
 



คํานํา 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป ๒๕๕๖ ฉบบันี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนการ 
ตรวจสอบ ทบทวนผลการดําเนินงานตามภารกิจประจําปทีค่รอบคลมุมาตรฐานการศึกษาทัง้ ๕ ดาน
ไดแก ดานคุณภาพนักเรียน  ดานการจัดการศึกษา  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณ
ของสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม ซึ่งจะเปนขอมูลเพื่อรองรับการประเมินภายในและ
ภายนอก อีกทั้งยังใชในการเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครองและเผยแพรตอ
สาธารณชน 
                      รายงานฉบับนี้ประกอบดวยสวนทีเ่ปนขอมูลพื้นฐาน แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   
ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรอบปและสรุปผลการพฒันาและการนําผลไปใช 
                       โรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของที่รวมกันศึกษาและ
จัดทํารายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ เชื่อถือศรัทธาของ 
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและประเทศชาติตอไป 
 
  
 

 
             ( นายบุญธรรม  พิมพาภรณ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ  
 

คํานํา หนา 
 

สารบัญ 
 

 

ตอนที่ ๑  ขอมูลพื้นฐาน  
             ๑.  ขอมูลทั่วไป 
             ๒.  ขอมูลผูบริหาร 
             ๓.  ขอมูลนักเรียน 
             ๔.  ขอมูลครูและบุคลากร  
             ๕.  ขอมูลอาคารสถานที ่
             ๖.  ขอมูลงบประมาณ 
             ๗.  ขอมูลสภาพชุมชน 
             ๘.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
             ๙.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น     
             ๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 
             ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบทีผ่านมา 
             ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา    
             ๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก      
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ตอนที่ ๒   การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป  
              ๑.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
              ๒.  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลกัษณและเอกลักษณของสถานศึกษา 
              ๓.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              ๔.  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              ๕.  การดําเนินงานตามกลยทุธของสถานศึกษา 
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ตอนที่ ๓   ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              ๑.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปของสถานศึกษา 
              ๒.  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
              ๓.  ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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ตอนที่ ๔   สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช 
              ๑.  สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม  
              ๒.  จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา 
              ๓.  แนวทางการพฒันาในปตอไป 
              ๔.  ความตองการและการชวยเหลอื 
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๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 
 
 

๑.  ขอมูลทั่วไป 
     ชื่อโรงเรียน ราชวินิต  มัธยม 

 ที่ตั้ง ๑๘๑  ถนนพิษณุโลก แขวง สวนจิตรลดา  เขต ดุสิต   กรุงเทพมหานคร   
สังกัด สํานกัเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
โทรศัพท ๐๒-๒๘๒-๗๘๙๗ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๒๖๓๘ E-mail :  rnm.@rnm.ac.th       
Website…www.rnm.ac.th 
เปดสอนระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
เนื้อที่ ๖  ไร ๓ งาน  ๓๔.๕ ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการ 

๑) เขตดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค        และ 
          ๒) เขตปอมปราบศัตรูพาย แขวงคลองมหานาค แขวงวัดโสมนัส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราประจําโรงเรียน                        พระมหามงกุฎเปลงรัศมี 
อักษรยอโรงเรียนราชวินิต มัธยม  ร.น.ม. 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน  สมเด็จพระพุทธนวมงคลบรมราชบพิตร 
ปรัชญาโรงเรียน   ศึกษาดี มีวินัย ใฝกิจกรรม 
สีประจําโรงเรียน   ขาว กรมทา 
ตนไมประจําโรงเรียน   ตนชมพูพันธุทิพย 
เพลงประจําโรงเรียน   มารชราชวินิต มัธยม 

 
 
 
 
 

ตอนที่ ๑  ขอมูลพื้นฐาน 



 

 

๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 ประวัติโรงเรียนโดยยอ  
       โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ถือกําเนิดข้ึนดวยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานที่ดินทรพัยสินสวนพระมหากษัตริย จํานวน  ๖ ไร  ๓ งาน  ๓ ตารางวา 
ซึ่งเดมิเปนที่ตั้งของกรมอัศวราช ในสมัยรัชกาลที ่ ๖ ใหกรมสามัญศึกษาจัดตั้งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
พระราชทานนามโรงเรียนวา “ราชวินิต มัธยม” หมายถึงสถานที่อบรมกลุบุตร กุลธิดา ในระดับมัธยมใหเปนคน
ดี แหงพระบารมีปกเกลา ใชชื่อยอวา ร.น.ม.และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอญัเชิญพระมหามงกุฎเปลง
รัศม ีมีเลขลําดับรัชกาลในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว รัชกาลปจจบุัน เปนตราประจําโรงเรียน ตามหนังสือ ที่ 
พว. ๐๐๑๑/๓๕๘๔ ลงวันที ่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

           กระทรวงศึกษาธิการ  ไดประกาศตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันที ่๔  เมษายน ๒๕๒๑        
และใหคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท ผูอํานวยการ โรงเรียนราชวินิต รักษาการในตําแหนงผูบรหิารโรงเรียน   
ราชวินิต มัธยม ตอมา กรมสามัญศกึษาไดมีคําสั่งให นางสมจินตนา ภักด์ิศรีวงศ มาดํารงตําแหนง ผูบรหิาร
โรงเรียนราชวินิต  มัธยม 
                ปการศึกษา ๒๕๒๑  อาศัยสถานที่โรงเรียนราชวินิต  เปนทีเ่รียนช่ัวคราว 

     ปการศึกษา ๒๕๒๓  ยายสถานที่เรียนจากโรงเรียนราชวินิต มาเรยีนที่อาคารเรียนของ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม  มีนักเรียนทั้งหมด  ๑,๐๒๙  คน  ครู  ๕๔  คน นักการภารโรง ๔  คน และมีการสอน
เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
                ปการศึกษา ๒๕๒๔  เปดทําการสอนระดับชั้นมธัยมศึกษา ตอนปลาย ตามหลักสูตรป  
๒๕๑๘  (ม.ศ.๔)  จํานวน ๔ หองเรียนและหลกัสูตรป  ๒๕๒๔  (ม.๔)  จํานวน  ๒ หองเรียน 

    ปการศึกษา ๒๕๒๔ เปดสอนการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จระดับ ๓  ๔ และ ๕ ขึ้นตาม      
พระราชประสงคของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ตามหนังสือ  รล ๐๐๐๗/๑๐๔๕    
ลงวันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๗ เพื่อใหขาราชการทหาร และพลเรือนไดรับการศึกษาเพิ่มเติม 

    นับตั้งแตวันกอตั้งโรงเรียนจนถึงปจจุบัน ปการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
มีผูบริหาร  โรงเรียนทั้งหมด ๗ ทาน คือ คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท   คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ           
นางสาวสุวรรณา  เอมประดิษฐ    นางสาวสุกัญญา  สันติพัฒนาชัย   นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล   
นายไพรัช   กรบงกชมาศ   และนายบุญธรรม พิมพาภรณ  ปจจุบันมีครูปฏิบัตงิานจริง ๙๗ คน  ไปชวยราชการ        
๒ คน นักพัฒนา ๑๒ คน มีครูอัตราจาง  ๑๗  คน ครูจางภาษาตางประเทศ ๕ คน ลูกจางชั่วคราว ๒๐ คน 
นักเรียนชาย ๑,๑๘๙ คน  และนักเรียนหญิง  ๑,๐๘๕  คน   รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๒๗๔  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

แผนที่โรงเรียน 

 

  
                    ๒. ขอมูลผูบริหาร 
 

             ๒.๑ ผูอํานวยการโรงเรียน ดร. บุญธรรม  พิมพาภรณ 
โทรศัพท ๐๒-๒๘๒-๗๘๙๗ ตอ ๑๐๒  E-mail : b.p.๑๙๕๓@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร  วุฒิ D.P.A. University of Northern Philippines         
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม ตั้งแต วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบัน
เปนเวลา ๒ ป  ๕  เดือน 

