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การบริหารโรงเรียนในปัจจุบันมักประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หลายด้าน จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการวางแผนการบริหารงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ    
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจะช่วยในการตัดสินใจวางแผนการท างานได้เป็นอย่างดี 
 สารสนเทศของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕60 ฉบับนี้ จัดท าข้ึน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน        
เพ่ือน าเสนอให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน  อันจะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น สามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   
 คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทุกท่าน อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าสารสนเทศฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
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๑.  ข้อมูลทั่วไป  
       ๑.๑  สถานที่ตั้งโรงเรียน  

  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๖ ซอยโชติวัฒน์ ๑๘ (สะพาน 99) 
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๘๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๕๙- ๓๗๔๗              
โทรสาร ๐-๒๙๕๙-๓๗๕๑ Website http://www.samsen2.ac.th     

 
           ๑.๒  ประวัติโรงเรียน 
 
  ปลายปีการศึกษา 2537 พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดเวตวันธรรมาวาส บริจาคที่ดินจ านวน 5 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนประชาชื่น 
ซอยสะพาน 99 ริมคลองเปรมประชากร ให้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยให้ 
นายชลอ บุญก่อ อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนนนทรีวิทยา ท าหน้าที่
เลขานุการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.โกวิท วรพิพัฒน์)  ในขณะนั้นเป็น   
ผู้ประสานงานและเปิดด าเนินการเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาโรงเรียน   
สามเสนวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนชั้น ม.1 รุ่นแรกโดยใช้
อาคารฝึกอบรมครูหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน 

                                                                                                                        
 

  
 
   โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ ซอยโชติวัฒน์ ๑๘ ถนน   
ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ พื้นที่โรงเรียน ๘ ไร่ ๑๒๗.๖๕ ตารางวา 
เปิดด าเนินการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑               
ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ จ านวน ๑๙๔ คน ๔ หอ้งเรียน  โดยใช้อาคารฝึกอบรมครูหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นสถาน
ที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราว วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๘ พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส ได้ท า
การมอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นผู้รับมอบโฉนดที่ดิน
พร้อมทั้งก าหนดอาคารเรียนแบบพิเศษ  ๙ ชั้น ตามแบบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บด ินท เดชา  ๓                 

พระราชนันทาจารย ์(ผล อกฺกโชต)ิ 
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และให ้นามโรงเร ียนว ่า  “ราชน ันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒” วันที่  ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา จ านวน ๔๐ โรงเรียน  
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ได้รับประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเป็นโรงเรียนล าดับที่ ๑ 
และป ีการศ ึกษา ๒๕๔๒  ได ้ย ้ายนักเร ียนมาเร ียนที่โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒                   
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๕ ชั้น  งบประมาณ ๓๐  ล้านบาท 
(สามสิบล้านบาท)   วันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๔๗  พระราชนันทาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส           
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ ๕ ชั้น และวางศิลาฤกษ์มณฑปหลวงพ่อสัมฤทธิ์
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๘ โรงเรียนท าหนังสือขอพระราชทานชื่ออาคาร
เอนกประสงค์ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ” และขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 
ประดิษฐานเป็นการถาวรที่อาคารเอนกประสงค์ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นอาคาร
เอนกประสงค์ส าหรับเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และทรงปลูกต้น “ลีลาวดี” เพ่ือเป็นที่ระลึก 
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ตราประจ าโรงเรียน  ดวงประทีปเหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียนภายในวงกลมมีปรัชญาของ  
                                 โรงเรียน เป็นภาษาบาลีและค าแปลเขียนล้อมวงกลมรอบนอก และ 
     ชื่อโรงเรียนในแถบโบปลายพริ้วรูปครึ่งวงกลมที่ส่วนล่างสุด 
อักษรย่อโรงเรียน  ส.ส. ๒   
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน หลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
ปรัชญาของโรงเรียน  สฺทธา  สาธ ุ ปติฏฐิตา   ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว  ยังประโยชน์ให้ส าเร็จ 
สีประจ าโรงเรียน   ชมพู  -  เขียว 
ธงประจ าโรงเรียน  พ้ืนธงสีชมพูและสีเขียว   แถบสีละครึ่งผืนตามความยาวของผืนธง   
                                          สีชมพูอยู่บน  แถบล่างปักด้วยไหมรูปตราโรงเรียนทางมุมซ้ายบน 
                                          ของผืนธงตรงแถบสีชมพู 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นกัลปพฤกษ์ 
พื้นที่โรงเรียน ๘  ไร่  ๑๒๗.๖๕  ตารางวา  (เนื้อที่ที่ได้รับบริจาค  ๘ ไร่  ๒๒๔.๙  ตารางวา  

เนื่องจากบริเวณริมคลองถูกกัดเซาะ) 
 
 1.3 รายนามผู้บริหารโรงเรียน 
 

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

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ปีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคารเรียน ๙ ชั้น 
  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  พระราชนันทาจารย์ ได้ท าการมอบที่ดิน จ านวน ๕ ไร่ ให้กรมสามัญ

ศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๘ อธิบดีกรมสามัญศึกษา  เป็นผู้รับมอบโฉนดที่ดินพร้อมทั้งก าหนด        
อาคารเรียนแบบพิเศษ  ๙ ชั้น  สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จวางศิลาฤกษ์        
อาคารเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙    
 

   
 

  อาคารกาญจนาภิเษก  ๓ ชั้น 
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มอบเงินจ านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
(สิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษกใช้เป็นอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล เ พ่ือให้
การบริการนักเรียนและประชาชนในพื้นท่ี    
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารเอนกประสงค์ ๕ ชั้น   
   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส เป็นประธานใน
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ ๕ ชั้น เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นอาคาร
เอนกประสงค์ ส าหรับเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
 

     
   
 
 
 
 
 
 
 
สนามกีฬาอเนกประสงค์   

   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (สามสิบล้านบาท) ในการจัดซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดบริเวณโรงเรียน เพ่ือสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
ประกอบด้วย สนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน ๑ สนาม สนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน ๒  สนาม 
  ปรับปรุงเพ่ิมเติม พ.ศ.2557 สร้างโดมหลังคาเหล็ก ปูพ้ืนสนามฟุตซอล  และทาสีสนาม
บาสเกตบอลใหม ่

   

 
 

       ๑.4  พื้นที่บริการของโรงเรียน 
   พ้ืนที่บริการ  ๑  เขต ๑  แขวง  ได้แก่  เขตบางซื่อ  แขวงบางซื่อ 
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 ๑.5  สภาพชุมชน     

    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นที่พักอาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด 
ตลาด โรงงานและสถานประกอบการ จ านวน ชุมชน ๕๐ ชุมชน  พ้ืนที่  ๑๑,๕๐๐  ตร.กม. ประชากร ๑๓๒,๑๖๙ คน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕)  ความหนาแน่น  ๑๑,๔๙๒.๙๕ คน/ตร.กม. (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๕) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ สถานีต ารวจนครบาลเตาปูน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ชุมสายโทรศัพท์บางซื่อ วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย  ราชการ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
   สภาพและฐานะของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยม/ปวช. อาชีพหลัก  รับจ้าง
ทั่วไป  ค้าขาย รับราชการ  นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้  โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 
๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน  

  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนที่พักอาศัย ท าให้ผู้ปกครองมี
ค่านิยมที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน  องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครอง และชุมชน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี และโรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม 
 
๒.  หลักสูตรการสอน 
      ๒.๑  ระดับการศึกษาที่สอน 
   โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
      ๒.๒  หลักสูตรที่เปิดสอน 
       หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ –  ๖ 
     ๒.๓  จ านวนห้องเรียนแต่ละช่วงชั้น 

  จ านวนห้องเรียน  ทั้งหมด  ๔5  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
  ช่วงชั้นที่  ๓  ชั้น  ม.๑ - ม.๓  =    9  :  9   :  9 
  ช่วงชั้นที่  ๔  ชั้น  ม.๔ - ม.๖  =    6  :   5  :  ๗ 
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๓.  บุคลากรโรงเรียน  
       ๓.๑  ฝ่ายบริหาร  

 

 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน    
    นายกิตติศักดิ์ สมพล  

วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   
                             สาขาบริหารการศึกษา 
 

 

 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
     นายภาณภุัทร ลิ้มจ ารูญ  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                                      และกลุ่มบริหารงบประมาณ 
           วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
                             สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
    นางสาวสิวาลัย สวัสดิ์รักษา  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ     
                                      กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
                             สาขาบริหารการศึกษา 

 

 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
     นายภาสกร  ราช ู ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  
                           กลุ่มบริหารทั่วไป 
           วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                             สาขาออกแบบเขียนแบบสถาปัตย์ 
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  ๓.๒ จ านวนข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
   ๓.๒.๑ จ านวนบุคลากร  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ เลขที่ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 
ที่บรรจ ุ อายุราชการ วิทยฐานะ 

๑ นางสาววิทยาภรณ์   สุขสนธิวงศ ์ ๔๘  ๒๒๗๙ ๖ ก.ย. ๒๕๓๖ ๒๓ ปี ช านาญการพิเศษ 
๒ นางประกายรตัน์  ทองอยู่ ๕๙  ๔๗๙๕ ๘ พ.ค. ๒๕๒๔ ๓๖ ปี ช านาญการพิเศษ 
๓ นางสาวณรัชต์  เช่ียวปราบ ๕๔  ๑๑๑๓๒๕ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๓๐ ๒๙ ปี ช านาญการ 
๔ นางนริศรา   ชิตรัตน์วงศ์กร ๓๑  ๕๙๒๙๖ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๔ ๗ ปี - 
๕ นายอรรจกร   จันทร์ประดิษฐ ์ ๓๔  ๔๒๒๐๖ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ๖ ปี - 
๖ นายอนนท์   ประสงค์มณ ี ๒๘  ๙๙๙๐๕ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ 4 ปี - 
๗ นางสาวปิยาพัชร  ศักดิ์สิทธ์ิ ๒๖  ๑๑๖๓๘๑ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ 3 ปี - 
๘ นายรัฐพล   หนันกระโทก ๒๖  ๑๖๒๓ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙ ๑ ปี - 
๙ นางสาวปาริชาต   จารดุิลกกลุ ๒๕  ๑๒๔๕๓ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙ ๑ ปี - 

๑๐ นางสาววิพุธ   บางขาม ๓๔  ๔๑๔๖ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ๑ ปี - 
๑๑ นางสาวกุลปรยีา  มากวัฒนสุข ๒๕  ๑๓๑๑๐๓ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ ๘ เดือน - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ เลขที่ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 
ที่บรรจ ุ อายุราชการ วิทยฐานะ 

1 นางสาวปรางทอง  สีแสง 37 2309 1 มิ.ย. 53 7 ปี  - 
2 นางสาคร  หมอกเจริญ 60 14227 8 ก.ย. 30 31 ปี  ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวปินดา  สุขประเสริฐ 35 850 23 ม.ค. 52 9 ปี  - 
4 นายกีรติ  อนุสินธุ ์ 26 1822 5 พ.ค. 60 10 เดือน - 
5 นางสาวณัฐธิดา  ชนะพล 25 9488 20 ก.ค. 60 7 เดือน - 
6 นางสาวสลิลทิพย์  ริยาพันธ ์ 25 8430 20 ก.ค. 60 7 เดือน - 
7 นางสาวสุดารัตน์  คงแก้ว 28 13263 20 ก.ค. 60 7 เดือน - 
8 นายอดิศักดิ์  หวังจิตต ์ 35 5319 22 ธ.ค. 60 3 เดือน - 
9 นางสาวละมุล     เอมกลาง 42 อัตราจ้าง - 1 ปี  - 

10 นางสาวกิตติพร   ฮวดประดิษฐ์ ๒7 อัตราจ้าง - 2 ปี  - 
11 นายณัฐกิตติ์     นาคพล 26 อัตราจ้าง - 9 เดือน - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ เลขที่ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 
ที่บรรจ ุ

อายุราชการ วิทยฐานะ 

1 นางสาวนันทพร  ภุมมา 59 39540 16 พ.ค. 2523 37 ปี ช านาญการพิเศษ 
2 นายวินัย  หยั่งถึง 39 83095   1 พ.ค. 2552 8 ปี - 
3 นางสาวปัทมา  ปานแดง 30 19136 16 พ.ย. 2555 5 ปี - 
4 นางพีรญา   บุญสืบ 34 75954   7 ก.พ. 2556 5 ปี - 
5 นายวชิระ   กู้สุวรรณวิจติร 36 8387 29 ก.พ. 2559 2 ปี - 
6 นายสุรวิทย์  แสนทวีสุข 25 12276 20 ธ.ค. 2559 1 ปี - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ เลขที่ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 
ที่บรรจ ุ

อายุราชการ วิทยฐานะ 

1 นายไพโรจน์   สุขวิสัยพานิช 61 14154 17 พ.ค. 2525 36 ปี  ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวปรมาภรณ์   อนุพันธ์ 49 13069 16  ก.ค. 2533 27 ปี   ช านาญการพิเศษ 
3 นายทวีพงษ์    ประพันธ์ 38 100115 23 ก.ค. 2552 8 ปี   ช านาญการ 
4 นางสาวกิรินญา    ประกอบด ี 36 67541 2  พ.ค. 2554 6 ปี  - 
5 นางสาวกุณฑรีา    อารีกุล 37 129265 15  ก.ค.  2556 4 ปี   - 
6 นางสาวชุตินันท์    ปาละวงศ์ 28 12229 30 ส.ค. 2556 4 ปี - 
7 นางสาวจิรฐา  ตั้งสุข 47 3481 14  ธ.ค. 2558 2 ปี  - 
8 นางสาวนราภรณ์    บุญชื่น 28 8104 11  ม.ค. 2559 2 ป ี - 
9 นางสาวพรรษพร    ภู่สุวรรณ ์ 47 61858 15  ก.พ. 2559 2 ปี  - 

10 นางสาวจารุวรรณ  บกสวัสดิ ์ 28 6901 29 ก.พ. 2559 2 ป ี - 
11 นางสาวนลินรตัน์  ปินทะกูล 25 3515 13  ก.พ. 2561 1 เดือน  - 
12 นายกฤษตะวัน  ส าสาล ี 24 76231 13  ก.พ.2561 1 เดือน  - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ เลขที่ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 
ที่บรรจ ุ

อายุราชการ วิทยฐานะ 

1 นายศราวุธ         ทรัพย์อุดม 33 ๖๐๓ ( ส ) 15 ส.ค. 2551 9  ปี ช านาญการ 
2 นางสาวกนกพร        จิตอักษร 47 ๑๖๗๖๔ 1   มิ.ย.2537 23 ปี ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวพัทธนันท์     มากบุญ 36 ๕๓๘๙๕ 1   ธ.ค. 2548 12 ปี ช านาญการ 
4 นางสาววิภาพร        เรืองประทปี 37 ๑๓๒๔๗๗ 20 ก.ค. 2555 5  ปี - 
5 นายธนกร          ธนอภิรัตน ์ 31 ๕๒๑๘ 7   ก.ย. 2555 5   ปี - 
6 นางสาวชุดา        ซื่อสกุล 33 ๑๐๓๔๐๘ 6   ธ.ค. 2556 4  ปี - 
7 นางสาวภัทร์ศยา    จันทราวุฒิกร 31 ๑๑๔๓๐ 1   ส.ค. 2554 6   ปี - 
8 นางสาวหยดเทียน    ป้องทัพไทย 31 ๖๓๘๖ 3   ก.ค. 2558 2   ปี - 
9 นายภูวนาท        คงแก้ว 27 13086 29 ก.พ. 2559 2   ปี - 

10 นางสาวกัญชพร       ภู่หมี 28 13477 16 มี.ค. 2559 2   ปี - 
11 นางสาวกฤษณา  โคตรโยธา 33 10443 20 ก.ค. 2560 9 เดือน - 
12 นายเฉลมิชัย  มังษะชาต ิ 31 8263 20 ก.ค. 2560 9 เดือน - 
13 นางสาวน้ าหวาน  คล้ายคลึงม ี 27 - 1 มิ.ย. 2560 10 เดือน - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ เลขที่ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 
ที่บรรจ ุ อายุราชการ วิทยฐานะ 

1 นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์ 54 68969 16  พ.ค.  2534 27 ปี ช านาญการพิเศษ 
2 นายพงศ์พรรณ เวชรังส ี 53 85381 25 เม.ย.  2537 23 ปี ช านาญการ 
3 นางสาวนันทภัค สุขโข 35 5762 2 ส.ค. 2553 7 ปี - 
4 นายกุนนที    ธนะโชติ 29 9336 31 มี.ค. 2560 10 เดือน - 
5 นางสาวพิชญา เฟื้องตะเคียน 23 8271 2 ต.ค. 2560 5 เดือน - 
6 นายพงศ์ศิริ   ลินิฐฎา 30 60032 29 ธ.ค. 2560 3 เดือน - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ เลขที่ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 
ที่บรรจ ุ

อายุราชการ วิทยฐานะ 

1 นางสาว ทัศนีย์  อตุมฉันท์  56 17748 16 ก.ย. 2526 34 ปี ช านาญการพิเศษ 
2 นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท ์ 57 5252 10 มิ.ย. 2527 34 ปี ช านาญการ 
3 นางอุษา พิทักษ์เมืองแมน 51 33987 29 ส.ค. 2531 29 ปี ช านาญการ 
4 นางสาวนิตกูล  สริิพิชัยฤกษ์ 52 122959 17 ส.ค. 2536 24 ปี ช านาญการ 
5 นายชิติพัทธ์  ค าศรี 36 9323 11 มิ.ย. 2552 9 ปี - 
6 นายธเนศ   เจรญิทรัพย ์ 27 9275 15 ก.ค. 2556 4 ปี - 
7 นางสาวกันยารัตน์  สุวรรณดารักษ์ 32 127348 30 ส.ค. 2556 4 ป ี - 
8 นางสาววันวิสาข์  ไชยแสง 27 4397 1 ธ.ค. 2556 4  ปี - 
9 นายถิรายุ ธารีนาท 37 7729 1 ก.ค. 2557 3 ปี - 

10 นางสาวกลุวดี บญุสมภพ 26 32637 17 พ.ย. 2558 2 ปี - 
11 นางสาววิไลวรรณ แก้วขันต ี 25 1766 17 พ.ย.2558 2 ปี - 
12. นางสาวชุตินันท์ ชุมศร ี 23 0310615 20 ก.ค. 2560 7 เดือน - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ เลขที่ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 
ที่บรรจ ุ

อายุราชการ วิทยฐานะ 

๑.  นายซุปเป้อร์ สุกันทา 38 60120 26 พ.ย. 2551 8 ปี ช านาญการ 
๒.  นายภาสกร ราชู 59 66219 17 พ.ค. 2525 36 ปี ช านาญการ 
๓.  นางวิจิตรา รีเรืองชัย 5๒ 6338 14 ก.ย. 2535 25 ปี ช านาญการพิเศษ 
๔.  นางสาวทรรศนยี์ แก้วจันทร ์ 5๑  3019 14 ม.ค. 2534 25 ปี ช านาญการพิเศษ 
๕.  นางสุขใจ บัณฑิตพุฒ 5๙ 12992 19 ก.พ. 2529 30 ปี ช านาญการ 
๖.  นางเพชรรัตน์ เวสนไ์พบูลย ์ 3๘ 12266 8 ก.ย. 2551 8 ปี ช านาญการ 
๗.  นางสาวเกษรินทร์  เกดิทรง 35 106751 16 ธ.ค. 2556 4 ปี - 
๘.  นางเกศินี  งามสมพล ๓๖ ๑๐๗๘๕๘ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘ ๒ ปี - 
๙.  นางสุมาลี  วรรณสุิทธ์ิ ๔๒ ๒๒๗๐๙ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ ๑ ปี - 
๑๐.  นางสาวสุภาพร บุญช่วย 2๖ 5475 7 ก.ย. 2558 ๒ ปี - 
๑๑.  นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ ๓๑ 79492 29 ก.พ. 2559 ๒ ปี - 
๑๒.  นายธวัชชัย ลุนศร ๓๓ 18915 ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙ ๒ ปี - 
๑๓.  นายโสภณ ขันธโสภา ๒๙ ๕๒๒๓๖ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ๑ ปี - 
๑๔.  นางสาวเสาวลักษณ์ โจมจันทึก ๓๔  ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ๑ ปี  - 
๑๕.  นางสาวสุธิดา วาดเขียน ๓๒  ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ๑ ปี - 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ เลขที่ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 
ที่บรรจ ุ

อายุราชการ วิทยฐานะ 

1 นางรสนา ศิรสิวัสดิ ์ 57 9410 4 ก.ย. 2527 32 ช านาญการพิเศษ 
2 นางพรรณสรวง นิธากร 60 1862 20 พ.ค.2523 37 ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวจุฑามาศ ฤทัยวัฒน์ 45 102773 15 ก.ค. 2556 4 - 
4 นางสาวอรไท  สอนพิมพ ์ 38 95 7 ต.ค. 2559 1 ป ี - 

 
๓.๒.๒  จ านวนครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท 
๑ นางสาววิทยาภรณ์   สุขสนธิวงศ ์ ค.บ. ภาษาไทย ปฐมวัย 
  ศษ.ม. ผู้น าทางการศึกษา และบริหารการศึกษา - 

๒ นางประกายรตัน์  ทองอยู่ ศศ.บ. ภาษาไทยและวรรณคด ี บรรณรักษศาสตร ์
๓ นางสาวณรัชต์  เช่ียวปราบ คบ. ภาษาไทย ศิลปศึกษา 
๔ นายอรรจกร   จันทร์ประดิษฐ ์ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

๕ นางนริศรา   ชิตรัตน์วงศ์กร คบ. ภาษาไทย - 
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

๖ นายอนนท์   ประสงค์มณ ี คบ. ภาษาไทย - 
๗ นางสาวปิยาพัชร  ศักดิ์สิทธ์ิ คบ. ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส 
๘ นายรัฐพล   หนันกระโทก คบ. การศึกษา(ภาษาไทย) - 
๙ นางสาวปาริชาต   จารดุิลกกลุ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาจีน 

๑๐ นางสาววิพุธ   บางขาม กศ.บ. ภาษาไทย วาทการ 
๑๑ นางสาวกุลปรยีา  มากวัฒนสุข คบ. ภาษาไทย - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท 

