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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

1. ข้อมูลทั่วไป  

       ๑.๑  สถานที่ต้ังโรงเรียน  
  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๖ ซอยโชติวัฒน์ ๑๘  ถนนประชาช่ืน 

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่ อ  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  ๑๐๘๐๐  โทรศัพท์ ๐ -๒๙๕๙ - ๓๗๔๗                                 
โทรสาร ๐-๒๙๕๙-๓๗๕๑ Website http://www.samsen๒.ac.th  

        ๑.๒  ประวัติโรงเรียน 
  ปลายปีการศึกษา 2537 พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดเวตวันธรรมาวาส บริจาคท่ีดินจ านวน 5 ไร่ ซึ่งต้ังอยู่บนถนนประชาช่ืน 
ซอยสะพาน99 ริมคลองเปรมประชากร ให้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยให้ 
นายชลอ บุญก่อ อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนนนทรีวิทยา ท าหน้าท่ีเลขานุการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.โกวิท วรพิพัฒน์)  ในขณะนั้นเป็นผู้ประสานงาน
และเปิดด าเนินการเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
ในปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนช้ัน ม.1 รุ่นแรกโดยใช้อาคารฝึกอบรมครู
หน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียน 

    

   โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๖ ซอยโชติวัฒน์ ๑๘  ถนนประชาช่ืน 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ พื้นท่ีโรงเรียน ๘ ไร่ ๑๒๗.๖๕ ตารางวา เปิดด าเนินการเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ จ านวน 
๑๙๔ คน ๔ ห้องเรียน  โดยใช้อาคารฝึกอบรมครูหน่วยศึกษานิเทศก์เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนช่ัวคราว วันท่ี ๕ กันยายน 
๒๕๓๘ พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส ได้ท าการมอบท่ีดินให้กรมสามัญศึกษา  นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ 
อธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นผู้รับมอบโฉนดท่ีดินพร้อมท้ังก าหนดอาคารเรียนแบบพิเศษ  ๙ ช้ัน ตามแบบโรงเรียนนว
มินทราชินูทิศ บดินทเดชา ๓ และให้นามโรงเรียนว่า “ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒” วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙  

พระราชนันทาจารย์ (ผล อกฺกโชติ) 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา จ านวน ๔๐ โรงเรียน  
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ได้รับประกาศแต่งต้ังอย่างเป็นทางการเป็นโรงเรียนล าดับท่ี ๑ และ                  
ปีการศึกษา ๒๕๔๒  ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗                     
โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๕ ช้ัน  งบประมาณ ๓๐  ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) วันท่ี    
๒๓  มิถุนายน ๒๕๔๗  พระราชนันทาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
อเนกประสงค์ ๕ ช้ัน และวางศิลาฤกษ์มณฑปหลวงพ่อสัมฤทธิ์พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๔๘ 
โรงเรียนท าหนังสือขอพระราชทานช่ืออาคารเอนกประสงค์ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ” และขอ
อนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ประดิษฐานเป็นการถาวรท่ีอาคารเอนกประสงค์ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เสด็จเปิดอาคาร “๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ” ซึ่ งเป็น                                  
อาคารเอนกประสงค์ส าหรับเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา  ศูนย์การเรียน     
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และทรงปลูกต้น “ลีลาวดี” เพื่อเป็นท่ีระลึก 
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ตราประจ าโรงเรียน  ดวงประทีปเหนืออักษรย่อช่ือโรงเรียนภายในวงกลมมีปรัชญาของ  
                                 โรงเรียน เป็นภาษาบาลีและค าแปลเขียนล้อมวงกลมรอบนอก และ 
     ช่ือโรงเรียนในแถบโบปลายพริ้วรูปครึ่งวงกลมท่ีส่วนล่างสุด 
อักษรย่อโรงเรียน  ส.ส. ๒   
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน หลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
ปรัชญาของโรงเรียน  สฺทธา  สาธุ  ปติฏฐิตา   ศรัทธาต้ังมั่นแล้ว  ยังประโยชน์ให้ส าเร็จ 
สีประจ าโรงเรียน  ชมพู  -  เขียว 
ธงประจ าโรงเรียน  พื้นธงสีชมพูและสีเขียว   แถบสีละครึ่งผืนตามความยาวของผืนธง   
                                          สีชมพูอยู่บน  แถบล่างปักด้วยไหมรูปตราโรงเรียนทางมุมซ้ายบน 
                                          ของผืนธงตรงแถบสีชมพู 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นกัลปพฤกษ์ 
พื้นที่โรงเรียน ๘  ไร่  ๑๒๗.๖๕  ตารางวา  (เนื้อท่ีท่ีได้รับบริจาค  ๘ ไร่  ๒๒๔.๙  ตารางวา  

เนื่องจากบริเวณริมคลองถูกกัดเซาะ) 
วิสัยทัศน์  (VISION)     

โรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย 2  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ  (MISSION) 

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีศักยภาพ   
    เป็นพลโลก 

 2. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสัมมาคารวะ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทย ด ารงชีวิต  
              โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรของโรงเรียนให้ปฏิบัติงานท่ีเน้นประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาและส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ     
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เป้าประสงค์ (GOALS) 
1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีสมรรถนะ  
    ความเป็นพลโลก 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การท างาน อย่างเปน็ระบบ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. นักเรียนมีวินัย  มีสัมมาคารวะ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐาน  

              ความเป็นไทย รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ  
    ส่ืออุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  
6. โรงเรียนมีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ   
7. โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังจิตส านึกการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 
    พลโลก  
กลยุทธ์ที่ 4 การให้บริการทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

ลูกราชนันทาจารย์ มีสัมมาคารวะ 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
แหล่งสร้างคนดี ศรีบางซื่อ  
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 1.3 รายนามผู้บริหารโรงเรียน 
 

ท่ี 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 นายกิตติศักด์ิ สมพล 27 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน 

 
แผนที่โรงเรียน 
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        ๑.4  อาคารสถานที่  
อาคารเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคารเรียน ๙ ช้ัน 

  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  พระราชนันทาจารย์ ได้ท าการมอบท่ีดิน จ านวน ๕ ไร่ ให้กรมสามัญศึกษา 
เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๓๘ อธิบดีกรมสามัญศึกษา  เป็นผู้รับมอบโฉนดท่ีดินพร้อมท้ังก าหนดอาคารเรียนแบบพิเศษ  
๙ ช้ัน  สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน เมื่อวันท่ี                   
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙    

   

 อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อาคาร ๓ ช้ัน 
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มอบเงินจ านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกใช้เป็นอาคารห้องสมุด
และห้องพยาบาล เพื่อให้การบริการนักเรียนและประชาชนในพื้นท่ี    
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   อาคาร ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารเอนกประสงค์ ๕ ช้ัน   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส เป็นประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ ๕ ช้ัน เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
เสด็จเปิดอาคาร “๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ ส าหรับเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 
 

 สนามกีฬาอเนกประสงค์   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามสิบล้านบาท) ในการจัดซื้อท่ีดินซึ่งอยู่ติดบริเวณโรงเรียน เพื่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 
สนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน ๑ สนาม สนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน ๒  สนาม 
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       ๑.4  พื้นที่บริการของโรงเรียน 
   พื้นท่ีบริการ  ๑  เขต ๑  แขวง  ได้แก่  เขตบางซื่อ  แขวงบางซื่อ 

       ๑.5  สภาพชุมชน     
    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นท่ีพักอาศัย สถานท่ีราชการ สถานศึกษา วัด ตลาด 

โรงงานและสถานประกอบการ จ านวน ชุมชน ๕๐ ชุมชน พื้นท่ี ๑๑,๕๐๐ ตร.กม. ประชากร ๑๓๒,๑๖๙ คน                       
(พ.ศ. ๒๕๕๕)  ความหนาแน่น  ๑๑,๔๙๒.๙๕ คน/ตร.กม. (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๕) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ 
สถานีต ารวจนครบาลเตาปูน กรมสอบสวนคดีพิ เศษ (DSI)  ชุมสายโทรศัพท์บางซื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
บริหารธุรกิจ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย  ราชการ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ งานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
   สภาพและฐานะของผู้ปกครองผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยม/ปวช. อาชีพหลัก  
รับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย รับราชการ  นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้  โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 
๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน  

  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน ท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนท่ีพักอาศัย ท าให้ผู้ปกครองมี
ค่านิยมท่ีต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีใกล้บ้าน  องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครอง และชุมชนสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี และโรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม 

๒.  หลักสูตรการสอน 

      ๒.๑  ระดับการศึกษาที่สอน 
   โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

      ๒.๒  หลักสูตรที่เปิดสอน 
       หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2560) 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ –  ๖ 

     ๒.๓  จ านวนห้องเรียนแต่ละช่วงชั้น 
  จ านวนห้องเรียน  ท้ังหมด  ๔4  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 

   ช่วงช้ันท่ี  ๓  ช้ัน  ม.๑ - ม.๓  =    9  :  9   :  9 
   ช่วงช้ันท่ี  ๔  ช้ัน  ม.๔ - ม.๖  =    6  :  6   :  5 
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๓.  บุคลากรโรงเรียน  
       ๓.๑  ฝ่ายบริหาร  

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน    

นายกิตติศักดิ์ สมพล   

วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน   

นายภาณุภัทร ล้ิมจ ารูญ  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                               และกลุ่มบริหารงบประมาณ 

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน   

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

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน   

นายภาสกร ราชู ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ 
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3.๒ บุคลากรของสถานศึกษา  

  3.2.1 จ าแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก 

จ านวนครั้ง 
ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

๑ นางสาววิทยาภรณ์   สุขสนธิวงศ ์ ๔๘ ๒๓ ป ี ครู/ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. ผู้น าทางการศึกษา 
และบริหารการศึกษา 

44 

๒ นางประกายรัตน์  ทองอยู่ ๕๙ ๓๖ ป ี ครู/ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาไทยและ
วรรณคดี 

20 

๓ นางสาวณรัชต์  เชี่ยวปราบ ๕๔ ๒๙ ป ี ครู/ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย 44 

๔ นางนริศรา   ชิตรัตน์วงศ์กร ๓๑ ๗ ปี ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา 27 
๕ นายอรรจกร   จันทร์ประดิษฐ์ ๓๔ ๖ ปี ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา 59 

๖ นายอนนท์   ประสงค์มณี ๒๘  ๓ ปี ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา 83 
๗ นางสาวปิยาพัชร  ศักด์ิสิทธิ์ ๒๖ 2 ปี ครู ค.บ. ภาษาไทย 37 

๘ นายรัฐพล   หนันกระโทก ๒๖ 2 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษา(ภาษาไทย) 51 
๙ นางสาวปาริชาต   จารุดิลกกุล ๒๕ 2 ปี ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย 20 

๑๐ นางสาววิพุธ   บางขาม ๓๔ 2 ปี ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย 51 
๑๑ นางสาวกุลปรียา  มากวัฒนสุข ๒๕ ๘ เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 27 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก 

จ านวนครั้ง 
ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

1 นางสาวปรางทอง  สแีสง 37 7 ปี  ครู ศบ.ม 
นวัตกรรมหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ 
46 

2 นางสาคร  หมอกเจริญ 60 31 ปี  ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 42 
3 นางสาวปินดา  สุขประเสริฐ 35 9 ปี  ครู ศษ.ม บริหารการศึกษา 43 
4 นายกีรติ  อนุสินธุ์ 26 10 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ สังคมศึกษา 52 
5 นางสาวณัฐธิดา  ชนะพล 25 7 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ สังคมศึกษา 45 
6 นางสาวสลิลทิพย์  ริยาพันธ์ 25 7 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ สังคมศึกษา 48 
7 นางสาวสุดารัตน์  คงแก้ว 28 7 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ สังคมศึกษา 45 
8 นายอดิศักด์ิ  หวังจิตต์ 35 3 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 7 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก 

จ านวนครั้ง 
ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

1 นางสาวนันทพร  ภุมมา 59 37 ป ี ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สุขศึกษา 24 
2 นายวินัย  หย่ังถึง 39 8 ปี ครู ศศ.ม. พลศึกษา 

 
24 

3 นางสาวปัทมา  ปานแดง 30 5 ปี 

ครู 

ศศ.ม. วิจัยและพัฒนา
ศักยภาพ มนุษย์ 
จิตวิทยาการให้

ค าปรึกษา 

24 

4 นางพีรญา   บุญสืบ 35 5 ปี ครู ศษ.บ. สุขศึกษา 24 
5 นายวชิระ   กู้สุวรรณวิจิตร 35 2 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา 24 
6 นายสุรวิทย์  แสนทวีสุข 24 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา 24 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก 

จ านวนครั้ง 
ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

1 นายไพโรจน์   สุขวิสัยพานิช 61 36 ปี  ครู/ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 100 
2 นางสาวปรมาภรณ์   อนุพันธ์ 49 27  ปี   ครู/ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 85 
3 นางสาวกิรินญา    ประกอบดี 36 6 ปี  ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา 95 
4 นายทวีพงษ์    ประพันธ์ 38 8 ปี   ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 70 
5 นางสาวกุณฑีรา    อารีกุล 37 4 ปี   ครู ค.ม. สถิติทางการศึกษา 60 
6 นางสาวชุตินันท์    ปาละวงศ ์ 28 4 ปี   ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 60 
7 นางสาวจิรฐา  ต้ังสุข 47 2 ปี  ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 105 
8 นางสาวนราภรณ์    บุญชื่น 28 2 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. สถิติ 80 
9 นางสาวพรรษพร    ภู่สุวรรณ์ 47 2 ปี  ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 105 

10 นางสาวจารุวรรณ  บกสวัสด์ิ 28 2 ปี ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 105 
11 นางสาวนลินรัตน์  ปินทะกูล 25 1 เดือน  ครูผู้ช่วย ค.บ. การสอนคณิตศาสตร์ - 
12 นายกฤษตะวัน  ส าสาลี 24 1 เดือน  ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก 

จ านวนครั้ง 
ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

1 นายศราวุธ         ทรัพย์อุดม 33 9  ป ี ครู/ช านาญการ ศศ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