    ๒.๒ รองผูอํานวยการโรงเรียน 
        ๒.๒.๑ ธรรมิก  ธรรมสโรช 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท (ค.ม.) โทรศัพท ๐๒-๒๘๒-๗๘๙๗ ตอ ๑๐๗ 
E-mail : dharmic.dm@hotmail.com รับผิดชอบกลุม บริหารกิจการนักเรียน  

       ๒.๒.๒ นาง แสงเดือน ประพันธ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปริญญาโท (ศษ.ม.) โทรศัพท ๐๒-๒๘๒-๗๘๙๗ ตอ ๑๐๔ 
E-mail : ssduan๘๘๙@gmail.com  รับผิดชอบกลุม บริหารวิชาการ 

       ๒.๒.๓ นางสาว สุณี  ธีระชัยวรกุล 
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท (ค.ม.) โทรศัพท ๐๒-๒๘๒-๗๘๙๗ ตอ ๑๐๕ 
E-mail  : uansunee@hotmail.com รับผิดชอบกลุม บรหิารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย 

       ๒.๒.๔ นาง วนิดา  สวางชัย 
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) โทรศัพท ๐๒-๒๘๒-๗๘๙๗ ตอ ๑๑๑ 
E-mail : s_vanida๒๓๒hotmail.com รับผิดชอบกลุม บรหิารงานทั่วไป 



 

 

๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 ๓. ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 
 

                         ๓.๑  จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑๕๐ คน 
๓.๒  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้สิ้น ๒,๒๗๔ คน 

จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน  
 

ระดับชั้น เพศ รวม 
 ชาย หญิง 

ม. ๑ ๒๑๙ ๑๘๐ ๓๙๙ 

ม. ๒ ๒๕๓ ๑๘๓ ๔๓๖ 
ม. ๓  ๒๔๓ ๑๘๖ ๔๒๙ 
รวม ๗๑๕ ๕๔๙ ๑,๒๖๔ 
ม. ๔ ๑๕๑ ๑๖๑ ๓๑๒ 
ม. ๕ ๑๗๓ ๑๙๙ ๓๗๒ 
ม. ๖ ๑๕๐ ๑๗๖ ๓๒๖ 

รวม ๔๗๔ ๕๓๖ ๑,๐๑๐ 
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๑๘๙ ๑,๐๘๕ ๒,๒๗๔ 
 

๓.๓ จํานวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือสํานักงาน 
 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒,๐๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๘.๗๐ 

๓.๔ จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสงู ตามเกณฑของกรมอนามัย ๒,๐๑๗ คน 
คิดเปนรอยละ ๘๘.๗๐ 

๓.๕ จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๐.๖๖ 
๓.๖ จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๗๑ 
๓.๗ จํานวนนักเรียนที่มปีญญาเลิศ ๕๗ คน คิดเปนรอยละ ๒.๕๑ 
๓.๘ จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลอืเปนพิเศษ ๐ คน คิดเปนรอยละ ๐ 
๓.๙ จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) ๐ คน คิดเปนรอยละ ๐ 
๓.๑๐ สถิติการขาดเรียน/ป ๑๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๔.๕๗ 
๓.๑๑ จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน ๐ คน คิดเปนรอยละ ๐ 

      ๓.๑๒  จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    ๑)   ม.๓  จํานวน ๓๘๖ คน  คิดเปนรอยละ ๘๙.๙๘ 
    ๒)   ม.๖  จํานวน ๓๒๒ คน  คิดเปนรอยละ ๙๘.๗๗  

                         ๓.๑๓  อัตราสวนครูประจําการ : นักเรยีน = ๑ : ๒๒  
๓.๑๔  จํานวนนักเรียนทีเ่ขารวมกจิกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดี และ 

นันทนาการ ๒,๑๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๓๒ 
๓.๑๕  จํานวนนักเรียนทีม่ีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง ๑,๙๑๕ คน 

คิดเปนรอยละ ๘๔.๒๑ 
๓.๑๖  จํานวนนักเรียนทีม่ีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๒,๑๐๐ คน 

คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๕ 



 

 

๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

      ๓.๑๗  จํานวนนักเรียนที่ทํากจิกรรมบําเพญ็ประโยชนตอสังคม ทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
๒,๒๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๕๙ 
      ๓.๑๘  จํานวนนักเรียนทีม่ีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสบืคนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ๒,๑๗๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๗๙ 
      ๓.๑๙  จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา ๒,๑๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๕๙ 
      ๓.๒๐  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรบัตัวเขากับ
สังคมตามที่กําหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา ๒,๒๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๙ 
 

๔. ขอมูลครูและบุคลากร 
    ๔.๑  ครูประจําการ  ทั้งหมด ๙๗ คน   โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี ้
           ๔.๑.๑  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย  *  
 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑ นาง จันทรเพ็ญ  มณีนาค ๕๕ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑ 
วรรณกรรมพื้นบาน ม.๓ 
วรรณกรรมพิจารณ ม.๖ 

๑๐ ครั้ง/ 
๘๐ชั่วโมง/ป 

 

๒ นาง กุณฑีรา  บุญเลี้ยง ๖๑ ๓๔ ครู 
เชี่ยวชาญ 

กศ.บ. 
ค.ม. 

 
ปร.ด. 

ภาษาไทย 
บริหาร-
การศึกษา 
วัฒนธรรม
ศาสตร 

การศึกษาคนควาและ
สรางองคความรู ม.๔ 
การสื่อสารและการ
นําเสนอ ม.๔ 

๑๐ ครั้ง/ 
๘๐ชั่วโมง/ป 

 

๓ นาง ชมชนก  ทรงมิตร ๔๗ ๒๒ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. 
อ.ม. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.๓,ม.๕,ม.๖ 
หลักไทย ม.๕ 

๑๐ ครั้ง/ 
๘๐ชั่วโมง/ป 

 

๔ นาง รุงลักษณ  ยงวณิชย ๕๘ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๖ 
วรรณคดีมรดกไทย ม.๕ 
ภาษากับวัฒนธรรม ม.๕ 

๑๐ ครั้ง/ 
๘๐ชั่วโมง/ป 

 

๕ นาง ชลธิชา  สุขพลอย ๕๙ ๓๕ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑,ม.๒ ๑๐ ครั้ง/ 
๘๐ชั่วโมง/ป 

 

๖ นาง พิมพรรณ  เพ็ญศิริ ๕๗ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔,ม.๖ 
การเขียนเรียงความ ม.๓ 

๑๐ ครั้ง/ 
๘๐ชั่วโมง/ป 

 

๗ นาง ไพพรรณ  ขํามะโน ๕๖ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔,ม.๕ ๑๐ ครั้ง/ 
๘๐ชั่วโมง/ป 

 

๘ นาง บุญญาภา  อักษรกาญจน ๓๐ ๒ 
 

ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาไทย ภูมิปญญาบางกอก ม.๓ 
ภาษาไทย ม.๕ 
ภาษากับวัฒนธรรม ม.๕ 
การสื่อสารและการ
นําเสนอ ม.๔ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๙ น.ส. นภัสสรณ  ฐิติวัฒนานันท ๒๘ ๑ ป  
๘ เดือน 

ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒,ม.๓ 
วรรณกรรมพิจารณ ม.๖ 

๑๘ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 



 

 

๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 

          ๔.๑.๒  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร * 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑๐ วาที่รอยตรี ภวิชช  อรุณวรรณ ๓๕ ๔ ป ครู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๕ 
การสื่อสารและการ-
นําเสนอ ม.๔ 

๕ ครั้ง/ 
๔๐ชั่วโมง/ป 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑ นาย ไพโรจน  พันธุฤทธิ์ ๖๐ ๓๖ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๕,ม.๖ ๑๔ ครั้ง/ 
๗๙ชั่วโมง/ป 

 

๒ นาง กรปภา  โสภาเสถียร ๔๔ ๒๒ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๕ ๑๒ ครั้ง/ 
๓๕ชั่วโมง/ป 

 