1 นางสาวปรางทอง  สีแสง ศบ.ม นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ - 
2 นางสาคร  หมอกเจริญ คบ. สังคมศึกษา - 
3 นางสาวปินดา  สุขประเสริฐ ศษ.ม บริหารการศึกษา - 
4 นายกีรติ  อนุสินธุ ์ กศ.บ สังคมศึกษา - 
5 นางสาวณัฐธิดา  ชนะพล กศ.บ สังคมศึกษา - 
6 นางสาวสลิลทิพย์  ริยาพันธ ์ กศ.บ สังคมศึกษา - 
7 นางสาวสุดารัตน์  คงแก้ว ศษ.บ สังคมศึกษา - 
8 นายอดิศักดิ์  หวังจิตต ์ ศศ.ม. รัฐศาสตร ์ - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท 
1 นางสาวนันทพร  ภุมมา คบ. สุขศึกษา - 
2 นายวนิัย  หยั่งถึง ศษ.บ. พลศึกษา จิตวิทยาการศึกษา 
    และการแนะแนว 
  ศศ.ม. พลศึกษา สุขศึกษา 

3 นางสาวปัทมา  ปานแดง  ศษบ. สุขศึกษา - 
  กศ.ม. วิจัยและพัฒนาศักยภาพ - 
   มนุษย์ จิตวิทยาการใหค้ าปรึกษา  

4 นางพีรญา   บุญสืบ  ศษ.บ. สุขศึกษา จิตวิทยาทั่วไป 
5 นายวชิระ   กู้สุวรรณวิจติร  ศษ.บ. พลศึกษา รัฐศาสตร ์
6 นายสุรวิทย์  แสนทวีสุข  ค.บ. พลศึกษา - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท 
1 นายไพโรจน์   สุขวิสัยพานิช ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ - 
2 นางสาวปรมาภรณ์   อนุพันธ์ กศ.ม. บริหารการศึกษา - 
3 นางสาวกิรินญา    ประกอบด ี ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
4 นายทวีพงษ์    ประพันธ์ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
5 นางสาวกุณฑรีา    อารีกุล ค.ม. สถิติทางการศึกษา - 
6 นางสาวชุตินันท์    ปาละวงศ์ ค.บ. คณิตศาสตร ์ - 
7 นางสาวจิรฐา  ตั้งสุข ค.บ. คณิตศาสตร ์ - 
8 นางสาวนราภรณ์    บุญชื่น วท.บ. สถิต ิ - 
9 นางสาวพรรษพร    ภู่สุวรรณ ์ ค.บ. คณิตศาสตร ์ - 

10 นางสาวจารุวรรณ  บกสวัสดิ ์ กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร ์ - 
11 นางสาวนลินรตัน์  ปิ่นทะกูล ค.บ. การสอนคณิตศาสตร ์ - 
12 นายกฤษตะวัน  ส าสาล ี ค.บ. คณิตศาสตร ์ - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท 
1 นางจารุนันท์         โภคาพรภิวัฒน์ คบ. ศิลปศึกษา คหกรรมศาสตร ์
2 นายพงศ์พรรณ    เวชรังส ี คบ. นาฏศิลป ์ ภาษาไทย 
3 นางสาวนันทภัค สุขโข คบ. ดนตรไีทย - 
4 นายกุนนที       ธนะโชติ ด.ศบ. ดนตรสีมัยนยิม - 
5 นางสาวพิชญา   เฟื้องตะเคียน ศษ.บ ดนตรีคตีศิลปไ์ทยศึกษา - 
6 นายพงศ์ศิริ       ลินิฐฎา ศ.บ. จิตรกรรม - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท 
1 นายศราวุธ  ทรัพย์อุดม วท.บ./ศศ.ม. เคมี/นวตักรรมหลักสูตรและ - 
   การจัดการเรยีนรู ้  

2 นางสาวกนกพร  จิตอักษร วท.ม การศึกษาวิทยาศาสตร์( เคมี) - 
3 นางสาวพัทธนันท์    มากบุญ ค.บ./ค.ม. มัธยมศึกษาฟิสิกส์ : วิทยาศาสตรท์ั่วไป/ - 
   วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา  

4 นางสาววิภาพร  เรืองประทีป ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป - 
5 นายธนกร  ธนอภิรัตน ์ วท.บ. ชีวเคมี - 
6 นางสาวชุดา  ซื่อสกุล วท.บ เทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพ - 
7 นางสาวภัทร์ศยา   จันทราวุฒิกร วท.บ./กศ.ม. จุลชีววิทยา/บรหิารการศึกษา - 
8 นางสาวหยดเทียน   ป้องทัพไทย วท.บ. เคม ี - 
9 นายภูวนาท  คงแก้ว กศ.บ. ชีววิทยา - 

10 นางสาวกัญชพร   ภู่หม ี กศ.บ. เคม ี - 
11 นางสาวกฤษณา  โคตรโยธา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร - 
12 นายเฉลมิชัย  มังษะชาต ิ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล - 
13 นางสาวน้ าหวาน  คล้ายคลึงม ี ค.บ. วิทยาศาสตร์ฟิสิกส ์ - 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท 
1 นางสาว ทัศนีย์  อุตมฉันท์  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ วัดผลทางการศึกษา 
2 นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท ์ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา 
๓ นางอุษา พิทักษ์เมืองแมน กศ.บ. ภาษาอังกฤษ การบริหารการศึกษา 
๔ นางสาวนิตกูล  สริิพิชัยฤกษ์ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
๕ นายชิติพัทธ์  ค าศรี คบ. ภาษาอังกฤษ - 
๖ นายธเนศ   เจรญิทรัพย ์ ศษ.บ. การจัดการเรยีนรู้(ภาษาอังกฤษ) - 
๗ นางสาวกันยารตัน์  สุวรรณดารักษ์ ศษ.บ./ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ - 
๘ นางสาววันวิสาข์  ไชยแสง กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ - 
๙ นายถิรายุ ธารีนาท ศษ.ม./ศษ.บ. การแปล/ภาษาอังกฤษ - 

๑๐ นางสาวกลุวดี บญุสมภพ กศ.บ. การสอนภาษาจีน - 
1๑ นางสาววิไลวรรณ แก้วขันต ี ศษ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่น - 
๑๒ นางสาวชุตินันท์ ชุมศร ี คบ. ภาษาอังกฤษ - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท 
๑.  นายซุปเป้อร์ สุกันทา ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน  
๒.  นายภาสกร ราชู คบ. ออกแบบเขียนแบบสถาปัตย ์ งานไม้ก่อสรา้ง 
๓.  นางวิจิตรา รีเรืองชัย คบ. เกษตร  
๔.  นางสาวทรรศนยี์ แก้วจันทร ์ คม. บริหารการศึกษา  
๕.  นางสุขใจ บัณฑิตพุฒ คบ. อาหารและโภชนาการ  
๖.  นางเพชรรัตน์ เวสนไ์พบูลย ์ คม. บริหารการศึกษา  
๗.  นางสาวเกษรินทร์  เกดิทรง ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยา 
๘.  นางเกศินี  งามสมพล บธ.บ. การจัดการ  
๙.  นางสุมาลี  วรรณสุิทธ์ิ บธ.บ. บัญช ี  
๑๐.  นางสาวสุภาพร บุญช่วย ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร ์  

๑๑.  นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๒.  นายธวัชชัย ลุนศร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
๑๓.  นายโสภณ ขันธโสภา บธ.บ. ระบบสารสนเทศ  
๑๔.  นางสาวเสาวลักษณ์ โจมจันทึก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
๑๕.  นางสาวสุธิดา วาดเขียน บธ.บ. การจัดการ  

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท 
1 นางรสนา ศิรสิวัสดิ ์ กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
2 นางพรรณสรวง นิธากร ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
3 นางสาวจุฑามาศ ฤทัยวัฒน์ คม. บรรณารักษศาสตร ์  
4 นางสาวอรไท  สอนพิมพ ์ ศศ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา  

 
๓.๒.๓  จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามวิชาเอก/ ตรงตามความถนัด 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก   87  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
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๓.๒.๔  จ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะ 
 

กลุ่มบริหาร/ กลุม่สาระ 
คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑ ครูผู้ช่วย 

รวม 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ผู้บริหาร - - 2 - - 1 - - 3 
คณิตศาสตร ์ 1 1 1 - - 3 1 5 12 
วิทยาศาสตร ์ - 1 1 1 1 4 2 2 12 
ภาษาไทย - 2 - 1 2 1 1 4 11 
ภาษาต่างประเทศ - 1 - 3 3 4 - 1 12 
สังคมศึกษา - 1 - - - 2 2 3 8 
สุขศึกษาและพลศึกษา - 1 - - 1 2 2 - 6 
ศิลปะ - 1 1 - - 1 2 1 6 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - 2 2 2 - 1 2 1 10 
งานแนะแนว - 2 - - - - - - 2 
งานห้องสมุด - - - - - 1 - - 1 
งานโสตทัศนศึกษา - - - - - - - 1 1 
งานวัดผลและประเมินผล - - - - - - - 1 1 
งานการเงิน - - - - - - - 2 1 

รวม 1 12 7 7 7 20 12 21 87 
รวมท้ังหมด 13 14 27 33 87 

คิดเป็นร้อยละ 14.94 16.09 31.03 37.94 100 
** ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 

 
 ครูช านาญการพิเศษ (คศ.๓) จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94 
 ครูช านาญการ (คศ.๒)  จ านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ    16.09 
 ครู (คศ.๑)   จ านวน   27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 
  ครูผู้ช่วย    จ านวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ 37.94 

0
1
2
3
4
5
6

จ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะ

คศ.๓ ช คศ.๓ ญ คศ.๒ ช คศ.๒ ญ คศ.๑ ช คศ.๑ ญ ครูผู้ช่วย ช ครูผู้ช่วย ญ
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 ๓.๒.๕  จ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามเพศและหน้าที่รับผิดชอบ 
 

 
๓.๒.6  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงชั้น  ห้องเรียน  เพศ 
 

ช่วงชั้น ระดับ 
จ านวน จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
 มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 9 166 152 318 

ช่วงช้ันท่ี ๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 9 188 169 357 
 มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 9 177 170 347 

รวมระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 27 531 491 1,022 
 มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 6 77 104 181 

ช่วงช้ันท่ี ๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 5 61 120 181 
 มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 7 98 93 191 

รวมระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 18 236 317 553 
 
  รวมนักเรียนทั้งหมด  1,575 คน 
 
  

ประเภทลูกจ้าง 
จ านวนลูกจ้างประจ า จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ครูอัตราจ้าง - - - 1 5 6 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน - - - - 4 4 

นักการภารโรง - - - 3 7 10 

พนักงานขับรถยนต ์ - - - 2 - 2 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 - 1 1 - 1 
รวมท้ังสิ้น 1 - 1 7 16 23 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงชั้น  ห้องเรียน  เพศ 
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จ านวน ห้องเรียน/นักเรียน ช่วงช้ันที่ 3
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จ านวน ห้องเรียน/นักเรียน ช่วงช้ันที่ 4

จ านวนห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จ านวนรวมนักเรียน
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕5 – 2560 
 

 
 

 
 

  

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐

2555 2556 2557 2558 2559 2560

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2555 - 2560

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ระดับ 
ชั้น 

ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕7 2558 2559 2560 

ม.๑ ๓๓๑ ๓๒๕ 347 357 370 318 
ม.๒ ๓๖๒ ๓๒๘ 317 352 351 357 
ม.๓ ๓๘๓ ๓๔๔ 305 323 335 347 
ม.๔ ๒๑๘ ๒๕๕ 206 215 187 181 
ม.๕ ๒๕๖ ๒๑๙ 246 192 194 181 
ม.๖ ๒๗๐ ๒๕๒ 205 242 188 191 
รวม ๑,๘๒๐ ๑,๗๒๓ 1,626 1,681 1,625 1,575 
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๓.๒.7  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน  (ไม่นับรวมย้ายโรงเรียน) 

 

 
 
สรุป   

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  นักเรียนเต็ม  ๑,๙๑๙ คน ลาออกกลางคัน จ านวน   ๔๔ คน    
     คิดเป็นร้อยละ  ๒.๒๙   ของนักเรียนในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  นักเรียนเต็ม  ๑,๘๒๐ คน ลาออกกลางคัน จ านวน   ๓๐ คน    
     คิดเป็นร้อยละ  ๑.๖๔   ของนักเรียนในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖  นักเรียนเต็ม  ๑,๗๒๓ คน ลาออกกลางคัน จ านวน   ๒๗ คน    
     คิดเป็นร้อยละ  ๑.๕๗   ของนักเรียนในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕7  นักเรียนเต็ม  1,626 คน ลาออกกลางคัน จ านวน   19 คน    
     คิดเป็นร้อยละ  1.16   ของนักเรียนในสถานศึกษา 

  

๐
๒
๔
๖
๘

๑๐
๑๒
๑๔

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ระดับ 
ชั้น 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕7 2558 2559 2560 

ม.๑ ๘ ๔ ๓ 7 1 8 - 
ม.๒ ๑๒ ๕ ๓ 4 10 7 - 
ม.๓ ๑๓ ๗ ๖ 1 4 5 2 
ม.๔ ๔ ๔ ๔ 2 2 5 2 
ม.๕ ๔ ๕ ๕ 2 3 2 2 
ม.๖ ๓ ๕ ๖ 3 1 4 1 
รวม ๔๔ ๓๐ ๒๗ 19 21 31 7 

คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๙ ๑.๖๔ ๑.๕๗ 1.16 1.26 1.90 0.44 
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ปีการศึกษา ๒๕๕8  นักเรียนเต็ม  1,681 คน ลาออกกลางคัน จ านวน    21 คน    
     คิดเป็นร้อยละ  1.26   ของนักเรียนในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕9  นักเรียนเต็ม  1,625 คน ลาออกกลางคัน จ านวน    31 คน    
     คิดเป็นร้อยละ  1.90   ของนักเรียนในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕60  นักเรียนเต็ม  1,575 คน ลาออกกลางคัน จ านวน      7 คน    
     คิดเป็นร้อยละ  0.44   ของนักเรียนในสถานศึกษา 

๔.  เครือข่ายองค์กรชุมชน 
๔.๑  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

   
๔.๒  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 

1.   นายชาติชาย    เนื่องนิยม   ประธานเครือข่าย 
2.   นายกัมปนาท   ไชยฤกษ์    รองประธานคนที่ 1 
3.   จ.อ.วีระศักดิ์  ลิ้มสุวรรณ   รองประธานคนที่ 2 
4.   นางสาวปาจรีย ์  นวนกุล    เลขานุการ 
5.   นางพีรยา  ทองนุช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.   นางวิชยา  วิเศษบุญชัย   ปฏิคม 
7.   นางสาวอ าภาพร  สุขีเกตุ    ผู้ช่วยปฏิคม 
8.   นางกาญจนา  สิมานุรักษ์   ประชาสัมพันธ์ 
9.   นายจิระเดช   ยงทรัพย์    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 

๑ นางนิรมล ธรรมอุปกรณ ์ ประธานกรรมการ 
๒ นางสาวพรพิมล คงอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ นายเชาวลิต รัตนศลิปกร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 นางสันธยา ดารารัตน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศ.ดร.รุจา   ภู่ไพบูลย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 นายโสภณ สุขแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นางพัชนีย ์ เจริญโล่ทองด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นางกาญจนา  สิมานุรักษ์ ผู้แทนผู้ปกครอง 
9 นางวิทยาภรณ ์ สุขสนธิวงศ ์ ผู้แทนคร ู

10 นายศิรวัส ฉายากุล ผู้แทนศิษย์เก่า 
11 นายประดิษฐ ์ ธรรมสิน ผู้แทนองค์กรชุมชน                
12 นายมงคล ผลพานิชย ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13 พระครูกติติมงคลรัตน ์  ผู้แทนพระภิกษสุงฆ ์
14 พระมานพ ธมมเมธ ี ผู้แทนพระภิกษสุงฆ ์
15 นายกิตติศักดิ ์ สมพล กรรมการและเลขานุการ 
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10. นางสาวปิยะนุช  อุทธศรี    นายทะเบียน 
11. นางวัชร ี  ไชยเวทย์   ผู้ช่วยงานทะเบียน 
12. นางสาวจุฑามาศ  พุทธาวุโร   เหรัญญิก 
13. จ.ส.อ.ก้องภพ    พวงชาติ    กรรมการ 
14. นางสาล ี  สิทธิเกษร   กรรมการ 
15. นางสาวศรีอ าพร  โพธารินทร์   กรรมการ 
16. นางสาวพรดี  สติงาม    กรรมการ 
17. นางประคอง  ศรีหะรัญ   กรรมการ 
18. นายสุรชัย  พรมกุล    กรรมการ 
19. นางจารุศิริ  แสวงศิลป์   กรรมการ 
20. ด.ต.จ านงค ์  พลหลวง   กรรมการ 
21. คุณสรัญญา  สิงหเดโช   กรรมการ 
  

5. ความส าเร็จ / ความภาคภูมิใจ 
             

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา   
 รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว การไฟฟ้านครหลวง 
   
ผู้บริหาร   
นายกิตติศักดิ์  สมพล ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1  
 SESAO1 AWARDS  สพม.1  
 การเรยีนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการ

ที่ดี และพลังของแผ่นดิน 
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

นายภาณุภัทร  ลิม้จ ารญู ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1  
 SESAO1 AWARDS  สพม.1  
   
ครู (ระบุชื่อ)   
1. นางวิภาพร  เรืองประทีป ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบลูย ์ สพม.๑ SESAO1 AWARDS  สพม.1 
3. นายศราวุธ  ทรัพย์อุดม สพม.๑ SESAO1 AWARDS  สพม.1 
4. นางสาวปัทมา  ปานแดง สพม.๑ SESAO1 AWARDS  สพม.1 
5. นายธนกร ธนอภริัตน ์ สพม.๑ SESAO1 AWARDS  สพม.1 
6. นางเพชรรัตน์ เวสนไ์พบูลย์  ครูผูฝ้ึกสอน นักเรียนได้รับเหรียญเงิน การแข่งขัน

การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
7. นายอนนท์  ประสงค์มณ ี ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน   

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 
๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ –  ม.๖   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตะวันออกครั้งท่ี ๖๗ ภาค
กลางและภาค  

สพม.1 

 ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
 ครูผูฝ้ึกซ้อมการประกวดงานเขียน ประเภทเรื่องสั้น 

ระดับอุดมศึกษา  และประชาชนทั่วไป เนื่องใน
โอกาสการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

สภาสังคมสงเคราะห ์
แห่งประเทศไทย 

 เป็นอาจารยผ์ู้ควบคุมทมีการประกวดการแต่งค า
ประพันธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะมวยไทย”มหกรรมทักษะ
วิชาการและอนุรักษ์ศลิปะมวยไทย ครั้งท่ี ๕ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทนิัดดามาตุ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่      
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน  
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดไีทย ระดับชั้น 
ม.๔ - ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

8. นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์ ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน  

การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน 
ม.๔ - ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน  
การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑       
(๘ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันประชันกลอนสด ระดบัช้ันมัธยมศึกษา 
โครงการ ครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งท่ี ๙ "รักษ์เพลง
พื้นบ้าน สืบสานภาษาไทย" 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
9. นางสาวณรัชต์ เช่ียวการปราบ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

10. นางประกายรัตน ์ ทองอยู่ ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง  
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.๔ -๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

11. นางนรศิรา       ชิตรัตน์วงศ์กร ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 

 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน  
การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

12. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน  
การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

13. นางสาววิพุธ  บางขาม ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

14. นางสาวปิยาพัชร ศักดิ์สิทธ์ิ 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันประชันกลอนสด ระดบัช้ันมัธยมศึกษา 
โครงการ ครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งท่ี ๙ "รักษ์เพลง
พื้นบ้าน สืบสานภาษาไทย" 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

15. นางสาวปาริชาต  จารุดลิกกลุ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
16. นางสาวกุลปรียา มากวัฒนสขุ 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน  
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดไีทย ระดับชั้น 
ม.๑ -  ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน  
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดไีทย ระดับชั้น 
ม.๑ -  ม.๓ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

17. นายธนกฤต  เส็งหู ้ ชนะเลิศการประกวดแต่งค าขวัญประจ าสถานศึกษา
ตลอดปี ๒๕๖๐ เป็น “หนึ่งค าขวัญ หนึ่ง
สถานศึกษา” One Slogan One School: OSOS 

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน
วิทยาลัย 2 

18. นางจารุนันท์ โภคาพรภิวัฒน ์ ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน      
“การประกวดการเขียนภาพประเพณีไทย” 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน      
“การประกวดวาดภาพระบายสี”    
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สพม.1 

19. นายกุนนที  ธนะโชต ิ ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง  
การประกวดวงดนตรสีตริง ระดบัช้ัน ม.4–ม.6 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน   
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน   
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ปลาย 

สพม.1 

20. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม. ๔–๖ 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน   
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม. ๔–๖ 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน  
การแข่งขันการเขียนภาพประเพณไีทย ม. ๔–๖ 

สพม.1 

 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน  
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม. ๔–๖ 

สพม.1 

21. นางสาวปัทมา  ปานแดง ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
22. นางพีรญา  บุญสบื ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบ

ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ 
สพม.๑ 

23. นายวชิระ  กู้สุวรรณวิจติร ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
24. นางสาวจิรฐา  ตั้งสุข 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

สพม.1 
 

 ครูผูดู้แลนักเรียนท่ีร่วมการแข่งขันในโครงการสรร
หานักเรียนท่ีมคีวามสามารถพิเศษด้านคณติศาสตร ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
24. นางสาวจิรฐา  ตั้งสุข (ต่อ) 
 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตเิป็น  “แม่ครูดีเด่น” 
ประจ าปี 2560  

โรงเรียนราชนันทาจารย์         
สามเสนวิทยาลัย 2 

25. นางสาวพรรษพร  ภูสุ่วรรณ ์ ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้นระดับช้ัน ม. 4 – 6 

สพม.1 
 

26. นางสาวนราภรณ์  บุญชื่น ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วม 
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร(์เอแม็ท)  
ระดับชั้น ม. 1 – 3 

สพม.1 
 
 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วม 
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร(์เอแม็ท)  
ระดับ ม. ปลาย 

สพม.1 
 

 ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
27. นายทวีพงษ์  ประพันธ์ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน  

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณติศาสตร ์
ระดับชั้น ม. 1 – 3 

สพม.1 
 
 

 ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ “โครงการปฏิบตัิวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน เฉลิมพระเกียรต ิตามนโยบายของ
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2” 

เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
นนทบุรีแห่งท่ี 2 
 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาดเีด่น ประจ าปี 2560 

สพฐ. 

