบ              
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานวิชาการ แบบ             
ลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่อง
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน            
การน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้เทคโนโลยีในการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน                 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด E – Library , ห้องสืบค้น การวัดและประเมินผลแบบ
บูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

๒. ผลการด าเนินงาน 
   

 
 

1.1
ความสามารถ
การอ่าน เขียน 
สื่อสารและการ

คิดค านวณ

1.2
ความสามารถ

การคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ 

อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและ
แก้ปัญหา

1.3
ความสามารถ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร

1.4
ความก้าวหน้า

ทางการเรียนตาม
หลักสูตร

1.5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ
การพัฒนาการ

จากผลการ
ทดสอบ

ระดับชาติ

1.6 ความพร้อม
ในการศึกษาต่อ 
การฝึกงาน หรือ

การท างาน

ดีเยี่ยม 83.81 65.78 79.45 53.42 81.89

ดี 12.24 20.67 10.45 27.71 9.01 7.54

พอใช้ 3.93 5.76 0.11 14.09 70.27 3.00

ปรับปรุง 0.02 7.79 9.99 4.78 20.72 7.57
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๓. จุดเด่น 
   1. โรงเรียนมีการตั้งกรรมการรับผิดชอบ คืองานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการมีหน้าที่
ศึกษานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด บริบทของโรงเรียน วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์นักเรียน เอกลักษณ์
โรงเรียน ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน  
   2. วิเคราะห์ข้อก าหนด ทบทวนข้อก าหนด ข้อมูลจากการประเมินหลักสูตรเดิม  
   3. จัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษา แนวทางการสนับสนุน
นักเรียน  
   4. เสนอฝ่ายบริหาร ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
   5. เสนอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานขออนุมัติใช้หลักสูตร  
   6. ใช้หลักสูตร  
   7. เมื่อใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งแล้ว จะมีการประเมินหลักสูตร  
   8. น าผลมาปรับปรุง พัฒนาแต่ละหลักสูตร เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่
มีคุณธรรม มีความรู้อย่างเท่าทัน มีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศพัฒนาเป็น             
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ คือ              

ทางโรงเรียนต้องจัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ เป็นแนวทางใน
การพัฒนาที่มีระบบและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งทางโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้มีการ
นิเทศติดตาม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ คือ 

๑) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รายมาตรฐาน  
รายคน รายข้อ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไข 
๓) ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น การจัดกิจกรรมติวเข้มเสริม

ความรู้ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียน 
๔) นิเทศ ติดตาม และรายงานผล 
๕) น าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 

 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรให้แต่ละวิชาสอดแทรกค่านิยมที่ดีงามทั้งการไหว้ มารยาทใน

การปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่ ด้วยการสอนในชั่วโมงเรียนและการปฏิบัติตนของครู การปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรัก
และหวงแหนในทรัพยากรของโรงเรียน เช่น การประกวดห้องเรียนสีขาว ตลอดจนรักและร าลึกถึงสถานศึกษา
จนกลายเป็นประเพณี ซึ่งแสดงความกตัญญู เช่น ศิษย์เก่าที่กลับมาแนะแนวนักเรียนรุ่นน้องและการกลับมา
คารวะครูในช่วงวันไหว้ครูทุกๆ ปี  
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 ในด้านความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยทางโรงเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน 
เพ่ือให้นักเรียนรู้จักรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นบางซื่ออันมีมาช้านาน เช่น ประเพณีแห่เรือชักพระ 
(หลวงพ่อสัมฤทธิ์) โดยมีขบวนแห่ที่รักษาความเป็นไทย และโรงเรียนยังมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์กับกระทรวงวัฒนธรรม 

 ด้านยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งครูได้จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนและตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การระดม
สมอง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่มและ
คณะกรรมการ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาดูแลกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการจัดท าแบบประเมินผลในแต่ละ
กิจกรรมเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในครั้งต่อไป 

  
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสามารถรู้จักการ

วางแผน ท างานประสานความร่วมมือกับผู้อ่ืนได้ดี กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้
อย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม สถานศึกษาและ
ของสังคม เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนระหว่างวัย มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานกลุ่ม 

 

 
 
 
 

1.7 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม

1.8 ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย

1.9 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย

1.10 สุขภาวะทางร่าย
กาย และลักษณะจิตสังคม

ดีเยี่ยม 83.81 72.58 71.46 77.13

ดี 12.24 10.98 14.20 15.45

พอใช้ 3.93 10.43 8.54 1.45
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๓. จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการตั้งกรรมการรับผิดชอบ คืองานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการมีหน้าที่
ศึกษานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด บริบทของโรงเรียน วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์นักเรียน เอกลักษณ์
โรงเรียน ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของบุคคล
โดยการจัดกิจกรรมกีฬาสีให้แต่ละคระสีซึ่งมีทุกระดับชั้น มีการวางแผนและระดมความคิดแบ่งงานกันท าด้วย
ความสามัคคี ปรองดองซึ่งกันและกัน พัฒนาการท างานเป็นหมู่คณะด้วยกิจกรรมกรรมการนักเรียนด้วยการ
ท างานที่มีความร่วมมือระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือน ามาพัฒนาโรงเรียน 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ทางโรงเรียนควรให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมกีฬาสีและกรรมการนักเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่

ประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียง เพ่ือเรียนรู้การบริหารจัดการการท างานกระบวนการกลุ่มและศึกษาขั้นตอน
วิธีการด าเนินงาน เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้นและสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนต่อไป 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

ภาวะผู้น า 
ผู้บริหารสถานศึกษาน าองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

และประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมของวิชาชีพของบุคลากร สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน  
มีการสื่อสารหลายทิศทางเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ก ากับดูแลองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบของสังคม  ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอยู่เสมอ 

กระบวนการชี้น าค่านิยมองค์กรด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยม 
   ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมองค์กร โดยประชุมเชิงปฏิบัติ 
วิเคราะห์บริบทและค่านิยมของโรงเรียนร่วมกับผู้แทน 3 องค์กรหลัก  ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เครือข่ายผู้ปกครอง โดยมี                
ฝ่ายบริหารและผู้แทนครูเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและระดมสมอง  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) โดยการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

   กระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
   ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนอัตราก าลังควบคู่กับการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร                    
โดยก าหนดเป็นนโยบายและได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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  กระบวนการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
        ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว 3 ปี เพ่ือเป็นข้อก าหนดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ
ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติอย่างมีระบบ และจัดท าแผนระยะสั้น 1 ปี เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 

กระบวนการสื่อสารและสร้างความผูกพันของบุคลากรโดยผู้บริหารสถานศึกษา                    
   ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใช้การสื่อสาร 2 ลักษณะ คือ การประชุมร่วมกันทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือชี้แจงนโยบาย ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น 
ประชาสัมพันธ์ไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง 
และรับทราบข้อมูลน าไปสู่การปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบรับทราบผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
2. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารโรงเรียน เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน พิจารณาและรับ 

เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง น าไปด าเนินการต่อไป หรือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
3. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน  

และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน และปรึกษาหารือแนวทางในการด าเนินงาน 
4. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือถ่ายทอดทิศทางการด าเนินงานขององค์กร  

ตั้งแต่วิสัยทัศน์จนถึงแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5. อบรม สัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบงาน  
การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเรื่องอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

6. ประชุมนักพัฒนา เพ่ือรับทราบนโยบายโรงเรียน และแนวทางปฏิบัติงาน 
 

 2. ผลการพัฒนา  

  2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
  2.3 สถานศึกษามีปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี                
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและรับผิดชอบ 
  2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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  2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม               
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
  2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษา
มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

3. จุดเด่น 
   ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก ากับดูแลองค์กรโดยการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผสมผสานหลักการบริหาร หลักการกระจายอ านาจ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และหลักการ
บริหารโดยมุ่งเน้นผลงานเชิงกลยุทธ์ ใช้เป็นหลักในการบริหารเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ท าให้เกิดความรับผิดชอบ โปร่งใสและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีกระบวนการดังนี้ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีละ 2 ครั้ง 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณ ด้วยการทบทวนการใช้งบประมาณย้อนหลัง 
ประมาณการรายรับรายจ่าย ก าหนดสัดส่วนงบประมาณ จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นผลงานเชิงกลยุทธ์ ก ากับติดตาม
ประเมินผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จัดท าบัญชีรับจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจ าวันและ
รายงานประเภทเงินคงเหลือประจ าเดือนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ภารกิจและจัดระบบบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ
อย่างชัดเจน โดยแต่งตั้งรองผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ก ากับดูแล เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่
พัสดุให้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายอย่างเปิดเผย ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน 
  5. ผู้บริหารสถานศึกษาได้สรุปผลการจัดการศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา เป็นรายงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา เพ่ือเสนอรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนปีละ 1 ครั้ง  

  6. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น                     
มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) และการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  

4. จุดควรพัฒนา 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ               

ต่อการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ :  ดี 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน   
นักเรียนระดับชั้ น ม.1 –  ม. 6      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้ นไป  ไม่ ต่ ากว่ า    
ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนใน
แต่ละชั้นปี ยกเว้นนักเรียนที่ออก
กลางคัน 

นั กเรี ยนระดั บชั้ น  ม .1 –ม.6  มี ผลสั มฤทธิ์                
ทางการเรียน เฉลี่ ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  ไม่ต่ ากว่ า             
ร้อยละ 83.27 ของจ านวนนักเรียนในแต่ละชั้นปี ยกเว้น
นักเรียนที่ออกกลางคัน 

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม. 6             
มี ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยน                 
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  ไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนใน
แต่ ละชั้ นปี  ยกเว้นนั กเรียนที่               
ออกกลางคัน 

นั ก เรี ยนระดั บชั้ น  ม .1 –ม.6  มี ผลสั มฤทธิ์               
ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  ไม่ต่ ากว่า             
ร้อยละ 83.24 ของจ านวนนักเรียนในแต่ละ
ชั้นปี ยกเว้นนักเรียนที่ออกกลางคัน 

3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม. 6  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรเป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน ไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 80  ของจ านวนผู้เรียน ใน
แต่ละชั้นปี 

นักเรียนระดับชั้น ม. 1–ม. 6  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรเป็ นที่ พึ งพอใจของพ่ อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ89.00 ของ
จ านวนผู้เรียน ในแต่ละชั้นปี 

4. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
และพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน 

นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม. 6                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรเป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน ไม่ต่ ากว่า      
ร้อยละ 80  ของจ านวนผู้ เรียน             
ในแต่ละชั้นปี 

นักเรียนระดับชั้น ม.1– ม.6  มีคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรเป็นที่พึงพอใจของ
พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
85.00 ของจ านวนผู้เรียน ในแต่ละชั้นปี 

๕. โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น 
ม. 3  และ ม. 6 ให้มีความรู้และ
ทั กษะในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  ( o-net)  
เพื่อการศึกษาต่อและได้งานท า   

นั กเรี ยนระดั บชั้ นม. 3 และ            
ม .6 มี ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ด้ าน
คณิ ตศาสตร์  วิ ทยาศาสตร์     
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษาฯ ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับชาติ
ขึ้นไป  ร้อยละ 80 จากจ านวน              
ผู้เข้าสอบ 