๓ นาง จินดา  อยูเปนสุข ๕๙ ๓๕ ครู 
เชี่ยวชาญ 

วท.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร 
การสอน
คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.๖ ๔๐ ครั้ง/ 
๗๐ ชั่วโมง/

ป 

 

๔ นาง นราภรณ  สมานทรัพย ๕๘ ๓๗ ครู 
ชํานาญการ 

วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๔ ๑๒ ครั้ง/ 
๓๕ชั่วโมง/ป 

 

๕ นาง มโนรา  เอกตาแสง ๖๐ ๓๖ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๔ ๑๒ ครั้ง/ 
๓๕ชั่วโมง/ป 

 

๖ นาง วัฒนา  จินตนากูล ๕๘ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๑,ม.๒ ๑๓ ครั้ง/ 
๘๐ชั่วโมง/ป 

 

๗ นาง สมหมาย  แปนชีวิต ๕๕ ๒๖ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๒,ม.๓ ๑๘ ครั้ง/ 
๘๕ชั่วโมง/ป 

 

๘ น.ส. สายสมร  สุขะจิระ ๔๙ ๒๕ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

กศ.บ.  
กศ.ม. 

คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.๑ ๑๒ ครั้ง/ 
๓๕ชั่วโมง/ป 

 

๙ นาย เสกสรร  ลีลานุวัฒนกุล ๖๑ ๓๖ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๕ ๑๒ ครั้ง/ 
๓๕ชั่วโมง/ป 

 

๑๐ น.ส. พรรณิภา  แสนนอก 
 

๓๐ ๒ 
 

ครู วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๒,ม.๓ ๑๔ ครั้ง/ 
๑๑๑ชั่วโมง/ป 

 

๑๑ นาง ณิชนันทน  เอมโอช ๓๒ ๔ 
 

ครู วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 
บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ม.๔,ม.๖ ๑๒ ครั้ง/ 
๓๕ชั่วโมง/ป 

 

๑๒ นาย ทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา ๒๙ ๑ 
 

ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 
 

คณิตศาสตร ม.๒ ๑๔ ครั้ง/ 
๑๕๕ชั่วโมง/ป 

 

๑๓ วาที่รอยตรี วิทวัฒน  บูระพันธ ๓๑ ๑ 
 

ครูผูชวย วท.บ. คณิตศาสตร 
 

คณิตศาสตร ม.๔,ม.๖ ๑๓ ครั้ง/ 
๘๕ชั่วโมง/ป 

 



 

 

๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

         ๔.๑.๓  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร * 
ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 

(ป) 
อายุ

ราชการ 
(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑ น.ส. รักซอน  รัตนวิจิตตเวช ๖๐ ๓๗ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
ค.ม. 
กศ.ด. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

พัฒนศึกษาศาสตร 

ชีววิทยา ม.๖ ๒ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๒ นาย สุขเกษม พุกจรูญ ๕๗ ๓๗ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ชีววิทยาพื้นฐาน ม.๔ 
ชีววิทยา ม.๔,ม.๕ 

๔ ครั้ง/ 
๓๖ชั่วโมง/ป 

 

๓ นาง ผองพรรณ  เชื่อมทอง ๕๗ ๓๕ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. เคมี เคมี ม.๔,ม.๕ ๔ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๔ นาง ภาณี  ไกรลักษณวราภา ๕๘ ๓๕ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. 
ค.ม. 

ฟสิกส 
จิตวิทยา 

วิทยาศาสตร ม.๓ 
ฟสิกส ม.๔ 
ฟสิกสพื้นฐาน ม.๖ 

๔ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๕ น.ส. ลัดดาวัลย  พิชญเลิศชาญ ๕๔ ๒๙ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

วท.บ. 
 
ศ.ม. 

วิทยาศาสตร
ทั่วไป 
เศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตร ม.๑ 
ชีววิทยาพื้นฐาน ม.๔ 
เคมีพื้นฐาน ม.๕ 

๔ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๖ น.ส. วัชรินทร  จิวะชาติ ๕๖ ๒๙ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกสพื้นฐาน ม.๔ 
ฟสิกส ม.๔,ม.๕ 

๔ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๗ นาง ศรัณยา  พิพัฒนวัฒนา ๕๓ ๓๐ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ม.๒,ม.๓ ๔ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๘ นาง หัทยา  ทาหอง ๔๖ ๒๒ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

วท.บ. 
 