28. นางสาวจารุวรรณ  บกสวัสดิ ์ การฝึกหลักสตูรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพม.1 
 

 ผ่านการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือครู
ฝ่ายกิจการนักเรยีน เขต 1 กลุ่ม 2 

สพม.1 
 

 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

สพม.1 
 

 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสตูรเยาวชนสัมพันธ์   
รุ่นที่ ๓๕๘ 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณติศาสตรร์ะดับชั้น  
ม. 1 – 3 

สพม.1 
 

29. นางสาวปรมาภรณ์  อนุพันธ์ ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
30. นางสาวกุณฑรีา  อารีกุล ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วม 

การแขง่ขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอแม็ท)                    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

สพม.1 
 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

สพม.1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
30. นางสาวกุณฑรีา  อารีกุล (ตอ่) ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทบรูณา
การความรู้ในคณิตศาสตรไ์ปประยกุต์ใช้ 
ระดับชั้น ม. 4 – 6 งานศิลปหตัถกรรม ครั้งที่ 67 

สพม.1 
 

31. นางสาวชุตินันท์  ปาละวงศ ์ ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วม การแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม. 4 –6 

สพม.1 
 

 ผู้ท าคุณประโยชน์ “ค่ายพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
เฉลิมพระเกียรต”ิ ตามนโยบายของโรงเรียน 
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 

เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
นนทบุรีแห่งท่ี 2 
 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทบรูณา
การความรู้ในคณิตศาสตรไ์ปประยกุต์ใช้ 
ระดับชั้น ม. 4 – 6 

สพม.1 
 

32. นางสาวกิรินญา  ประกอบด ี ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ
ระดับชั้นม. 1 – 3 

สพม.1 
 

 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง  
การแข่งขันซูโดกุระดับช้ัน ระดับชั้น ม. 4 – 6 

สพม.1 
 

33. นางสาวปรางทอง  สีแสง ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
34. นางสาวปินดา สุขประเสริฐ ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
 ครูผูส้อนนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรม 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 67 

สพม.1 

 ครูผูฝ้ึกสอนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 9 ระดับชั้น ม.ต้น  

มูลนิธิรม่ฉัตร 

35. นางสาวกิตติพร  ฮวดประดิษฐ์ ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
 ครูผูส้อนนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรมได้รบั

รางวัลเหรียญทอง งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.1 

35. นางสาวกิตติพร  ฮวดประดิษฐ์ (ต่อ) ครูผูฝ้ึกสอนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 9 ระดับชั้น ม.ปลาย 

มูลนิธิรม่ฉัตร 

 ครูผูฝ้ึกสอนการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 13 ระดับชั้น ม.ต้น 

มูลนิธิรม่ฉัตร 

36. นางสาวละมุล  เอมกลาง ครูผูส้อนนักเรียน การเล่านิทานคณุธรรม   
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 67 

สพม.1 

37. นายกีรติ  อนุสินธุ ์ ครูผูส้อนนักเรียน การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้ย ม. 4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 67 

สพม.1 

 ครูผูฝ้ึกสอนการแข่งขันประวัติศาสตรเ์พชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 10 ม.ต้น และ ม.ปลาย 

มูลนิธิรม่ฉัตร 
 

 ครูผูฝ้ึกสอนการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา 

วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรวิหาร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
38. นายธนกร  ธนอภิรัตน ์
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. 4 - 6 

สพม.1 

 ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
39. นางสาวกญัชพร  ภู่หม ี
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขนัการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 4 - 6 

สพม.1 

 ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
40. นางสาวภัทร์ศยา  จันทราวุฒิกร ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. 4 - 6 
สพม.1 

41. นางสาววิภาพร เรืองประทีป ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2560 สพม.1 
42. นายภูวนาท  คงแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขนัการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 4 - 6 
สพม.1 

43. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรม
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี ๖7 

สพม.1 

 ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
 ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

กิจกรรมพดูเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นระดับ  ม.4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี ๖7 

สพม.1 

44. นางสาวนิตกุล สิริพิชัยฤกษ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 4 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี   ๖7 

สพม.1 

 ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
45. นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ ม. 4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี   ๖7 

สพม.1 

 ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
46.นางสาววันวิสาข์ ไชยแสง ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 

กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1 - 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี   ๖7 

สพม.1 
 

 ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
47. นางสาวกันยารตัน ์ สวุรรณดารักษ์ 
 
 

 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ม. 1 - 3      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี ๖7 

สพม.1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
48. นายชิติพัทธ ์ ค าศร ี
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม. 4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาครั้งท่ี ๖7 

สพม.1 
 

49. นายธเนศ  เจรญิทรัพย ์ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ ม. 1 - 3       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาครั้งท่ี  ๖7 

สพม.1 
 
 

 ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ ม. 4 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาครั้งท่ี  ๖7 

สพม.1 
 

 ครูดีไม่มีอบายมุข สพม.1 
50. นางสาววิไลพรรณ   แก้วขันตี ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน่  
ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาครั้งที่ ๖7 

สพม.1 
 

 ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น   ม.4 -6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาครั้งท่ี ๖7 

สพม.1 
 

51. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน     
ม. 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาครั้งท่ี ๖7  

สพม.1 
 
 

 ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาครั้งท่ี ๖7  

สพม.1 
 

 ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4- 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาครั้งท่ี ๖7  

สพม.1  
 

 ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  
ม.4- 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาครัง้ที่ ๖7  

สพม.1 
 

 ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาครั้งท่ี ๖7 
 

สพม.1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
52. นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน 

กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการต์ูนแอนิเมช่ัน  
(2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สพม.1 

 ครูดีไม่มีอบายมุข  สพม.1 
53. นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบลูย ์ ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สพม.1 

54. นางสาวศิริทิพย์ ภมุเรศ ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชัน้ ม.๔ - ม.๖ 

สพม.1 

55. นายธวัชชัย ลุนศร ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.1 

56. นางสาวสภุาพร บุญช่วย ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.1 

57. นายโสภณ ขันธโสภา ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกม 
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ระดบัช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
 

สพม.1 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ 
 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายนพคุณ   เกตุค าขวา รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่งค าประพันธ์ ในหัวข้อ "ศิลปะ
มวยไทย" มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศลิปะมวยไทย   
ครั้งท่ี ๕ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาต ุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  
 

 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖               
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพฐ. 

 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประชันกลอนสด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ ครไูทยรักษ์ภาษา ครั้งท่ี ๙    
"รักษ์เพลงพ้ืนบ้าน สืบสานภาษาไทย" 

มหาวิทยาลยัราชภฏั   
สวนสุนันทา 

นายเจษฎา   ฉันท์เจริญวนิช 
 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่งค าประพันธ์ ในหัวข้อ "ศิลปะ
มวยไทย" มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศลิปะมวยไทย   
ครั้งท่ี ๕ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาต ุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  
 

 รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖              
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพฐ. 
 

 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประชันกลอนสด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ ครไูทยรักษ์ภาษา ครั้งท่ี ๙    
"รักษ์เพลงพ้ืนบ้าน สืบสานภาษาไทย" 

มหาวิทยาลยัราชภฏั   
สวนสุนันทา 

นางสาวกัลยาณี สุขสมปรารถนา 
 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage  
ประเภท WebEditor  ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพฐ. 

         รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวศุภดา สุทธา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
WebEditor  ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพฐ 



32 
 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวศุภดา สุทธา (ต่อ) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงวาสนา  สีเคลือบ 
 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวองอรฤทัย  บัวทอง 
 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖              
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขสวัสดิ ์
 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พืน้ท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า 
 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงนรศิรา ภูศรีโสม 
 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงวรศา  บุญวัฒนะกุล 
 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์    
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงกาญจนา  ขันติโคตร 
 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์     
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวกิรณา  เจรญิกิติวรากร รางวัลเหรียญเงิน กิจกรร  การแขง่ขันปริศนาสร้างสรรค์    
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวดวงพร  รอดชาวนา รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์    
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวพรรณทิพย์ แซ่อุ่ย รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
 

สพม.1 

เด็กหญิงวัชรินทร ์ สาคุณ รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 
 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงเอื้ออาทร ไปแดน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

เด็กหญิงพิชญ์ญา คล้ายพิทักษ์ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ  
สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

นายรุ้งตะวัน โทสุข รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ     
สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖0 

สพม.1 

เด็กหญิงมเหชเวอร์ร ี ทวีสุข รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กชายชาญยุทธ์ ยุทธพงษ ์ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดมิ) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กชายพฤฒินันท์  ฤกษ์สมบูรณ ์ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดมิ) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นายเมธิชัย เงินฮอม รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดมิ) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงเอื้ออาทร  ไปแดน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประชันกลอนสด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ ครไูทยรักษ์ภาษา ครั้งท่ี ๙    
"รักษ์เพลงพ้ืนบ้าน สืบสานภาษาไทย" 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั   
สวนสุนันทา 

นางสาวธนกาญจน์  ลิม่ปพิสุทธิ ์ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา 
-ประกวดสวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะ 
-แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 

วัดพระเชตพุนวิมลมังคราม 
 ราชวรมหาวิหาร นางสาวอรนภา  สมิานุรักษร ์

นางสาวชุติมน  ศรีมาลานนท์ 
นางสาวณิชกานต์  ฉิมใหม ่
นางสาวณัชชา  นิลจันทร ์
นางสาวภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า 
นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช 
นายกล้า  คงสาหร่าย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม (ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น) 
องค์กรมหาชน 

เด็กชายธนกฤต  ยุมไธสง 
นางสาวรัตติกาล  ขุนวิชัย แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมติิวฒันธรรม (ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย) 
องค์กรมหาชน 

นางสาวพันธ์พริกา  โพธิพล 
นางสาวเบญญฤทธ์ิ  นาคงาม 
นายณัฐพงศ์  ครุฑแก้ว 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายภัทรชัย  อุดมจันทร์ทึก เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
เด็กหญิงอรพรรณ  สุขะเลิศ 

นายปริญญ์ชนัฎฐ์  บุญชัยโย เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
นางสาวศุภดา  สุทธา 

เด็กหญิงอารยีา  ประสมจนดา รางวัลเหรียญทองกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

สพม.1 

นางสาวปรางค์ทิพย์  หันชะนา รางวัลเหรียญทองกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
นางสาวณัฐรดิา  ทรัพย์ประสงค ์
นางสาวสรญัธีรา  ประเสริฐพงษ์ 
นางสาวทานตะวัน  แสนกันยา 
นางสาวสุภวดี  เนตน ี
เด็กหญิงมเหชเวอร์รี  ทวีสุข เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 9    

(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
มูลนิธิรม่ฉัตร 
 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปราณีรัชตเ์ลิศ 

เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างแรงการ 
เด็กหญิงธิดาพร  บัวลาสาวงษ์ 
เด็กหญิงพณิชา  กลับศร ี
นางสาวมหัฑฒา  ฉันทนาสกลุ เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 9    

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
มูลนิธิรม่ฉัตร 
 นางสาวเบจมาภรณ์  ศรีเมืองแก่น 

นางสาวพิชญา  อรุณสุทธิพงษ ์
นางสาวธัญญา  เจริญนาม 
นายสิรวิชญ์  ไพรสนต ์
เด็กชายแสนยากร  ก้องกังวาร เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 10 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
มูลนิธิรม่ฉัตร 
 เด็กชายอธิป  จิตปัญญา 

เด็กชายจตุพล  นงนุช 
นายสิรวิชญ์  ไพรสนต ์ เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 10 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

มูลนิธิรม่ฉัตร 
 นายอาณัฐ  มงคลช่วง 

นายธนกร  เยาวภาพงศ ์
เด็กหญิงมเหชเวอร์รี  ทวีสุข เข้าร่วมการแข่งขัน พระพุทธศาสนา เพชรยอดมงกุฎ   ครั้งท่ี 13 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
มูลนิธิรม่ฉัตร 
 เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างแรงการ 

เด็กชายชัยอนันต์  นามบุญลือ 
เด็กชายแสนยากร  ก้องกังวาร 
เด็กชายกิตตศิักดิ์  เชื้อค า 
นายอานันท์  บุญทูล เข้าร่วมการแข่งขัน พระพุทธศาสนา เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 13 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
มูลนิธิรม่ฉัตร 
 นายปรีดา  พันธุร ี

นายอาณัฐ  มงคลช่วง 
นายธนกร  เยาวภาพงศ ์
นางสาวนภัสรา  รุ่งเจริญ 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิผักแว่น  
 

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปญัหา สุขศึกษาและพลศึกษาฯ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.๑ 

เด็กชายภุชงค์ อรรคฮาด  
 

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปญัหา สุขศึกษาและพลศึกษาฯ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.๑ 

นายธาดา ปลืม้จิต  
 

รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมแขง่ขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษาฯ งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.๑ 

นางสาวธนกาญจน์ ลิม่ปพิศุทธิ์  
 

รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมแขง่ขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษาฯ งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.๑ 

นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตรร์ะดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นายกล้า  คงสาหร่าย เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตรร์ะดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวณัชชา  นิลจันทร ์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงธันวาพร  อาจกลาง เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันซูโดก ุระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวศุภธิดา  สุนทรวิภาต เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. 4 – 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวนภัสรา  รุ่งเจริญ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวมหัฑฒา ฉันทนาสกุล รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

สพม.1 
 

นาบสิรวิชญ์  ไพรสนต ์ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงณิชากร  นาบุญเสริฐ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กชายดลุยฤทธิ์  เสือสุวรรณ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงมณีรตัน์  ไชยวงค ์ รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวปัทมาพร  เฉดจะโปะ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรณโชต ิ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงนันท์นภสั  แสงจันทร ์ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวปุณรัตน์  พรมสอน รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาวพนิตพิมพ์  อัฏฐปฏิพนธ ์

นายศศิศ  ทศนักข์ 
นางสาวกนกเนตร  สุระชาต ิ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  

(Science Show) ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗  ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาวญาดา  แชประเสริฐ 

นางสาวอภิชญา   กรรักษ์นุกลู 
นายปราณ     ปิยะชน รางวัลเหรียญทอง 

การประกวดวงดนตรสีตริง ระดบัช้ัน ม.4–ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นายณัฐเสฐ   โภคาพรภิวัฒน ์

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

การประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ ์ รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงกนกรดา    เปี่ยมใย รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขัน “การเขยีนภาพประเพณีไทย”  ม.๑ - ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวจันทกานต์ ไชยฤกษ์ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันวาดภาพ “ ศิลปส์ร้างสรรค์”  ม. ๔ – ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวชฎาพร   ชาญสินจริกุล รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม. ๔ – ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

นางสาวณัชชา     นิลจันทร ์ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม. ๔ – ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวเสาวลักษณ์  บันเทิง รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขนัวาดภาพลายเส้น ม. ๔ – ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 

เด็กหญิงขริชา   ภู่ศรีโสม เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ ระบายสี  ม. ๑ - ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงอทิตยา  แสงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

สพม.1 
 

นางสาวสลิลทิพย ์ สุขุมาลพันธ ์ เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

สพม.1 
 

เด็กหญิงพรชญารัฏ  บัวชัย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเลา่นิทาน (Story Telling)  
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาววริศรา  สุทธานินทร ์
 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นางสาวรักตะวัน  พวงศรี 
 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กชายกิตตศิักดิ ์ เชื้อค า รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 เด็กหญิงณัฐธยาน ์ ช้างแรงการ 

เด็กหญิงณัฐสดุา  สุนทรา 
เด็กชายธนิศร  ครองยุต ิ
เด็กหญิงวนัสนันท ์ กันเดช 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวณัฐฏณิชา  เสมบุญหล่อ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

สพม.1 
 นางสาวณัฐณิชา  ค้าเจรญิ 

นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด 
นายรัชพงษ ์ โสภณานนท์ 
นายสุภนยั  เพียซ้าย 
นางสาวกฤติมา  แก้วอาษา เกียรติบตัรนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพูด

เพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาวนัฎฐาภรณ ์ ปะเมโท 

นางสาวประกายวรรณ  อุปสาร รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นายธาดา  ปลื้มจิต รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นายปนัฐ  ระงับภัย 

นางสาวพัชรินทร ์ มั่งมาลยั 
นางสาวมธุรดา  แสงจันทร์คุ้ม 
นางสาววิยะดา  ถือทอง 
นางสาวชนาพร  ราชกิจ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4 - ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นายชยางกูร  วารินทร์ใหล 

นางสาวธนาภา  ทองค าดี 
นายศิรชัช  สุจริต 
นางสาวศุภนุช  นิลใบ 
นางสาวพัชรี  ผดุงสุขสิร รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน  

ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาววัชรีพร  พิมเสน 

นายศศิศ  ทศนักข์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน     ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด์) ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงกิตติญาพร  มาตร์วังแสง เกียรติบตัรนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูด     
เพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 เด็กหญิงพงษ์รดา  เรืองวงศ์โรจน ์

นายณัฐพงษ ์ ไชยบอน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูด เพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 นางสาววาสิตา  เสาวภา 

นายวีรภัทร ชมชิดนุช รางวัลชมเชย การแข่งขัน Multi – Skill  โรงเรียนมัธยมวดัสิงห ์
เด็กหญิงอทิตยา  แสงเพชร รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 

(Impromptu Speech) ระดับ ม.ต้น 
 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

นางสาวสลิลทิพย ์ สุขุมาลพันธ ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
(Impromptu Speech) ระดับ ม.ปลาย 
 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายจิตรกร โชติชื่น รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

สพม.1 
 

เด็กชายพีรสุทธ์ิ โหนแหยม รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กชายภูเบศ คล้ายจินดา รางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการต์ูนแอนิเมช่ัน (2D Animation)  
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กชายวัชรพล สุขร าม ิ รางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการต์ูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉลยภาพ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ระดบัช้ัน ม.๑ - ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงอริษา บญุมาก รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกม 
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ระดบัช้ัน ม.๑ - ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงกิตติญาพร มาตร์วังแส รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กหญิงวริศรา สืบเมืองซ้าย รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กชายภุชงค์ อรรคฮาด รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

เด็กชายศิรเิทพ เที่ยงน่วม รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

สพม.1 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายปริญญ์ชนัฏฐ์ บุญชัยโย ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นายเลอสันต์ บัวบาน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นายกฤตณัฐ ศรีนอง ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
 

นายภูมภิัทร ศาลาลิเลก ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สพม.1 
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2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ม. 1 – ม. 6 ปีการศึกษา 2560  
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 
 
 
 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

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

เกรดเฉลี่ย

ระดับชั้น

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 
คณิตศาสตร์ 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 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 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 2.89 

บทท่ี 2 
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรยีน 
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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 
คณิตศาสตร์ 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 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 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 2.78 
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เกรดเฉลี่ย

ระดับชั้น
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O – NET)  ปีการศึกษา 2560 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    
 

สาระวชิา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย (ปี 59) คะแนนเฉลี่ย (ปี 60) 
คณิตศาสตร ์ 321 25.96 25.14 
ภาษาไทย 321 46.02 48.07 
วิทยาศาสตร ์ 321 33.74 32.06 
ภาษาต่างประเทศ 321 33.56 31.36 
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

25.96

46.02
33.74 33.56

25.14

48.07

32.06 31.36

ผลการเปรียบเทียบคะแนน O-Net
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปี 59 ปี 60
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

สาระวชิา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย (ปี 59) คะแนนเฉลี่ย (ปี 60) 

คณิตศาสตร ์ 180 24.88 22.11 
ภาษาไทย 180 55.65 49.29 
วิทยาศาสตร ์ 180 31.43 26.90 
สังคมศึกษา ฯ 180 35.90 33.74 
ภาษาต่างประเทศ 180 28.45 27.46 
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา
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31.43
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28.45
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49.29

26.9
33.74

27.46

ผลการเปรียบเทียบคะแนน O-Net
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปี 59 ปี 60
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2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อสอบกลางของ สพฐ. 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

สาระวชิา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คณิตศาสตร ์ 318 30.16 84 0 
ภาษาไทย 318 43.78 84 0 
วิทยาศาสตร ์ 318 34.57 69 0 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 318 41.48 82 0 
ภาษาต่างประเทศ 318 29.99 94 0 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

สาระวชิา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนน
ต่ าสุด 

คณิตศาสตร ์ 358 25.13 75 0 
ภาษาไทย 358 48.94 85 0 
วิทยาศาสตร ์ 358 36.94 71 0 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 358 36.46 75 0 
ภาษาต่างประเทศ 358 27.19 88.5 0 
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2.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทัง้หมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)์ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 318 291 24 3 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 358 281 63 14 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 347 231 84 32 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 180 153 20 7 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 182 149 17 16 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 184 154 26 4 - 

รวม 1,569 1,259 234 76 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 80.24 14.91 4.84 - 
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2.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 318 268 36 14 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 358 289 58 11 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 347 266 58 23 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 180 161 14 5 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 182 160 16 6 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 184 157 15 12 - 

รวม 1,569 1,301 197 71 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 82.92 12.56 4.52 - 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (คิดเป็นร้อยละ)
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2.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

ผ่าน ไม่ผ่าน
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (คิดเป็นร้อยละ)

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 318 318 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 358 35๒ ๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 347 3๓๗ ๑๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 180 180 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 182 182 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 184 184 - 

รวม 1,569 1,5๕๓ ๑๖ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 ๙๘.๙๘ ๐.๑๒ 
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2.7 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 1,569 1,569 100.00 - - 

๒) ด้านความสามารถในการคดิ 1,569 1,569 100.00 - - 

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปญัหา 1,569 1,569 100.00 - - 

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1,569 1,569 100.00 - - 

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1,569 1,569 100.00 - - 
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บทท่ี 3 
สารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 
 

๓.๑  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
        โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั ๒ จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
พุทธศักราช ๒๕๕๑  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ชั้น รหัสวิชา/ชือ่วิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 
ม.๑ ภาษาไทย๑ (ท๒๑๑๐๑) ๑.๕  

ภาษาไทย๒ (ท๒๑๑๐๒) ๑.๕  
นิทานพ้ืนบ้าน(ท๒๐๒๐๑)  ๑.๐ 
วรรณกรรมส าหรับเด็ก (ท๒๐๒๑๑)   ๑.๐ 