นักเรียนระดับชั ้น  ม .3 และ ม.6 ม ีคะแนน
เฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับชาติขึ้นไป  ร้อยละ ๖๐.00 จากจ านวน                   
ผู้เข้าสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

๖. โค รงก า รพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
ผู้เรียน ที่เสริมสร้างสมรรถนะ
และการเรียนรู้   

นักเรียนที่ เข้ าร่วมกิจกรรม
พั ฒ น าคุ ณ ภ า พ ผู้ เรี ย น ที่
เส ริม ส ร้ า งสม รรถน ะและ             
การเรียนรู้   ป ระสบการณ์ 
ทักษะการท างาน การด ารงชีพ 
ทักษะชีวิต  คุณลักษณะและ
ค่านิ ยมที่ ดี งาม  และได้รับ
บริการในการสืบค้นความรู้
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในระดับดี 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่ เส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ก า ร เรี ย น รู้  
ประสบการณ์ ทักษะการท างาน การด ารงชีพ 
ทักษะชีวิต  คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม  และ
ได้รับบริการในการสืบค้นความรู้ผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 85.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี 

๗. โครงการพัฒนาผู้ เรียนที่ มี           
ความต้องการด้านการเรียนรู ้

นักเรียนที่ มีความต้องการ
ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 90               
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
ทุกรายวิชา 

นัก เรียนที่ มี ความต้ องการทางการเรียนรู้                
ร้อยละ 88.00   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
ทุกรายวิชา 

๘. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นั ก เรี ย น ได้ รั บ ก า ร ดู แ ล
ช่ วยเหลื อจากสถานศึ กษา  
อย่ างต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อยกว่ า             
ร้อยละ 80  ของนักเรียนใน
แต่ละระดับชั้นและสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้ เรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ของจ านวน
นักเรียน 

นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 ของ
นั ก เรียน ในแต่ ล ะระดั บชั้ น และสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จ านวนนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ตามหลั กสู ตรสถานศึ กษา 
ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความ        
พึงพอใจ ในระดับดี 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ผู้ปกครองร้อยละ 81.00 มีความ   
พึงพอใจ ในระดับดี 

๒. โค ร งก า ร จั ด ระบบ ข้ อ มู ล
สารสนเทศกลุ่มบริหาร 

สถานศึกษามี ระบบข้อมู ล
สารสนเทศและมีระบบส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศโดยมีข้อมูล
ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบั น 
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน   
การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา            
ร้อยละ 90  ในระดับดี   
 

สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมี   
ระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ โดยมีข้อมูล
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผู้ เกี่ยวข้องมีความ           
พึ งพอใจในการบริหารจั ดการระบบข้ อมู ล
สารสนเทศของสถานศึกษา ร้อยละ 85.00 ใน
ระดับดี   
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

๓. โครงการลดความ เสี่ ย งใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

จ านวนครั้งที่ เกิดความเสี่ยง
ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี  จาก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

จ านวนคร้ังที่เกิดความเสี่ยงลดล ร้อยละ 5 ต่อปี 
จากนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
1. โครงการปลูกฝังจิตส านึกและ

เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นั กเรียน เข้ าร่ วมกิ จกรรม    
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี  

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80.00 มีความพึ งพอใจใน
ระดับดี  

2. โครงการปลูกฝั งจิ ตส านึ ก            
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม           
การป ลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ าน            
ก า รอ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม                
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  5  กิ จ ก ร ร ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจในระดับดี 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี 

3. โครงการปลูกฝั งจิ ตส านึ ก          
ด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครู บุคลากรทางการศึกษา         
และนั ก เรียน  ร่ วมด า เนิ น
โครงการด้ านการบ ริห าร
จัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีผลการประเมินความ           
พึ งพ อ ใจขอ งผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
ภายนอกสถานศึกษาในระดับดี 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วม
ด า เนิ น โค รงก ารด้ าน ก ารบ ริห ารจั ด ก า ร
สถานศึกษาตาม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาในระดับดี 

4. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
กี ฬ า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถภาพเพื่อสุขอนามัยที่ดี 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน เข้ าร่วมโครงการ 
กิจกรรม ด้านการกีฬา และ
นันทนาการไม่น้ อยกว่ า 5 
กิ จก รรม   แล ะผู้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจ ในระดับดี  

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม           
ร้อยละ 80.00  มีความพึงพอใจในระดับดี  

๕. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

ครู  บุ คลากรทางการศึ กษา            
และนักเรียน มีความพร้อมการ
เป็ น ป ร ะ ช า ค ม อ า เซี ย น               
ร้อยละ 80 
 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความ
พร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน ร้อยละ 85.00   
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการทางการศึกษา  
๑. โค รงก ารป รับ ป รุ งอ าค าร

สถานที่และสาธารณูปโภค 
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน  ห้องปฏิ บั ติ การ           
โรงฝึกงาน พื้นที่ใช้สอยจัดได้
เห ม า ะ ส ม กั บ ผู้ เรี ยน และ                 
มี คุ ณ ภ า พ  ค รู  นั ก เรี ย น  
ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 มีความ      
พึงพอใจ ในระดับดี  

อาคาร เรี ย น  อ าค ารป ระกอบ  ห้ อ ง เรี ย น 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ใช้สอยจัดได้
เหมาะสมกับผู้เรียนและมีคุณภาพ ครู นักเรียน  
ผู้ปกครอง ร้อยละ 85.00  มีความพึงพอใจใน
ระดับดี  

๒. โครงการบริหารงบประมาณ
วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
สาธารณปูโภค 

มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์             
สื่ อ ก ารสอน ด้ าน วิ ช าก าร                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  และ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
ข อ ง งบ ด า เนิ น ก า ร  แ ล ะ                
ค่ าบ ริ ห ารวิ ช าการใน การ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุ
วิชาการ  

มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์  สื่อการสอนด้าน
วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00  และวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ และ         
ค่าบริหารวิชาการในการจัดการเรียน การสอน            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00  ของค่าวัสดุวิชาการ  

3. โครงการบริหารงบประมาณ
เพื่อการบริการ 

มี รายจ่ าย ใน ก ารส่ ง เส ริ ม 
สนับสนุนการสร้างสื่อ พัฒนา
น วั ต ก ร ร ม สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์            
งานสร้างสรรค์โครงงานหรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของงบด าเนินการ  

มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสื่อ 
พัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
โครงงานหรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00  
ของงบด าเนินการ  

4. โครงการบริหารเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

มีรายจ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการกิ จกรรมการ
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบด าเนินการ 

มีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม
การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5.00  ของงบด าเนินการ 

๕. โครงการจัดซื้อ ซ่อมบ ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
สถานศึกษา 

มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียน
ก า ร ส อ น เห ม า ะ ส ม แ ล ะ
เพียงพอนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึ กษา ร้อยละ 90             
มีความพึงพอใจในระดับดี 
 

มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ใช้ใน
การเรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอนักเรียน             
ครู  บุ คลากรทางการศึ กษา ร้อยละ 90.00                 
มีความพึงพอใจในระดับดี 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ค รู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุ กกลุ่ มสาระฯ  ได้ รั บการ
พัฒนาวิชาที่สอน หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ข อ งจ าน วน บุ ค ล าก ร
ทั้ งหมดในสถานศึกษา และ
ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ด้านวิชาการหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพจากหน่วยงานภายใน
ห รื อ ห น่ ว ย ง าน ภ าย น อ ก              
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระฯ 
ได้ รั บ ก ารพั ฒ น าวิ ช าที่ ส อน  ห รื อ ห น้ าที่                       
ที่ รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา และได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้ านวิชาการหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 5       

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๑. โค ร งก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร

สถานศึกษาเพื่ อการพัฒนา
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม มีการ
ประสานงานทั้ งภายใน และ
ภ าย น อ ก  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ              
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา ร้อยละ 80 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่ทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่ วนร่วม มีการประสานงานทั้ งภายใน และ
ภายนอก สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา ร้อยละ 90.00       

๒. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มี ก ารจั ดห าครู เชี่ ย วช าญ
เฉพาะวิชามาพัฒนาผู้ เรียน     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ทรัพยากรที่ระดมมา 

มีการจัดหาครูเชี่ยวชาญเฉพาะวิชามาพัฒนา
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80.00 ของทรัพยากร
ที่ระดมมา 

3. โค ร ง ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ มี
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากร ร้อย
ล ะ  80 แ ล ะ ด า เนิ น ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2559 และ
จัดท ารายงานประจ าปี 

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และมี แ ผ น พั ฒ น าก ารจั ด ก า รศึ กษ าขอ ง
สถานศึกษาโดยการมีส่ วนร่วมของครูและ
บุคลากร ร้อยละ 86.00  และด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2559 และจัดท า
รายงานประจ าปี 

4. โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานด้านการบริหาร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 
ได้รับการอบรมสัมมนา 

ครูและบุคลากร ร้อยละ 80.00 ได้รับการอบรม
สัมมนา 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

2. จุดเด่น 
   กระบวนการรับฟังเสียงนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 
๒ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน ฝ่ายสารสนเทศ  
   2. ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ศึกษาจากแผนกลยุทธ์ แผนงานโรงเรียน  
   3. วางแผนรวบรวมข้อมูล กรอบเวลา  
   4. ทดสอบระบบ โดยทดลองให้นักเรียนใช้ช่องทางในการร้องเรียน ถ้าไม่ดี ปรับระบบระบบ  
   5. ถ้าระบบมีประสิทธิภาพ ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล  
   6. วิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพัน ประเมินความพึงพอใจ เป็นหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การบริการการศึกษา       
   7. จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับบริหารจัดการของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ว่าสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ หรือไม่ และถ่ายทอด ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

3. จุดควรพัฒนา 
 ๑. ควรจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนักเรียนอย่างหลากหลายมากขึ้น 
 ๒. ควรส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ๓. ควรมีการประเมินผลตามสภาพจริง และมีระบบการประเมินที่ชัดเจนจากทุกฝ่ายที่ 