59 

2 นางสาวกนกพร        จิตอักษร 47 23 ป ี ครู/ช านาญการพิเศษ วท.ม การศึกษา
วิทยาศาสตร์( เคมี) 

23 

3 นางสาวพัทธนันท์     มากบุญ 36 12 ป ี ครู/ช านาญการ ค.ม วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา 

23 

4 นางสาววิภาพร        เรืองประทีป 37 5  ป ี ครู ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 55 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก 

จ านวนครั้ง 
ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

5 นายธนกร          ธนอภิรัตน์ 31 5   ป ี ครู ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 39 
6 นางสาวชุดา        ซื่อสกุล 33 4  ป ี ครู วท.บ เทคโนโลยีผลิตกรรม

ชีวภาพ 
23 

7 นางสาวภัทร์ศยา      จันทราวุฒิกร 31 6   ป ี ครู กศ.ม. การบริหารการศึกษา 94 
8 นางสาวหยดเทียน    ป้องทัพไทย 31 2   ป ี ครู วท.บ. เคมี 51 
9 นายภูวนาท        คงแก้ว 27 2   ป ี ครูผู้ช่วย กศ.บ. ชีววิทยา 47 

10 นางสาวกัญชพร       ภู่หมี 28 2   ป ี ครูผู้ช่วย กศ.บ. เคมี 23 
11 นางสาวกฤษณา  โคตรโยธา 33 9 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 47 
12 นายเฉลิมชัย  มังษะชาติ 31 9 เดือน ครูผู้ช่วย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 23 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก 

จ านวนครั้ง 
ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

1 นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์ 54 27 ป ี ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา 56 

2 นายพงศ์พรรณ เวชรังสี 53 23 ป ี ครู/ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป์ 32 

3 นางสาวนันทภัค สุขโข 35 7 ปี ครู ค.บ. ดนตรีไทย 64 

4 นายกุนนที    ธนะโชติ 29 10 เดือน ครูผู้ช่วย ด.ศบ. 
ดนตรีสมัยนิยม 

Music entertainment 
40 

5 นางสาวพิชญา เฟื้องตะเคียน 23 5 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 8 

6 นายพงศ์ศิริ   ลินิฐฎา 30 3 เดือน ครูผู้ช่วย ศ.บ. จิตรกรรม 32 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก 

จ านวนครั้ง 
ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

1 นางสาว ทัศนีย์  อุตมฉันท์  56 34 ป ี ครู/ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๔๘ 

2 นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์ 57 34 ป ี ครู/ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ๑๕๐ 
3 นางอุษา พิทักษ์เมืองแมน 51 29 ป ี ครู/ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๑๒๓ 
4 นางสาวนิตกูล  สิริพิชัยฤกษ์ 52 24 ป ี ครู/ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๑๒๓ 
5 นายชิติพัทธ์  ค าศรี 36 9 ปี ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๑๕๕ 
6 นายธเนศ   เจริญทรัพย์ 27 4 ปี ครู ศศ.บ. การจัดการเรียนรู้

(ภาษาอังกฤษ) 
๔๐ 

7 นางสาวกันยารัตน์  สุวรรณดารักษ์ 32 4 ปี ครู ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ๓๖ 
8 นางสาววันวิสาข์  ไชยแสง 27 4  ป ี ครู กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ๑๒๔ 
9 นายถิรายุ ธารีนาท 37 3 ปี ครู ศศ.ม. การแปลภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

10 นางสาวกลุวดี บุญสมภพ 26 2 ปี ครูผู้ช่วย กศบ. การสอนภาษาจีน ๘๐ 
11 นางสาววิไลวรรณ แก้วขันตี 25 2 ปี ครูผู้ช่วย ศศบ. การสอนภาษาญี่ปุ่น ๘๐ 
12. นางสาวชุตินันท์ ชุมศรี 23 7 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ ๗๗ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอก 

จ านวนครั้ง 
ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

๑.  นายซุปเป้อร์ สุกันทา 38 8 ปี ครู/ช านาญการ ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน 24 
๒.  นายภาสกร ราชู 59 36 ป ี ครู/ช านาญการ ค.บ. ออกแบบเขียนแบบ

สถาปัตย์ 
24 

๓.  นางวิจิตรา รีเรืองชัย 5๒ 25 ป ี ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. เกษตร 24 
๔.  นางสาวทรรศนีย์ แก้วจันทร์ 5๑  25 ป ี ครู/ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา 24 
๕.  นางสุขใจ บณัฑิตพุฒ 5๙ 30 ป ี ครู/ช านาญการ ค.บ. อาหารและโภชนาการ 24 
๖.  นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ 3๘ 8 ปี ครู/ช านาญการ ค.ม. บริหารการศึกษา 24 
๗.  นางสาวเกษรินทร์  เกิดทรง 35 4 ปี ครู ศศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 24 
๘.  นางเกศินี  งามสมพล ๓๖ ๒ ปี ครูผู้ช่วย บธ.บ การจัดการ 24 
๙.  นางสาวสุภาพร บุญช่วย 2๖ ๒ ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ 24 
๑๐.  นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ ๓๑ ๒ ปี ครูผู้ช่วย วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 
๑๑.  นายธวัชชัย ลุนศร ๓๓ ๒ ปี ครูผู้ช่วย บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 
๑๒.  นายโสภณ ขันธโสภา ๒๙ ๑ ปี ครูผู้ช่วย บธ.บ ระบบสารสนเทศ 24 
๑๓.  นางสุมาลี  วรรณุสิทธิ ์ ๔๒ ๑ ปี ครูผู้ช่วย บธ.บ บัญชี 24 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 
จ านวนครั้ง 

ชั่วโมงที่ไดร้ับ 
การพัฒนา/ป ี

1 นางรสนา ศิริสวัสด์ิ 57 32 ครู/ช านาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

20 

2 นางพรรณสรวง นิธากร 60 37 ครู/ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. บริหารการศึกษา 24 
3 นางสาวจุฑามาศ ฤทัยวัฒน์ 45 4 ครู ค.ม. บรรณารักษศาสตร์ 20 
4 นางสาวอรไท  สอนพิมพ์ 38 1 ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
66 

 
ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวละมุล     เอมกลาง 42 1 ปี ศศ.บ ประวัติศาสตร์ รายได้สถานศึกษา 
2 นางสาวกิตติพร   ฮวดประดิษฐ์ ๒7 2 ปี คบ. สังคมศึกษา รายได้สถานศึกษา 
3 นายณัฐกิตต์ิ     นาคพล 26 9 เดือน ศษ.บ สังคมศึกษา รายได้สถานศึกษา 
4 นางสาวน้ าหวาน  คล้ายคลึงม ี 27 9 เดือน ค.บ. วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ รายได้สถานศึกษา 
5 นางสาวเสาวลักษณ์ โจมจันทึก ๓๔ 1 ปี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายได้สถานศึกษา 
6 นางสาวสุธิดา วาดเขียน ๓๒ 1 ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป รายได้สถานศึกษา 
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สรุปข้อมูลครูและผู้บริหารจ าแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชม./

สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. ภาษาไทย 11 15 
3. คณิตศาสตร ์ 12 17 
4. วิทยาศาสตร์ 13 17 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 18 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 15 
7. ศิลปะ 6 16 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15 19 
9. ภาษาต่างประเทศ 12 17 
10. พัฒนาผู้เรียน 4 8 

รวม 93 15 
 
 3.2.2 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากร 3 ปีย้อนหลัง 

บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ 

ปีการศึกษา 2558 3 82 14 23 
ปีการศึกษา 2559 3 80 5 14 
ปีการศึกษา 2560 3 81 6 4 

  
3.2.3 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุคลากร 
ปริญญาตรี 60 
ปริญญาโท 30 
ปริญญาเอก - 
รวม 90 
 

3.2.4 จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ จ านวนบุคลากร 
เชี่ยวชาญพิเศษ - 
เชี่ยวชาญ - 
ช านาญการพิเศษ 13 
ช านาญการ 13 
คร ู 26 
ครูผูช้่วย 33 
รวม 85 
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4. ข้อมูลนักเรียน  

จ านวนนักเรียนของโรงเรียน 4,881 คน (ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง 2560)  

ระดับชั้น 2558 2559 2560 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๓๕๗ 370 318 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๓๕๒ 351 357 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๓๒๓ 335 347 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ๒๑๕ 187 181 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ๑๙๒ 194 181 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ๒๔๒ 188 191 
รวม ๑,๖๘๑ 1,625 1,575 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2558-2560

2558

2559

2560
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ัน ม. ๑ – ม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕60  แยกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับผลการเรียน 

รวม 
เกรด
เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 425 219 237 154 173 119 97 138 1,562 2.68 

คณิตศาสตร ์ 296 131 234 261 190 139 181 146 1,578 2.39 

วิทยาศาสตร์ 284 292 365 387 328 202 193 218 2,269 2.37 

สังคมศึกษา ศาสนาฯ 327 247 321 236 159 120 70 97 1,577 2.72 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1,952 245 170 156 122 55 41 143 2,884 3.44 

ศิลปะ 1,167 174 94 56 43 22 33 29 1,618 3.62 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 865 526 496 290 224 139 83 163 2,786 2.96 

ภาษาต่างประเทศ 480 168 231 214 204 184 171 96 1,748 2.63 

รวม 5,796 2,002 2,148 1,754 1,443 980 869 1,030 16,022 2.85 

ร้อยละ 36.18 12.50 13.41 10.95 9.01 6.12 5.42 6.43 100.00  

 

 

 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุข ศิลปะ การงาน อังกฤษ

2.68 2.39 2.37 2.72

3.44 3.62

2.96
2.63

เกรดเฉล่ีย

ระดับชั้น



 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

17 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับผลการเรียน 

รวม 
เกรด
เฉลี่ย 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 320 270 250 201 163 105 81 183 1,573 2.57 
คณิตศาสตร ์ 291 222 177 227 229 163 123 172 1,604 2.41 
วิทยาศาสตร์ 245 303 362 333 271 168 199 306 2,187 2.26 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 398 267 269 173 122 86 78 180 1,573 2.68 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1,737 331 265 152 82 36 55 217 2,875 3.32 
ศิลปะ 975 210 159 51 39 22 26 85 1,567 3.43 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 991 417 414 211 139 109 93 309 2,683 2.88 
ภาษาต่างประเทศ 266 182 211 204 173 156 189 141 1,522 2.37 

รวม 5,223 2,202 2,107 1,552 1,218 845 844 1,593 15,584 2.74 
ร้อยละ 33.52 14.13 13.52 9.96 7.82 5.42 5.42 10.22 100.00  
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6. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  
 ผลการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 : การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉล่ีย
แต่ละวิชา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558-2560  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕9 ปีการศึกษา ๒๕60 
คณิตศาสตร์ 21.38 30.33 30.16 
ภาษาไทย 35.08 37.79 43.78 

วิทยาศาสตร์ 36.53 33.42 34.57 
สังคมศึกษา ฯ 34.14 41.43 41.48 

ภาษาต่างประเทศ 26.10 27.83 29.99 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕9 ปีการศึกษา ๒๕60 
คณิตศาสตร์ 21.38 29.36 25.13 
ภาษาไทย 35.08 45.37 48.94 

วิทยาศาสตร์ 36.53 39.19 36.94 
สังคมศึกษา ฯ 34.14 36.77 36.46 

ภาษาต่างประเทศ 26.10 31.48 27.19 
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

      7.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 

สรุปคะแนนเฉล่ีย   รายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 48.07 25.14 32.06 31.36
คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 53.42 33.44 35.48 37.53
คะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่ 48.77 26.55 32.47 30.14
คะแนนเฉลี่ยประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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 7.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

สรุปคะแนนเฉล่ีย  ภาษาไทย มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 49.29 22.11 26.90 27.46 33.74
คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 55.82 33.66 33.98 39.65 38.71
คะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่ 50.07 24.64 29.48 27.91 34.96
คะแนนเฉลี่ยประเทศ 49.25 24.53 29.37 28.31 34.70
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2560 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕9 ปีการศึกษา ๒๕60 
คณิตศาสตร์ 30.59 25.96 25.14 
ภาษาไทย 42.75 46.02 48.07 

วิทยาศาสตร์ 36.72 33.74 32.06 
ภาษาต่างประเทศ 30.03 33.56 31.36 

สังคมศึกษา ฯ 45.66 49.52 - 
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สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2560 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕9 ปีการศึกษา ๒๕60 
คณิตศาสตร์ 30.04 24.88 22.11 
ภาษาไทย 55.24 55.65 49.29 

วิทยาศาสตร์ 35.08 31.43 26.90 
ภาษาต่างประเทศ 29.98 28.45 27.46 

สังคมศึกษา ฯ 40.48 35.90 33.74 
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8.  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

๑) จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. ห้องสมุดโรงเรียน 1๕,๕๑๒ 
๒. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ๙๐๓ 
๓. ห้องศูนย์เทคโนโลยี ๓,๖๓๔ 
๔. ห้องแนะแนว ๗๑๕ 
๕. ป้ายนิเทศกลุ่มสาระฯ  1,๖๗๙ 
6. สวนครัวของพ่อ ๕๔ 
๗. นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันด์” ลานศิลปะชั้น  ๕๑๗ 
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๐ ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐

ห้องสมุดโรงเรียน

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ

ห้องศูนย์เทคโนโลยี

ห้องแนะแนว

ป้ายนิเทศกลุ่มสาระฯ 

สวนครัวของพ่อ

นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันด์” ลานศิลปะ…

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (คร้ัง/ปีการศึกษา)
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๒) จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ กรุงเทพ  1 
2. ศูนย์ศิลปะ“หอศิลป์กรุงเทพมหานคร” 1 
3. พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ๑ 
4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๑ 
5. การศึกษาประสบการณ์วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

๑ 

6. ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ SMP ๑ 
7. ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ  ๑ 
8. ถนนสายไม้ 1 
9. เมืองโบราญ 1 
10. วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร 1 
11. โรงละครนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก “การแสดงหุ่นละครเล็ก 
ตอน ก าเนิดหนุมาน” 