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร
ทั่วไป 
การสอนฟสิกส 

วิทยาศาสตร ม.๓ 
ฟสิกส ม.๖ 

๔ ครั้ง/ 
๖๖ชั่วโมง/ป 

 

๙ นาง อัญชุลี  ศรีพุทธางกูร ๕๔ ๓๒ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
 
ค.ม. 

วิทยาศาสตร
ทั่วไป 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ม.๑ 
โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ ม.๔,ม.๖ 

๕ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 

๑๐ นาย ธิติพัทธ   ชุติวัฒนโสภณ ๓๓ ๕ ครู 
 

ค.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.๕,ม.๖ 
ฟสิกสพื้นฐาน ม.๖ 

๔ ครั้ง/ 
๕๖ชั่วโมง/ป 

 

๑๑ น.ส. ชุติมา  ศรีไกรสิทธิ์ ๓๑ ๕ 
 

ครู ค.บ. วิทยาศาสตร
ทั่วไป-
ชีววิทยา 

สิ่งแวดลอมศึกษา ม.๒ 
ชีววิทยาพื้นฐาน ม.๔ 
ชีววิทยา ม.๕ 

๒ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๑๒ น.ส. ศิริเพ็ญ  ยังขาว ๓๔ ๘ ครู 
ชํานาญการ 

ศษ.บ. 
กศ.ม. 

เคมี 
การสอน
วิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.๒ 
เคมี ม.๔ 
เคมีพื้นฐาน ม.๕ 

๕ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 

๑๓ นาง ปาณิสรา  วิสุทธิใจ ๓๑ ๑ ครูผูชวย 
 

วท.บ. 
 
 
ศศ.ม. 

วัสดุศาสตร-
วิทยาศาสตร
ทั่วไป 
เศรษฐศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.๓ 
วิทยาศาสตรเพิ่มเติม ม.๓ 

๖ ครั้ง/ 
๖๐ชั่วโมง/ป 

 



 

 

๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 
      

 

๔.๑.๔  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม * 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑๔ นาย ธนบดี  อินหาดกรวด ๒๘ ๑ 
 

ครูผูชวย 
 

ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ม.๒ 
ชีววิทยาพื้นฐาน ม.๔ 
ชีววิทยา ม.๔ 

๕ ครั้ง/    
๙๐ชั่วโมง/ป 

 

๑๕ น.ส. ชัญญาพิชญ  ศรีราตรี ๒๘ ๑ 
 

ครูผูชวย 
 

ค.บ. เคมี-
วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ม.๑,ม.๒ ๔ ครั้ง/ 
๓๐ชั่วโมง/ป 

 

๑๖ นาง สุภัสดา  วันเพ็ญ ๕๘ ๒๒ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ม.๑,ม.๒ ๖ ครั้ง/ 
๔๔ชั่วโมง/ป 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑ นาง อังสนา  พิไสยสามนตเขต ๕๘ ๓๘ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
ศษ.ม 

ภูมิศาสตร 
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ม.๓ 
ประวัติศาสตร ม.๓ 

๓ ครั้ง/ 
๓๖ชั่วโมง/ป 

 

๒ นาย ชํานาญ  เกิดพิบูลย ๕๘ ๓๖ ครู 
เชี่ยวชาญ 

กศ.บ. ประวัติศาสตร   มารยาทและ
วัฒนธรรมทองถิ่นม.๒ 
พระพุทธศาสนา  
ม.๔,ม.๖ 

๔ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 

๓ นาง พิชญา  พันธรักษ ๕๓ ๒๓ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษาฯ 
สิ่งแวดลอม 

สังคมศึกษา ม.๒ 
ประวัติศาสตร ม.๒ 

๔ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 

๔ น.ส. ศิริลักษณ  ปนทุพันธ ๕๗ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ม.๑ 
คติธรรมในชาดก ม.๑ 
ประวัติศาสตร ม.๑ 

๔ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 

๕ นาง สุพัตรา  ยะลาไสย ๔๗ ๑๙ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. 
ค.ม. 