ม.๒ 
 

ภาษาไทย๓ (ท๒๒๑๐๑) ๑.๕  
ภาษาไทย๔ (ท๒๒๑๐๒) ๑.๕  
วรรณกรรมส าหรับเด็ก (ท๒๐๒๑๑)  ๑.๐ 
การสื่อสารและการน าเสนอ (I๒๐๒๐๒)  ๑.๐ 

ม.๓ ภาษาไทย๕ (ท๒๓๑๐๑) ๑.๕  
ภาษาไทย๖ (ทท๒๓๑๐๒) ๑.๕  

ม.๔ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ (ท๓๑๑๐๑)  ๑.๕  
ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ (ท๓๑๑๐๒) ๑.๕  
การรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ท๓๑๒๐๓)  ๑.๐ 
การส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ท๓๑๒๐๔)   ๑.๐ 

ม.๕ ภาษาไทยพ้ืนฐาน๓ (ท๓๒๑๐๑) ๑.๐  
ภาษาไทยพ้ืนฐาน๔ (ท๓๒๑๐๒) ๑.๐  
ประวัติวรรณคดี ๑ (ท๓๐๒๑๔)  ๑.๐ 
ประวัติวรรณคดี ๒ (ท๓๒๒๐๙)  ๑.๐ 

ม.๖ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ (ท๓๓๑๐๑)  ๑.๐  
ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ (ท๓๓๑๐๒) ๑.๐  
หลักภาษาไทย (ท๓๐๒๐๕)   ๑.๐ 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (ท๓๐๒๑๓)  ๑.๐ 
ภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อ (ท๓๐๒๐๖)   ๑.๐ 
อ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ท๓๐๒๑๕)  ๑.๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

  

ชั้น รหัสวิชา/ชือ่วิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 
ม.1 ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1    1.5  

ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2    1.5  
ค21201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1   1.๐ 
ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  1.๐ 

ม.2 
 

ค22101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3    1.5  
ค22102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4   1.5  
ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3   1.๐ 
ค22202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  1.๐ 

ม.3 ค23101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5    1.5  
ค23102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6    1.5  
ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  1.๐ 
ค23202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  1.๐ 

ม.4 
 

ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1    1.๐  
ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2    1.๐  
ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1   2.๐ 
ค31202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  2.๐ 

ม.5 ค32101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3    1.๐  
ค32102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4   1.๐  
ค32201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3   2.๐ 
ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  2.๐ 

ม.6 ค33101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5    1.๐  
ค33102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6    1.๐  
ค33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  2.๐ 
ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  2.๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้น รหัสวิชา/ชือ่วิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

ม.1 ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5  
ส21103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5  
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 

ม.2 
 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5  
ส22105 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5  
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3  0.5 

ม.3 ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0  
ส23103 พระพุทธศาสนา  0.5  
ส23105 ประวตัิศาสตร์ 5 0.5  
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5  0.5 
ส23281 อาเซียนศึกษา 1  0.5 

ม.4 
 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0  
ส31103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5  
ส31204 โลกและภัยพิบัติ   1.0 

ม.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0  
ส32103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5  
ส32205 กฎหมายน่ารู้  1.0  
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 

ม.6 ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0  
ส33201 ศาสนา 5 0.5  
ส33103 ประวตัิศาสตร์ 5 0.5  
ส30265 เหตุการณป์ัจจุบัน   1.0 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3  0.5 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ชั้น รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พื้นฐาน เพิ่มเติม 
ม.1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5  

ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5  
ว20210 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  1.0 
ว20212 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์  1.0 
ว20209 วิทยาศาสตร์กับความงาม  1.0 
ว20214 ชีววิทยาเบื้องต้น  1.0 

ม.2 
 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5  
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5  
ว20215 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน ์  1.0 
ว20211 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  1.0 
ว20203 โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1  1.0 
ว20216 ทฤษฎีความรู้ธรรมชาตแิละการสืบเสาะฯ  1.0 

ม.3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5  
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5  
SC23101 Science V 1.5  
SC23102 Science VI 1.5  
ว20206 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร ์  1.0 
SC20206 Science Project  1.0 
SC20211 Earth Science  1.0 
ว20208 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม  1.0 

ม.4 
 

ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.5  
ว30201 ฟิสิกส์ 1  2.0 
ว30102 เคมีพื้นฐาน 1.5  
ว30221 เคมี 1  1.5 
ว30103 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5  
ว30103 ชีววิทยา 1  1.5 
ว30104 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1.5  
ว30110 ดวงดาวและโลกของเรา 1.5  
ว30107 สารและสมบัติของสาร 1.0  
ว30227 เทคนิคปฏิบัติการเคม ี  1.0 
ว30247 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา  1.0 
ว30207 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส ์  1.0 
I30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้  1.0 
ว30248 จุลชีววิทยาเบื้องต้น  0.5 
I30202  การสื่อสารและการน าเสนอ  1.0 

ม.5 
 
 

ว30105 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 1.0  
ว30106 พลังงาน 1.0  
ว30202 ฟิสิกส์ 2  2.0 
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ชั้น รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พื้นฐาน เพิ่มเติม 
ม.5 
(ต่อ) 

 

ว30203 ฟิสิกส์ 3  2.0 
ว30222 เคมี 2  1.5 
ว30223 เคมี 3  1.5 
ว30242 ชีววิทยา 2  1.5 
ว30103 ชีววิทยา 1  1.5 
ว30249 พันธุศาสตร์น่ารู ้  0.5 
ว30291 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน้  1.0 
ว30284 อาหารและยาในชีวิตประจ าวัน  0.5 
ว30292 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1  1.0 

ม.6 ว30108 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 1.0  
ว30109 พันธุกรรมและสิ่งแวดลอ้ม 1.0  
ว33219 ฟิสิกส์เสริมประสบการณ์ 1 (EIS)  2.0 
ว33220 ฟิสิกส์เสริมประสบการณ์ 2 (EIS)  2.0 
ว33201 ฟิสิกส์ 5  2.0 
ว33202 ฟิสิกส์ 6  2.0 
ว30204 ฟิสิกส์ 4  2.0 
ว30205 ฟิสิกส์ 5  2.0 
ว33229 เคมีเสริมประสบการณ ์1 (EIS)  1.5 
ว33230 เคมีเสริมประสบการณ ์2 (EIS)  1.5 
ว33221 เคมี 5  1.5 
ว33222 เคมี 6  1.5 
ว30224 เคมี 4  1.5 
ว30225 เคมี 5  1.5 
ว33249 ชีววิทยาเสริมประสบการณ์ 1 (EIS)  1.5 
ว33250 ชีววิทยาเสริมประสบการณ์ 2 (EIS)  1.5 
ว33241 ชีววิทยา 5  1.5 
ว33242 ชีววิทยา 6  1.5 
ว30244 ชีววิทยา 4  1.5 
ว30245 ชีววิทยา 5  1.5 
ว30271 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 1  1.5 
ว30272 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 2  1.5 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ชั้น รหัสวิชา/ชือ่วิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 
ม.1 อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 1.5  

อ2110๒ ภาษาอังกฤษ ๒  1.0 
Japanese สนทนาภาษาญี่ปุ่น  - 
English    Conversation  - 
Chinese   Conversation  - 

ม.2 
 

 

อ22101  ภาษาอังกฤษ 3 1.5  
อ22102  ภาษาอังกฤษ 4 1.5  
E22101  English 3 1.5  
E22102  English ๔ 1.5  
อ๒๐๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  - 
Chinese   Conversation  - 

ม.3 อ23101  ภาษาอังกฤษ 5 1.5  
อ23102  ภาษาอังกฤษ 6 1.5  
Chinese   Conversation   - 
จ๒๓๒๐๕  ภาษาจีนเบื้องต้น ๔  ๑.0 
จ๒๓๒๐๖  ภาษาจีนเบื้องต้น ๕  ๑.0 
ญ๒๓๒๐๕  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๔  ๑.0 
ญ๒๓๒๐๖  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๕  ๑.0 
EN23101 English 5  ๑.0 
EN23102 English 6  ๑.0 
อ๒๓๒๐๕   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๔  ๑.0 
อ๒๓๒๐๖   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๕  ๑.0 

ม.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ31101  ภาษาอังกฤษ 1 1.0  
อ31102  ภาษาอังกฤษ 2 1.0  
อ312๐๕  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑  1.0 
อ312๐๖  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒   1.0 
อ๓๐๒๑๓  การพูดในท่ีสาธารณะ ๑  ๑.0 
อ3121๔  การพูดในท่ีสาธารณะ ๒  ๑.0 
IS30201  การสื่อสารและการน าเสนอ ๑  ๐.๕ 
IS30202  การสื่อสารและการน าเสนอ ๒  ๐.๕ 
Japanese   Conversation 1  - 
Japanese   Conversation 2  - 
Chinese     Conversation 1  - 
Chinese     Conversation 2  - 
จ๓๑๒๐๑    ภาษาจีน ๑  3.0 
จ๓๑๒๐๒    ภาษาจีน ๒  3.0 
ญ๓๑๒๐๑    ภาษาญี่ปุ่น ๑   3.0 
ญ๓๑๒๐๒    ภาษาญี่ปุ่น ๒  3.0 
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ชั้น รหัสวิชา/ชือ่วิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 
ม.4 
(ต่อ) 

English       Conversation 1  - 
English       Conversation 2  - 

ม.5 อ32101      ภาษาอังกฤษ 3  1.0  
อ32102      ภาษาอังกฤษ 4 1.0  
อ30201      ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  1.0 
อ30202      ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒   1.0 
Japanese     Conversation 1  - 
Japanese     Conversation 2  - 
อ30215      ภาษาอังกฤษจากเพลง 1  1.0 
อ30216      ภาษาอังกฤษจากเพลง 2  1.0 
จ32201      ภาษาจีน 3  ๓.0 
จ32202      ภาษาจีน 4  ๓.0 
ฝ3220๑      ภาษาฝรั่งเศส ๓  2.0 
ฝ3220๒      ภาษาฝรั่งเศส ๔  2.0 
French         Conversation 1  - 
French         Conversation 2  - 
อ32203      สนทนาภาษาอังกฤษ 1  0.5 
อ32204      สนทนาภาษาอังกฤษ 2  0.5 
E32101        English 3 1.0  
E32102        English 4 1.0  
Chinese       Conversation 1  - 
Chinese       Conversation 2  - 
French        Conversation 1  - 
French        Conversation 2  - 
ญ30202     ภาษาญี่ปุ่นเบื้องตน้ 1  1.0 
ญ30203     ภาษาญี่ปุ่นเบื้องตน้ 2  1.0 
ญ32201     ภาษาญี่ปุ่น 3  ๓.0 
ญ32202     ภาษาญี่ปุ่น 4  ๓.0 

ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ33101      ภาษาอังกฤษ 5 1.0  
อ33102      ภาษาอังกฤษ 6 1.0  
อ30209      ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1   1.0 
อ30210      ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2  1.0 
อ30211      ภาษาอังกฤษเพื่อภาษาและวัฒนธรรม 1   1.0 
อ30212      ภาษาอังกฤษเพื่อภาษาและวัฒนธรรม 2  1.0 
English         Conversation 1  - 
English         Conversation 2  - 
EN33101      English 5 1.0  
EN33102      English 6 1.0  
Chinese       Conversation 1  - 
Chinese       Conversation 2  - 
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ชั้น รหัสวิชา/ชือ่วิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 
   ม.6 

(ต่อ) 
 

จ33๑๐1       ภาษาจีน 5  3.0 
จ33๑๐2       ภาษาจีน 6  3.0 
ฝ33201       ภาษาฝรั่งเศส 5  3.0 
ฝ33202       ภาษาฝรั่งเศส 6  3.0 
ญ33201      ภาษาญี่ปุ่น 5  3.0 
ญ33202      ภาษาญี่ปุ่น 6  3.0 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 

ชั้น รหัสวิชา/ชือ่วิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 
ม.1 พ๒๑๑๐๑       สุขศึกษา๑ ๐.๕  

พ๒๑๑๐๒       พลศึกษา ๑ ๐.๕  
พ๒๑๑๐๓       สุขศึกษา๒ ๐.๕  
พ๒๑๑๐๔       พลศึกษา ๒ ๐.๕  

ม.2 
 

พ๒๒๑๐๑       สุขศึกษา ๓ ๐.๕  
พ๒๒๑๐๒       พลศึกษา๓ ๐.๕  
พ๒๒๑๐๓       สุขศึกษา๔ ๐.๕  
พ๒๒๑๐๔       พลศึกษา๔ ๐.๕  

ม.3 พ๒๓๑๐๑       สุขศึกษา๕ ๐.๕  
พ๒๓๑๐๒       พลศึกษา ๕ ๐.๕  
พ๒๐๒๐๘       พลศึกษา (กรีฑา)  ๑.๐ 
พ๒๓๑๐๓       สุขศึกษา๖ ๐.๕  
พ๒๓๑๐๔       พลศึกษา ๖ ๐.๕  
พ๒๐๒๑๓       พลศึกษา (ปิงปอง)  ๑.๐ 

ม.4 
 

พ๓๑๑๐๑       สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๐.๕  
พ๓๐๒๑๗       พลศึกษา (วอลเลย่์บอล)  ๐.๕ 
พ๓๑๑๐๒       สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๐.๕  
พ๓๐๒๐๗       พลศึกษา (แบดมินตัน)  ๐.๕ 

ม.5 พ๓๒๑๐๑       สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕  
พ๓๐๒๐๑       พลศึกษา  ๑.๐ 
พ๓๒๑๐๒       สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕  

ม.6 พ๓๓๒๐๑       สุขศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ๐.๕  
 พ๓๐๒๐๒       พลศึกษา  ๐.๕ 
 พ๓๓๒๐๒       พลศึกษา (ฟุตซอล) ๐.๕  
 พ๓๓๒๐๓       สุขศึกษา (เพิ่มเตมิ)  ๐.๕ 
 พ๓๓๒๐๔       พลศึกษา (มวยไทย)  ๐.๕ 
 พ๓๐๒๑๖       พลศึกษา (ตะกรอ้)  ๐.๕ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ชั้น รหัสวิชา/ชือ่วิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 
ม.1 ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0  

ง20285 งานประดิษฐ์ 1.0  
ง21102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1 1.0  
ง20101 โปรแกรมประมวลค า  1.0 
ง20102 โปรแกรมตารางท างาน  1.0 

ม.2 
 

ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0  
ง20231 การปลูกไม้ประดับ  1.0 
ง20244 การบริการการท่องเที่ยว  1.0 
ง22102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 1.0  
ง20103 โปรแกรมน าเสนอข้อมลู  1.0 
ง20104 โปรแกรมกราฟิก  1.0 

ม.3 ง23101 การงานอาชีพ 5 1.0  
ง23103 การงานอาชีพ 6 0.5  
ง23102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3 1.0  
ง20105 โปรแกรมกราฟิกและการออกแบบ  1.0 
ง20106 เขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML  1.0 

ม.4 
 

ง30101 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1  1.0 
ง30102 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  1.0 
ง30301 คอมพิวเตอร์กราฟิก  1.0 
ง30302 การน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  1.0 
ง31109 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 1.0  
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5  
ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5  

ม.5 ง32101 เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 0.5  
ง32102 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 0.5  
ง30242 บัญชีเบื้องต้น  1.0 

ม.6 ง30105 การสร้างงานน าเสนอ  1.0 
ง30106 คณติศาสตรค์อมพิวเตอร์  1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 3 0.5  
ง33102 การงานอาชีพ 4 0.5  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ชั้น รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

พื้นฐาน เพิ่มเติม 
ม.1 ศ21101     วิชาศิลปะ 1  1.0  

ศ21102     วิชาศิลปะ 2  1.0  
ม.2 

 
ศ๒๒๑๐๑     วิชาศิลปะ ๓  1.0  
ศ2๒102     วิชาศิลปะ ๔  1.0  

  ม.3 ศ23101     วิชาศิลปะ ๕  1.0  
ศ2310๒     วิชาศิลปะ ๖  1.0  
ศ20233     ปฏิบัติเมโลเดีย่น ๑   1.0 
ศ๒๐๒๕๕     ช่างแต่งกายนักแสดง   1.0 
ศ๒๐๒๔๙       ช่างแต่งหน้า - ผมและร่างกายเพื่อการปลอมแปลง     1.0 
ศ๒๐๒๒๐     ปฏิบัติขลุ่ยไทย 1   1.0 

   ม.4 
 

ศ31101     วิชาศิลปะ 1   0.5  
ศ31102     วิชาศิลปะ 2   0.5  
IS30202      การสื่อสารและการน าเสนอ  1.0 

ม.5 ศ33101     วิชาศิลปะ 3   0.5  
ศ33102     วิชาศิลปะ 4   0.5  

ม.6 ศ33101     วิชาศิลปะ 5   0.5  
ศ33102     วิชาศิลปะ 6   0.5  
ศ๓๐๒๔๒     นาฏศิลป์สรา้งสรรค์ ๑   1.0 
ศ30240     ขับร้องประสานเสียง 2   1.0 
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๓.๒ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. ห้องสมุดมีขนาด  ๔๓๒ ตารางเมตร   จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๙,๐๕๘ เล่ม  

 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ barcode 
               จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๓๖๙  คน/วัน 
          คิดเป็นร้อยละ  2๒.๙๒  ของนักเรียนทั้งหมด 
 
  ๒. ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน  ๙  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๔  ห้อง   
    ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน  ๔  ห้อง 
              หอ้งศูนย์ปฏิบัติการเรียนศิลปะและดนตรี    จ านวน  ๔  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคหกรรม          จ านวน  ๓  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา                      จ านวน  ๔  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการงานช่างอุตสาหกรรม    จ านวน  ๑  ห้อง 
 ห้องจริยธรรม          จ านวน  ๑  ห้อง 
              ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์      จ านวน  ๑  ห้อง 
              ห้องงานอนามัยโรงเรียน   จ านวน  ๑  ห้อง 
 ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษา   จ านวน  ๑  ห้อง 
 

๓.  คอมพิวเตอร์          จ านวน ๒๗๕  เครือ่ง 
               ใช้เพื่อการเรียนการสอน                            ๑๘๐  เครื่อง 
               ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต                        ๔๕  เครื่อง 

    จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 888 คน/ วัน      
คิดเป็นร้อยละ 54.30 ของนักเรียนทั้งหมด 

     ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ                        ๕๐  เครื่อง 
 

๔. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/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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๕. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๑. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ กรุงเทพ  1 
2. ศูนย์ศิลปะ“หอศิลป์กรุงเทพมหานคร” 1 
3. พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ๑ 
4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๑ 
5. การศึกษาประสบการณ์วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 (National Science and Technology Fair 
2017) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม-แพ็ค (Hall 2-8)
เมืองทองธานี 

๑ 

6. ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ SMP ๑ 
7. ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ  ๑ 
8. ถนนสายไม้ 1 
9. เมืองโบราณ 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 พระลานพระราชวัง
ดุสิต  

1 

๒๐. ห้องสมุดประชาชน ๑ 
๒๑. วัดเวตวันธรรมมาวาส (เซิงหวาย) ๑ 
๒๒. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑ 

๒๓. สนามหลวง (งานพระเมรุมาศ) ๑ 
๒๔. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  

๑ 

๒๕. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑ 
๒๖. ศูนย์สาธารณะสุข เขต ๓ บางซื่อ, โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑ 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๒๗. ศึกษาภัณฑ์พานิช ถนนราชด าเนิน ๑ 
๒๘. สนามกีฬาประชานิเวศน์ / ลานกีฬาเขตบางซื่อ ๑ 
๒๙. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ๑ 
๓๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ ๑ 

  
   ๖. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
 นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  ๖.๑ ชื่อ-สกุล  อาจารย์พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์    

 ให้ความรู้เรื่อง วิธีการต่อค าศัพท์ภาษาไทย(ค าคม) 
     ๖.๒ ชื่อ-สกุล  นายสมชัย  ดุรงค์ภินนท์   

 ให้ความรู้เรื่อง รายวิชาฟิสิกส์ 
                       ๖.๓ ชื่อ-สกุล  ครูศรัณย์ ปินเวหา  ให้ความรู้เรื่อง  

- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
- ชีววิทยาเบื้องต้น 
- วิทยาศาสตร์กับความงาม 
- พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 
- ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
- ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์  

   ๖.๔ ชื่อ-สกุล   วิทยากร ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ 
ให้ความรู้เรื่อง การท านา ปัญหาต่าง ๆ ของการท านา ชนิดพันธุ์ข้าว และ
องค์ความรู้ต่าง ๆ  

       ๖.๕ ชื่อ-สกุล  นางสาวนิตยา  บุญหนัก  นักจิตวิทยา (ศูนย์สาธารณสุข 3 บางซื่อ) 
    ให้ความรู้เรื่อง   - ความรู้เรื่องสารเสพติด 

 - รักปลอดภัยในวัยเรียน 
๖.๖ ชื่อ-สกุล  ทญ.วิลาสินี  เสริมศรีสุวรรณ (ศูนย์สาธารณสุข 3 บางซื่อ) 
                       ให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขศึกษา การดูแลสุขภาพช่องปาก 

  ๖.๗ ชื่อ-สกุล  น.ส.อัชชยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา เภสัชกรช านาญการ  
(ศูนย์สาธารณสุข 3 บางซื่อ) 

    ให้ความรู้เรื่องยา 
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๔.๑  การบริหารและการจัดการ 
     โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่   
กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารวิชาการ ส านักผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

       โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนเสนวิทยาลัย 2 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก          

บนพื้นฐานความเป็นไทย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บทท่ี 4 
สารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารฯ คณะกรรมการกลุ่มบริหารฯ คณะกรรมการกลุ่มบริหารฯ คณะกรรมการกลุ่มบริหารฯ 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 งานส านักงาน กลุ่มบริหารฯ  
 งานหลกัสูตรและการจัดการเรยีนรู ้
 งานกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
 งานวัดและประเมินผล 
 งานนิเทศภายใน 
 งานแนะแนว 
 งานนโยบายและแผน 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 งานสารสนเทศ 
 งานวิจยัและพัฒนา 
 

 งานส านักงานกลุ่มบรหิารฯ 
 งานบุคลากร 
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยและ
ปกครองนักเรียน 
 งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
 งานคณะกรรมการนักเรียน 
 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
 งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและอบายมุข 
 งานธนาคารโรงเรียน  

 งานส านักงานกลุ่มบรหิารฯ  
 งานอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค 
 งานโภชนาการ 
 งานอนามัยโรงเรียน  
 งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 งานเวรยาม รักษา 
      ความปลอดภยั 
 งานประชาสัมพันธ ์
 งานสัมพันธ์ชุมชน 
 งานยานพาหนะ  
 งานศูนย์เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 