1 

12. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร 1 
13. วัดพระปฐมเจดีย์ 1 
14. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 1 
15. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 1 
16. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (วังบางขุนพรหม) 1 
17. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ อพวช. 1 
18. พิพิธภัณฑ์ต ารวจ (วังปารุสกวัน) 1 
๑๙. “ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ” ณ พระลานพระราชวังดุสิต  1 
๒๐. ห้องสมุดประชาชน ๑ 
๒๑. วัดเวตวันธรรมมาวาส (เซิงหวาย) ๑ 
๒๒. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนาเฮียใช้  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑ 

๒๓. สนามหลวง (งานพระเมรุมาศ) ๑ 
๒๔. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ๑ 
๒๕. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑ 
๒๖. ศูนย์สาธารณะสุข เขต ๓ บางซื่อ, โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑ 
๒๗. ศึกษาภัณฑ์พานิช ถนนราชด าเนิน ๑ 
๒๘. สนามกีฬาประชานิเวศน์ / ลานกีฬาเขตบางซื่อ ๑ 
๒๙. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ๑ 
๓๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ ๑ 
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๓) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
 นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
  3.๑ ช่ือ-สกุล  อาจารย์พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์    

ให้ความรู้เรื่อง วิธีการต่อค าศัพท์ภาษาไทย(ค าคม) 
     3.๒ ช่ือ-สกุล  นายสมชัย  ดุรงค์ภินนท์   

 ให้ความรู้เรื่อง รายวิชาฟิสิกส์ 
                       3.๓ ช่ือ-สกุล  ครูศรัณย์ ปินเวหา  ให้ความรู้เรื่อง  

- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
- ชีววิทยาเบ้ืองต้น 
- วิทยาศาสตร์กับความงาม 
- พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 
- ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
- ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์  

   3.๔ ช่ือ-สกุล   วิทยากร ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนา 
ให้ความรู้เรื่อง การท านา ปัญหาต่าง ๆ ของการท านา ชนิดพันธุ์ข้าว และ
องค์ความรู้ต่าง ๆ  

       3.๕ ช่ือ-สกุล  นางสาวนิตยา  บุญหนัก  นักจิตวิทยา (ศูนย์สาธารณสุข 3 บางซื่อ) 
    ให้ความรู้เรื่อง   - ความรู้เรื่องสารเสพติด 

 - รักปลอดภัยในวัยเรียน 
3.๖ ช่ือ-สกุล  ทญ.วิลาสินี  เสริมศรีสุวรรณ (ศูนย์สาธารณสุข 3 บางซื่อ) 

                       ให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขศึกษา การดูแลสุขภาพช่องปาก 
  3.๗ ช่ือ-สกุล  น.ส.อัชชยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา เภสัชกรช านาญการ  

(ศูนย์สาธารณสุข 3 บางซื่อ) 
    ให้ความรู้เรื่องยา 
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9. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในรอบที่ผ่านมา 
                          9.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ต้นสังกัด* 
 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ด้านท่ี ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๗.14 - - 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ 

๕.๐๐ 4.76 - - 

มาตรฐาน ท่ี  ๒  ผู้ เรียนมี คุณ ธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๕.๐๐ 4.79 - - 

มาตรฐาน ท่ี  ๓  ผู้ เรียนมี ทั กษะ ใน             
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕.๐๐ 4.66 - - 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕.๐๐ 4.46 - - 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

๕.๐๐ 3.78 - - 

มาตรฐาน ท่ี  ๖  ผู้ เรียนมี ทั กษะ ใน               
การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ 4.69 - - 

ด้านท่ี ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๗.50 - - 
มาตรฐาน ท่ี  ๗  ครูปฏิบั ติ งานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 10.00 - - 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 9.50 - - 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ 4.80 - - 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ 9.60 - - 
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มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ 8.60 - - 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ 5.00 - - 

ด้าน ท่ี ๓  มาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

10.00 9.75 - - 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ 4.75 - - 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถาน 
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิ สัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

๕.๐๐ 5.00 - - 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ ๕.๐๐ 4.80 - - 
มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
(รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล) 

๕.๐๐ 4.80 - - 

ด้าน ท่ี  ๕  มาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

๕.๐๐ 4.70 - - 

มาตรฐานท่ี ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึ กษา เพื่ อพั ฒนาและส่ งเสริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ 4.70 - - 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ 93.89 - - 
 
             *  หมายเหตุ   กรณีต้นสังกัดไม่ได้ประเมินตามมาตรฐาน ไม่ต้องใส่ผลการประเมิน 
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9.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสพม. ๑ 
 

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติ 
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐ ๑๐ 

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

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕ 
 

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

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ      
                          สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา  
๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๒๗ ดี 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

10.1 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
        1)  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

      จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีความกล้าแสดงออก

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ 
 ๒. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการจัดเการรเยนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  
         ให้มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 
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        จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์  
        ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ 
 ๒. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนในด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์และแสวงหาความรู้  
        อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. การปฏิบัติในการท างานของสถานศึกษายังไม่เป็นระบบ ระเบียบชัดเจน ท าให้การปฏิบัติการท างาน 

    ของบุคลากรเกิดการซับซ้อน 
 

๒)  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ 
        จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตดี มีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา ผลการส่งเสริม

เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
 ด้านการบริหารจัดการ  
  การใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนางานบริหารท่ัวไป 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การน าผลประเมินครูแต่ละคนไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการน าไปใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน 
  พร้อมท้ังน ามาใช้วางแผนพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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11. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
     มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้ความ ร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน มีความเช่ือมั่น             
ในตนเองกล้าแสดงออก ใฝ่รู้และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ รักการท างาน มีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา 
ดนตรี และศิลปะ 

   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  ๑. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
  ๓. สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
    มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

๒. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนในด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และแสวงหา 
ความรู้อย่างต่อเนื่องมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

  ๑. ควรน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
  ๒. ควรน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 

 ๓. ควรจัดระบบสาสนเทศและน าไปใช้ในการบริหาละและพัฒนาการเรียนการสอนพร้อม 
น ามาวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้อง 

กับระดับสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม จนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
และสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัดมีการพัฒนาครูตามแบบท่ีกระทรวงก าหนด มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา
พัฒนากระบวนกรเรียนรู้ และการวัดและประเมินท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
 

   
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยมีการจัดการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม จัดการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงแบบร่วมมือเรียนรู้ 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   โรงเรียนได้วางหลักสูตรการเรียนวิชา 

คอมพิวเตอร์ ท้ังรายวิชาหลักและรายวิชาเลือกในทุกระดับช้ัน  
ให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึงและมีการจัด 
บริการห้องสืบค้นข้อมูล ส าหรับหาข้อมูลและค้นคว้าด้วยตัวเอง               
เป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้กับ
นักเรียน     
 
 
 

กิจกรรมสอนเสริมการอ่าน การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

การแข่งขันทางวิชาการ 

ห้องสืบค้นข้อมูล 
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๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท่ีดีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างดี และเป็นไปตามหลักสูตร 
มาตรฐานสากล 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   โรงเรียนด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยด าเนินโครงการสอนเสริมพิเศษ
วันเสาร์ และจัดกิจกรรมติวเข้มส าหรับนักเรียนระดับม.๓ และม.๖ ก่อนเข้าสนามสอบ O-NET โดยด าเนินการ
ปูพื้นฐานและทบทวนความรู้และทักษะต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑ นอกจากนี้โรงเรียนด าเนินการสอบ Pre-onet เพื่อ
วัดและประเมินผลความรู้เพื่อไปใช้ปรับปรุงพัฒนาจุดท่ีด้อย 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมในการศึกษาต่อ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนใน
รูปแบบ ท้ังกิจกรรมภายในคาบเรียน และกิจกรรมภายนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมภายในห้องเรียนให้ผู้เรียน
ได้ค้นหาตัวเอง มีวิทยากรและรุ่นพี่ท่ีให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อ และอาชีพต่าง ๆ ภายนอกมีกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งวิชาการสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ เป็นต้น 

 

   
 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม  
อันดีของสังคม 

โรงเรียนมีการต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการมีหน้าท่ีศึกษานโยบาย 

ของหน่วยงานต้นสังกัด บริบทของโรงเรียน วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์นักเรียน เอกลักษณ์โรงเรียนนอกจากนี้
โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อให้เกิดพัฒนาการท้ังทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา 
ตลอดจนสอดแทรกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมกีฬาสี วันภาษาไทยแห่งชาติ ห้องเรียนสีขาว วันไหว้ครู
วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนจ าน าพรรษา แห่เรือชักพระ ประกวดมารยาทไทย กิจกรรม
น้องไหว้พี่ เป็นต้น 
 
 
 
 

สอนเสริมความรู้เพือ่เตรียมพร้อม
ส าหรับการสอบ O-NET 

การสอบ Pre-ONET 
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๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   โรงเรียนได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักและรักในศิลปวัฒนธรรม 

ของท้องถิ่นไทย มีโครงการส่งเสริมนักเรียนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และนาฏศิลป์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น วันไหว้ครู 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ
และยังมีกิจกรรมท่ีร่วมกับชุมชน รักษาประเพณีของท้องถิ่นชาวบางซื่อ เช่น ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจ าพรรษา
ร่วมกับชุมชน ณ วัดเวตวันธรรมาวาส งานประเพณีแห่เรือชักพระ ซึ่งเป็นประเพณีย้อนวิถีของท้องถิ่นชาวบางซื่อ                
ซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นพื้นบ้านไทยมานาน 

 

   
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 โรงเรียนรับนักเรียนสัญชาติอื่นมาเรียนร่วมกับนักเรียนสัญชาติไทย (นักเรียนสัญชาติ G) การจัดห้องเรียน 

คละกันระหว่างเด็กเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละความสามารถ กิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถของตนเอง เช่น ด้านกีฬา มีการแข่งขันกีฬาท่ีหลากหลายประเภท ด้านวิชาการ 
มีการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเล่นเกม เป็นต้น 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการจัด

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนโดยให้นักเรียนทดสอบสมรรถภาพ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของนักเรียนทุกคนนอกจากนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา                
ในการท ากิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันแม่ ประเพณีแหเ่รือชักพระ 

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน การแข่งขันกีฬากัลปพฤกษ์เกม 
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๒. ผลการด าเนินงาน   
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่
ดีและมีสุนทรียภาพ
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 
 
 

ความสามารถใน
การสื่อสาร  
คิดค านวณ  
และคิดวิเคราะห ์
(ระดับดีเยี่ยม) 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

73.01

98.63

96.02

0 20 40 60 80 100 120

ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์

การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด

การตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 2560

ปกติ ผิดปกติ

84.28 80.73 76.66
89.44 87.91 85.33

11.32 16.20 16.71 7.78 8.79 8.154.40 3.07 6.63 2.78 3.30 6.52
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20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ร้อ
ยล

ะ

คุณภาพผูเ้รียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ดีเย่ียม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

(ระดับดี)  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 2 ข้ึนไป   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

77.34

70.47

72.98

81.80

91.71

94.81

86.18

74.20

13.83

20.28

17.41

12.05

3.33

3.40

7.97

20.31

8.83

9.25

9.61

6.15

4.96

1.79

5.85

5.49

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560

ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ผลการเรียน 1.00 - 1.50 ผลการเรียน 0

0%
50%

100%

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

76.54

71.45

69.23

78.13

89.29

91.51

80.95

68.07

11.82

17.83

16.78

10.43

3.17

3.06

7.53

22.67

11.63

10.72

13.99

11.44

7.55

5.42

11.52

9.26

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560

ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ผลการเรียน 1.00 - 1.50 ผลการเรียน 0
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 ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

(ปรับปรุง) 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕60 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕60 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 48.07 25.14 32.06 31.36

คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 53.42 33.44 35.48 37.53

คะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ 48.77 26.55 32.47 30.14

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 49.29 22.11 26.90 27.46 33.74

คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 55.82 33.66 33.98 39.65 38.71

คะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ 50.07 24.64 29.48 27.91 34.96

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 49.25 24.53 29.37 28.31 34.70

0.00
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ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ของผู้เรียน 

(ดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถ่ินและ 

ความเป็นไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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๓. จุดเด่น 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
   โรงเรียนมีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาท้ังหลักสูตรการบริหารงานด้านวิชาการ  
ท่ีค านึงถึงบริบท วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์ของโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
ท่ีค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ น าข้อบกพร่องของแต่ละจุดมาวิเคราะห์ เพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์ยิ่ง  ๆ ขึ้น                      
เพื่อสอดคล้องกับระดับสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม จนผู้เรียนมีความสามารถในการ คิดค านวณ วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด อย่างสอดคล้องมีเหตุผล ท าให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของผู้เรียนสูงขึ้น                       
อย่างมีนัยส าคัญ         

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับผลงาน ในการคิดวิเคราะห์และ
สร้างช้ินงาน เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรม cross culture กิจกรรมอาเซียนบูรณาการ เป็นต้น  

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   มีห้องสืบค้นส าหรับผู้เรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อความต้องการของ
โรงเรียน มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมห้องเรียน  

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  มีการจัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และประเมิน
หลักสูตรเดิม น าผลมาปรับปรุง พัฒนาแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนและครูผู้สอน  

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   มีการสอนเสริมวิชาการในแต่ละวิชา และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ เพื่อ 

ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องและจัดสอนเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้กับ
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

   
 
 
 

กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
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๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
    นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560  มีนักเรียนเข้าศึกษา

ต่อมหาวิทยาลัยของรัฐร้อยละ 70 และเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันอื่น ๆ ร้อยละ 30 ส าหรับ
นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีการเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเดิมร้อยละ 95  

 

   
 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
   โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อให้เกิดพัฒนาการท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ตลอดจนสอดแทรกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมกีฬาสี วันภาษาไทยแห่งชาติ ห้องเรียนสีขาว 
วันไหว้ครู วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนจ าน าพรรษา แห่เรือชักพระ ประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมน้องไหว้พี่ เป็นต้น 
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิใจในภูมิปัญญา 

ของท้องถิ่นไทย 
 

   
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดี และ
นักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงกว่า 80 คะแนน 

กิจกรรมวันภาษาไทย 

การแสดงหุ่นละครเล็ก 
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่ง 

ค าประพันธ์ ในหัวข้อ "ศิลปะมวยไทย" 
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๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกเด็กเรียนเก่ง 
เรียนอ่อน มีการเรียนร่วมกันกับนักเรียนต่างสัญชาติ โดยนักเรียนได้รับการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันได้
โดยไม่มีปัญหา  มีการสอนเสริมให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน เขียนไม่ได้ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และมีการตรวจสุขภาพ 

ประจ าปี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรม
คณะสีเพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการท างานการแบ่งหน้าท่ีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องได้อย่างชัดเจน 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต้องมีการพัฒนาโดยน าผลท่ีได้จากผลการทดสอบ
ระดับชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาศึกษาเพื่อหาจุดบกพร่องท่ีท าให้ได้ผลสัมฤทธิ์ท่ียังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
โดยผู้รับผิดชอบจะต้องจัดกิจกรรม การนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายอย่างชัดเจน  

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

  การน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่ถึงเกณฑ์ 
เช่น จัดกิจกรรมสอนเสริมหรือจัดค่าย 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  เพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมท้ังโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและข่างสารตลอดเวลา เปิดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถมากยิ่งขึ้น    

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นกับการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ผลการสอบผลการวัดระดับชาติ มีผลคะแนนเฉล่ียลดต่ าลง จึงต้องด าเนินการปรับปรุงแนวทางใน
การสอนเสริม ท่ีเน้นให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค านวณ อ่านจับใจความและมีความรู้พื้นฐาน เพียงพอใน
การสอนตามมาตรฐาน ตามตัวช้ีวัดของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
ควรมีการติดต่อหน่วยงานให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ท างาน หรือการท างานเพื่อ 

หารายได้ระหว่างเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.niets.or.th/
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 

อันดีของสังคม 
โรงเรียนควรให้ครูและนักเรียนท่ีรับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบ 

ความส าเร็จเพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาหรือปรับใช้กิจกรรมให้ดีขึ้น 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ผู้เรียนขาดความสนใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่น ท าให้ขาดการต่อยอดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จนอาจท าให้เกิดการเลือนหายไปได้ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 - 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. โรงเรียนควรจัดการตรวจสุขภาพช่วงเดือนแรกของการเปิดเทอม 
2. ควรมีการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐาน 
3. ควรให้ครูท่ีปรึกษากิจกรรมกีฬาสีและนักเรียนท่ีรับผิดชอบไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองก์กร โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์บริบท และค่านิยมของโรงเรียนมีจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นแผนกลยุทธ์
ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อก าหนดทิศทางการบริหารให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ                      
และปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาได้เพิ่มโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับ         
การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยสถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ      
Energy Mind Award 2017 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร
และชุมชน พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา              
ตามแผนงานเพื่ อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล                        
การด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
            ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   มีการด าเนินการปรับแผนพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบทท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีท้ังครูและนักเรียน 
   ๒.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาน าองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ท่ีกว้างขวางพร้อมส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องการหน้าท่ีและการปฏิบัติงานของตนเอง  

 ๒.๓ การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    โรงเรียนได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าสารสนเทศ เก็บรวบรวมสารสนเทศ
ประจ าปี เพื่อเป็นข้อมูลน าไปศึกษา เปรียบเทียบและน าไปพัฒนาการด าเนินงานภายในสถานศึกษา ท้ังด้าน
ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา หลักสูตรการสอน ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน สารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ และสารสนเทศด้านการพัฒนาชุมชน 

   
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 



 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

45 

2.4 การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
  โรงเรียนได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะยาว 3 ปี เพื่อก าหนดพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางท่ีชัดเจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ ของส านักงานการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานและได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามกลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีโครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล
ในโรงเรียน กิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว กิจกรรม
พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้สังคม 
   ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน  
             โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดย การศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี มีประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถ านศึกษา               
ในการวางแผนร่วมกัน การก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี               
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ  โดยวิชาการเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
สนับสนุนการ อบรม เพิ่มความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ท้ังภายในโรงเรียน โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนในด้านการใช้ส่ือไอซีทีและแอพลิเคชันใหม่  ๆ
เพื่อการเรียนการสอน พร้อมจัดปัจจัยพื้นฐาน บุคลากร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และส่ิงอ านวยความสะดวก                    
ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการพัฒนา         
ตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้โดยมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายอย่างเหมาะสมและชัดเจน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  มีการก าหนดแผนการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและชัดเจน 

    

โครงการหน้าห้องหน้ามอง ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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2. ผลการพัฒนา  
  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา                
ความต้องการของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
            ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  โรงเรียนด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานและคุณภาพผู้เรียน 

   
  ๒.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องท้ังในและนอก
สถานศึกษาและน าองค์ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนสังกัดเป็นประจ าทุกวันศุกร์ 
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและ                    
ได้มีการปรับวิทยฐานะตามช่วงเวลาท่ีเกณฑ์ก าหนด 
  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีสูงขึ้น 

๒.๓  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     มีสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้งานได้ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ท้ังข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลบุคลากร หลักสูตรการสอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และด้านการพัฒนาชุมชน 

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “วิชาการสัญจร” 
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  2.4 การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
   จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยมีการปรับปรุงสถานท่ี สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตามแผนแล้ว ผลท่ีได้             
ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น และมีประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาท างานและเรียนรู้ได้อย่างมีระบบ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน  
            สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ               
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบ
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
3. จุดเด่น 
  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก ากับดูแลองค์กรโดยการเช่ือมโยงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ผสมผสานหลักการบริหาร 
หลักการกระจายอ านาจ  หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารโดยมุ่งเน้น
ผลงานเชิงกลยุทธ์ ใช้เป็นหลักในการบริหารเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ท าให้เกิดความรับผิดชอบ โปร่งใสและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           

การประเมินห้องสมุด ด้านการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 

การศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
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  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  โรงเรียนสามารถด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ท าให้ครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ๒.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและ 
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังยังสนับสนุนให้ครู                            
จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อระดมสมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารช้ันเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและการปรับวิทยฐานะ และอนุญาตให้ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานตนเอง 

๒.๓ การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางกรอบในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุม และมีการวางแผนกระจายงานให้สามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล     
ได้โดยง่าย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามต้องการ 

2.4 การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาและทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการและ                            
แผนกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการและ
ได้รับการตอบรับจากทางผู้ปกครองและนักเรียนเรื่องการปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างแรงจูงใจในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
   ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน  

  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโรงเรียนจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม                  
การประชุมระดมสมอง การประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี สอดคล้องกับ                    
ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนครูผู้สอน  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท า รายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน พัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  โครงการต่าง ๆ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานโรงเรียน เกิดความความรับผิดชอบ
โปร่งใส่และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ 
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4. จุดควรพัฒนา 
  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
            ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม มีจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้
เขม้แข็งและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีให้มากขึ้นกว่านี้  ควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาเรียบเรียงประมวลผล จัดท ารายงานได้อย่างรวดเร็ว 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน  

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี        
ความ เข้มแข็งมากขึ้น และเสริมสร้างมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
   ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 สถานการณ์ ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อาจเข้ามาเป็นอุปสรรคในการก ากับ  ติดตาม ประเมินผล              
การบริหารและการจัดการศึกษา   
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 
ระดับคุณภาพ :  ดี 
 

๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. สอนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน 
2. พัฒนาทักษะพื้นฐานนักเรียน 
3. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการจบหลักสูตร 
5. รักษ์ภาษาไทย 
6. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
7. พัฒนาความสามารถการอ่าน-การเขียนภาษาไทย 
8. คลินิกภาษา (Language Clinic) 
9. พัฒนาความสามารถและทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
10.พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
11.ตลาดนัดการศึกษาและแนะแนวสัญจรสู่
โรงเรียนประถม 

นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม. 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป  ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 
ของจ่านวนนักเรียนในแต่ละชั้นปี 
ยกเว้นนักเรียนที่ออกกลางคัน 

ร้อยละ 79.67 ของนักเรียนระดับชั้น  
ม.1-ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป ของจ่านวนนักเรียน
ในแ ต่ละชั้นปี  ยกเว้น นักเรี ยนที่ ออก
กลางคัน นักเรียนได้รับความรู้และทักษะ
การอ่านเขียน คิดวิเคราะห์เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
1. จัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
2. จัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระฯ 

นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม. 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป  ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 
ของจ่านวนนักเรียนในแต่ละชั้นปี 
ยกเว้นนักเรียนที่ออกกลางคัน 

ร้อยละ 79.67 ของนักเรียนระดับชั้น  
ม.1-ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป ของจ่านวนนักเรียน
ในแต่ละชั้นปี  ยกเว้นนักเรียนที่ ออก
กลางคัน นักเรียนได้รับความรู้และทักษะ
ที่จ่าเป็นในการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
1. ส่งเสริมระเบียบวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
2. เส ริ ม ส ร้ า งอั ต ลั กษ ณ์ ข องผู้ เรี ย น แ ล ะ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
3. สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อโรงเรียน   
4. เรียนรู้ สู่การพัฒนา 
5. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 
6. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 
7. ศึกษาประสบการณ์วิทยาศาสตร์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 
8. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
9. อ่านกันสน่ันโรงเรียน 
10. ยุวบรรณารักษ์.......จิตอาสา   

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม. 6  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจใน
ระดับดี 

ร้อยละ 95.15 ของนักเรียนระดับชั้น  
ม.1-ม.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน
และเอกลักษณ์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
เป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่ผู้ปกครองและ
ชุมชน เสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัยและ
นักเรียนสามารถ น่าความรู้ ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจ่าวันอยู่ในระดับดี 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
4. โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 

ให้มีความรู้และทักษะในการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติ ( o-net) เพ่ือการศึกษา
ต่อและได้งานท า 
1. สอนเสริมพิชิต o-net  ม.3 และ ม.6   
2. ส่งเสริมทักษะทางศิลปะเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
3. ส่งเสริมทักษะทางศิลปะเพื่ออาชีพ 
4. เรียนรู้สู่งานอาชีพ 
5. ICT เพื่อการเรียนรู้สู่งานอาชีพ 
6. เปิดประสบการณ์สู่โลกกว้าง 
7. แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ชั้น ม.3 
และ ม.6 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นม. 3 
แล ะ  ม . 6  มี ค ะแ นน เฉ ลี่ ย ด้ าน
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ ผ่าน
เกณฑ์ต้ังแต่ระดับชาติขึ้นไป  

2. ร้อยละนักเรียนระดับชั้น  ม .3 
และ ม. 6 มีความรู้และทักษะเพื่อ
การศึกษาต่อและได้  งานท่า  

ร้อยละ 60 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
ได้รับความรู้และมีทักษะที่จ่าเป็นในการ
เรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติที่สูง
ในวิชาภาษาไทยขึ้นของชั้น ม.3 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะที่ส่าคัญตามหลักสูตร การอ่าน 
คิด วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
มีความรู้และทักษะเพ่ือการศึกษาต่อ 

5 
 
. 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนท่ีเสริมสร้าง   
สมรรถนะและการเรียนรู้   
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
2. ตลาดนัดวิชาการ (สามเสน2 ปริทรรศน์) 
3. กัลปพฤกษ์เกมส์ 
4. ย้อนวิถีวรรณคดีไทย 
5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) 
6.กิจกรรมโสตสัญจร 

ร้ อ ยล ะข อ ง นั ก เรี ยน ที่ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนที่
เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้  
ประสบการณ์  ทักษะการท่ างาน   
ก า ร ด่ า ร ง ชี พ  ทั ก ษ ะ ชี วิ ต  
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม และ
ได้รับบริการในการสืบค้นความรู้    
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  มีความพึงพอใจ
ในระดับดี 

ร้อยละ 85 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนที่ เสริมสร้างสมรรถนะและ    
การเรียนรู้ ประสบการณ์ ทักษะการท่างาน 
การด่ารงชีพ ทักษะชีวิตคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีงาม และได้รับบริการในการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีความพึงพอใจ
ในระดับดี นักเรียนได้ความรู้ในด้านการอ่าน 
คิด วิเคราะห์และเขียน รวมไปถึงทักษะชีวิต
เพื่อน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน อยู่ในระดับดี 

6. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. จัดท่าบัตรประจ่าตัวนักเรียน 
2. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. เย่ียมบ้านนักเรียน 
4. จัดทุนการศึกษาส่าหรับนักเรียน 
5. พัฒนาระบบการให้บริการแนะแนว 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการ
ทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตามศักยภาพและได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจากสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 

ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ จากสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
นั ก เรี ย น ใน แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น  ไ ด้ รั บ                      
การสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผู้ เรียน                 
อีกทั้ งนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒   การพัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ 

1. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึง
พอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับผู้เรียน ในระดับดี 
    
 
2. ร้อยละของครูทุกกลุ่ มสาระฯ 
จัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึ งประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา น่าหลักสูตรไปใช้การเรียนการสอน 
โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส่าคัญและมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร
อยู่ในระดับดี 
 
ร้อยละ 90 ของครูทุกกลุ่มสาระฯ จัดท่ า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่ านิ ยม คุณลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวั้ด ผลการด าเนินงาน 
8. โครงการลดความเสี่ยงในสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบ 
1. ป้องกันสาธารณภัยในโรงเรียน 
2. คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ครู 
บุคลากรในโรงเรียน 
3. ตรวจสุขภาพนักเรียน  ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
4. โภชนาการดี  ชีวีมีสุข 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
6. สามเสน ๒ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด 

ร้อยละของจ่านวนครั้งที่เกิดความเสี่ยง
จากนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ลดลง 