สังคมศึกษาฯ 
สังคมศึกษา 

พระพุทธศาสนา ม.๕ 
ประวัติศาสตร ม.๕ 

๓ ครั้ง/ 
๓๖ชั่วโมง/ป 

 

๖ น.ส. อภิญญา  บุญผดุงชัย ๔๖ ๒๐ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ประวัติศาสตร
การสอน
สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร ม.๒ 
สังคมศึกษา ม.๕,ม.๖ 

๔ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 

๗ นาย ไชยพศ  โลดํารงรัตน ๓๑ ๔ 
 

ครู กศ.บ. สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ม.๑,ม.๖ 
ประวัติศาสตร ม.๒ 
อาเซียน ม.๖ 

๔ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 

๘ น.ส. จารุวรรณ  เทียนทอง ๓๙ ๔ 
 

ครู ค.บ. สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ม.๓ 
ประวัติศาสตร ม.๓ 

๔ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 

๙ นาย แมนพงษ  เห็มกอง ๓๐ ๒ 
 

ครู ศน.บ. รัฐศาสตร สังคมศึกษา ม.๒ 
โลกศึกษา ม.๒ 
พระพุทธศาสนา ม.๖ 

๔ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 



 

 

๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

          

 

๔.๑.๕  กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑๐ น.ส. พชิญสินี  ณัชชาภัณฑารักษ ๓๒ ๒ 
 

ครู ศษ.บ. สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ม.๔ 
ประวัติศาสตร ม.๔ 

๔ ครั้ง/ 
๔๘ชั่วโมง/ป 

 

๑๑ นาย ณัฏฐเมธร  ดุลคนิต 
 

๒๗ ๑ ป 
๙ เดือน 

ครูผูชวย ศศ.บ. เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใตศึกษา 

ประวัติศาสตร ม.๒,
ม.๕ 
อาเซียน ม.๖ 

๗ ครั้ง/ 
๙๘ชั่วโมง/ป 

 

๑๒ นาย วรวุฒิ  อาจเดช 
 

๒๘ ๑ ป 
๙ เดือน 

ครูผูชวย วท.บ. ภูมิศาสตร สังคมศึกษา ม.๑ 
ประวัติศาสตร ม.๑ 

๙ ครั้ง/ 
๑๓๒ชั่วโมง/

ป 

 

๑๓ นาง นัทกาญจน  รัตนวิจิตร 
 

๕๗ ๓๒ ครู 
เชี่ยวชาญ 

ศษ.บ. 
 

ศษ.ม. 
 

ปร.ด. 

การสอนสังคม
ศึกษา 
หลักสูตรและ
การสอน 
หลักสูตรและ
การสอน 

การเงินการคลังและ
การธนาคาร ม.๕ 
ประวัติศาสตรไทย 
ม.๔ 

๗ ครั้ง/ 
๑๓๒ชั่วโมง/

ป 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑ นาย พิชัย  สวางชัย ๕๕ ๓๕ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๓,ม.๔,
ม.๖ 

๔ ครั้ง/๓๒
ชั่วโมง/ป 

 

๒ นาย โกศล  อิสรานนทกุล ๕๗ ๓๖ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๑ 
ลีลาศ ม.๒ 

๔ ครั้ง/๓๒
ชั่วโมง/ป 

 

๓ นาย ดนัย  ถึกไทย ๕๒ ๒๒ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
ศศ.ม. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

พลศึกษา ม.๖ 
สุขศึกษา ม.๖ 

๔ ครั้ง/๓๒
ชั่วโมง/ป 

 

๔ นาย วสันต บุระมิ ๕๖ ๓๖ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.๓ ๔ ครั้ง/๓๒
ชั่วโมง/ป 

 

๕ วาที่รอยตรี สายธวา  อาบรัมย ๒๘ ๒ 
 

ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๔ 
สุขศึกษา ม.๒,ม.๔ 
แบดมินตัน ม.๒ 