 งานส านักงาน 
     กลุ่มบรหิารฯ  
 งานงบประมาณ การเงิน 
      และบัญชี    
 งานพัสดุและสินทรัพย ์
 งานควบคุมภายใน 
 งานธุรการ 
 ส านักงานผู้อ านวยการ 
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พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีศักยภาพเป็น

พลโลก 
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มสีัมมาคารวะ มีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นคนไทย ด ารงชีวิตโดยใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรของโรงเรียนให้ปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาและส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
เป้าหมาย (Goals) 
๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีสมรรถนะความ

เป็นพลโลก 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การท างาน อย่างเป็นระบบ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
3. นักเรียนมีวินัย มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความ

เป็นไทย รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการ มีสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเพียงพอ บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. โรงเรียนมีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ 
7. โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ลูกราชนันทาจารย์ มีสัมมาคารวะ 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา แหล่งสร้างคนดี ศรีบางซื่อ  
 

๔.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
๒. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการแสวงหาความรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง 
๓. พัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อความคิดด้วยการพูด การเขียน การอ่าน 
มากขึ้น 
๔. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถตั้งค าถาม สรุปความรู้ ประสบการณ์อย่างเป็น 
ระบบ 
๕. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๔.๔ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓  การปลูกฝังจิตส านึกการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 
                พลโลก 
กลยุทธ์ที่ ๔  การให้บริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

 
๔.๕ การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาที่/ตวับ่งชี้
ที ่

๑. โครงการพฒันาห้อง
ศูนย์การเรยีนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ และ
พัฒนารูปแบบการสอนต่างๆ 
๒. เพื่อส่งสริมให้ผู้เรียนได้ใชแ้หล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและถกู
วิธ ี
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสื่อทีไ่ด้
เรียนมีสื่อที่ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย 
๔. ส่งเสริมให้ห้องศูนย์การเรียนรู้
เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการผู้เรียน 

ผลผลิต(Outputs) 
    - ครูและนักเรียนมีสื่ออุปกรณ์
เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ(์Outcome) 
   - ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีพฒันาการสอนที่ดีขึ้น 
   - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาภาษาไทยที่ดีขึ้น 

๗๐,๐๐๐ 
(เงินงบ ๒,๕6๐) 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑ , 
๑๑.๓ 

๒. โครงการยอ้นวิถี
วรรณคดีไทย 

๑. เพื่อเป็นอนุรักษ์วรรณคดีไทย 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติและวิถีชวีิตของคนใน
สังคมไทยจากวรรณคดีที่ก าลังศึกษา 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าความเป็นไทย 

ผลผลิต(Outputs) 
  - นักเรียนแสดงความสามารถดา้น
ภาษาไทย เช่น แต่งค าประพันธ์ 
และอ่านร้อยกรอง 
  - นักเรียนเกิดความตระหนักและ
เห็นคุณค่าในวรรณคดีอันเป็นสมบัติ
ของชาต ิ
ผลลัพธ(์Outcome) 
  - ได้นักเรียนที่รักวรรณคดีไทย 
  - ได้นักเรียนที่รักษ์ความเป็นไทย 

๓๔,๙๐๐ 
(หมายเหตุ 
เก็บจาก

นักเรียนเพิ่ม
ยอด 

๑๖,๘๐๐) 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๑๐, 
๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๓, 
๑๐.๔, ๑๓.๑, 
๑๓.๒ 

๔. โครงการรักษ์
ภาษาไทย 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติ
ความเป็นมา และผลงานของพระศรี
สุนทรโวหาร 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถด้านทักษะภาษาไทยที่
หลากหลายตามความถนัด 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนแสดงความสามารถดา้น
ภาษาไทย เช่น อ่านร้อยกรอง     
คัดลายมือ แต่งค าประพันธ์ และ
สื่อสารด้วยการอา่น การเขียนได้
อย่างถกูต้อง 

๒๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๑๐, 
๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๓, 
๑๐.๔, ๑๓.๑, 
๑๓.๒ 



66 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๔. โครงการรักษ์
ภาษาไทย(ต่อ) 

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้ห็น
คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์
ภาษาไทย 

 ผลผลิต(Outputs) 
  - นักเรียนเกดิความตระหนักและ
เห็นคุณคา่ในภาษาไทยอันเป็น
สมบัติของชาต ิ
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - ได้นักเรียนที่มคีวามสามารถ
ด้านการแต่งค าประพันธ์ การคดั
ลายมือและดา้นการอ่านท านอง
เสนาะ 
 - ได้นักเรียนที่มีใจรักในภาษาไทย 

  

๕. พัฒนา
ความสามารถการอ่าน 
- เขียน 
ภาษาไทย 

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ให้อ่านออกได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
อ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง 
 -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ที่อ่านออกได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ที่เขียนไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูร 

๓,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๑๐, 
๑๓     
ตัวบ่งช้ี ๑๐.๓, 
๑๐.๔, ๑๓.๑, 
๑๓.๒ 

๖. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑. เพื่อให้ครูมคีวามมุ่งมั่นและ
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
นักเรียน 
๒. เพื่อให้ครูแสวงหาความรูแ้ละ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า
รับฟังความคิดเห็นและยอมรับ
ความเปลีย่นแปลง   
๓. เพื่อให้มีจ านวนครูและ
บุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
๔. เพื่อให้ครูมผีลงานวิจยั 
โครงงาน หรือเป็นวิทยากรให้
ความรู ้
๕. เพื่อให้ครสูามารถใช้
เทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยทุกคนไดร้ับ
การพัฒนา ร้อยละ ๘๐ 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - ครูและบุคลากรโรงเรยีน
ราชนันทาจารย์ สามเสน
วิทยาลัย 
 - ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิชา 
งานท่ีรับผิดชอบและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๓,๐๐๐ มาตรฐานที ่๗         
ตัวบ่งช้ี ๗.๗ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ตวับ่งชีท้ี ่

1. โครงการส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 1.1 กิจกรรม ส่งเสริม
ทักษะคณิตศาสตร ์
 
 
 
 
1.2 การจัดการเรยีนรู้
รายวิชาคณติศาสตรส์ู่
มาตรฐานสากล 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคดิ การท างาน
อย่างเป็นระบบ รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วม
การแข่งขันคณิตคดิเร็วได ้
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
คล่องแคล่วและรวดเร็ว 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาแบบเรยีนคณติศาสตร์
แบบภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดค านวณได้เร็วขึ้น 
3. เพี่อส่งเสริมใหผู้้เรียนใช้
ทักษะและสามารถน า
ประสบการณ์ไปใช้ในการคิด
ค านวณ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
คล่องแคล่วและรวดเร็ว 

ผลผลิต(Outputs) 
  - นักเรียนมีทักษะการคดิการ
ค านวณที่รวดเร็วและถูกต้อง 

                - นักเรียนมีกระบวนการ
ความคิดรวบยอดในการคดิ
ค านวณในเวลาจ ากัด 
ผลลัพธ(์Outcome) 
  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี   
1 – 6 
ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนมีทักษะการคดิการ
ค านวณที่รวดเร็วและถูกต้อง 

                - นักเรียนมีกระบวนการ
ความคิดรวบยอดในการคดิ
ค านวณในเวลาจ ากัด 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี   
1 - 6 

 

21,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,100 

มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 - 1.2 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 – 3       
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 - 1.2  
ข้อที่ 1 และ 3 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวบ่งช้ีที่ 2 – 3       
 

2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตามสภาพ
ของปัญหา 
2.  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นแก่ผู้เรียน 
เพื่อประโยชน์ในการเรียน
ระดับสูงขึ้นไป 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร ์

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   
1 – 6 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
มากขึ้น สามารถน าความรู้มา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 

3,000 มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   
ข้อที่ 1, 2, 5  
และ 6 
 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 – 3       
 

3. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม้ี
วิสัยทัศน์ในการท างานสู่
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน  
3. เพื่อให้ครูน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต(Outputs) 
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 -  ครูและบุคลากรในกลุม่สาระ
มีวิสัยทัศน์ในการท างานมุ่งสู่
มาตรฐานสากลและน าความรู้มา
พัฒนางานและเป็นต้นแบบใน
การจัดการเรยีนการสอน 

3,000 มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งช้ีที่ 2   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ตัว

บ่งชี้ที ่
1. การศกึษาประสบการณ์
วิทยาศาสตร์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

1. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีโอกาส
ศึกษาประสบการณ์ด้านวิทยา- 
ศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ภาย 
นอกโรงเรียน 
2. เพื่อให้นกัเรียนไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 

ผลผลิต(Outputs) 
 -  นักเรียนท่ีเรียนมโีอกาส
ศึกษาประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ภายนอก    
โรงเรียน จ านวน 100 คน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 -  นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตรภ์ายนอก
โรงเรียนอยู่ในระดบัด ี

18,900 มาตรฐานที ่2  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 

2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก
ด้านวิทยาศาสตรโ์ดยการแข่งขัน 
2. เพื่อให้นักเรียนไดจ้ัด
นิทรรศการ ในการเทิดพระเกียรติ
และเผยแพร่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์
3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ  
 

ผลผลิต(Outputs) 
 -  มีการจดังานสัปดาห ์
วิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
วิทยาศาสตร ์
 -  นักเรียนท่ีเข้าร่วมงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มี
โอกาสแสดงนิทรรศการทาง
วิทยาศาสตร ์

25,000 มาตรฐานท่ี 1,3    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1    
(ข้อ 2-4) ,  
3.1 - 3.3 

3. โคร งการจั ด ซ้ือวั ส ดุ
อุปกรณ์เพ่ือจัดการเรียน
การสอนกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ์เพียงพอต่อการฝึก
ปฏิบัต ิ
2. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกปฏิบตัิ
และน าความรูไ้ปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

ผลผลิต(Outputs) 
 -  นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัต ิ
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - ครูมีการพัฒนาสมรรถนะ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

70,000 มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2, 2.3 

       1. เพื่อให้ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์
และแหล่งเรียนรู้และสืบค้นท่ีมี
สื่อเทคโนโลยีและมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อกระบวนการเรียนการ
สอน 
2. เพื่อให้มีแรงจูงใจผู้เรียนเกิด
การเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร ์

ผลผลิต(Outputs) 
 -  มีระบบประปา อ่างน้ า 
เก้าอี้ในห้องปฏิบัติการใหม ่
ผลลัพธ์(Outcome) 
 -  ครูได้ใช้ห้องศูนย์
วิทยาศาสตร์ห้องแหล่ง
เรียนรู้และสืบค้น 

27,000 มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
๑. กิจกรรม แข่งขันทักษะ
ภายในโรงเรียน 
(Intellectual 
Expression) 

 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางด้านทักษะทางภาษาผ่าน
การแข่งขัน 
๒. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เข้าแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกทางด้านภาษา 

๕,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งช้ี ๔.๔ 

๒. กิจกรรม Cross Culture 

 

 

 

 

 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ 
ของภาษาต่างประเทศ และมี
ส่วนร่วมด้านภาษาผ่านกิจกรรม
ตามวันส าคัญตา่งๆ   ทั้ง ๔ 
ภาษา 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ัน ม.๑-ม.๖  
เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่างๆ ของภาษาต่างประเทศ 
และมสี่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านภาษา 

๑๕,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งช้ี ๔.๔ 

๓. กิจกรรม วันส าคัญ 4 
ภาษา (Christmas) 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับวัฒนธรรมต่างๆ 
ของภาษาต่างประเทศ และมี
ส่วนร่วมด้านภาษาผ่านกิจกรรม
ตามวันส าคัญตา่งๆ ทั้ง ๔ ภาษา 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ัน ม.๑ - ม.๖  
เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่างๆ  
ของภาษาต่างประเทศ  

๓,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งช้ี ๔.๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๔. กิจกรรม วันส าคัญ 4 
ภาษา (ตรุษจีน) 

 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ 
ของภาษาต่างประเทศ และมี
ส่วนร่วมด้านภาษาจีนผ่าน
กิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆ ของ
ประเทศจีน 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ัน ม.๑ - ม.๖  
เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่างๆ ของภาษาต่างประเทศ 

๓,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งช้ี ๔.๔ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ตัว

บ่งชี้ที ่
1. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

๑. เพื่อให้นักกีฬาไดฝ้ึกซ้อม
พัฒนาทักษะให้กับตนเอง 
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การแข่งขัน 
3. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใน
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดย
ใช้กิจกรรมทางวิชาการเป็นสื่อ 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ม.1-ม.6 ได้ใช้
สื่อการเรียนการสอน เพื่อ
การเรยีนรู ้
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนมีสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ 

65,440 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1, 4.1 

๒. โครงการ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทีเ่สริมสร้าง
สมรรถนะและการเรียนรู้   
- กัลปพฤกษเกมส์ ๖๐ 
 
 
 

1.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อ
การออกก าลังกาย 
2.เพื่อให้นักเรียนมีความสามคัค ี
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน 
3.เพื่อปลูกฝังความมีน้ าใจเป็น
นักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ม.1-ม.6 ครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียน ครูและบุคลากร
ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการเป็นอย่างดีร้อยละ
90 

205,900 มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งช้ีที ่
1.4, 1.5, 1.6 

๓. โครงการ ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
- แข่งขันตอบปัญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภายใน 

1.เพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อม
พัฒนาทักษะให้กับตนเอง 
2.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การแข่งขัน 
3. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใน
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดย
ใช้กิจกรรมทางวิชาการเป็นสื่อ 
 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ม.1-ม.6 ได้เข้า
ร่วมแข่งขันตอบปัญหา 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนในการ
สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง
และโรงเรียนร้อยละ 80 

 
 

2,775 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งช้ีที ่
1.1, 1.4, 1.5, 
1.6 

- แข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษาภายนอก 

  
2,000 

 

- แข่งขันกีฬาภายในเพื่อ
สุขภาพห่างไกลยาเสพตดิ 

  
4,220 

 

- แข่งขันกฬีาภายนอกเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

  
7,500 

 

๔. โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาและเสริมสร้าง
สมรรถภาพเพ่ือสุขอนามัยท่ี
ดี 
- ทดสอบสมรรถภาพ 

๑. นักเรียนไดร้ับการทดสอบ
สมรรถภาพรา่งกายและมีการ
ออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
๒. นักเรียนท่ีเข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพรา่งกายผ่านเกณฑ์
การประเมินและมสีุขภาพท่ีดีทุก
คน 

ผลผลิต(Outputs) 
- นักเรียน ม.1-ม.6 ทุกคน
ได้ร่วมทดสอบสมรรถภาพ 
ผลลัพธ์(Outcome) 
- นักเรียนมีการออกก าลัง
กายและมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ร้อยละ80 

2,680 มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 , 4.1 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ตัวบ่งชี้ที ่

๕. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
- ส่งครูเข้ารับการอบอบรม 

๑. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
นักเรียน 
๒. เพื่อให้ครูแสวงหาความรูแ้ละ
เทคนิควิธีการใหม ่ๆ เป็นประจ า
รับฟังความคิดเห็นและยอมรับ
ความเปลีย่นแปลง 
๓. เพื่อให้มีจ านวนครูและ
บุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
๔. เพื่อให้ครูมผีลงานวิจยั 
โครงงาน หรือเป็นวิทยากรให้
ความรู ้
๕. เพื่อให้ครูสามารถใช้
เทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครูและบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษาและ    
พลศึกษา 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - ครูในกลุม่สาระฯทุกคนได้
พัฒนาตนเอง เพื่อน ามาใช้ 
ในการเรียนการสอน  
และพัฒนางาน 

๓,๐๐๐ 
 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งช้ีที ่1.5, 1.6 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ตัว

บ่งชี้ที ่
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตลอดจนทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร ์

ผลผลิต(Outputs)   
 - นักเรียนท่ีเขา้ร่วมการ
แข่งขันจ านวน 240 คน 
 - ครผูู้ควบคุมทีมจ านวน 
120 คน 
 - คณะกรรมการการตดัสิน 
6 คน 
 - คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการแข่งขัน 9 คน 
ผลลัพธ์(Outcome)        
 - นักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์  และเพิม่พูน
ทักษะด้านคอมพิวเตอร ์

10,258 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑.๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑.๓ 

โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  
(o-net)  เพ่ือการศึกษาต่อ
และได้งานท าจัดแข่งขัน
ทักษะภายในโรงเรียน 

๑. จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอและมีคณุภาพเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีสื่อและวสัดุ
อุปกรณ์ที่ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต(Outputs)   
 - นักเรียน ม.1 - ม.3 
(ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) 
ผลลัพธ์(Outcome)         
 - นักเรียนไดฝ้ึกปฏิบตัิจริง 
ร้อยละ 90 

38,653 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑.๓ 
 

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

๑. จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอและมีคณุภาพเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีสื่อและวสัดุ
อุปกรณ์ที่ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต(Outputs)   
 - นักเรียน ม.1 - ม.3 
(ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) 
ผลลัพธ์(Outcome)        
 - นักเรียนไดฝ้ึกปฏิบตัิจริง 
ร้อยละ 90 

54,167 มาตรฐานที่ ๒,๔ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 
 

โครงการปลกูจิตส านึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมรับ
เศรษฐกิจพอเพียง    

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตลอดจนทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร ์
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความพร้อมในการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

ผลผลิต(Outputs)     
 - นักเรียนได้ใช้ ICT        
เพื่อการเรยีนรูสู้่อาชีพ                  
ผลลัพธ์(Outcome)        
  - นักเรียนเกิดทักษะจาก
การไดฝ้ึกปฏิบตัิและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3,000 มาตรฐานที่ ๑,๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒.๑ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๑ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ตัว

บ่งชี้ที ่
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม ส่งเสริมทักษะทาง
ศิลปะเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 
กิจกรรมที่ 1 จัดการ
ประกวด แข่งขันทักษะด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลปภ์ายในสถานศึกษา 
กิจกรรม 2 ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลปภ์ายนอก
สถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและยกระดับ
คุณภาพนักเรียน 
2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ลงานของนักเรียน    
ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ
ด้านทัศนศลิปด์นตรีและนาฏศลิป ์
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดสุนทรียะ
ทางศิลปะ เห็นคณุค่าและ
อนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนอ ผลงานของ
นักเรียนและครูให้ปรากฏ       
แก่สาธารณชน 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 -  นักเรียนน าความรู้
ความสามารถท่ีได้ไปต่อยอด
ในการศึกษาต่อและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนพัฒนาความรู ้ 
และยกระดับคณุภาพ     
 - นักเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ลงานของนักเรียน 
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 - นักเรียนได้แสดงออกถึง
ทักษะความสามารถ  
ด้านทัศนศิลปด์นตรีและ
นาฏศิลป ์
 - นักเรียนเกิดสุนทรียะ 
ทางศิลปะ เห็น คณุค่าและ
อนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม
ไทย   
 - นักเรียนมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ น าเสนอผลงาน
ของนักเรียนและครูให้
ปรากฏ  แก่สาธารณชน 

314,710 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ีที ่1.6 
 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ีที ่1,2,3 
 
มาตรฐานที่ 4 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร ๑. เพื่อน าความรู้ที่ไดจ้าก
การศึกษาดูงาน การเข้าร่วม
ประชุม อบรม มาพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ผลผลิต(Outputs) 
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
 -  ครูน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน การเข้าร่วม
ประชุมอบรม มาพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ตัว

บ่งชี้ที ่
โครงการส่งเสริมทกัษะ 
เพ่ืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 1  
ฝึกทักษะทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป์นอก
เวลาเรียนและปิดภาคเรียน 
กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมการแสดงทักษะ
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ท้ังภายในและ
นอกสถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและยกระดับ
คุณภาพนักเรียน 
2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ลงานของ นักเรียนด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงทักษะความสามารถ
ด้านทัศนศลิปด์นตรีและนาฏศลิป ์
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดสุนทรียะ
ทางศิลปะ เห็นคณุค่าและ
อนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทย   
5. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนอ ผลงานของ
นักเรียนและครูให้ปรากฏแก่ 
สาธารณชน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  
และตอนปลาย มคีวามรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
กระบวนการคดิ วิเคราะห์
ด้านศิลปะ 
 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนพัฒนาความรู้
ความสามารถและต่อยอดให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
มีความซาบซึ้งใน
ศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย 

77,526 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2, 1.4, 
1.6 
 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
 
มาตรฐานที่ 4 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาท่ี/ตัวบ่งชี้
ที ่

๑. โครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการ
แนะแนว 
- ให้บริการแนะแนว
นักเรียน 
- พัฒนาห้องให้ค าปรึกษา 

๑. เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง 
สามารถท างานและอยูร่่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ีและมีคณุ 
ลักษณะที่พึงประสงค ์
๓. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีของ
ผู้ปกครองและนักเรยีน 
และร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ 
๔. เพี่อเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนไดร้ับบริการจาก
งาน 
แนะแนว 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระบบการให้บริการ 
แนะแนว ร้อยละ 80 

5,900 มาตรฐานที่  ๑     
ตัวบ่งช้ี ๑.1 - 1.2 

๒. โครงการเปิด
ประสบการณ์สู่โลก
กว้าง 
- เยี่ยมชม
สถาบันการศึกษา 
- เชิญวิทยากรบรรยาย 

๑. เพีอ่เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรยีน
ในด้านการศึกษาต่อ 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบแนวทาง
การศึกษาประกอบการ 
ตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต 
๓. เพื่อเสริมสร้างควมร่วมมือ
ทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษา 

ผลผลิต(Outputs) 
  - นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ และแนวทาง 
ในการศึกษาต่อ 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

2,000 มาตรฐานที่ ๑, ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑.1 - 1.2, 
3.1 

๓. โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 
- ตลาดนัดการศึกษา
และอาชีพ 
- แนะแนวสัญจร 
สู่โรงเรียนประถม 

๑. เพื่อแนะแนวทางให้นักเรียน 
ได้เห็นประโยชน์ของการศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น 
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือก 
แนวทางการเรียนตามความถนดั 
ความสนใจได้อย่างเหมาะสม 
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนใหเ้ป็นที่ยอมรบัและ 
รู้จักของบุคคลและโรงเรียนทั่วไป 

ผลผลิต(Outputs) 
 - มีการจัดกจิกรรมอย่างน้อย 
1 – ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม  
ร้อยละ 80 