ร้อยละ ๙๕ ของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและเอาตัวรอดจากเหตุ
อั ค คี ภั ย ก า ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง
ประกันภัยอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 100 ได้รับการตรวจสุขภาพและ
ส่งเสริมโภชนาการ รวมถึงการให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการประกอบอาหารแก่
ผู้ประกอบการร้านค้า  
ร้อยละ 90 นักเรียนรู้จักการป้องกัน
ตนเองจากสารเสพ ติดทุ กช นิดและ
อบายมุข 

กลยุทธ์ที่ ๓    การปลูกฝังจิตส านึกการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
9. โครงการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
1. ส่งเสริมคุณธรรมความเป็นไทย 
2. วันส่าคัญของลูกเสือ 
3. วันส่าคัญของโรงเรียน 
4. คุณธรรมเพื่อชีวิต 
5. สร้างรูปหล่อพระราชนันทาจารย์ 
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7. จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ  
ทุกกลุ่มสาระฯ 

ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเข้ าร่ วมกิ จกรรมการ
ปลู กฝั งจิ ตส่ านึ กด้ านการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
และท่านุบ่ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี 

ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตส่านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย์  ส่ งเสริมการปกครอง
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย   อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและ
ท่านุบ่ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรมและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในระดับดี 

10. โครงการปลูกจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อม
รับเศรษฐกิจพอเพียง   
1. ส่ งเสริมการเรียนรู้ ตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ขยะแลกเงิน 
3. ตลาดนัดมือสอง 
4. ธนาคารโรงเรียน 
5. ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. กิจกรรมจิตสาธารณะ 
8. Big cleaning day 

1. ร้อยละของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การป ลู ก ฝั งจิ ต ส่ า นึ ก  ด้ านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจ
ในระดับดี 
2. ร้อยละของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนที่ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
มีความพึงพอใจในระดับดี 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้และมี
จิตส่านึก ในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ร้อยละ 100 ของนักเรียน  ครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษาร่ วมด่า เนิน
โค ร งก า ร ด้ า น ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร
สถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

11. โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและเสริมสร้าง 
1. เด็กสามเสน ๒ รุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา
และนั กเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการ 
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
มีความพึงพอใจในระดับดี 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพและสามารถน่าไปปฏิบัติได้ 

12. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
1. สอนเสริมภาษาอังกฤษให้กับครูและนักเรียน 
2. พัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซียน 
3. To Reach ASEAN 
4. สัปดาห์ห้องสมุด“เปิดโลกแหล่งเรียนรู้.... 
สู่อาเซียน” 

ร้อยละของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน มีความพร้อม
การเป็นประชาคมอาเซียน   

ร้ อ ยล ะ  80 ข อ ง นั ก เรี ยน  ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
12. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

5. อาเซียนบูรณาการ 
6. Cross Cultural 
7. I can Read 

  

กลยุทธ์ที่ ๔     การให้บริการทางการศึกษา 
13 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 

1. จั ดซื้ อ  ซ่ อมบ่ ารุ งระบ บไฟฟ้ า ประป า 
สาธารณูปโภค ห้องเรียนและห้องส่านักงาน 
2. พัฒนาสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3. ตรวจสอบสุขาภิบาลและน่้าด่ืมในสถานศึกษา 
4. พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องปฏิบัติการ
กลุ่มสาระฯ 
5. จัดท่าตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   
6. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
7. จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียน 
8. จัดซื้อ ซ่อมบ่ารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้
บริการนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
9.จัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ ห้องนอนเวร 
10.ปรับปรุงและพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ 
11.พัฒนาห้องงานพัสดุ 1306 
12.ปรับปรุงห้องวิชาการ 
13.พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ร้อยละของครู นักเรียน  ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการจัดอาคารเรียน 
อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ  ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ใช้
สอยได้เหมาะสมกับผู้ เรียนและมี
คุณภาพ อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 70 ของครู นักเรียน  ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในการจัดอาคารเรียน 
อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ  ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ใช้สอยได้
เหมาะสมกับผู้เรียนและมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี 

กลยุทธ์ที่ ๕     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
14. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการท่างาน 
2. ศึกษาดูงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. สร้างขวัญก่าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง สื่ อ  น วั ต ก ร ร ม 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  โครงงานหรือ
งานวิจัยทุกกลุ่มสาระฯ   

1. ร้อ ยละของค รูแ ละบุ ค ลาก ร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาการ ตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบและมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม   
 
2. ร้อ ยละของค รูแ ละบุ ค ลาก ร
ทางการศึกษาได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง 
 
 
 
 
3. ร้อยละของครูสร้าง พัฒนาสื่อ 
น วั ต ก ร ร ม  สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ง า น
สร้างสรรค์ โครงงานหรืองานวิจัย  
เพื่อพัฒนานักเรียน อย่างน้อย 1 
เรื่องต่อภาคเรียน 
 

ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มสาระได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 
ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ด้านวิชาการหรือ ด้ านจรรยาบรรณ
วิช าชีพ จากห น่ วย งาน ภ ายในห รื อ
หน่วยงานภายนอก และมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
ร้อยละ 90 ของครูส ร้า ง พัฒ นาสื่ อ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
โค รงงานห รือ งานวิจั ย  เพื่ อพัฒ นา
นักเรียน อย่างน้อย 1 เรือ่งต่อภาคเรียน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ ๖      พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
15. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือขา่ย 
4. ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
5. รับรองมาผู้มาติดต่อกับโรงเรียน และผู้อ่านวยการ 
6. จัดประชุมภายในและเข้าร่วมประชุม
ภายนอกโรงเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท่า
แผนการ ปฏิบั ติงาน  และมี การ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อการพัฒนาตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
2 . ร้ อ ยล ะข อ งค ณ ะกรรมก าร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการบริหารงานและภาวะ
ผู้น่าของผู้บริหาร ในระดับดี 

ร้อยละ  ๑๐ ๐  ขอ งคณ ะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วม
จัดท่าแผนการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจ
ในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดี 

16. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
2. บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. บริหารจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน
4. งานบริการรถโรงเรียน (รถยนต์ 3 คน/
คนขับ 2 คน) 
5. บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
6. จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ขั้นพื้นฐาน 
7. จัดท่าวารสารโรงเรียน 
8. จัดท่าสมุดไดอารี่ 

1. ร้อยละของผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ
ในการระดมทรัพยากร เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
2. ร้ อ ยล ะข อ งร ายจ่ า ยค่ า วั ส ดุ       
ฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอนด้านวิชาการ 
วิ ช า ชี พ  แ ล ะ สื่ อ น วั ต ก ร ร ม 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์โครงงาน
หรืองานวิจัย 
3. ร้อยละของนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจในวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการเรียนการสอนเหมาะสม
และเพียงพอในระดับดี 

ร้อยละ 90 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน
การประชุมผู้ปกครองเพ่ือระดมทรัพยากร 
 
ร้อยละ 83 ของรายจ่ายค่าใช้ ในการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส่าหรับจัดกิจกรรม
ภายในโรงเรียน 
 
 
ร้อยละ ๙๐ นักเรียน ครู มีความพึงพอใจ 
ในวัสดุอุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนจัดซื้อ 

17. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบ   
คุณภาพ 
1. วิเคราะห์และจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษา 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน (๔ กลุ่มบริหาร) 
3. พั ฒ นาระบ บ ป ระกัน คุณ ภ าพ ภ ายใน
สถานศึกษา 
4. จัดระบบควบคุมภายใน 
5.จัดท่าเอกสารควบคุมคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ มี ส่ วนร่ วม ในการจัดท่ า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและด่าเนินการประกัน
คุณ ภาพ  การศึ กษาตามวิธีก าร
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ . 
2559 และจัดท่ารายงานประจ่าปี 

ร้อยละ ๑๐๐ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท่ามาตฐาน 
แผนพัฒนา ประกันคุณภาพ วิธีการ
ป ระกันคุณ ภ าพ  เพื่ อ ส รุป รายงาน
ประจ่าปี 2560 
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2. จุดเด่น 
  1) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมโรงเรียนเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมดังนี้ 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ก่าหนดเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
๒. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง และสามารถน่าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 
๓. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออกโดยการน่าเสนอผลงาน 
๔. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 

  2) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโดยน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน            
ทุกระดับช้ันในรายวิชาต่างๆ 

  3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ครูผู้สอนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของ
แต่ละรายวิชา เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณลักษณะ และสมรรถนะผู้เรียนท่าให้ผลการประเมินผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด 

 

    

   

ผลงานนักเรียน 

การประกวดชุดรีไซเคิล 

ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
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3. จุดควรพัฒนา 
  1) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

1.1 ควรจัดกิจกรรมท่ีสนองความต้องการของนักเรียนอย่างหลากหลายมากขึ้น 
1.2 ควรส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น                 
            ซึ่งกันและกัน 
1.3 ควรมีการประเมินผลตามสภาพจริงและมีระบบการประเมินท่ีชัดเจนจากทุกฝ่ายท่ี 
         เกี่ยวข้อง เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

  2) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   การจัดการเรียนการสอนขาดการบูรณาการหรือการน่าชุมชน ท้องถิ่น ในการจัดท่าหลักสูตร             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่่ากว่าเกณฑ์ท่ีก่าหนด 
3.2 ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านความรู้และทักษะของผู้เรียน 
3.3 ควรมีการวางแผนปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนให้ 
      มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.4 วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละกิจกรรมแต่ละโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการ 
      พัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนด่าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการได้แก่ ๑) ก่าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและ
บริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็น
ปะโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                        
๕) ด่าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖)  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา                  
๗) จัดท่ารายงานประจ่าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด่าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น่าเสนอผลการด่าเนินงานรายงานประจ่าปีของ
สถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ่าปีของปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปีตามจุดท่ีควรพัฒนาประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดท่าโครงการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด่าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อให้ คณะครูบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด่าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบตาม
มาตรฐานและ สรุปผลการด่าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม
สรุปผลการด่าเนินงานปรับปรุงการท่างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

   

   

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ภาวะผู้น่าของผู้บริหารสถานศึกษาน่าองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้  

ความสามารถและประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมของวิชาชีพของบุคลากร สืบสานวัฒนธรรมองค์กรท่ี
เข้มแข็งและยั่งยืน  มีการส่ือสารหลายทิศทางเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ก่ากับดูแลองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบของสังคม   
  กระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมโดยผู้บริหารสถานศึกษาโดย
วางแผนอัตราก่าลังควบคู่กับการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร  โดยก่าหนดเป็นนโยบายและได้มอบหมาย
ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ   
มีจริยธรรม เพื่อให้บรรลุผลส่าเร็จตามกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ่าปี 
  กระบวนการสร้างองค์กรท่ียั่งยืนโดยผู้บริหารสถานศึกษา ได้ก่าหนดเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์กร โดยจัดท่าแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว 3 ปี เพื่อเป็นข้อก่าหนดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนและถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติอย่างมีระบบ และจัดท่าแผนระยะส้ัน 1 ปี เป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปี เพื่อให้เป็น
แนวทางปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก่าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 

   

   

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 โรงเรียนมีการด่าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี   
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
พัฒนาตนเองและเพื่อน่าความรู้ท่ีได้มาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
โดยการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย เช่น รูปภาพ วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต CD และของจริง การจัดกระบวนการเรียน              
การสอนท่ีหลากหลาย เช่น แบบกลุ่ม แบบเด่ียว การเรียนรู้จากการจ่าลองสถานการณ์และปฏิบัติจริง และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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  ด้านการวัดประเมินผล  ครูได้มีการวัดประเมินผลตนเองหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การนิเทศจากกลุ่มสาระฯ การนิเทศจากกิจกรรมวิชาการสัญจร ท่าให้ครูทราบถึงปัญหาและน่าไปสู่การท่าวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาท่าให้ยกระดับผู้เรียนท่ีมีปัญหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 

   

 

   

 

๒. ผลการด าเนินงาน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนมีการด่าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน             
มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการก่าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยแผนปฏิบัติการประจ่าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย    
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
นอกจากนี้สถานศึกษามีการนิเทศ ก่ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง  

 

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูน่าไปสู่              

การพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีผล              
การประเมินท่ีมีคุณภาพ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

   
 
 

3. จุดเด่น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนให้ความส่าคัญกับการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ

และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากร ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการด่าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม
ด่าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล              
ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก่ากับดูแลองค์กรโดยมีผสมผสานหลักการบริหาร หลักการกระจายอ่านาจ 

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารโดยมุ่งเน้นผลงานเชิงกลยุทธ์ ใช้เป็นหลักใน
การบริหารเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ท่าให้เกิด               
ความรับผิดชอบ โปร่งใสและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 โรงเรียนให้ความส่าคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพใน                  

การจัดการเรียนการสอน ท่าให้มีการยกระดับของประกันคุณภาพสถานศึกษา รวมท้ังมาตรฐานของสถานศึกษาให้
อยู่ในคุณภาพดี 
 
 
 
 
 

 

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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4. จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองแต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ

แก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้แต่ก็ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ 

การจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการรับการนิเทศจากกลุ่มวิชาการ                

แต่ยังขาดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ วิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเอง แต่ยังขาดการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับผลการเรียน
ของตนเอง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมนิตนเองในภาพรวมของสถานศกึษา 

 
จุดเด่น จุดพัฒนา 

1.คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    1.1.1 มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการ 
จัดการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ น าข้อบกพร่อง
ของแต่ละจุดมาวิเคราะห์ เพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น   

1.1.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียน
แสดงออกเกี่ยวกับผลงาน ในการคิดวิเคราะห์และสร้างช้ินงาน  

1.1.3 ม ีแหล่ง เร ียน รู ้ ห ้อ งส ืบค ้น
ส าหรับ ผู้ เรียน  มีห้ องปฏิบั ติการคอมพิ วเตอร์ ท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน  