เกี่ยวข้อง เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ข้อมูล                
จากการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน โดยผลการประเมินสภาพของโรงเรียน จากการวิเคราะห์ SWOT                             
ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน กล่าวคือ โรงเรียนมีบุคลากรที่มีศักยภาพ คุณภาพในการ
จัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมทักษะให้กับนักเรียน แต่มีบางช่วงเวลาที่โรงเรียนเกิด
ปัญหาขึ้นส่งผลท าให้ความเชื่อมั่นของชุมชนรอบข้างที่มีต่อโรงเรียนลดลง นอกจากนี้ยังพบว่ามีโรงเรียนคู่แข่ง
ส่งผลท าให้ปริมาณนักเรียนลดลง  
   โรงเรียนน าข้อมูลทางสถิติที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ ทางด้านการศึกษา คือ ผลการ
ทดสอบด้านการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยส านักทดสอบทางการศึกษา ผลการทดสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ และผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากต้นสังกัดและผลการประเมิน
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แต่ละปีการศึกษา เพ่ือมาวางแผน
ในการพัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลให้มากที่สุด โดยมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มีการ
พัฒนาระบบการจัดท าข้อสอบ การก าหนดผังการออกข้อสอบ ก าหนดให้ท าข้อสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย 
โดยให้สัมพันธ์กับแนวข้อสอบ PISA แนวข้อสอบ O-NET ส่งเสริม เน้นการอ่านเขียน ทักษะกระบวนการคิดของ
นักเรียน นอกจากนี้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผล
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป จากผลการด าเนินงาน โรงเรียนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ  โดยวัดจากกิจกรรม/โครงการ สื่อสิ่งพิมพ์  ความคิดเห็นของผู้เรียน เครือข่ายผู้ปกครอง  มุ่งเน้นการให้
ความรู้ทางวิชาการ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน ผลจากข้อมูลและสารสนเทศถูกเก็บรวม
รวมเพ่ือน ามาวิเคราะห์  สังเคราะห์ สู่พิจารณาการประเมิน ทบทวน ปรับปรุง ตามแผนปฏิบัติการต่อภารกิจ
หลักของโรงเรียน องค์ความรู้ไปสู่การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติและการเรียนรู้ และข้อมูลความส าเร็จดังกล่าว
ถูกจัดเก็บไว้ในระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสามารถน าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับโรงเรียนในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และข้อมูลโครงการ/กิจกรรมประจ าปี งานวิจัย งานวิชาการ และสื่อสารสนเทศอ่ืนๆ 
โรงเรียนได้รวบรวมขึ้นไว้ในเว็บไซต์ให้มีความเคลื่อนไหวทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เช่น การวัดสถิติ
จ านวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมและผู้ใช้บริการ และการด าเนินงานทุกอย่าง จะน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
และข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางการวัดผลความส าเร็จ โดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มงานและ
บุคลากรร่วมกันทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะโครงการ /กิจกรรมต่อเนื่องที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมเครือข่ายชุมชน 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

3. จุดเด่น 
    โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น
การมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

4. จุดควรพัฒนา 
    โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

   
จุดเด่น จุดพัฒนา 

1.คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
         โรงเรียนมีการตั้งกรรมการรับผิดชอบ คืองาน
พัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการมีหน้าที่ ศึกษา
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด บริบทของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์นักเรียน เอกลักษณ์โรงเรียน 
ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน น าผลมา
ปรับปรุง พัฒนาแต่ละหลักสูตร เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความรู้อย่างเท่า
ทัน มีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
ศีลธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของ
ประเทศพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
 
 
 
 

 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
          สถานศึกษาได้มีการด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ
พัฒนาการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของบุคคลโดยการ
จัดกิจกรรมกีฬาสีให้แต่ละคระสีซึ่งมีทุกระดับชั้น มีการ
วางแผนและระดมความคิดแบ่งงานกันท าด้วยความ
สามัคคี ปรองดองซึ่งกันและกัน พัฒนาการท างานเป็นหมู่
คณะด้วยกิจกรรมกรรมการนักเรียนด้วยการท างานที่มี
ค วามร่ วมมื อ ระหว่ า งรุ่ น พี่ แ ละรุ่ น น้ อ ง  ด้ วยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อน ามาพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 

1.คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
           ก ารพั ฒ น าผลสั มฤท ธิ์ ท างการเรียน และ               
การพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ คือ ทางโรงเรียน             
ต้องจัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่มี
ระบบและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งทางโรงเรียนต้องให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการจัดท าแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้มีการนิเทศติดตาม 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คือ 

๑) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายมาตรฐาน  รายคน รายข้อ เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไข 
๓) ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เช่น การจัดกิจกรรมติวเข้มเสริมความรู้ จัดกิจกรรม
สอนเสริมให้กับนักเรียน 

๔) นิเทศ ติดตาม และรายงานผล 
๕) น าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
 
 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ทางโรงเรียนควรให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมกีฬาสี 

และกรรมการนักเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จและมีชื่อเสียง เพ่ือเรียนรู้การบริหารจัดการ
การท างานกระบวนการกลุ่มและศึกษาขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินงาน เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานให้ดียิ่งข้ึนและสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนต่อไป 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

จุดเด่น จุดพัฒนา 
2.กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก ากับดูแลองค์กรโดยการ
เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานหลักการ
บริหาร หลักการกระจายอ านาจ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารโดยมุ่งเน้นผลงานเชิงกล
ยุทธ์ ใช้เป็นหลักในการบริหารเชิงบูรณาการ ท าให้เกิดความ
รับผิดชอบ โปร่งใส  มีกระบวนการดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน ปีละ 2 ครัง้ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณ 
ด้วยการทบทวนการใช้งบประมาณย้อนหลัง ประมาณการรายรับ
รายจ่าย ก าหนดสัดส่วนงบประมาณ จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้น
ผลงานเชิงกลยุทธ์ ก ากับติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จัดท าบัญชีรับจ่าย รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือประจ าเดือน 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ภารกิจ
และจัดระบบบริหารกลุม่บริหารงบประมาณอย่างชัดเจน โดยแต่งตั้ง
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ก ากับดูแล เจ้าหน้าที่การเงิน 
เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุให้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่
ตามนโยบายอย่างเปิดเผย ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 5. โรงเรียนได้สรุปผลการจัดการศึกษาทุกสิ้น              
ปีการศึกษา เป็นรายงานการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา เพื่อ
เสนอรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนปีละ 1 ครั้ง  
 6. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นั กเรียน (Classroom Meeting) และการประชุ มเครือข่ าย
ผู้ปกครอง  

2.กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องใน 
การจัดการศึกษาและมสี่วนร่วมรบัผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งมากยิง่ขึ้น 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