 มาตรฐานที่  ๑     
ตัวบ่งช้ี ๑.1 

๔. โครงการจุด
ทุนการศึกษาส าหรับ 
นักเรียน 
- มอบทุนการศึกษา 

๑. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนท่ีขาดแคลนทุน 
ทรัพย์ 
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษากับนักเรียน 
ที่ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
๓. เพื่อให้นักเรียนทีด้อยโอกาสไดร้ับ
การศึกษาท่ีดีขึ้น 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือก
ได้รับทุนการศึกษา 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- นักเรียนพึงพอใจในการ
ได้รับทุนการศึกษา  
ร้อยละ 90 

 มาตรฐานที่ ๑    
ตัวบ่งช้ี ๑.1 - 1.2 
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งานแผนงาน สารสนเทศ ประกันคุณภาพ และงานวิจัย 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/     

ตัวบ่งชี้ที่ 
1. โครงการจัดท า
สารสนเทศโรงเรียน 
- จัดท าเอกสาร
สารสนเทศโรงเรียน 
  
  
  

๑. เพื่อจัดท าข้อมูลสารเทศของ
โรงเรียนใหส้มบรูณเ์ป็นปัจจุบัน 
๒. เพื่อบริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่ครู บุคลากร นักเรียน 
และผูเ้กี่ยวข้อง  
๓. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห ์     
หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา  

ผลผลิต(Outputs) 
 - ข้อมูลสารสนเทศใน
รูปแบบเอกสาร ๑๕ เล่ม 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- ข้อมูลสารสนเทศใน
รูปแบบเอกสาร สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนา และ
วิเคราะหห์าประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุได ้

2,000  มาตฐานท่ี ๒, ๔ 
ตัวบ่งช้ี 2.2 - 2.4, 
4 

2.ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
(Self Learning 
Center) 
1.กิจกรรมจดัหาและเช่า   
ซื้อเครื่อง 
  

๑. เพื่อเป็นแหล่งบริการด้านความรู้ 
วิทยาการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กับผู้เรยีน และผู้สอน  
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียน และผู้สอนได้ศึกษาด้วย
ตนเองตามความเหมาะสมและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อ
พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ ์

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี ๑ – ๖ ทุกคน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- นักเรียนมีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการ
เรียนรูจ้ากการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน 

800,000 มาตฐานท่ี  1, 3 
ตวับ่งช้ี 1.1, 3.3 

3. โครงการจัดท า
เอกสารประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   
- จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
- จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
- ส่งครูเข้ารับการอบรม
กับหน่วยงานภายนอก 

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสรมิ 
ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
๒. เพือ่ประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รบั
การศึกษาท่ีมีคณุภาพเต็มตาม
ศักยภาพ ตรงตามความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - เอกสารมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 - รายงานการประเมิน
ตนเอง 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- โรงเรียนมมีาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
- โรงเรียนมรีายงานการ
ประเมินตนเองเผยแพรต่่อ
สาธารณชนและส่ง
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 

2,000 มาตฐานท่ี  2, 4 
ตัวช้ีวัด 2.4, 4 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/     

ตัวบ่งชี้ที่ 
4. โครงการส่งเสรมิ
การจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน 
- สนับสนุนการท าวิจยั
เพื่อพัฒนาการศึกษา 
- ส่งครูเข้ารับการอบรม
กับหน่วยงานภายนอก 

๑. เพื่อสนับสนุนให้ครูท าวิจยัในช้ัน
เรียนและน าผลไปพัฒนาการจดัการ
เรียนรู ้
๒. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแกผู่้เรียน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครู จ านวน 10๐ คน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- ครูน าแนวทางที่ได้จาก
การวิจัยมาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อร่วมกัน
พัฒนาวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้ายิ่งข้ึน 
- ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน
การเรยีนรู้ของหลักสูตร  

3,000 มาตฐานท่ี 4    
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ส านักงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/     

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ประเมินผลการใช้
หลักสตูร 
  

๑. เพื่อจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับหลักสตูรท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ
หลักสตูรมาตรฐานสากล 
๒. เพื่อจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมให้
ผู้เรยีนไดเ้ลือกเรียนตาม 
ความถนัดความสามารถและความ
สนใจ 

ผลผลิต(Outputs) 
- หลักสูตรของโรงเรยีน 
- หลักสูตรท้องถิ่น 
- หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 -  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย ๒ ทุกคนน า
หลักสตูรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

๔,๘๐๐ มาตรฐานที่  ๑, ๔ 
ตัวบ่งช้ี 
1.1, 3.1-3.3 

๒. โครงการส่งเสรมิ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ส่งเสริมใหค้รูศึกษา
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
- นิเทศการจัดการ
เรียนรู(้วิชาการสัญจร) 

๑. เพื่อสนับสนุนครูให้ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
๒. เพื่อสนับสนุนครูให้ศึกษาผู้เรียน
ด้านการเรียน รายบุคคลและให้
ค าแนะน าแก่ผูเ้รียน 
๓. เพื่อสนับสนุนให้ครูท าวิจยัใน    
ช้ันเรียนและน าผลไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครูทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้  
ผลลัพธ(์Outcome) 
- ครูทุกกลุ่มสาระปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๔๕,๐๐๐ มาตรฐานที่ 1, 3 
ตัวบ่งช้ี 1.1, 3.1 

๓. โครงการส่งเสรมิ
การเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- อบรมความรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดบอร์ดความรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระฯ 
- จัดการเรยีนการสอน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุก
กลุ่มสาระฯ 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบตัติาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผูม้ีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครู จ านวน 10๐ คน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและปฎิบัตติามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
- นักเรียนเป็นผูม้ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๕๐,๐๐๐ มาตรฐานที่  1 
และ 3  
ตัวบ่งช้ี 1.2 และ 
3.1 - 3.2   
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๔. โครงการ
นิทรรศการ “สามเสน 
2 ปริทรรศน์ตลาดนัด
วิชาการ” 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานอัน
เกิดจากการเรียนรู ้ การพัฒนาด้าน
การคิดวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค ์
๒. เพื่อให้ครูได้แสดงผลการพัฒนา
นักเรียน  การพัฒนางาน 
ด้านสื่อ นวัตกรรมการสอน   
๓. เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนต่อสาธารณชน 
๔. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่ คร ู
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครูและนักเรียน โรงเรียน
ราชนันทาจารยส์ามเสน
วิทยาลัย ๒ ร้อยละ ๑๐๐  
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - ครูทุกคนได้พัฒนาการ
เรียนการสอน สอดคล้อง
ตามวิสยัทัศน์ของโรงเรียน 
 - นักเรียนทุกคนได้
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง
การเรยีนรู้ต่างๆในงานตาม
ศักยภาพ 

166,000 มาตรฐานที่ 1, 2, 
3    
ตัวบ่งช้ี 1.1, 2.1, 
2.3, 3.1, 3.3 

๕. โครงการจัดท า
เอกสารการเรียนการ
สอนเอกสารส านักงาน 
- จัดประชุมกรรมการ
กลุ่มบรหิาร 
- รับสมัครนักเรยีน ม.๑ 
และ ม.๔ 
- จัดตารางการเรียน
การสอน 
- จัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

๑. เพื่อจัดท าเอกสาร หนังสือราชการ
และตดิต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน 
๒. เพื่อให้บริการข้อมูล เอกสาร กับ
หน่วยงานท่ีต้องการด้วย 
ความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้บริการครูในด้านการจัดท า
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - เอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
 - เอกสารส านักงาน 
 - ตารางการเรยีนการสอน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- ครูทุกคนได้รบับริการ 
ในด้านการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
- ครูทุกคนได้รบัความ
สะดวก รวดเร็วในการจัดท า
เอกสาร และ ตดิต่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

๗๒๕,๑๐๕ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี  ๒.2, 2.3 

๖. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านงาน
วิชาการ 
- สัมมนา ศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารวิชาการ 
  

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนดีขึ้น 
๒. เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
บทบาทและหน้าท่ีของตนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
๓. เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มบริหารวชิาการ 25 
คน  ได้รับการพัฒนาตนเองและ
ศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ คร้ัง  
ผลลัพธ(์Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มบริหารวชิาการมี
ความรู้ความเขา้ใจในบทบาท
หน้าที่ของตนดีขึ้น มีการ
พัฒนาบทบาทและหน้าที่ของ
ตนให้มีประสิทธิ ภาพสูงขึ้น   

๕๐,๐๐๐ มาตรฐานที่   2 
ตัวบ่งช้ี   2.2 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๗. โครงการปรับปรุง
ห้องวิชาการ 
- ปรับปรุงพัฒนาห้อง
ส านักงาน 

1. เพื่อให้ห้องวิชาการได้มีความ
สวยงาม เป็นระเบียบ เป็นสดัส่วน   
มีความสะดวกต่อการให้บริการกับ
นักเรียน ครผูู้ปกครอง และผูม้าตดิต่อ
ต่าง ๆ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - งานปรับปรังห้องส านักงาน
วิชาการ 
 ผลลัพธ์(Outcome 
 - ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มบรหิารวิชาการมี
ความพึงพอใจในการปรับปรุง
ห้องส านักงานเพื่อให้สะดวก
ต่อการให้บริการ 
ร้อยละ ๘๐ 

184,000 มาตรฐานที ่2 
ตัวบ่งช้ี   2.2 
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งานห้องสมุด 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ตัว

บ่งชี้ที่ 
๑. โครงการพัฒนา
บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู ้
- จัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ์ 
วารสาร หนังสือพิมพ ์
- จัดจ้างบริษัทดูแล
บ ารุงรักษาโปรแกรม
ห้องสมุด Library2000 

๑. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู ้
และข่าวสารส าหรับนักเรียนและ
คร ู
๒. เพือ่ส่งเสริมการอ่านและการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่
นักเรียนและคร ู
๓. เพื่อให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดในการจดัการเรียนการ
สอน และส่งเสริมการศึกษาค้นควา้
เพิ่มเตมินอกบทเรียน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนจ านวน ๑,๖๙๐ คน  
ครูและบุคลากร 120 คน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - นักเรียนและครูร้อยละ ๗๐    
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า
ความรู้ มีนสิัยรักการอ่านและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

86,945 มาตรฐานที่  ๑    
ตัวบ่งช้ี 
๑.1-1.2 

๒. สัปดาห์ห้องสมุด 
"เปิดโลกแหล่งเรียนรู้   
สู่อาเซียน" 
  

๑. เพื่อให้นักเรียนมีควมรู้เกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู ้
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน 
๓. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนและด้าน
ต่างๆ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนจ านวน ๑,๖๙๐ คน   
ผลลัพธ(์Outcome) 
- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้รอบตัว มีนิสัย 
รักการอ่าน ค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ จากแหล่ง 
เรียนรูต้่างๆ ร้อยละ 80 

2,720 มาตรฐานที่   ๑, ๓ 
ตัวบ่งช้ี 
๑.1-1.2, 3.1 

๓. โครงการส่งเสรมิ
นิสัยรักการอ่าน 
- ห้องสมุดเคลื่อนที ่
- ล่าแต้ม ล่ารางวัล 
พิชิตแชมป ์

๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรัก
การอ่านน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
อ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒. นักเรียนเห็นความส าคญัของ
การอ่าตนและสนใจอ่านหนังสือ
มากขึ้น 
๓. นักเรียนมีนิสยัรักการอ่านมาก
ขึ้นและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงช้ึน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนจ านวน ๑,๖๙๐ คน 
เห็นความส าคัญของการอ่านและ
มีนิสัยรักการอ่าน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรัก
การอ่านน าความรู้ที่ไดร้ับจาก
การอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- นักเรียนเห็นความส าคญัของ
การอ่านและสนใจอ่านหนังสือ
มากขึ้น 
- นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน
มากขึ้นและมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑,๒๐๐ มาตรฐานท่ี  ๑    
ตัวบ่งช้ี   ๑.1 

๔. โครงการยุว
บรรณารักษ์...จิตอาสา 
- ยุวบรรณารักษ์คนเก่ง 
  

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู ้
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท า
กิจกรรมที่เสรมิสร้างทักษะนิสัยรัก
การอ่าน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนจ านวน ๑๒ คน  
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - นักเรียนไดร้ับความรู้ด้านการ
บริการและให้บริการด้วยความ
เต็มใจ เสียสละ ร้อยละ ๘๐ 

1,400 มาตรฐานที่   ๑    
ตัวบ่งช้ี   ๑.1-1.2 
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งานวัดและประเมินผล 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑. โครงการบริหาร
จัดการด้านวัสดุ  
อุปกรณ์ เพ่ือใช้ใน
ส านักงาน 

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพ
ตามที่มาตรฐานการเรยีนรู ้
ของกลุ่มสาระก าหนดไว ้
๒. เพื่อตัดสินผลการเรียนของ
นักเรียน  
๓. เพื่อจัดท าหลักฐานผลการเรียน
ส าหรับนักเรียนน าไปใช้ 
ในการศึกษาต่อ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    
๑ – ๖  จ านวน 1,680 คน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- นักเรียนมีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

118,825 มาตรฐานที่  2   
ตัวบ่งช้ี 2.2, 2.3 

๒.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพ่ือ 
การจบหลักสูตร 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ 
เป็นไปตามเกณฑ ์
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และมีศักยภาพใน 
การศึกษาต่อ 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนรูจ้ักพ่ึงตนเอง มี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์  
ใฝ่รู้และเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวติ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างม ี
ความสุขมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
 ๑ – ๖ ทุกคน 
 ผลลัพธ์(Outcome) 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ ์
- นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ รู้จักเพิ่งตนเอง 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
- นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ 

๔๐,๐๐๐ มาตรฐานที่  1, 3
ตัวบ่งช้ี 1.1 , 3.1 
- 3.3 

๓. โครงการสอนเสริม
พิชิต o-net   
ม.๓ และ ม.๖ 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการ
ทดสอบทางการศึกษา 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะเพื่อการศึกษาต่อ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    
๓ – ๖ ได้รับความรู้และมีทักษะ  
ที่จ าเป็นในการเรียน 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    
๓ – ๖ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบ
ระดับชาติทีสู่งขึ้น 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสตูร 
การอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
- โรงเรียนมีแบบทดสอบที่
พัฒนาเป็นคลังข้อสอบ ท่ีใช้ใน
การติวอย่างหลากหลาย 

๔๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ 1  
ตัวบ่งช้ี  1.1 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

๔. โครงการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานนักเรียน 

๑.  เพื่อเตรยีมความพร้อมดา้น
วิชาการให้กับนักเรียน 
๒.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น 
 

ผลผลิต(Outputs) 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ทุกคน 
 ผลลัพธ์(Outcome) 
- นักเรียนมีทักษะพื้นฐานมาก
ขึ้นร้อยละ 80 

๓๐,๐๐๐ มาตรฐานที่  1, 3
ตัวบ่งช้ี 1.1,    
3.1 - 3.3 

๕. โครงการยกระดับ
คุณภาพ 
การจัดการเรียนรู ้

๑. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกท าข้อสอบ
ตามแนว PISA และ O-NET 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 – ๖ ทุกคน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - นักเรียนมีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

20,000 มาตรฐานที่ 1, 3   
ตัวบ่งช้ี 1.1,  3.1 
- 3.3 
 
 
 
 
 

๖. โครงการสอนปรับ
พ้ืนฐานก่อนเปิดภาค
เรียน 

๑.  เพื่อเตรยีมความพร้อมดา้น
วิชาการให้กับนักเรียน 
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถและความถนดั 
เต็มตามศักยภาพ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ทุกคน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - นักเรียนมีความพร้อมด้าน
วิชาการมากข้ึน 

320,000 มาตรฐานที่  1, 3 
ตัวบ่งช้ี  
1.1, 1.2, 3.1 - 
3.3 

๗. โครงการพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

๑. เพือ่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่
นักเรียนนักศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษา เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาเกิดความรัก 
ความผูกพันต่อสถานศึกษา 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน ๓๐๐ คน 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
จ านวน ๒๐๐ คน 
ผลลัพธ(์Outcome) 
- นักเรียนน าความรู้และวุฒิ
การศึกษาท่ีไดร้ับจากการ
ส าเรจ็การศึกษาไปประกอบ
อาชีพได้  
- นักเรียนมีความรู้และ
ความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นนักเรียนท่ี
ส าเรจ็การศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน 

๑๑๕,๐๐๐ มาตรฐานที่  1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 - 1.2 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/      

ตัวบ่งชี้ที ่
1. เรียนรู้สูก่ารพัฒนา 
- บอร์ดความรู้ 
“ภาษาอังกฤษวันละค า” 
- สาระน่ารู้ยามเช้าและ
ข้อคิดประจ าวันส าหรับ
นักเรียน 
- science show หรือ folk 
song 

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนรูจ้ักการ
ท างานร่วมกันเพื่อส่วนรวม 
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

ผลผลิต(Outputs) 
- คณะกรรมการนักเรียนทุก
คนมีโอกาสท างานเพื่อ
ส่วนรวม 
ผลลัพธ์(Outcome) 
-  นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์
ด้านการท างานเพื่อส่วนรวม 

6,000 มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 

2. สร้างสรรค์ประโยชน์
เพ่ือโรงเรียน 
- Big cleaning day 

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ๆ ได้รับ
มอบหมาย 
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรูจ้ักการ
เสียสละ รู้จักการท างานเพื่อ
ส่วนรวมและเป็นผู้มีจติ
สาธารณะ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - คณะกรรมการนักเรยีน
ทุกคนมีโอกาสท างานเพื่อ
ส่วนรวม 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์
ด้านการท างานเพื่อส่วนรวม 

5,000 มาตรฐานที่ ๑     
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
 

3. ส่ง เสริมระเบียบวิ นัย
แล ะ พั ฒนาบุ ค ลิ ก ภ า พ
นักเรียน 
- ตรวจเครื่องแต่งกายและ
ทรงผมทกุต้นเดือน 
- พิธีการหน้าเสาธง 
- โฮมรูมนักเรียน 
- การประชุมระดับชั้น 
- ส ารวจสถิติการมาเรียน 
- คู่มือนักเรียน 
- วินัยจราจร 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้
รักระเบียบวินัย 
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนปฏิบตัิตน
ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
โรงเรียน บ้านและชุมชน 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนทุกคนไดร้ับการ
ฝึกระเบียบวินัย   
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจละได้รับการฝึก
ระเบียบวินยั   

28,500 มาตรฐานที่ ๑.๒    
ตัวบ่งช้ี ๑.๒.๑ -
๑.๒.๔ 
 
 

4. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น 
ม.1  และ ม.4 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนรู ้เข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ วินัย 
ข้อบังคับของโรงเรียน  
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก 
ความผูกพันกับโรงเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมใหมไ่ด้อย่าง
มีคุณภาพ   
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนรู ้เข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ วินัย 
ข้อบังคับของโรงเรียน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
  - นักเรียนสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมใหมไ่ด้อยา่งมี
คุณภาพ 

30,000 มาตรฐานที่ ๑.๒    
ตัวบ่งช้ี ๑.๒.๑ -
๑.๒.๔ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ตัว

บ่งชี้ที ่
5. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น  
ม.๓ และ ม.๖ 
 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก 
ความผูกพันกับโรงเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมใหมไ่ด้อย่าง
มีคุณภาพ   
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนเกิดความรัก 
ความผูกพันกับโรงเรียน
ส่วนรวม 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมใหมไ่ด้อยา่งมี
คุณภาพ   

30,000 มาตรฐานที่ ๑.๒    
ตัวบ่งช้ี  ๑.๒.๑ 
 
 

6 . เสริมสร้ างอัตลักษณ์
ของผู้เรียนและเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
จิตส านึกด้านศีลธรรมและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
2. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ใหแ้ก่โรงเรียน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนมีจติส านึกด้าน
ศีลธรรมและมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค ์
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนสามารถส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน 

15,000 มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งช้ี ๑.๑, ๑.๒, 
๑.๓, ๑.๔ 
 
  

7. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน      
- คัดกรองนกัเรียน 
- พบผู้ปกครองเพื่อ
แก้ปัญหาและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครองและ
นักเรียนใหม ่
- ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
(Classroom  Meeting) 

1. เพื่อให้การด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนเป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมากขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรง
ตามสภาพปัญหา 
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง 
ควบคุมตนเองได้และเรยีนรู้
อย่างมีความสุข 

ผลผลิต(Outputs) 
-  ครูที่ปรึกษาทุกคนดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
-  นักเรียนทุกคนไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือ 

20,000 มาตรฐานที่ ๑.๒    
ตัวบ่งช้ี ๑.๒.๑ ,
๑.๒.๓ 
 
 
 

8. เย่ียมบ้านนักเรียน 
 
 

1.เพื่อประสานสร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบ้าน
กับโรงเรยีน  
2.เพื่อการศึกษาและวเิคราะห์
ข้อมูลของนักเรียน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนในดา้น
ต่างๆ  
3.เพือ่ให้นักเรียนได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งจากทาง
โรงเรียนและทางบ้าน  
4.เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุที่
ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต  

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนและครูที่ปรึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
จ านวน 45 ห้องเรียน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนไดร้ับการดูแลเอา
ใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งจากทาง
โรงเรียนและทางบ้าน 

45,000 มาตรฐานที๑่.๒    
ตัวบ่งช้ี ๑.๒.๑ ,
๑.๒.๓ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
9. สามเสน 2 ร่วมใจต้าน
ภัยสิ่งเสพติดและอบายมขุ 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เรื่องสารเสพตดิ 
- รณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
ในสถานศึกษา 
- ลานกีฬา ต้านภัยยาเสพติด 
- โรงเรียนปลอดบุหรี ่
- เฝ้าระวังเหตุวันลอย
กระทง 
- เฝ้าระวังเหตุวันวาเลนไทน ์
- เยาวชนสัมพันธ์ ราชนัน-
ทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย2 

1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์และรู้ถึงภัย
อันตรายจากยาเสพติด  
2.เพื่อรณรงค์และป้องกันการน า
ยาเสพตดิเข้ามาในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.เพื่อสร้างความตระหนักด้านม
หันตภัยของยาเสพตดิในระดับ
สถานศึกษา 
4. เพื่อปฏิบัติกจิกรรม ป้องกัน 
เฝ้าระวัง สารเสพตดิทั้งใน
สถานศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ   

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนร้อยละ 90 มี
สุขภาพพลานามัยและมี
ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับ ยาเสพติด 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 -  นักเรียน มีสุขภาพ
พลานามัยและมภีูมิคุม้กัน
เกี่ยวกับ ยาเสพติด 