1.1.4 มีการวิเคราะห์ และประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาเดิม น าผลการปรับปรุง พัฒนา
แต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสามารถของ
นักเรียนและครูผู้สอน 

1.1.5  มีการสอนเสริมวิชาการในแต่ละ 
วิชาและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่าง  ๆ 

1.1.6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐร้อยละ 70 นั กเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเดิมร้อยละ 95 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้

นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อให้เกิดพัฒนาการท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ตลอดจนสอดแทรกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

1.2.2 ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ มีจิตส านึก  
ในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิใจในภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นไทย 

1.2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกเด็กเรียนเก่ง เรียน
อ่อน มีการเรียนร่วมกันกับนักเรียนต่างสัญชาติ 

1.2.4 มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ท ด สอ บ
สมรรถภาพ มีการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จะต้องมีการพัฒนาโดยน าผลท่ีได้จากผลการทดสอบ
ระดับชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาศึกษา 

1.1.2 มีการน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ 
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียน ท่ีมีทักษะการ 
คิดวิเคราะห์ไม่ถึงเกณฑ์ ในรูปของการสอนเสริม 
หรือการท ากิจกรรมแสดงออกต่างๆ 

1.1.3 เพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตให้ขยาย
วงกว้างมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมท้ังโรงเรียน 

1.1.4 ควรมีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความยืดหยุ่นกับการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรครูท่ีสอน 

1.1.5  พัฒนาผลการสอบผลการวัด
ระดับชาติ ด าเนินการปรับปรุงแนวทางในการสอนเสริม 
ท่ีเน้นให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค านวณ 
อ่านจับใจความและมีความรู้พื้นฐาน เพียงพอ  

1.1.6 ควรมีการติดต่อหน่วยงานให้
นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ท างาน หรือการ
ท างานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบ

ความส าเร็จเพื่อน าข้อมูลความรู้มาพัฒนาหรือปรับใช้
กิจกรรมให้ดีขึ้น 

1.2.2  ผู้เรียนขาดความสนใจในภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น ท าให้ขาดการต่อยอดด้านภูมิปัญญา จนอาจท า
ให้เกิดการเลือนหายไปได้ 

1.2.3 ควรจัดให้มีการพัฒนานักเรียน
ด้านการเขียนหนังสือไม่สวย ลายมืออ่านไม่ออก
ควบคู่ไปกับการสอนเพิ่มเติม 

1.2.4 ควรมีการสนับสนุนการจัดซื้ อ
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐาน 
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จุดเด่น จุดพัฒนา 
2.กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.1 การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม 

2.2 โรงเรียนสามารถด าเนินการตามแผนท่ีวาง
ไว้ท าให้ครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

2.4 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการวางกรอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศอย่างครอบคลุม และมีการวางแผน
กระจายงานให้สามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้โดยง่าย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามต้องการ 

2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและทางโรงเรียนมี
การบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติงาน ได้รับการตอบ
รับจากทางผู้ปกครองและนักเรียนเรื่องการปรับสภาพ
ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 

2.6 โครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
และแผนป ฏิ บั ติ งาน โรง เรียน  เกิ ดความความ
รับผิดชอบโปร่งใส่และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 

 

2.กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น 

2.2 มีจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้เข็ม
แข็งและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในบทบาท
หน้าท่ีให้มากขึ้นกว่านี้ 

2.3 ควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาเรียบเรียง
ประมวลผล จัดท ารายงานได้อย่างรวดเร็ว 
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จุดเด่น จุดพัฒนา 
3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

3.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ก าหนด
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  

3.2 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออกโดยการ
น าเสนอผลงาน ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการเช่ือมโยงกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

3.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
3.4 การจัดการเรียนการสอน ท่ียึดโยงกับ

บริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์พ ลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมเข้ามาบูรณาการ 

3.5 ครูผู้สอนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียนท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา 

 

3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

3.1 ควรจัดกิจกรรมท่ีสนองความต้องการ
ของนักเรียนอย่างหลากหลายมากขึ้น 

3.2 ควรส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเองและมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

3.3 ควรมีการประเมินผลตามสภาพจริง
และมีระบบการประเมิน ท่ี ชัดเจนจากทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

3.4 การจัดการเรียนการสอนท่ียังขาด
การบูรณาการหรือการน าชุมชน ท้องถิ่น  ในการ
จัดท าหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
การพัฒนาด้านความรู้และทักษะของผู้เรียน 

3.6 วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละ
กิจกรรมแต่ละโครงการเพื่ อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 

 

4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
4.1 เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากร 
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการด าเนินงาน 

4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก ากับดูแลองค์กร
โดยมีผสมผสานหลักการบริหาร หลักการกระจายอ านาจ 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และ
หลักการบริหารโดยมุ่งเน้นผลงานเชิงกลยุทธ์ 

4.3 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูและ
บุคลากร เพื่อให้ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ท าให้มีการยกระดับของประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 

 

4.ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
4.1 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง

รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองแต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง 

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ               
ต่อการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

4.3 โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศครูในกลุ่ม
สาระฯของตนเอง รวมถึงการรับการนิเทศจากกลุ่ม
วิชาการ แต่ยังขาดการปรึกษาหารือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ถึงแนวทาง วิธีการท่ีหลากหลายโดย
เน้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียน 
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2.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. โรงเรียนได้ก าหนดทิศทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ท้ังระดับองค์กรและระดับแผนงานเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ ทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข  
การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและส่งเสริมทักษะด้านภาษา เพื่อความเป็นสากล   
 ๒. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลของครูผู้สอนให้
หลากหลาย ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. โรงเรียนควรมีหลักสูตรส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนท้ังด้านวิชาการและอาชีพ  เปิดโอกาสให้ชุมชน 
ภูมปิัญญาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในจัดการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มากขึ้น  
 ๔. ผู้บริหารส่งเสริมการบริหารงาน โดยใช้การกระจายอ านาจ มีการวางระบบการท างาน มีการ
บริหารความเส่ียงทุกระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนใน
การจัดการศึกษา 
 5. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ STEM หรือ PLC  
 
3.ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. ต้องการบุคลากรเฉพาะทางทางด้านภาษาเพื่อตอบสนองตามต้องการของนักเรียน  
 ๒. ต้องการบุคลากรในชุมชนเข้ามาให้ความรู้ทางด้านอาชีพ 
 3. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมสร้างจิตส านักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 4. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET) 
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ส่วนที่ 4   
ภาคผนวก 

รางวัลความส าเร็จ/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน              

ประเภท / ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา   
โรงเรียนราชนันทาจารย์  
สามเสนวิทยาลัย 2 

รางวัลชมเชย การคัดเลือกผลงานการด าเนินงานที่
ส่งเสริมและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และการพัฒนาห้องสมุด 

ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 สถานศึกษาประหยัดพลังงาน  
Energy Mind Awoard 2017 ระดับ 5 ดาว 

การไฟฟ้านครหลวง 

ผู้บริหาร   
นายกิตติศักด์ิ  สมพล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สพม.1 
 SESAO1 AWARDS ประจ าปี 2560 สพม.1 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

แห่งประเทศไทย 
นายภาณุภัทร  ลิ้มจ ารูญ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สพม.1 
นางสาวสิวาลัย  สวัสด์ิรักษา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สพม.1 
 SESAO1 AWARDS ประจ าปี 2560 สพม.1 
ครู    
นางสาววิภาพร  เรืองประทีป ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ 
นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ ครูผูฝ้ึกสอน นักเรียนได้รับเหรียญเงิน การแข่งขัน

การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ระดับชั้น 
ม.๔ –  ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอนนท์  ประสงค์มณ ี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 
(๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ –  ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายศราวุธ  ทรัพย์อุดม สพม.๑ SESAO1 AWARDS ประจ าปี ๒๕๖๐ สพม.1 
นางปัทมา  เอกมณีโรจน์ สพม.๑ SESAO1 AWARDS ประจ าปี ๒๕๖๐ สพม.1 
นายธนกร ธนอภิรัตน์ สพม.๑ SESAO1 AWARDS ประจ าปี ๒๕๖๐ สพม.1 

นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ สพม.๑ SESAO1 AWARDS ประจ าปี ๒๕๖๐ สพม.1 
นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย และส านักงานเครือข่าย

องค์กรงดเหล้า 

นายอนนท์ ประสงค์มณ ี ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางนริศรา  ชิตรัตน์วงศ์กร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางปัทมา  เอกมณีโรจน์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นายวชิระ  กู้สุวรรณวิจิตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นางสาวนราภรณ์  บุญชื่น ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย และส านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า 

นายทวีพงษ์  ประพันธ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาวปรมาภรณ์  อนุพันธ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาวปรางทอง  สีแสง ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาวปินดา สุขประเสริฐ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาวกิตติพร  ฮวดประดิษฐ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นายธนกร  ธนอภิรัตน์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาวกัญชพร  ภู่หมี ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาวภัทร์ศยา  จันทราวุฒิกร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาววิภาพร เรืองประทีป ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาวนิตกูล สิริพิชัยฤกษ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นางสาววันวิสาข์ ไชยแสง ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นายธเนศ  เจริญทรัพย์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 

การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น  
ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การ
แข่งขันประชันกลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ ครู
ไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๙ "รักษ์เพลงพ้ืนบ้าน สืบสานภาษาไทย" 

สพม.1 

นางสาวณรัชต์ เชี่ยวการปราบ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

นายอนนท์ ประสงค์มณ ี ครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดงานเขียน ประเภทเรื่องสั้น 
ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เน่ืองในโอกาส
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

สภาสังคมสงเคราะห ์
แห่งประเทศไทย 

 เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีมการประกวดการแต่งค า
ประพันธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะมวยไทย”มหกรรมทักษะ
วิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นายอนนท์ ประสงค์มณี (ต่อ) ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 
๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ –  ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น        
ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางประกายรัตน์  ทองอยู่ ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๔ - 
ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น 
ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

นางนริศรา       ชิตรัตน์วงศ์กร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 
(๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา ครั้งที่  ๖๗ ปี       
การศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาววิพุธ  บางขาม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวปิยาพัชร ศักด์ิสิทธ์ิ 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โครงการ ครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๙ "รักษ์เพลงพ้ืนบ้าน 
สืบสานภาษาไทย" 

สพม.1 

นางสาวปาริชาต  จารุดิลกกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นางสาวกุลปรียา มากวัฒนสุข 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น        
ม.๑ -  ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น   ม.๑ -  ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายธนกฤต  เส็งหู้ ชนะเลิศการประกวดแต่งค าขวัญประจ าสถานศึกษา
ตลอดปี ๒๕๖๐ เป็น “หน่ึงค าขวัญ หน่ึงสถานศึกษา” 
One slogan One school: OSOS 

โรงเรียนราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางจารุนันท์ โภคาพรภิวัฒน์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญเงิน “ 

การประกวดการเขียนภาพประเพณีไทย ” ระดับชั้น         
ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “ การ
ประกวดวาดภาพระบายสี ”   ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายกุนนที  ธนะโชติ ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง           
การประกวดวงดนตรี สตริ ง ระดับชั้ น ม.4–ม.6             
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน            
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.1–ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน            
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.4–ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง           
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4–ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน             
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4–ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา (ต่อ) ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ

แข่งขันการเขียนภาพประเพณีไทย ระดับชั้น ม.4–ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.4–ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางพีรญา  บุญสืบ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน            

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวจิรฐา  ต้ังสุข 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

 ครูผู้ดูแลนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันในโครงการสรรหา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

 ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติเป็น  “ แม่ครูดีเด่น ” 
ประจ าปี 2560  

โรงเรียนราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย 2 

นางสาวพรรษพร  ภู่สุวรรณ ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.4–ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 
 

นางสาวนราภรณ์  บุญชื่น ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1–ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 
 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4–ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายทวีพงษ์  ประพันธ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1–ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 
 

 ผู้ท าคุณประโยชน์ “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
เฉลิมพระเกียรติ ตามนโยบายของโรงเรียนราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย 2” 

เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด
นนทบุรีแห่งที่ 2 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นายทวีพงษ์  ประพันธ์ (ต่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาดีเด่นประจ าปี 2559 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                

ข้ันพ้ืนฐาน 
นางสาวจารุวรรณ  บกสวัสด์ิ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น 
ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวกุณฑีรา  อารีกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1–ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึ กษา ครั้งที่  ๖๗               
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้น 
ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวชุตินันท์  ปาละวงศ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึ กษา ครั้งที่  ๖๗          
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

 ผู้ท าคุณประโยชน์ “ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เฉลิม
พระเกียรติ ” ตามนโยบายของโรงเรียนราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย 2 

เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจงัหวัด
นนทบุรีแห่งที่ 2 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวกิรินญา  ประกอบดี ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันซูโด
กุระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

 ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4–ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสาวปินดา สุขประเสริฐ ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 9 ม.ต้น 

มูลนิธิร่มฉัตร 

นางสาวกิตติพร  ฮวดประดิษฐ์ ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา ครั้งที่  ๖๗ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 9 ม.ปลาย 

มูลนิธิร่มฉัตร 

 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 13 ม.ต้น 

มูลนิธิร่มฉัตร 

นางสาวละมุล  เอมกลาง ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายกีรติ  อนุสินธ์ุ ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรี ยญเงิน  
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้ง
ที่ 10 ม.ต้น และ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มูลนิธิร่มฉัตร 
 

 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา 

วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นายธนกร  ธนอภิรัตน์ 
 

ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรี ยญเงิน                  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4–ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวภัทร์ศยา  จันทราวุฒิกร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4–ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวกัญชพร  ภู่หมี 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั้น ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นายภูวนาท  คงแก้ว ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การ

แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั้น ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม

ล ะ ค รสั้ น ภ าษ า ญ่ี ปุ่ น  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4 –ม .6                         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่นระดับชั้น ม.4–ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวนิตกูล สิริพิชัยฤกษ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4–ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4–ม.6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาววันวิสาข์ ไชยแสง ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1–ม.3                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวกันยารัตน์  สุวรรณดารักษ ์
 
 

ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ม.1–ม.3               
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายชิติพัทธ์  ค าศร ี
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง       
การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น 
ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายธเนศ  เจริญทรัพย์ ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1–ม.3               
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4–ม.6                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นางสาววิไลพรรณ   แก้วขันตี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

กิจกรรมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่น ระดับชั้น 
ม.4–ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การการแข่งขันละครสั้นภาษาญ่ีปุ่น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  
ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น 
ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น 
ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น 
ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4–ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม 

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  (2D Animation) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นายธวัชชัย ลุนศร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับที่  ๑ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวสุภาพร บุญช่วย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่  ๑ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายโสภณ ขันธโสภา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ(นักเรียน) 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นายนพคุณ   เกตุค าขวา 
นายเจษฎา   ฉันท์เจริญวนิช 
 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่งค าประพันธ์ ใน
หัวข้อ "ศิลปะมวยไทย" มหกรรมทักษะวิชาการและ
อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ-
นัดดามาตุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

นายนพคุณ    เกตุค าขวา 
นายเจษฎา   ฉันท์เจริญวนิช 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น        
ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

นางสาวกัลยาณี สุขสมปรารถนา 
นางสาวศุภดา สุทธา 

เห รี ย ญ เงิ น  ร ะ ดั บ ภ า ค  (ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ
ตะวันออกเฉียงเหนือ) การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ป ร ะ เภ ท  WebEditor  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4 - ม .6                         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา              
ครั้งที ่๖๗    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพฐ. 