จุดเด่น จุดพัฒนา 
3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
       กระบวนการรับฟงัเสียงนกัเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ได้
ด าเนินการ ดงันี ้
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน ฝ่ายสารสนเทศ  
  2. ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ศึกษา
จากแผนกลยุทธ์ แผนงานโรงเรียน  
  3. วางแผนรวบรวมข้อมูล กรอบเวลา  
  4. ทดสอบระบบ โดยทดลองให้นักเรียนใช้ช่องทาง
ในการร้องเรียน ถ้าไม่ดี ปรับระบบระบบ  
  5. ถ้าระบบมีประสิทธิภาพ ด าเนินการเก็บรวมรวม
ข้อมูล  
  6 . วิ เคราะห์ความพึ งพอใจและความผู กพั น 
ประเมินความพึงพอใจ เป็นหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน การบริการการศึกษา       
  7. จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับบริหารจัดการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย ๒ ว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
พันธกิจ หรือไม่ และถ่ายทอด ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑. ควรจัดกิจกรรมที่ สนองความต้องการของ
นักเรียนอย่างหลากหลายมากข้ึน 

๒. ควรส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๓. ควรมีการประเมินผลตามสภาพจริง และมีระบบ
การประเมินที่ชัดเจนจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง เช่น ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
 

4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาใหด้ีขึ้น 
        โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะ
ครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกัน
คุณ ภาพ ภ าย ใน ของโรงเรียน เน้ น ก ารมี ส่ วน ร่ วม 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

4.ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
       โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน  นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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2.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. โรงเรียนเพ่ิมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น ค่ายธรรมะ                 
ค่ายปรับพฤติกรรมให้แก่นักเรียนทุกชั้นปี 
 ๒. โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หรือหลักสูตรท้องถิ่นโดยร่วมจัดท าพร้อมผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 ๓. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ STEM หรือ PLC 
 ๔. จัดกิจกรรมที่เป็นทางเลือกทางด้านภาษาและด้านอ่ืนๆ ตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่อาเซียน 
 ๕. โรงเรียนควรสนับสนุนให้นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น Open house ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
 ๖. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 ๗. โรงเรียนควรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๘. มีการติดตามให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) และมีข้อมูลย้อนกลับให้ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
3.ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. ต้องการบุคลากรเฉพาะทางทางด้านภาษาเพ่ือตอบสนองตามต้องการของนักเรียน เช่น ภาษา 
เกาหลี และภาษาเยอรมัน เป็นต้น 
 ๒. ต้องการบุคลากรในชุมชนเข้ามาให้ความรู้ทางด้านอาชีพ 
 ๓. ต้องการศูนย์กีฬา (Sport center) เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาที่หลากหลาย เนื่องจากพ้ืนที่
ของโรงเรียนมีจ ากัด 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 

1.รางวัลความส าเร็จ/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน              

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา รางวัลคณุภาพระดับองค์กร ScQA ประจ าปี

การศึกษา 2559 
สพฐ. 

 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดเีด่น โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗  ได้รับ
รางวัลปี ๒๕๕๙ 

ศธ. 

ครู    
1. น.ส.วิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์ ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
2. นายอนนท์ ประสงค์มณ ี ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
3. น.ส.ปินดา สุขประเสริฐ ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
4. นายธนกร ธนอภริัตน ์ ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
5. น.ส.ภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 

 
การแข่งขันทักษะวิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ด.ญ.สุชญา ตนานภุาคย ์ เหรียญทอง ระดับภาค 
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพฐ. 

น.ส.ธิดา เทียมเลิศ 
นายวีรชล ฐิติพานิชยางกูร 
นายศรีปุก โศจิอรุณ 
น.ส.สุจติรา โทหา 
นายอมรศักดิ์ หล้าค าไข 

เหรียญเงิน ระดับภาค 
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพฐ. 

ด.ญ.กลัยาณี สุขสมปรารถนา 
ด.ญ.ศภุดา สุทธา 

เหรียญทองแดง ระดับภาค 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพฐ. 

ด.ญ.ศริิพร เพ็ชรสนั่น เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี การแข่งขันคัดลายมือ 
สื่อภาษาไทย ม.1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.ลัลนา นาควัชระ เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี การแข่งขันคัดลายมือ  
สื่อภาษาไทย ม.4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ช.อาณัฐ มงคลช่วง เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.องอรฤทัย บัวทอง เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ีการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 66 

 

สพม.1 



36 
 

  
  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ดวงพร รอดชาวนา เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี 

การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.ภัทร์ชนี ม้าเฒ่า เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.ณัฐธยาน์ ช้างแรงการ 
ด.ญ.พัสนันต์ เที่ยงตรงภิญโญ 

เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 (8บท) ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.ทิฆัมพร ท่าฉลาด 
นายเจษฎา ฉันท์เจริญวนิช 

เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่อนิทรวิเชียรฉันท์ 11 (8บท)  
ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.มหัฑฒา ฉันทนาสกลุ เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

นายกษัมา เผือกแก้ว เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.อมรรัตน์ มะล ิ เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

นายรดิศ ธิตยางกรุวงศ์  เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

นายธนพล ทองอร่าม 
น.ส.นพวรรณ ประเดมิชัย 
นายปราณ ปิยะชน 

เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที ่
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.กิรณา เจริญกติิวรากร 
ด.ญ.ดวงพร รอดชาวนา 

เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.ธนกาญจน์ ลิ่มปพิศุทธิ ์
นายสฤษดิ์ชัย เนียมสอน 

เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.อัชฌนาท ศรีบา้น เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขัน “ศิลป์สรา้งสรรค์” ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.จันทกานต์ ไชยฤกษ์ เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที ่
การแข่งขัน “ศิลป์สรา้งสรรค์” ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 
 