50,200 มาตรฐานที่ ๑.๒  
ตัวบ่งช้ี  ๑.๒.๑,  
๑.๒.๓, ๑.๒.๔ 
 
 
 

10. สถานศึกษาสขีาว 
- อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน 
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
สถานศึกษาสีขาว 
- อบรมพัฒนานักเรียนแกน
น าห้องเรียนสีขาว 
- ลงนามความช่วยเหลือ 
-ห้องน่ามอง (ห้องเรียนสี
ขาว) 

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ๆ ได้รับ
มอบหมาย 
2. เพือ่ฝึกให้นักเรียนรูจ้ักการ
เสียสละ รู้จักการท างานเพื่อ
ส่วนรวมและเป็นผู้มีจติ
สาธารณะ 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครูและบุคลากร จ านวน 
91 คน นักเรียนแกนน าทุก
ห้อง อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน อบรม
พัฒนานักเรียนแกนน า
ห้องเรียนสีขาว 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมใหมไ่ด้อยา่งมี
คุณภาพ   

72,800 มาตรฐานที่  ๑.๒ 
 ตัวบ่งช้ี  ๑.๒.๑,  
๑.๒.๓, ๑.๒.๔ 
 
 
  
 

11. ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
- เลือกตั้งประธานนักเรียน 
- ประชุมสภานักเรียน 
- อบรมผู้น านักเรียน 
- ฝึกทักษะการเป็นผู้น า 
  
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และ 
ฝึกตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพ 
และหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 
4. เพื่อส่งเสริมกจิกรรมเสริม
หลักสตูรทั้งในด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ของนักเรียน 
5. เพื่อแสดงพฤติกรรมทีเ่ด่นชัด
ของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะ
การมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนมีเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่
เด่นชัดของนักเรียนเกีย่วกับ
ลักษณะการมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
 

4,000 มาตรฐานที่  ๑     
ตัวบ่งช้ี   ๑.๒ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ตัว

บ่งชี้ที ่
12. ส่งเสรมิคุณธรรมความ
เป็นไทย 
- วันไหว้คร ู
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันข้ึนปีใหม่ 
 

1. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีโอกาส
แสดงออกถึงความกตัญญตู่อผูม้ี
พระคุณ 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีดีให้แก่
นักเรียนในการด ารงไวซึ่ง
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
พิธีการและกิจกรรมตางๆ ในวัน
ส าคัญ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีดี
ให้แก่นักเรียนในการด ารงไว
ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนมีส่วนร่วมในพิธี
การและกจิกรรมตางๆในวัน
ส าคัญ 

19,000 มาตรฐานที่  ๑  
ตัวบ่งช้ี ๑.๑.๒  
 
 
 
 

13. ธนาคารโรงเรียน 
- ออมวันนี้ เพือ่สิ่งท่ีดีในวัน
หน้า  
- ฝากมากลุ้นมาก 
- เสริมความรู้ สู่อนาคต 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
ประหยดั อดออมและสามารถ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผูม้ีวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
สุจรติ และเสียสละเพื่อส่วนรวม     
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึก
ทักษะการบริหาร การบริการ 
และการท างานอย่างมีขั้นตอน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนรู้จักการประหยัด 
อดออมและสามารถ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนฝึกทักษะการ
บริหาร การบริการ และการ
ท างานอย่างมีขั้นตอน 

- มาตรฐานที่  ๑.๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒.๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. โรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero waste) 
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
โรงเรียนปลอดขยะ 
- อบรมพัฒนานักเรียนแกน
โรงเรียนปลอดขยะ 
- ธนาคารขยะ 

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนรูจ้ักการ
ท างานเพื่อส่วนรวม 
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรูจ้ัก
มองเห็นประโยชน์ของขยะ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนรู้จักการท างาน
เพื่อส่วนรวม 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนรู้จักมองเห็น
ประโยชน์ของขยะ 

77,000 มาตรฐานที่  ๑     
ตัวบ่งช้ี   ๑.๒ 
 

15 . ศึกษาดูงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ศึกษาดูงานหน่วยงานทาง
การศึกษา (ครูทั้งโรงเรียน) 
 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนดีขึ้น 
2. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของบุคลากร 

ผลผลิต(Outputs) 
 - บุคลากรมีความรูค้วาม
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนดีขึ้น 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
บุคลากร 

65,000 มาตรฐานที่ ๒    
ตัวบ่งช้ี  ๒.๒ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
16. พัฒนาครูและบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ท างาน 
- อบรมภายในโรงเรียน 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม, 
พัฒนาศักยภาพ, ด้าน
เทคโนโลยี) 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
ประชุมสมัมนาด้านงาน
บุคคล 
- จัดประชุมกรรมการกลุม่
บริหาร 

1. เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี 
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาบทบาทและหน้าท่ีของตน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - บุคลากรได้มีการพัฒนา
บทบาทและหน้าท่ี 

- มาตรฐานที่ ๒    
ตัวบ่งช้ี  ๒.๒  
 
 
 
 

17. สร้างขวัญก าลังใจครู
และบุคลากรทางการศกึษา 
- ยกย่อง“ครผูู้มีผลงาน
ดีเด่น” ได้รับการเลื่อนวิทย
ฐานะ 
- วันคล้ายวันเกิดคร ู
- ครูและครอบครัวที่
เจ็บป่วย 
- รับขวัญสมาชิกใหม่ (ครูที่
คลอดบุตร) 
- ช่วยเหลือครูและ
ครอบครัวที่เสียชีวิต 
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

1. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและครอบครัว 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและบริหารองค์กรให้ดี
ยิ่งข้ึน 
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีใน
หมู่คณะ และความสมัพันธ์อันดี
ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
3. เพื่อให้บุคลากรเกิดความ
มั่นคงในการปฏิบัติงานให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อเป็นการแสดงความรัก 
ความห่วงใยของทางโรงเรียนที่มี
ต่อบุคลากร 

ผลผลิต(Outputs) 
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและบริหารองค์กรให้
ดียิ่งขึ้น 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - แสดงความรัก ความ
ห่วงใยของทางโรงเรียนที่มี
ต่อบุคลากร 

72,000 มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบ่งช้ี  ๒.๒ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
18. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
- ประชุมเลือกเครือข่าย
ระดับห้องเรียน 
- ประชุมเครือข่ายระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรยีน 
- เชิดชูเกียรตผิู้เสยีสละและ
อุทิศตนเพือ่พัฒนาโรงเรยีน 
- วันครอบครัวสามเสน 2 
และวันเด็กแห่งชาต ิ
- บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน 
 
 
 

1. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มสี่วน
ร่วมในการดูแลนักเรียนร่วมกับ
คร ู
3. เพื่อเป็นการสรา้งเอกลักษณ์
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
4. เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง 
5. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์และแนวคิด
ระหว่างผู้ปกครองกับครู  
6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจในการดแูลบุตร
หลานให้มีคณุภาพ มคีวามรัก 
ความอบอุ่นในครอบครัว น าไปสู่
การพฒันาคุณภาพที่ด ี
7. เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดี
และเกดิการแลกเปลี่ยนความรู้ 
แนวคิด และประสบการณ์
ระหว่างผู้ปกครอง ครู  ชุมชน  

ผลผลิต(Outputs) 
 - โรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - สร้างความสมัพันธ์ที่ดีและ
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
แนวคิด และประสบการณ์
ระหว่างผู้ปกครอง ครู  
ชุมชน 

20,000 มาตรฐานที่ ๒     
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 
 
 

19. ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนา
โรงเรียน 
 

๑. เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครองในการร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนที่เข้มแข็ง 
๒. เพื่อแจ้งข่าวสาร  ผลการ
เรียนของนักเรียน  
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน  
และประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินการจัดการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดความเข้าใจ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๓. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง
เข้ามามสี่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - เครือข่ายผูป้กครอง
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - เปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียน 

12,000 มาตรฐานที่  ๒     
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศกึษาที่/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
กิจกรรม บริหารจัดการด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในส านักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
 

๑. เพื่อจัดท าเอกสาร หนังสือ
ราชการและติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
๒. เพื่อให้บริการข้อมูล เอกสาร 
กับหนว่ยงานท่ีต้องการด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - หนังสือราชการค าสั่งของ
กลุ่มบรหิารทั่วไปทุกฉบับ 
ผลลัพธ์(Outcome)    
 - หนังสือราชการ  ค าสั่ง
ของกลุ่มบริหารทั่วไป       
มีคุณภาพดี สะดวก รวดเร็ว 
 

๕,675 มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๔ 

- จัดซื้ออุปกรณส์ านักงาน     
- จัดประชุมกลุ่มบรหิารทั่วไป     
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
บริหารทั่วไป  

- ศึกษาดูงาน 
- ส่งครู และบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

๑. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
กลุ่มบรหิารทั่วไปใหม้ีวิสัยทัศน์
ในการท างานสู่มาตรฐานสากล 
๒. เพื่อให้ครู และบุคลากรน าความรู้
และนวัตกรรมที่ ได้ มาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนางานของตนให้
มีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดแนวคิดในการพัฒนางาน
ของตนที่หลากหลาย 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครูและบุคลากรในกลุม่
บริหารทัว่ไปไดไ้ปศึกษาดู
งาน, ได้รับการอบรม 
ผลลัพธ์(Outcome)    
 - ครูและบุคลากรในกลุม่
บริหารทั่วไปน าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้และ
พัฒนางานของตนเอง 
 

13,920 

- 
- 

มาตรฐานที่   ๒ 
ตัวบ่งช้ี   ๒.๑, ๒.๒ 

โครงการการปลกูฝังจิตส านึก
และเสรมิสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
กิจกรรม โครงการวันส าคัญของ
โรงเรียน 
- วันสถาปนาโรงเรียน 
- วันแห่เรือชักพระหลวงพ่อ
สัมฤทธ์ิ 

๑.เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน ได้ร่วม
ท าบุญเพื่อความเป็นสิรมิงคลแก่
ตนเองและสถานศึกษา 
๒. เพื่อร่วมร าลึกถึงความส าคัญ
ของโรงเรียนอันจะเป็นการรวม
พลังให้เกดิความสามัคคีในหมู่
คณะและความภาคภูมิใจ 
ในสถาบันร่วมกัน 
๓. เพื่อให้เกิดความสืบเนื่องและ
สืบสานประเพณีอันดีงามของ
องค์กรต่อไป 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครู  นักเรยีน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - ครู  นักเรยีน  ผู้ปกครอง
และชุมชนไดร้่วมท าบญุเพื่อ
ความเป็นสริิมงคลและสืบ
สานประเพณีอันดีงาม 
 

๕,000 
 

มาตรฐานที่ ๑, ๓  
ตัวบ่งช้ี  ๑.๒ 
(ข้อ ๑ - ๔), ๓.๑, 
๓.๓ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
โครงการ ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค 
โครงการให้บริการแหล่งเรยีนรูสู้่
ชุมชน    
- การให้บริการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

๑.เพื่อให้บริการสถานท่ีให้กับ
ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกใน
การใช้โรงเรียนในการจัด
กิจกรรม 
๒.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสู่ชุมชนรอบข้าง 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ชุมชน บุคคล และ
หน่วยงานภายนอก 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - ชุมชน บุคคล และ
หน่วยงานภายนอกได้เข้ามา
ใช้โรงเรียนราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย ๒ ในการ
ท ากิจกรรม 
 

- 

- 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี  ๒.๒ 
(ข้อ ๔) , ๒.๓ 

โครงการการปลกูฝังจิตส านึก
และเสรมิสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
กิจกรรม โครงการสร้างรูปหล่อ
พระราชนันทาจารย ์

 

๑. เพื่อสร้างรูปหล่อพระราชนัน
ทาจารย์ ในโอกาสวันเกิด
โรงเรียน 
๒. เพื่อเป็นมงคลแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ศิษย์เก่า ตลอดจนชุมชนบางซื่อ 
๓. เพื่อให้ครู บุคลากรฯ 
นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชน
โดยรอบได้แสดงความกตัญญตู่อ
พระราชนันทาจารย ์
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - สรา้งรูปหล่อพระราชนัน
ทาจารย์ จ านวน ๑ งาน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - รูปหล่อพระราชนันทา
จารย์ เป็นศูนย์รวมจติใจ
ของครู บุคลากรฯ นักเรียน 
ศิษย์เก่า และชุมชนโดยรอบ 
 

200,000 มาตรฐานที่ ๑, ๓  
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ , ๓.๒ 

โครงการลดความเสี่ยงใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมโครงการฝึกซ้อม
ป้องกนัสาธารณภัยในโรงเรียน 

เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้
ในการป้องกันและเอาตัวรอด
จากเหตุอัคคภีัยที่อาจเกดิขึ้น 

 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ครูและบุคลากร 
ผลลัพธ์(Outcome)    
 - ครู บุคลากร และนักเรยีน
มีความรู้ในการป้องกันและ
เอาตัวรอดจากเหตุอัคคีภัย 
 

44,000 มาตรฐานท่ี  ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๒, ๒.๔ 

- การอบรมและฝึกซ้อม    
สาธารณภัย 

    

- จัดซื้ออุปกรณส์าธารณภยั     
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค 
กิจกรรม โครงการปรับปรุง
ห้องนอนเวรส าหรับครูและ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม
รักษาความปลอดภัย 

 

๑. เพื่อให้ห้องนอนเวรส าหรับ
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษา
ความปลอดภัยในเวลากลางคืน
มีความสวยงาม เป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วน 
๒. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม่
เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับ
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษา
ความปลอดภัยในเวลากลางคืน 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครูและบุคลากรที่ปฏบิัติ
หน้าท่ีเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย ในเวลากลางคืน 
ผลลัพธ์(Outcome)    
 - ครูและบุคลากรที่ปฏบิัติ
หน้าท่ีเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย ในเวลากลางคืน
ได้รับความสะดวก  
มีความพึงพอใจ 
 

18,280 มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งช้ี ๒.๒ 

- จัดซื้อ จัดจ้าง อุปกรณ์ใน
ห้องนอนเวร 

    

โครงการลดความเสี่ยงใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรม โครงการ ตรวจ
สุขภาพนักเรียน  ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน 

1. เพื่อให้นักเรียน มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  เพื่ อ ให้นัก เรี ยน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
บริการด้านดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
3.  เพื่ อ ให้นัก เรี ยน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ 
4. เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีนไดร้ับ
ค าแนะน าด้านสุขภาพอนามยั
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ครู และบุคลากร
ผลลัพธ์(Outcome)  
 - นักเรียนไดร้ับการตรวจ 
สุขภาพและบริการทางด้าน 
สุขภาพอย่างท่ัวถึงร้อยละ  
95    
 - ครูและบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพและบริการ
ทางด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึง 
ร้อยละ 95   
 

128,800 มาตรฐานท่ี ๑, ๒  
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ (ข้อ๔), 
๒.๒(ข้อ ๓,๔)  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
โครงการลดความเสี่ยงใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรม คุ้มครองประกันภัย
อุบัติเหตุนักเรียน  ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน 
 

๑. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองและ
โรงเรียน  เมื่อนักเรยีนเกิด
อุบัติเหตุ    
๒. เพื่อเป็นสวสัดิการให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
การประกันอุบัติเหต ุ
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ครู และบุคลากร 
ผลลัพธ์(Outcome)  
 - นักเรียนไดร้ับการ
คุม้ครองประกันภัยอุบัตเิหตุ  
ร้อยละ ๑๐๐   
 - ครูและบุคลากรได้รับการ 
คุ้มครองประกันภัยอุบัตเิหตุ   
ร้อยละ ๑๐๐   

253,600 มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งช้ี ๒.๒, ๒.๔  

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
กิจกรรม จัดซื้อยา  
เวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

๑. เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรสามารถดูแลตนเอง
และช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อมี
อุบัติเหตุเกดิขึ้น   
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการ
ด้านการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง
และสม่ าเสมอ 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับข่าวสาร
และความรู้ทางด้านสุขภาพที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์  
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท า
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ครู และบุคลากร
ทุกคน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - ครูและบุคลากรได้รับการ
บริการดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ ร้อยละ 
๙๕  

33,913 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งช้ี ๒.๒ 

โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
และเสรมิสร้างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขอนามัยท่ีดี 
กิจกรรม โรงเรยีนส่งเสริม
สุขภาพ 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแล
ตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น   
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการ
ด้านการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง
และสม่ าเสมอ 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับข่าวสาร
และความรู้ทางด้านสุขภาพที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์  
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท า
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนจ านวน ๕๐ คน 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียนไดร้ับการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  
ร้อยละ ๙๕  
 
 
 
 
 
 
 

8,000 มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งช้ี ๑.๑  
(ข้อ ๖), ๑.๒  
(ข้อ ๓, ๔)  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
และเสรมิสร้างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขอนามัยท่ีดี(ต่อ) 
- อบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในโรงเรียนและ
เสรมิสร้างเครือข่าย อย.น้อย  
รุ่นที่ ๕ 

  

4,930 

 

โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค 
กิจกรรม งานจัดซื้อ ซ่อมบ ารุง 
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อให้บริการ
นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

๑. เพื่อให้โสตทัศนูปกรณ์
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้มีโสตทัศนูปกรณ์ที่
พร้อมให้บริการกับครู นักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. เพื่อสนับสนุนการจดัการ
เรียนรู้ของครูและนักเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
๔. เพื่อให้โสตทัศนูปกรณ์
สามารถใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนได ้
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาได้ใช้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ 
ผลลัพธ์ (Outcome)     
 -  โสตทัศนูปกรณ์มี
คุณภาพที่ดี และพร้อมใน
การใช้งาน 
   นักเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจในการให้บริการ 
 

93,850 มาตรฐานที่ ๒  
ตวับ่งช้ี ๒.๒ 

- จัดซื้อและจ้างซ่อมวสัดุ และ
โสตทัศนูปกรณ ์

    

- การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
และห้องโสตทัศนศึกษา(ห้อง
ราชนันทาจารย๑์) 

    

-พัฒนาคุณภาพงานถ่ายภาพน่ิง
และวีดโีอ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่เสริมสร้างสมรรถนะและการ
เรียนรู้ 
กิจกรรม ชุมนุมโสต ฯ สญัจร 

๑. เพื่อให้นักเรียนชุมนมุโสต
ทัศนศึกษามีความรูค้วามเข้าใจ
ถึงหลักการถ่ายภาพนิ่ง วีดิโอ 
และเครื่องเสียงเบื้องต้น 
๒. เพื่อให้นักเรียนชุมนมุโสต
ทัศนศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติการถ่าบภาพนิ่ง วีดีโอ 
และเครื่องเสียง จาก
สถานการณ์จริง 
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อการท างานให้โรงเรียน 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียนในชุมนุมโสต
ทัศนศึกษา ระดับชั้น 
ม.๒ – ๖ 
ผลลัพธ์(Outcome)     
 - นักเรียนในชุมนุมโสต
ทัศนศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาใน
กิจกรรมโรงเรียน 

4,800 มาตรฐานที่ ๑, ๓  
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
(ข้อ ๑,๒) ๓.๑, ๓.๒  

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค 

กิจกรรม พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสุขาภิบาลใน
โรงเรียน 
 

๑. เพื่อให้โรงเรียนมสีถานท่ี 
อาคารเรยีน ท่ีสวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย เอื้อต่อการจดัการ
เรียนการสอน 
๒. เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ให้บริการ ด้านอาคารสถานท่ีแก่
ชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
๓. เพื่อรณรงค์การใช้
สาธารณูปโภคอย่างถูกต้อง 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกบุคคลภายนอก 
ที่มาใช้สถานท่ี 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - อาคารสถานท่ี มีอาคาร
เรียนที่ สวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียน
การสอน 
 - นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
บุคคลภายนอกมีความพึง
พอใจในการให้บริการ 

๙๗๕,๕๙๗ มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งช้ี ๒.๒ 

- จัดซื้อ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
ประปาและสาธารณูปโภค 

    

- พัฒนาสภาพแวดล้อม 
สุขาภิบาล และระบบน้ าดื่มใน
โรงเรียน 

    

- พัฒนาห้องเรียน ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ และห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ตัวบ่งชี้ที ่

โครงการปลูกจิตส านึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมรับ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม โครงการ Young  
Energy  Mind Award 

 

๑. เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
เยาวชนหรือนักเรยีนในทุก
ระดับชั้น ในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
๒. เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ให้บริการจดัการดา้นการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานและแวดล้อมแก่
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - นักเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา 
ผลลัพธ์(Outcome) 
 - นักเรียน ครู และบคุลากร    
มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 - นักเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจ
ในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ (ข้อ ๑)  

  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
การดูแลบ ารุงรักษา 

    

- การใช้น้ าอย่างประหยัด     
- ธนาคารขยะ     
- ประกวดโครงงานการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

    

- 1 ช่ัวโมงลดใช้พลังงาน     
โครงการลดความเสี่ยงใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรม โครงการ 
โภชนาการดี  ชีวีมีสุข 
- ตรวจสอบคณุภาพอาหาร 
น้ าดื่ม ภาชนะใส่อาหาร 

- อบรมผู้ประกอบการ
ร้านค้า 

- ส่งเสริมความรูด้้าน
โภชนาการ 

๑. เพื่อควบคุม ดูแล การจดัการ
ดา้นอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัยในการ
บริโภค 
๒. เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะด้าน
โภชนาการ 
๓. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า
มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ดู แลความปลอดภั ย ในกา ร
ประกอบอาหาร 
๔. เพื่อส ารวจความคดิเห็นของ
นักเรียนด้านอาหาร เครื่องดื่ม 

ผลผลิต (Output) 
 - นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้และแนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับโภชนาการ  
ผลลัพธ์(Outcome)     
 - นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์  
 - ผู้ประกอบการร้านค้ามคีวามรู้
ความเข้าใจด้านการดูแลความ
ปลอดภัยในการประกอบอาหาร
มากขึ้น 
 - นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ด้านร้านค้า อาหารและ
เครื่องดื่มของโรงเรียน 

10,000 มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ (ข้อ ๔) 

 

 



97 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
โครงการ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
กิจกรรม  งานจัดท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 