นายนพคุณ    เกตุค าขวา รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 
(๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึ กษา ครั้งที่  ๖๗               
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๑ 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นายเจษฎา   ฉันท์เจริญวนิช รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวศุภดา  สุทธา 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงวาสนา  สีเคลือบ 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวองอรฤทัย  บัวทอง 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น  
ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขสวัสด์ิ 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสน าะ  ระ ดั บ ชั้ น  ม .๑  - ม .๓                        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสน าะ  ระ ดั บ ชั้ น  ม .๔  - ม .๖                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงนริศรา ภูศรีโสม 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันปริศนา
สร้ างสรรค์ วรรณ คดี ไทย ระดั บชั้ น  ม .๑  - ม .๓                        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงวรศา  บุญวัฒนะกุล 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์ 
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นั กเรี ยน ระดับ เขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                           
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงกาญจนา  ขันติโคตร 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันปริศนา
สร้ างสรรค์  วรรณ คดี ไทย ระดับชั้ น ม.๑ - ม .๓                        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นางสาวกิรณา  เจริญกิติวรากร รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์     วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวดวงพร  รอดชาวนา รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์     วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวพรรณทิพย์ แซ่อุ่ย รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์  วรรณคดี ไทย ระดับชั้ น ม.๔ - ม.๖                  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงวัชรินทร์  สาคุณ 
เด็กหญิงเอ้ืออาทร ไปแดน 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชน
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

เด็กหญิงพิชญ์ญา คล้ายพิทักษ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคัด
ล าย มื อ สื่ อ ภ าษ าไท ย  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .๑  - ม .๓                           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

นายรุ้งตะวัน โทสุข รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน                
คั ดลายมื อสื่ อภาษาไทย ระดั บชั้ น  ม .๔  - ม .๖                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

เด็กหญิงมเหชเวอร์รี  ทวีสุข รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗              
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กชายชาญยุทธ์ ยุทธพงษ์ 
เด็กชายพฤฒินันท์  ฤกษ์สมบูรณ ์

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย  (ค าคมเดิม) ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายเมธิชัย เงินฮอม รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย  (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗  

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เด็กหญิงเอ้ืออาทร  ไปแดน 
นายนพคุณ  เกตุค าขวา 
นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประชันกลอน
สด ระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ ครูไทยรักษ์ภาษา 
ครั้งที ่๙ "รักษ์เพลงพ้ืนบ้าน สืบสานภาษาไทย" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวธนกาญจน์  ลิ่มปพิสุทธ์ิ แข่ งขั นกิ จกรรม เน่ื องในงานสั ปดาห์ ส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา 
-ประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
-แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 

วัดเชตุราชวรวิหารพนวิมลมังคลาราม 
นางสาวอรนภา  สิมานุรักษร ์
นางสาวชุติมน  ศรีมาลานนท์ 
นางสาวณิชกานต์  ฉิมใหม่ 
นางสาวณัชชา  นิลจันทร์ 
นางสาวภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า 
นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช 

นายกล้า  คงสาหร่าย แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม  
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

องค์กรมหาชน 
เด็กชายธนกฤต  ยุมไธสง 
นางสาวรัตติกาล  ขุนวิชัย แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม  

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
องค์กรมหาชน 

นางสาวพันธ์พริกา  โพธิพล 
นางสาวเบญญฤทธ์ิ  นาคงาม 
นายณัฐพงศ์  ครุฑแก้ว 
เด็กชายภัทรชัย  อุดมจันทร์ทึก ร่วมแข่งขัน กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น               

ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
เด็กหญิงอรพรรณ  สุขะเลิศ 

นายปริญญ์ชนัฎฐ์  บุญชัยโย ร่วมแข่งขัน กิจกรรม ประกวดมารยาท ระดับชั้น                   
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
นางสาวศุภดา  สุทธา 

เด็กหญิงอารียา  ประสมจนดา ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวปรางค์ทิพย์  หันชะนา ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน             
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 
นางสาวณัฐริดา  ทรัพย์ประสงค ์
นางสาวสรัญธีรา  ประเสริฐพงษ ์
นางสาวทานตะวัน  แสนกันยา 
นางสาวสุภวดี  เนตนี 
เด็กหญิงมเหชเวอร์รี  ทวีสุข เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ            

ครั้งที่ 9 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
มูลนิธิร่มฉัตร 

 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปราณีรัชต์เลิศ 
เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างแรงการ 
เด็กหญิงธิดาพร  บัวลาสาวงษ์ 
เด็กหญิงพณิชา  กลับศร ี



 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

79 
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นางสาวมหัฑฒา  ฉันทนาสกุล เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ                    
ครั้งที่ 9 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

มูลนิธิร่มฉัตร 
 นางสาวเบจมาภรณ์  ศรีเมืองแก่น 

นางสาวพิชญา  อรุณสุทธิพงษ์ 
นางสาวธัญญา  เจริญนาม 
นายสิรวิชญ์  ไพรสนต์ 
เด็กชายแสนยากร  ก้องกังวาร เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  

ครั้งที่ 10 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
มูลนิธิร่มฉัตร 

 เด็กชายอธิป  จิตปัญญา 
เด็กชายจตุพล  นงนุช 
นายสิรวิชญ์  ไพรสนต์ เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  

ครั้งที่ 10 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
มูลนิธิร่มฉัตร 

 นายอาณัฐ  มงคลช่วง 
นายธนกร  เยาวภาพงศ์ 
เด็กหญิงมเหชเวอร์รี  ทวีสุข เข้าร่วมการแข่งขัน พระพุทธศาสนา เพชรยอดมงกุฎ   

ครั้งที่ 13 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
มูลนิธิร่มฉัตร 

 เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างแรงการ 
เด็กชายชัยอนันต์  นามบุญลือ 
เด็กชายแสนยากร  ก้องกังวาร 
เด็กชายกิตติศักด์ิ  เชื้อค า 
นายอานันท์  บุญทูล เข้าร่วมการแข่งขัน พระพุทธศาสนา เพชรยอดมงกุฎ 

ครั้งที่ 13 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
มูลนิธิร่มฉัตร 

 นายปรีดา  พันธุรี 
นายอาณัฐ  มงคลช่วง 
นายธนกร  เยาวภาพงศ์ 
นางสาวนภัสรา  รุ่งเจริญ 
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิผักแว่น  
 

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพล
ศึกษาฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.๑ 

เด็กชายภุชงค์ อรรคฮาด  
 

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพล
ศึกษาฯ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.๑ 

นายธาดา ปลื้มจิต  
 

รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึ กษ าและพ ลศึ กษ าฯ  ระ ดั บ ชั้ น  ม .4 - ม .6                         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.๑ 

นางสาวธนกาญจน์ ลิ่มปพิศุทธ์ิ  
 

รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึ กษ าและพ ลศึ กษ าฯ  ระ ดั บ ชั้ น  ม .4 - ม .6                           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.๑ 



 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

80 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด เข้ าร่ วมกิ จกรรม การแข่ งขันอั จฉริ ยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

สพม.1 
 

นายกล้า  คงสาหร่าย เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวณัชชา  นิลจันทร์ ได้รับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงธันวาพร  อาจกลาง เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวศุภธิดา  สุนทรวิภาต เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น                   
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวนภัสรา  รุ่งเจริญ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวมหัฑฒา ฉันทนาสกุล รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นาบสิรวิชญ์  ไพรสนต์ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงณิชากร  นาบุญเสริฐ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กชายดุลยฤทธ์ิ  เสือสุวรรณ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยวงค์ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวปัทมาพร  เฉดจะโปะ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรณโชติ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวปุณรัตน์  พรมสอน รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ป ร ะ เภ ท ท ด ล อ ง  ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4 - ม .6                             
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาวพนิตพิมพ์  อัฏฐปฏิพนธ์ 

นายศศิศ  ทศนักข์ 

นางสาวกนกเนตร  สุระชาติ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
( Science Show) ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4 - ม . 6                            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาวญาดา  แชประเสริฐ 

นางสาวอภิชญา   กรรักษ์นุกูล 

นายปราณ     ปิยะชน รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น 
ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 
 นายณัฐเสฐ   โภคาพรภิวัฒน์ 

นายพชร       ขุนทอง 
นายวุฒิพงศ์    ไชยจันลา 
นางสาวจันทกานต์ ไชยฤกษ์ 
นส.อรนภา      สิมานุรักษ์ 
นางสาวภัทร์ชะนี   ม้าเฒ่า รางวัลเหรียญเงิน การประกวดการแข่งขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสด์ิ 
 
 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดการแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เด็กหญิงกนกรดา    เปี่ยมใย รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน “การเขียนภาพประเพณี
ไทย”  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวจันทกานต์ ไชยฤกษ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพ “ ศิลป์
สร้างสรรค์”  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                           
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวชฎาพร   ชาญสินจิรกุล รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน               
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวณัชชา     นิลจันทร์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย 
ระดับชั้ น ม.4 - ม.6 งานศิลปหั ตถกรรมนักเรี ยน                  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวเสาวลักษณ์  บันเทิง รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน             
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงขริชา   ภู่ศรีโสม เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ ระบายสี  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงอทิตยา  แสงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗             
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวสลิลทิพย์  สุขุมาลพันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗               
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงพรชญารัฏ  บัวชัย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่ านิทาน (Story 
Telling) ระดับชั้ น ม.1- ม.3 งานศิ ลปหั ตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาววริศรา  สุทธานินทร์ 
 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับชั้ น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นางสาวรักตะวัน  พวงศรี 
 

รางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กชายกิตติศักด์ิ  เชื้อค า รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 
 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช้างแรงการ 

เด็กหญิงณัฐสุดา  สุนทรา 
เด็กชายธนิศร  ครองยุติ 
เด็กหญิงวนัสนันท์  กันเดช 
นางสาวณัฐฏณิชา  เสมบุญหล่อ รางวั ล เห รี ยญ ทองแดง การแข่ งขั นละครสั้ น

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  (Skit) ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4 - ม .6                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาวณัฐณิชา  ค้าเจริญ 

นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด 
นายรัชพงษ ์ โสภณานนท์ 
นายสุภนัย  เพียซ้าย 
นางสาวกฤติมา  แก้วอาษา รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ

ภาษาญ่ีปุ่น ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาวนัฎฐาภรณ์  ปะเมโท 

นางสาวประกายวรรณ  อุปสาร รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน            
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นายธาดา  ปลื้มจิต รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน            
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นายปนัฐ  ระงับภัย 

นางสาวพัชรินทร์  มั่งมาลัย 
นางสาวมธุรดา  แสงจันทร์คุ้ม 
นางสาววิยะดา  ถือทอง 
นางสาวชนาพร  ราชกจิ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาญ่ีปุ่น  

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน            
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นายชยางกูร  วารินทร์ใหล 

นางสาวธนาภา  ทองค าดี 
นายศิรชัช  สุจริต 
นางสาวศุภนุช  นิลใบ 
นางสาวพัชรี  ผดุงสุขสิร รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ

ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาววัชรีพร  พิมเสน 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นายศศิศ  ทศนักข์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงกิตติญาพร  มาตร์วังแสง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 เด็กหญิงพงษ์รดา  เรืองวงศ์โรจน์ 

นายณัฐพงษ์  ไชยบอน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาววาสิตา  เสาวภา 

นายวีรภัทร ชมชิดนุช รางวัลชมเชย การแข่งขัน Multi – Skill  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
เด็กหญิงอทิตยา  แสงเพชร รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์

แบบฉับพลัน (Impromptu Speech) ระดับ ม.ต้น 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

นางสาวสลิลทิพย์  สุขุมาลพันธ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์
แบบฉับพลัน (Impromptu Speech) ระดับ ม.ปลาย 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

นางสาวกัลยาณี สุขสมปรารถนา 
นางสาวศุภดา สุทธา 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น 
ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 
 

เด็กชายจิตรกร โชติชื่น 
เด็กชายพีรสุทธ์ิ โหนแหยม 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพ้ื นที่ การศึ กษา ครั้ งที่  ๖๗                       
ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 
 

เด็กชายภูเบศ คล้ายจินดา 
เด็กชายวัชรพล สุขร ามิ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 
 

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉลยภาพ 
เด็กหญิงอริษา บุญมาก 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 
 

เด็กหญิงกิตติญาพร มาตร์วังแส 
เด็กหญิงวริศรา สืบเมืองซ้าย 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน
การสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เด็กชายภุชงค์ อรรคฮาด 
เด็กชายศิริเทพ เที่ยงน่วม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน               
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 
 