สพม.1 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.อัญญฎา ปรางค์เลศิ เข้าร่วมการแข่งขัน 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.ชฎาพร ชาญสินจิรกลุ เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.นริชา ภศูรีโสม เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.ณัชชา นิลจันทร ์ เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ช.ธันวา ศิริสุขชัยถาวร 
ด.ญ.ภาสรุีย์ สายโสภา 

เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันสร้างสรรคภ์าพด้วยการปะติ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.เสาวลักษณ์ บันเทิง เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

นายณัฐเสฐ โภคาพรภิวัฒน ์
นายปราณ ปิยะชน 
นายพชร ขุนทอง 
นายวัฒนชัย เขตตลาด 
นายวุฒิพงศ์ ไชยจันลา 

เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที ่
การประกวดวงดนตรสีตริง ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.พัสนันต์ เที่ยงตรงภิญโญ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที ่
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.วาสนา สิรเิจรญิธนพันธุ์ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.นัฏฐาภรณ์ ปะเมโท เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.ธัญญพร อตมกลูศร ี เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.สุชญา ตนานภุาคย ์ เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ท่ี 
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.มณีกาญจน์ พวงยอด เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที ่
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ธิดา เทียมเลิศ 
นายวีรชล ฐิติพานิชยางกูร 
นายศรีปุก โศจิอรุณ 
น.ส.สุจติรา โทหา 
นายอมร หล้าค าไข 

เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ท่ี 
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

นายชยางกูร วารินทรไ์หล 
น.ส.วณิชาพร ชนะชัย 
น.ส.ธนาภา ทองค าด ี
นายศิรชัช สุจรติ 
น.ส.ศุภชัย นิลใบ 

เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที ่
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.กรรณิการ์ กรพันธ ์
ด.ช.ธนกฤต กาญจนกัน 
ด.ญ.ธนพร หวังบรรจงกิจ 

เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.กัญญารตัน์ จอกแก้ว 
น.ส.นวสรณ์ ศริิสมัพันธ์ 
น.ส.ปนัดดา ขาวสั้น 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที ่
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.จารุวรรณ สุขสวัสดิ ์
ด.ญ.พรพิมล ยอดประทุม 
ด.ญ.ศภุกานต์ บุญชื่น 

เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที ่
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.ธาราวดี เชื่อมบุญมา 
น.ส.บุษยรตัน์ บุตรศรีภมู ิ
น.ส.สาธณิี บัวอ่อน 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที ่
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.ผัสส์ขวัญ มลูละวงษ ์
ด.ญ.วิภารัตน์ สุภีกิตย ์

เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ช.ภุชงค์ อรรคฮาต 
ด.ช.ศิริเทพ เที่ยงน่วม 

เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

นายปริญญ์ชนัฏฐ์ บุญชัยโย 
นายภูมภิัทร ศาลาลิเลก 

เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ช.ณัฐกฤต ครองยุทธ 
ด.ช.ณัฐวุฒิ เฉลยภาพ 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที ่
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

นายกฤตณัฐ ศรีนอง 
นายศุภณัฏฐ์ เชาวสกลุ 

เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันการสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

ด.ญ.กลัยาณี สุขสมปรารถนา 
ด.ญ.ศภุดา สุทธา 

เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ท่ี 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ม.1-3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ภัชรา ประทุมมาลย ์
นายสุรณรงค์ เปีย่มแจง 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที ่
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.นพวรรณ ประเดมิชัย 
น.ส.อภิษฎา บญุวิบูลย ์

เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.นพวรรณ ประเดมิชัย 
น.ส.อภิษฎา บญุวิบูลย ์
น.ส.เพชรา ทรงสุวรรณ ์

เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.ศศิชาพร โง๊ะบดุดา 
นายอัศจรรย์ แจ้งใจ 

เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

สพม.1 

น.ส.อรนภา สิมานรุักษ ์ ชนะเลิศการประกวดอ่านข่าว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ส านักงานเขตบางซ่ือร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมเขตบางซ่ือ 

ด.ญ.ดวงพร รอดชาวนา ชนะเลิศการประกวดอ่านท านองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตบางซ่ือร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมเขตบางซ่ือ 

น.ส.ภัทร์ชนี ม้าเฒ่า ชนะเลิศการประกวดอ่านท านองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตบางซ่ือร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมเขตบางซ่ือ 

น.ส.พัชรกร รักประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดอ่านท านองเสนาะ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรกัษ์ภาษาไทย ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ส านักงานเขตบางซ่ือร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมเขตบางซ่ือ 

ด.ญ.ณัฐธยาน์ ช้างแรงการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแต่งกลอน 8 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ส านักงานเขตบางซ่ือร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมเขตบางซ่ือ 

ด.ญ.สุกัญรตัน์ เสโตบล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดอ่านข่าว ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตบางซ่ือร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมเขตบางซ่ือ 

ด.ญ.พัสนันต์ เที่ยงตรงภิญโญ เข้าร่วมการแข่งขันในการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี
การศึกษา 2559 

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

ด.ญ.กิรณา เจริญกติิวรากร เข้าร่วมการแข่งขันในการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี
การศึกษา 2559 

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

น.ส.องอรฤทัย บัวทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภัฎสวนสุนันทา 

นายเจษฏา ฉันท์เจริญวนิช ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภัฎสวนสุนันทา 

น.สอรนภา สิมานรุักษ ์ ได้เข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
และประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

ธนาคารธนชาต 

น.ส.องอรฤทัย บัวทอง ได้เข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
และประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ธนาคารธนชาต 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.อนิรุต แย้มรุ่ง เกียรติบตัร เหรียญรางวัลและเงินสดจ านวน 1,000 บาท 

รางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาญีปุ่่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 11 
มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และ สพฐ. 