- จัดท าวารสารโรงเรียน 
- จัดท าสมุดไดอารี ่

๑. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่บุคลากรในโรงเรยีนและ
ชุมชนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และทันเหตุการณ ์
๒. เพื่อเผยแพร่ช่ือเสยีงเกียรติ
คุณ และกิจกรรมของโรงเรยีน 
ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 
๓. เป็นศูนย์รวมบทความ 
ความรู้ การประชาสมัพันธ์ของ
ครู นักเรียนและศิษย์เก่า 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครู  นักเรยีน ผู้ปกครอง และ
บุคลากร 
ผลลัพธ์(Outcome)    
 - บุคลากรทุกฝ่ายตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องไดร้ับข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนที่ถูกต้อง อันจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
และความเข้าใจอันดีแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 - งานประชาสมัพันธ์ไดร้ับการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  มีความสะดวก รวดเร็ว
ในการติดต่อและสามารถ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ได้อย่างท่ัวถึงเป็นปัจจุบัน 

380,400 มาตรฐานที่ ๒, ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 

โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค 

กิจกรรม ปรับปรุงและ
พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
 

๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้อง
ประชาสมัพันธ์ ให้มีความพร้อม
ในการให้บริการ 
๒. เพื่อเพ่ิมบรรยากาศภายใน
ห้องประชาสัมพันธ์ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
๓. เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจดัห้อง
ประชาสมัพันธ์ ให้มีความ
ทันสมัยและดึงดดูใจให้เข้ามาใช้
บริการ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ครู  นักเรยีน ผู้ปกครอง และ
บุคลากร  
ผลลัพธ์(Outcome)    
 - บุคลากรทุกฝ่ายตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง เห็นความส าคญัของ
การใช้บริการห้องประชาสัมพันธ์ 
และการด าเนินงานของห้อง
ประชาสมัพันธ์ไดร้ับการ
ปรับปรุงให้มีความพร้อม 
ในทุกๆด้าน 

50,000 มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งช้ี ๒.๒  

ปรับปรุงและพัฒนาห้อง
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค 
กิจกรรม  โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

๑. เพื่อให้ครู และนักเรยีนมี
แหล่งบริการด้านการสืบค้น     
ที่มีคุณภาพ 
๒. เพื่อให้ครู และนักเรยีนมี
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้ใน
การเรยีนการสอน 
 

ผลผลิต(Outputs)   
 - ครู บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๑๒๐ คน และนกัเรียน 
จ านวน  ๑,๖๕๐ คน มีแหล่ง
บริการสืบค้นและ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ที่มี
ประสิทธิภาพใช้ 
 ผลลัพธ์(Outcome)        
 - ครแูละนกัเรียนสามารถใช้
ประโยชนจ์ากระบบเครือขา่ย
อินเตอรเ์นต็ สบืค้นข้อมลู และ
ติดตอ่สื่อสาร มาใช้ประโยชน์ใน
การท างาน ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

51,700  

- พัฒนาระบบอินเตอรเ์น็ต 
และเว็บไซตโ์รงเรียน 

    

  พัฒนาระบบ wifi เพื่อการ
เรียนการสอน 

    

โครงการบริหาร
งบประมาณเพ่ือการบริการ 
กิจกรรม บริการรถโรงเรียน 
 
 

๑. เพื่อให้บริการยานพานะแก่
บุคลากรในโรงเรยีน 
๒. เพื่อซ่อม บ ารุง รักษา
ตลอดจนดูแลการใช้ยานพาหนะ 
๓. เพื่อควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - รถยนต์ ๓ คัน  
 - พนักงานขับรถ ๒ คน 
ผลลัพธ ์(Outcome) 
 - รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ด ี
 - พนักงานขับรถให้บริการด้วย
ความเตม็ใจและผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับด ี
 

200,000 มาตรฐานที ่๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๒ (ข้อ ๔)  
 

  ให้บริการรถโรงเรียน ดูแล 
ตรวจเช็คสภาพรถยนต ์

    

- ส่งบุคลากรเข้าอบรมด้าน
ยานพาหนะ 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ตัวบ่งชี้ที ่

๑. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ 

๑.เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี
๒.เพื่อพัฒนาสมรรถนะและ
ยกระดับการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๓.เพื่อให้ครูและ 
บุคลากรไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ ์
กับหน่วยงานอืน่ 
๔.เพื่อให้ครูและบุคลากรน า
ประสบการณ์ที่ไดม้าประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - บุคลากรกลุม่บริหาร
งบประมาณ 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - ครูและบุคลากรในกลุม่
บริหารงบประมาณสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ตนรับผดิชอบ
ได้อย่างถูกต้องและม ี
ประสิทธิภาพ 

๑๓,๐๐๐ มาตรฐานที ่๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 

๒. โครงการบริหาร
งบประมาณวัสดุครุภัณฑ์
และสาธารณูปโภค  

๑. เพื่อจัดท าเอกสาร หนังสือ
ราชการและติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
๒. เพื่อให้บริการจัดหา จดัซื้อ 
วัสดุครภุัณฑ์ส านักงาน 
พร้อมใช้งานและเพียงพอ 
๓. เพื่อให้บุคลากรในกลุ่ม
บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
มีความเข้าใจงานที่ปฏิบตัิมาก
ขึ้น 
 

ผลผลิต(Outputs) 
 - หนังสือราชการ ค าสั่งของ
กลุ่มบรหิารงบประมาณ  
ครูในกลุ่มบริหาร 
ผลลัพธ(์Outcome) 
 - หนังสือราชการ ค าสั่งของ
กลุ่มบรหิารงบประมาณม ี
คุณภาพดี สะดวก รวดเร็ว 
ครูในกลุ่มบริหารได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และมี
ความเข้าใจงานท่ีปฏิบัตมิาก
ขึ้น 

๒๑๙,๖๐๐ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 

๓. โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ตามอัตลักษณ์และ 
เอกลักษณข์องสถานศึกษา 

๑. เพื่อนัดหมายและ 
แจ้งกิจกรรมของโรงเรียน 
๒. เพื่อการมสี่วนร่วม 
ในการก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ผู้บรหิาร ครู บุคลากร 
และนักเรียน 
ผลลัพธ ์(Outcome) 
 - ผู้บรหิารคณะครู บุคลากร 
และนักเรียนของโรงเรียน 
ได้รับทราบนโยบาย 
และแนวปฏิบตัิ สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได ้
อย่างเหมาะสมบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไวร้้อยละ 
๑๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ สนองมาตรฐาน 
การศึกษาที่/ตัวบ่งชี้ที ่

๔. โครงการปรับปรุง 
ห้องพัสด ุ

๑. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องพัสดุที่
ทันสมัย 
๒. เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อ 
ประสานงานและ 
จัดเก็บพัสดุต่างๆของ 
โรงเรียน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - บุคลากรใน 
โรงเรียนมีความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อ 
ประสานงาน 
ผลลัพธ ์(Outcome) 
 - บุคลากรในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจในการติดต่อ
ประสานงานและท าให้งาน
เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

๒๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 

๕. โครงการระดม 
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

๑. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อการ
เรียนรู้ของบุตรหลานอย่างท่ัวถึง 
๒. เพื่อโรงเรียนจะไดม้ี
ทรัพยากรมาใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาอย่าง
เพียงพอและยั่งยืน 

ผลผลิต(Outputs) 
 - ผู้ปกครองนักเรียนช้ัน   
ม.๑ – ม.๖ และชุมชน 
ผลลัพธ ์(Outcome) 
 - โรงเรียนสามารถระดมทุน
จากผู้ปกครองและชุมชน 
เพื่อน ามาใช้ในการ 
ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 

๓๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 

๖. โครงการบริหารวัสดุ 
ครุภัณฑ์แลสาธารณูปโภค 

๑. เพื่อให้ส านักงานกลุม่บริหาร
งบประมาณมีวสัด ุ
ครุภณัฑ์ในการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
๒. เพื่อให้การจดัเก็บ 
และเบิกจา่ยวัสดุ ครุภณัฑ ์     
มีระบบและเป็นปัจจุบัน 

ผลผลิต(Outputs) 
- วัสดุ ครุภณัฑส์ านักงาน 
   บุคลากรกลุม่บริหาร 
งบประมาณมีวสัดุ  
ครุภณัฑ์ใช้อย่าง 
เพียงพอ 
ผลลัพธ ์(Outcome) 
- วัสดุ ครุภณัฑส์ านักงาน   
มีใช้อย่างเพียงพอ         
และมีคณุภาพ 
 

- มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 

๗. โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณข์องสถานศึกษา 

๑. เพื่อประสานงาน 
ระหว่างสถานศึกษาและ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. เพื่อการมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษา 
๓. เพื่อจัดให้มีการประชุม
กรรมการ 
สถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ 

ผลผลิต(Outputs) 
 - คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จ านวน ๑๕ คน 
ผลลัพธ ์(Outcome) 
 - คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ให้การส่งเสริมการบรหิารจดั
การศึกษาของโรงเรยีนตาม
นโยบายร้อยละ ๑๐๐ 
 

๓๖,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๔ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาท่ี/ 

ตัวบ่งชี้ที ่
๘. โครงการบริหาร 
จัดการสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาตามอัตลักษณ์และ 
เอกลักษณข์องสถานศึกษา 

๑. เพื่อรับรองผู้ทีม่าตดิต่อ 
ประสานงานกับสถานศึกษา 
๒. เพื่อประสานสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
๓. เพื่อร่วมกิจกรรม 
กับหน่วยงานภายนอก 

ผลผลิต(Outputs) 
 - การจัดกจิกรรมประสาน
ติดต่อ 
กับหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆทั้งภายในและภายนอก 
ผลลัพธ ์(Outcome) 
 - โรงเรียนมีความสมัพันธ์ที่
ดกีับหน่วยงานต่างๆและได ้
รับการสนับสนุนกิจการ
ต่างๆของโรงเรยีนเป็น 
อย่างดี 

๓๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.1 
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๕.๑  การให้บริการชุมชน 
 

ที ่ กิจกรรม หน่วยงาน วันที่ขอใช้บริการ หมายเหตุ 

1 ตรวจสุขภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 มิถุนายน 2560  

2 ตรวจสุขภาพนักเรียนเเละบุคลากรทาง
การศึกษา 

โรงพยาบาลจุฬาเวช 3-4 สิงหาคม 2560  

3 ปตท. สส.2 รวมใจ ประดิษฐด์อกดารารัตน ์ ปตท. 3 สิงหาคม 2560  
4 โครงการจติอาสา ท าความ ดี ด้วยหัวใจ ส านักพระราขวัง,ส านักงาน

เขตบางซื่อ 
21 - 22 สิงหาคม 2560  

5 กฝน. ให้ความรูเ้กี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง  30 สิงหาคม 2560  
6 งานประเพณเีเหเ่รือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธ์ิ ส านักงานเขตบางซื่อ 7 พฤศจิกายน 2560  
7 สนามแข่งศิลปหัตกรรมนักเรียน Webpage 

Editor 
สพฐ. 13-14 พฤศจิกายน 2560  

8 รัฐสภาสัญจร สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ 30 พฤศจิกายน 2560  
9 กิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาเเละลานกีฬา ส านักงานเขตบางซื่อ 20 มกราคม 2561  

10 กิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาเเละลานกีฬา ส านักงานเขตบางซื่อ 27 มกราคม 2561  
11 สน.เตาปูนร่วมกันนัดพบฮอนด้าเตาปูนให้

ความรู้ความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยน
โดยสวมหมวกกันนอ็ค 

สน.เตาปูน 7 กุมภาพันธ ์2561  

 

 
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาเเละลานกีฬา  

บทท่ี 5 
สารสนเทศด้านการพฒันาชุมชน 
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สน.เตาปูนร่วมกันนัดพบฮอนด้าเตาปูนให้ความรู้ความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์  

โดยสวมหมวกกันน็อค 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปตท. สส.2 รวมใจ ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 
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๕.๒ การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ  
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รู้จักและเข้ามาเยี่ยมชม  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ผู้ร่วมกิจกรรม 

ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียน เอกชน อื่น ๆ 
๑. การประชุมผูป้กครอง นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  
, 3, 5 และ 6 

/ /   

๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  /  / 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  /   
4. การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการศึกษาชิงถ้วยรางวัล
เกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา และถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี 

/ /   

5. พิธีลงนาม MOU โรงเรียนสขีาว ต่อต้านบุหรี่ / /  / 
6. พิธีไหว้ ครูประจ าปีการศึกษา 2560  /   
7. การเเข่งขันตอบปัญหากิจกรรมวันสุนทรภู ่  /   
8. การอบรมการใช้แอพลิเคชั่น ตรวจข้อสอบ  /   
9. การประดิษฐ์ท าดอกไม้จันทน์ ถวายพิธีเพลงิพระ
บรมศพ 

 /   

๑0. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด / /  / 
๑1. กิจกรรมวันสุนทรภู ่  /   
๑2. โครงการตรวจสุขภาพครูเเละบุคลากรทาง
การศึกษา 

 /   

๑3. กิจกรรมเดินรงค์ต่อต้านยาเสพติด / /  / 
๑4. พิธีทบทวนค าปฏิญาณเเละเดินสวนสนาม / /  / 
๑5. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2560 / /   

16. กิจกรรมเเห่เทียนเข้าพรรษา  /  / 
17. การศึกษาดูงานโรงเรียนประหยัดพลังงาน  /   
18. การอบรมนักเรียนแกนน า Energy Mind Award 
2017 

 /   

19. โครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสังคม / /  / 
๒0. โครงการหน้าห้องน่ามองห้องเรียนสีขาว / /  / 
๒1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  /   
๒2. กิจกรรม ร.ด จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติ 

/ /   

๒3. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ / /   
๒4. การสาธิตการจัดระเบียบเเถวเเละเดินสวนสนาม 
โดยโรงเรียนวัดราชบพิธ 

/ /  / 

๒5. กิจกรรมประกวดดาว - เดือน โรงเรียน  /   
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กิจกรรม 
ผู้ร่วมกิจกรรม 

ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียน เอกชน อื่น ๆ 

26. กิจกรรมคัดแยกขยะ  โครงการ Energy Mind 
Award 2017 

/ / / / 

27. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนเเละบุคลากรทาง
การศึกษา 

/ /  / 

28. การแสดงดนตรี ณ สยาม โดยกระทรวงวัฒนธรรม
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

/ /  / 

29. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนแกนน า
สถานศึกษาสีขาว 

/ /  / 

30. โครงการประกวด เเข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  /   
31. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  /  / 
32. กิจกรรมบูรณาการวิชาการ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า 
ค้นคว้าห้องสมุด ประหยัดสุดตลาดนัดมือสอง สามเสน
สองพร้อมเพรียงสู่อาเซียน 

/ /  / 

33. โครงการจิตอาสา ท าความดี ด้วยหัวใจ / /  / 
34. การประชุมครูมาตราการการประหยัดพลังงาน 
Energy Mind Award 2017 

 /   

35. กิจกรรมถวายความอาลัย  /   
36. การประเมินงานห้องสมุดโรงเรียน โดย
คณะกรรมการ สพฐ. 

 /   

37. การให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน กฟน. / /   
38. การอบรม OBECQA และ SCQA   /   
39. กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณวารศรีราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย ๒ 

 /   

40. การเข้ารับรางวัลห้องสมุดเเละสถานศึกษาพอเพียง  /  / 

41. การประชุมคณะกรรมการ  Energy Mind Award 
2017 และ PLC 

 /   

42. การอบรมนักเรียนระวังความปลอดภัย "วนัลอย
กระทง 60" 

/ /   

43. งานประเพณีเเห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ / /   
44. การแข่งขันศิลปหัตกรรมนกัเรียน Webpage 
Editor 

/ /  / 

45. การอบรมนักเรียนแกนน า YCM  /   
46. การโครงการอบรมนักเรียนคุณธรรมเเละจริยธรรม  /   
47. การอบรมโครงการ Zero Waste School  /   
48. กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา / /   
49. กัลปพฤกษ์เกมส์คร้ังที่ 9 / /   
50. พิธีถวายราชสดดุี วันมหาธรีาชเจ้า  /   
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กิจกรรม To Be Number One Idol  

กิจกรรม 
ผู้ร่วมกิจกรรม 

ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียน เอกชน อื่น ๆ 

51. กิจกรรมรัฐสภาสัญจร / /  / 
52. กิจกรรมวันพ่อ ประจ าปี 2560  /   
53. กิจกรรม CROSS CULTURE  /   
54. กิจกรรมวันครอบครัวสามเสน ๒ และวันเด็ก
แห่งชาติ 

/ /   

55. พิธีลงนาม mou สถานศึกษาสีขาว / /  / 
56. กสนประเมินสถานศึกษาด้านการประหยัดพลังงาน  
Energy Mind Award 2017 

 /   

57. กิจกรรม To Be Number One Idol / /   
58. กิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังกิจกรรมสร้างสรรค์ 
วันวาเลนไทน์ 

 /   

59. กิจกรรมวันตรุษจีน  /   
60. กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  /   
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กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีภัย 
 

 

  

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

การรณรงค์และเฝ้าระวังกิจกรรมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ 
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ภาคผนวก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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  ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย 
กิจกรรม วันสุนทรภู่  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
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ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย 
กิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
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ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย 
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาความสามารถการอ่าน – เขียนภาษาไทย 



114 
 

            
            
            
            
   

 

 

 

  

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิธีการต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
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ชมการแสดงนาฎยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ 
ตอน ก าเนิดสุดสาคร 
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นายนพคุณ   เกตุค าขวา และนายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช 
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแต่งค าประพันธ์  

ในหัวข้อ “ศิลปะมวยไทย” มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 5 
ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

นายนพคุณ  เกตุค าขวา และนายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช 
 

 
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  

 ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวอย่างผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลในรอบปีของนักเรียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร ์



118 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
         
  

ภาพกิจกรรม “เปิดบ้าน ส.ส. ๒” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ ๑๙  เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
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การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว 
กิจกรรมเปิดบ้าน ส.ส. ๒  

วันศุกร์ที่ ๑๙  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 



120 
 

            
            
            
          
  

การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วันจันทร์ที่ ๒๒  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



121 
 

            
            
   
  

ภาพกิจกรรม “เปิดบ้าน ส.ส. ๒” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ ๑๙  เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 



122 
 

            
            
         
  

พิธีมอบรางวัล 
การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 



123 
 

            
            
           
  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
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โครงการ  การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
การแข่งขันหมากฮอท 

วันจันทร์ที่ ๒๒  เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 



126 
 

     

  
โครงการการศึกษาประสบการณ์วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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  กิจกรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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  กิจกรรม “Cross Culture” 

วันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   



130 
 

      
  กิจกรรม “Christmas Day” 

วันที่  ๒๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   



131 
 

    
  กิจกรรม “วันตรุษจีน”  

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑   
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  กิจกรรม “Intellectual Expression” 

วันที่  2 - 11  สิงหาคม พ.ศ.2560 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 



134 
 

    
  โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาคุณค่าผู้เรียน 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาภายใน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐   
 



135 
 

    
  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



136 
 

   
  โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขอนามัยท่ีดี  

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  



137 
 

   
  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนที่เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ 

 กิจกรรมกัลปพฤกษ์เกมส์ ๖๐  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนที่เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ 

 กิจกรรมกัลปพฤกษ์เกมส์ ๖๐  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาภายนอก 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



140 
 

    

  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอกเพื่อความเป็นเลิศ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 



142 
 

   
  

  

  

  

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 



143 
 

   
  

     

  

  

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 



144 
 

       
  

  

  

  

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 



145 
 

 

 

  
  

4   

  

  

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) 
เพื่อการศึกษาต่อและได้งานท าจัดแข่งขันทักษะภายในโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 
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ภาพกิจกรรมจัดการประกวด แข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์  

ภายในสถานศึกษา 



148 
 

ผผผผผ   
ผผผผผผผผผผผผผผผผ  ภาพกิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันภายนอกสถานศึกษา 



149 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)” 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และครั้ง ๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
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กิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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  กิจกรรม การเยี่ยมบ้านนกัเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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กิจกรรม วันครอบครัวสามเสน 2 
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 
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กิจกรรม เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องสารเสพติด 
วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 
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กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา 
วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 
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กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 
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กิจกรรม โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
วันที่  ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 
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โรงเรียนได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จาก สพฐ. 
ปรับปรุงถนนบริเวณหน้าโรงเรียนทางเข้าโรงจอดรถ 

       
  

โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และที่พักรับรอง 
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โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 



160 
 

      
       
       
       
       
       
       

  

ปรับปรุงห้องนอนเวรส าหรับครูและบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย          
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ท าห้องน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 

เทคอนกรีตเสริมเหล็กและทาสีสนามบาสเกตบอล 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ทาสีโรงอาหารและติดตั้งไม้ระแนงกันนกพิราบ 
  

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
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โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
ปรับปรุงห้องเรียนและส านักงาน 
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โครงการปลูกจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียง  
(Young Energy Mind Award) 
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โครงการปลูกจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียง  
(Young Energy Mind Award) 

กิจกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาดห้องเรียน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
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โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 
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โครงการ การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
กิจกรรม วันแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์   
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โครงการ การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
กิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน   



168 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายกิตติศักดิ์    สมพล ผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
2. นายภาณุภัทร   ลิ้มจ ารูญ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และบริหารงบประมาณ 
3. นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นายภาสกร      ราช ู  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1 นางเพชรรัตน ์ เวสน์ไพบูลย ์ หัวหน้างานสารสนเทศ 
2 นางสาวชุตินนัท์ ปาละวงศ ์ กรรมการ 
3 นางสาวกุณฑีรา   อารีกุล กรรมการ 
4 นางสาวนิตกูล   สิริพิชัยฤกษ ์ กรรมการ 
5 นางสาวปาริชาต ิ จารุดิลกกุล กรรมการ 
   สารสนเทศกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

6 นายภูวนาท คงแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
   สารสนเทศกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

7 นางสาวกิรินญา ประกอบด ี สารสนเทศกลุ่มสาระฯ คณติศาสตร์ 
8 นางสาวกิตติพร ฮวดประดษิฐ ์ สารสนเทศกลุ่มสาระฯ สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
9 นางพีรญา บุญสืบ สารสนเทศกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา 

10 นางสาวพชิญา เฟื่องตะเคียน สารสนเทศกลุ่มสาระฯ ศลิปะ 
11 นายธวชัชัย ลุนศร สารสนเทศกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
12 นางสาววนัวิสาข ์ ไชยแสง สารสนเทศกลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 

 

คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 