นายปริญญ์ชนัฏฐ์ บุญชัยโย 
นายเลอสันต์ บัวบาน 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 
 

นายกฤตณัฐ ศรีนอง 
นายภูมิภัทร ศาลาลิเลก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 
 

นายวุฒิพงษ์  ไชยจินดา ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นายอัศวิน  พลหลวง ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นายวีรพงษ์  ปานกระหนก ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นายเมธี  ค าสาวงศ์ ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นายภูชงค์  อรรคฮาค ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นายศุภโชค  วงศ์พิทยาธร ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นายธีระพล  วงศ์นิยมพิพัฒน์ ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นายธีระธัช  นาคจันทร์ ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
เด็กชายอภิปราย ต้ังคูณ ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นางสาวศศิประภา  เสาภา ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นางสาวเบญจมาศ พอกซื่อ ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
เด็กหญิงกัลย์สุดา  แดงเอม ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นางสาวธีญาวรรณ  อาทร ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นางสาวปิยวรรณ เดชพละ ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นางสาวพรพิมล  เทียมพล ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นางสาวธนาภา  ทองค าดี ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
เด็กหญิงโสภิดา  ทวีผล ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นางสาวเนตรชนก  โอภาสวงศ์ ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นางสาวเบญญารัตน์ ตาค าปัญญา ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
นางสาวสกาวรัตน์  มาตสว่าง ฟุตซอล  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส านักงานเขตบางซื่อ 
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ประกาศโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

 อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒                     
พ.ศ. ๒๕๔๕) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕53) มาตรฐาน ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง 
และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม                 
ข้อ ๑๔ (๑) และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓                    
ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา                          
ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมท้ังสอดคล้องกับศักยภาพ              
ของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน                     
ท่ีครอบคลุมตัวบ่งช้ีตามกฎกระทรวงฯ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  จ านวน ๔  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         ๑.๑  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “มารยาทดี  วิถีพอเพียง”  
  ๑.๒   โครงการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
   การพัฒนาท่ียั่งยืน 
          ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
   2.4   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
  มีคุณภาพ  
 ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
              และได้มาตรฐาน  
 ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

             
  ท้ังนี้ให้ด าเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา ๒๕60 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   4   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 

      (นายกิตติศักดิ์  สมพล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
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ประกาศโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบั ติ เกี่ ย วกับการประกัน คุณภาพภายในระ ดับการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2   
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

         ประกาศ ณ วันท่ี   4  พฤษภาคม พ.ศ. ๒560 

 

(นายกิตติศักดิ์ สมพล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3 ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3 ดี 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ร้อยละ 80 
 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 
 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 85 
 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ 50 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ 80 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเย่ียม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ร้อยละ 80 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 3 ดี 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 80 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 75 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 75 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ 75 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ 75 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ 75 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ร้อยละ 75 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ร้อยละ 75 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับ 3 ดี 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ร้อยละ 80 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 75 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ดียิ่งขึ้น 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 75 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

ตารางเทียบเคียง  
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ 4 ดีเย่ียม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ระดับ 3 ดี ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ 2 พอใช้  ร้อยละ 60 - 69 
ระดับ 1 ปรับปรุง ร้อยละ 50 - 59 

 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
ท่ี   121  / 2560 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

………………………………….……………………….. 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใ จ และ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดย
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีแนวคิด
ว่ามาตรฐานท่ีก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการ
ประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารท่ีใช้ในการประเมิน 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผู้เรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน)    
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  

๑. นายกิตติศักดิ์ สมพล ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิวาลัย สวัสด์ิรักษา รองประธานกรรมการ 
3. นายภาณุภัทร ล้ิมจ ารูญ รองประธานกรรมการ 
4. นายภาสกร ราชู รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวณรัชต์ เช่ียวการปราบ กรรมการ 
6. นางสาววิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์ กรรมการ 
7. นางวิจิตรา รีเรืองชัย กรรมการ 
8. นางสาวทรรศนีย์ แก้วจันทร์ กรรมการ 
9. นางสาวปรมาภรณ์ อนุพันธ ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ  
 

 
.../2. คณะกรรมการฯ... 



 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

102 

2. คณะกรรมการด าเนินการ ๔ มาตรฐาน   
 2.1 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑ ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

1. นาย ไพโรจน ์ สุขวิสัยพานิช  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. วิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์  กรรมการ 
3. นาย รัฐพล หนันกระโทก  กรรมการ 
4. น.ส. จารุวรรณ บกสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1. นาย ศราวุธ ทรัพย์อุดม  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. พัทธนันท์ มากบุญ  กรรมการ 
3. นาง นริศรา ชิตรัตน์วงศ์กร  กรรมการ 
4. น.ส. หยดเทียน ป้องทัพไทย  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
1. นาย อรรจกร จันทร์ประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. พรรษพร ภู่สุวรรณ์  กรรมการ 
3. น.ส. ปาริชาต จารุดิลกกุล  กรรมการ 
4. น.ส. สุภาพร บุญช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๔ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
1. น.ส. ชุดา ซื่อสกุล  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. จิรฐา  ต้ังสุข  กรรมการ 
3. น.ส. กุณฑีรา อารีกุล  กรรมการ 
4. นาย ซุปเป้อร์ สุกันทา  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
1. น.ส. ปินดา สุขประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. อรไท สอนพิมพ์  กรรมการ 
3. น.ส. ปิยาพัชร ศักดิ์สิทธิ์  กรรมการ 
4. นาย ธนกร ธนอภิรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

    
 
 

.../ประเด็นพิจารณาท่ี ๖... 
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   ประเด็นพิจารณาที่ ๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
1. นาง รสนา ศิริสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นาง ประกายรัตน ์ ทองอยู่  กรรมการ 
3. นาย ณภพ วานิชสาร  กรรมการและเลขานุการ 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ 

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
1. น.ส. ปรางทอง สีแสง  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. กิตติพร ฮวดประดิษฐ์  กรรมการ 
3. นาย วิเชียร เผ้าอาจ  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๒  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
1. นาง จารุนันท์ โภคาพรภิวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
2. นาย พงศ์พรรณ เวชรังษี  กรรมการ 
3. น.ส. นันทภัค สุขโข  กรรมการ 
4. นาย กุนนที ธนะโชติ  กรรมการ 
5. นาย พงศ์ศิริ ลินิฐฎา  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๓  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
1. น.ส. อารี ระงับพิศม ์  ประธานกรรมการ 
2. นาง สาคร หมอกเจริญ  กรรมการ 
3. น.ส. ละมุล เอมกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๔  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
1. น.ส. นันทพร ภุมมา  ประธานกรรมการ 
2. นาย วินัย หยั่งถึง  กรรมการ 
3. นาย สุรวิทย ์ แสนทวีสุข  กรรมการ 
4. น.ส. ปัทมา ปานแดง  กรรมการและเลขานุการ 

  2.2 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

1. นาง พรรณสรวง นิธากร  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. ศิริทิพย์ ภุมเรศ  กรรมการ 
 
 
 

   
 

 
.../๓.นายวชิระ... 
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3. นาย วชิระ กู้สุวรรณวิจิตร  กรรมการ 
4. นาง บุญมี อู๋ทรัพย์  กรรมการ 
5. นาง จรรยา โตข า  กรรมการและเลขานุการ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1. น.ส. ปรมาภรณ์ อนุพันธ ์  ประธานกรรมการ 
2. นาย ทวีพงษ์ ประพันธ ์  กรรมการ 
3. น.ส. วิภาพร เรืองประทีป  กรรมการ 
4. น.ส. เสาวลักษณ์ โจมจันทึก  กรรมการกรรมการและเลขานุการ 

     ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
1. นาย ธเนศ เจริญทรัพย์  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. นราภรณ์ บุญชื่น  กรรมการ 
3. นาย ภูวนาท คงแก้ว  กรรมการ 
4. น.ส. สุธิดา วาดเขียน  กรรมการและเลขานุการ 

     ๒.๓ การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
1. นาง เพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. ชุตินันท์ ปาละวงศ์  กรรมการ 
3. นาย โสภณ ขันธโสภา  กรรมการและเลขานุการ 

     ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัด             
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. นาง วิจิตรา รีเรืองชัย  ประธานกรรมการ 
2. นาย ธวัชชัย ลุนศร  กรรมการ 
3. น.ส. จุฑามาศ ฤทัยวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

1. น.ส. ทรรศนีย์ แก้วจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. นาง จีระพรรณ  ดิลกธราดล  กรรมการ 
3. นาง สุขใจ บัณฑิตพุฒ  กรรมการและเลขานุการ 

    
 
 

.../ประเด็นพิจารณาท่ี ๔... 
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   ประเด็นพิจารณาที่ ๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
1. น.ส. ณรัชต์ เช่ียวการปราบ  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. เกศินี งามสมพล  กรรมการ 
3. นาง สุมาลี วรรณุสิทธิ์  กรรมการ 
4. น.ส. เกษรินทร์ เกิดทรง  กรรมการและเลขานุการ 

  2.3 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที ่๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1. น.ส. ทัศนีย์ อุตมฉันท์  ประธานกรรมการ 
2. นาง วัชราภรณ์ วัฒนศัพท์  กรรมการ 
3. นาง อุษา พิทักษ์เมืองแมน  กรรมการ 
4. น.ส. สุวรรณา อนุทรงศักดิ์  กรรมการ 
5. น.ส. นิตกูล     สิริพิชัยฤกษ์  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
1. น.ส. กนกพร จิตอักษร  ประธานกรรมการ 
2. นาง พีรญา บุญสืบ  กรรมการ 
3. นาย ธนกฤต เส็งหู ้  กรรมการ 
4. นาย อนนท์ ประสงค์มณี  กรรมการ 
5. น.ส. กิติยา ฤทธิ์เจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นพิจารณาที่ ๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

1. นาย ถิราย ุ ธารีนาท  ประธานกรรมการ 
2. น.ส. วันวิสาข ์ ไชยแสง  กรรมการ 
3. น.ส. กันยารัตน ์ สุวรรณดารักษ์  กรรมการ 
4. น.ส. วิไลพรรณ แก้วขันตี  กรรมการ 
5. น.ส. กุลวด ี บุญสมภพ  กรรมการและเลขานุการ 

  2.4  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
   ประเด็นพิจารณา การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ดียิ่งขึ้น 
1. น.ส. ภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร  ประธานกรรมการ 
2. นาย ชิติพัทธ์ ค าศรี  กรรมการ 
 
 

   
 

 
.../๓ .น.ส.กิรินญา.. 
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3. น.ส. กิรินญา ประกอบดี  กรรมการ 
4. น.ส. วิพุธ บางขาม  กรรมการ 
5. น.ส. กัญชพร ภู่หม ี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
๓. จัดท าสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๔. ประสานเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลแล้วบันทึกลงในแผ่นซีดี 

เก็บเป็นสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
๕. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐาน จัดท าเป็นแฟ้มมาตรฐานการศึกษาของ 

โรงเรียน 
๖. น าเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๗. เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 

 
 เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา ต่อไป 
       ส่ัง  ณ   วันท่ี     4     พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  
 
 
 

( นายกิตติศักดิ์   สมพล ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
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ค าสั่ง โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 

ท่ี    117 / ๒๕61 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕60 

....................................................................................................... 
  ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕53) ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕53)  มาตรา 39(1) 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายกิตติศักดิ์ สมพล ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิวาลัย สวัสด์ิรักษา รองประธานกรรมการ 
3. นายภาสกร ราชู กรรมการ 
4. นางสาวณรัชต์ เช่ียวการปราบ กรรมการ 
5. นางวิจิตรา รีเรืองชัย กรรมการ 
6. นางสาวทรรศนีย์ แก้วจันทร์ กรรมการ 
7. นางสาววิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์ กรรมการ 
8. นายภาณุภัทร ล้ิมจ ารูญ กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวปรมาภรณ์ อนุพันธ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   อ านวยการ ให้ค าปรึกษาเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ 

๑. นายภาณุภัทร ล้ิมจ ารูญ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปรมาภรณ์ อนุพันธ ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางวิจิตรา รีเรืองชัย กรรมการ 
๔. นางสาวทรรศนีย์ แก้วจันทร์ กรรมการ 
๕. นางสาวณรัชต์ เช่ียวการปราบ กรรมการ 
๖. นายไพโรจน ์ สุขวิสัยพานิช กรรมการ 
๗. นายศราวุธ ทรัพย์อุดม กรรมการ 
 
 

  /8.นางสาวสุภาพร..... 
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๘. นางสาวสุภาพร บุญช่วย กรรมการ 
๙. นางสาวชุดา ซื่อสกุล กรรมการ 

10. นางสาวปินดา สุขประเสริฐ กรรมการ 
11. นางรสนา ศิริสวัสด์ิ กรรมการ 
12. นางสาวปรางทอง สีแสง กรรมการ 
13. นางจารุนันท์ โภคาพรภิวัฒน ์ กรรมการ 
14. นางสาคร หมอกเจริญ กรรมการ 
15. นายวินัย หยั่งถึง กรรมการ 
16. นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ กรรมการ 
17. นายธเนศ เจริญทรัพย์ กรรมการ 
18. นางเพชรรัตน ์ เวสน์ไพบูลย์ กรรมการ 
19. นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์ กรรมการ 
20. นายรัฐพล หนันกระโทก กรรมการ 
21. นางสาววันวิสาข์ ไชยแสง กรรมการ 
22. นางสาวสุดารัตน์ คงแก้ว กรรมการ 
23. นางสาววิไลพรรณ แก้วขันตี กรรมการ 
24. นางสาววิพุธ บางขาม กรรมการ 
25. นางสาวพิชญา เฟื่องตะเคียน กรรมการ 
26. นางวัชราภรณ์ วัฒนศัพท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   
๑. ประสานงานข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2560      
๒. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2560      
๓. เสนอรายงานต่อผู้บริหารพร้อมท้ังเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

 ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายประสานงานการด าเนินงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้องให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                 สั่ง   ณ   วันที่    30     พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

(นายกิตติศักด์ิ สมพล) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 

 