ด.ญ.ธิญาดา ไอยศร รางวัลเกียรติบตัรคะแนนผ่านเกณฑ์ มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และ สพฐ. 

ด.ญ.นัฎฐาภรณ์ ปะเมโท รางวัลเกียรติบตัรคะแนนผ่านเกณฑ์ มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และ สพฐ. 

ด.ญ.อรญัญา บญุเลิศ รางวัลเกียรติบตัรคะแนนผ่านเกณฑ์ มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และ สพฐ. 

ด.ญ.กลุนิษฐ์ จวงจันทร์ รางวัลเกียรติบตัรคะแนนผ่านเกณฑ์ มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และ สพฐ. 

ด.ญ.ทรายแก้ว รอดอ้น เหรียญเงิน กีฬาลลีาศ ประเภท Latin American Class C กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ จ.นครราชสีมา 

ด.ญ.ทรายแก้ว รอดอ้น เหรียญเงิน กีฬาลลีาศ ประเภท Latin American Class C กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
จ.ระนอง 

นายกิตติพัฒน์ มสูิกะ ชนะเลิศ กีฬายูยติส ู กีฬาแห่งชาติ จ.สงขลา 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

3.โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี /ภาพถา่ย 
 

 
 
 

 

       
 

  
 

 
 
 

  
 

  

โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 
 
 
 

   
 

   
 

 
 

 
 
 

   
 

    

ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

โครงการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โครงการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการด้านการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 

 
 

  

  

 
 
 
 

  

  

 
 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โครงการศึกษาประสบการณ์วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 
 
 

  

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โครงการสัปดาห์อาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 

 

 

 

   

 

โครงการคุณธรรมเพื่อชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการค่ายพุทธบุตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายใน กัลปพฤกษ์เกมส์ 59 เทิดไท้องค์ราชัน  ปีการศึกษา 2559 

โครงการเด็กสามเสน 2 รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 



48 
 

  
  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขอนามัยท่ีดี 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม “Cross Culture” วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐   



49 
 

  
  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
นักเรียนโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

สถาบันการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                  1 0.54 
มหาวิทยาลยัมหิดล 4 2.16 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 6 3.24 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์                                                                                                                                18 9.73 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                                                                                                                             6 3.24 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 1 0.54 
มหาวิทยาลยับูรพา                                                                                                                                       4 2.16 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2 1.08 
นายสิบทหารบก 1 0.54 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง                                                                                                         2 1.08 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                                                                             13 7.03 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี                                                                                                                    1 0.54 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                                                                      16 8.65 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 0.54 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ                                                                                                                 1 0.54 
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช                                                                                                                               1 0.54 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา                                                                                                                            15 8.11 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม                                                                                                                             2 1.08 
มหาวิทยาลยัราชภฏั                                                                                                              6 1.62 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต                                                                                                                                    2 1.08 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 2 1.08 
มหาวิทยาลยัรังสติ                                                                                                                                      1 0.54 
มหาวิทยาลยัเซนตห์ลุย 2 1.08 
มหาวิทยาลยัสยาม                                                                                                                                        1 0.54 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 3 1.62 
อื่นๆ 73 39.46 

รวม 185 100.00 

ที่มา: งานแนะแนวโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลยั ๒  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง 

๑ นางนิรมล ธรรมอุปกรณ์ ประธานกรรมการ 
๒ นายเชาวลิต รัตนศิลปกร               ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ นางสาวพรพิมล   คงอุดม          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ นางสันธยา ดารารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ ศ.ดร.รุจา   ภู่ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ นายโสภณ สุขแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ นางพัชนีย์ เจริญโล่ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ นายมงคล ผลพานิชย์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๙ นายประดิษฐ์ ธรรมสิน ผู้แทนองค์กรชุมชน                

๑๐ นางกาญจนา สิมานุรักษ์ ผู้แทนผู้ปกครอง 
๑๑ นางพรรณสรวง นิธากร ผู้แทนครู 
๑๒ นายศิรวิส ฉายากุล ผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๓ พระมานพ ธมมเมธี ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
๑๔ พระครูกิตติมงคลรัตน์  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
๑๕ นายกิตติศักดิ์ สมพล กรรมการและเลขานุการ 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา     

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
๑. นายชัยวัฒน์             เพ่งพินิจ ประธานเครือข่าย 
๒. นางกาญจนา            สิมานุรักษ์ รองประธานคนที่ ๑ 
๓. นายจีระเดช             ยงทรัพย์ รองประธานคนที่ ๒ 
๔. นางพีรยา                ทองนุช นายทะเบียน 
๕. นายกัมปนาท           ไชยฤกษ ์ ประชาสัมพันธ์ 
๖. นางสาวพารดี           สติงาม เหรัญญิก 
๗. นางสาวจินดาวรรณ    ไตรชมภูวิทย์ ปฏิคม 
๘. นางสาวพชร            มาลากุล ณ อยุธยา เลขานุการ 
๙. นางสาวจินตนาพร     ภูวเจนสถิตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวนิลวรรณ       ผงพิลา กรรมการ 
๑๑. จ.ส.อ. ก้องภพ          พวงชาติ กรรมการ 
๑๒. จ.ส.อ. สันติสุข          สมารังคสุต กรรมการ 
๑๓. นายฐิติวัฒน์             โชคหิรัญกาญจน์ กรรมการ 
๑๔. นางเพ็ญจันทร์          ยะคะเรศ กรรมการ 
๑๕. นายสุรบดี                ดีนาน กรรมการ 

 