๔ ครั้ง/๖๔
ชั่วโมง/ป 

 

๖ นาย พัชรากร  วรรณจงคํา ๒๙ ๑ 
 

ครูผูชวย วท.บ. วิทยาศาสตร
การกีฬา 

สุขศึกษา ม.๕,ม.๖ 
 

๓ ครั้ง/๕๖
ชั่วโมง/ป 

 



 

 

๑๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

      

๔.๑.๖  กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ * 
 

          

          ๔.๑.๗  กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี * 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑ นาง สุพร  ชาวเพ็ชร ๖๑ ๓๕ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
 

ค.ม. 

ภาษาไทย-
นาฏศิลป 
บริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ(นาฏศิลป) ม.๒ 
การแสดงละคร
ชาตรี ม.๑ 
ละครชาตรีภูมิปญญา
ทองถิ่น ม.๒ 
การแสดงพื้นเมืองม.๒ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๒ นาย กูเกียรติ  ภูมิรัตน ๕๕ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

ปกศ.
สูง 

นาฏศิลป นาฏศิลป ม.๑ 
การแสดงละครไทย ม.๒ 
การแตงหนาเพื่อ
ปลอมแปลง ม.๓ 
ศิลปะ ม.๕ 

๓ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๓ นาง นวรัตน  ศรีอักขรกุล ๖๐ ๒๘ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ดุริยางค-
ศาสตร 
ดนตรีไทย 

ดนตรีไทยเพื่อชีวิต ม.๑ 
ดนตรีไทยสายใย
ของชาติ ม.๒ 
ศิลปะ(ดนตรีไทย)ม.๓ 

๔ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 
 
 
 

๔ นาย เผด็จ นิลนนท ๕๗ ๒๗ ครู 
ชํานาญการ 
 

ศษ.บ. หัตถกรรม การออกแบบ ม.๑ 
ศิลปะ ม.๓ 
จิตรกรรมสีนํ้า ม.๓ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๕ น.ส. สุนิสา  รังสิพุฒิกุล ๓๔ ๕ ครู ค.บ. ดนตรี ศิลปะ(ดนตรีสากล) ม.๑ 
ทฤษฎีและทักษะดนตรี
สากล ม.๒ 
วงโยธวาทติ ม.๒ 
ศิลปะ(ดนตรีสากล) ม.๖ 

๔ ครั้ง/๓๒ 
ชั่วโมง/ป 

 

๖ น.ส. นพวรรณ  กรุดเพชร ๓๔ ๑ 
 

ครูผูชวย ศษ.บ. 
 

ศิลปะไทย จิตรกรรม ม.๓ 
ทัศนศิลป ม.๔ 
องคประกอบศิลปม.๖ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑ นาย ปราโมทย  กรีโรจนีย ๔๒ ๒๐ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ การงานอาชีพฯม.๒,ม.๕ 
โครงงานอาชีพ ม.๓ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 
 

๒ นาง กัญญนก  นรรัตตกุล ๕๒ ๒๙ ครู 
ชํานาญการ 

ศศ.บ. การจัดการ การศึกษาคนควา ม.๑ 
การสื่อสารและการ
นําเสนอ ม.๑ 
ระเบียนครัวเรือน ม.๒ 
เทคนิคการขาย ม.๒ 
อาหารสุขภาพ ม.๓ 
บัญชีนารู ม.๓ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 
 
 



 

 

๑๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๓ นาง ขนบภรณ  แกวคงคา ๕๐ ๒๖ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

บช.บ. 
ศษ.ม. 

บริหารธุรกิจ
บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ ม.๑,ม.๓ 
ถิ่นทองตํารับไทย   
ในกรุง ม.๑ 
งานสํานักงาน ม.๑ 
งานบริการทองเที่ยวม.๓ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 
 
 
 

๔ นาง จิตรจํานง  จันทรโคตร ๕๙ ๓๕ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. บริหารธุรกิจ การงานอาชีพฯ ม.๓ 
งานพิมพดีด ม.๑ 
งานเก็บเอกสาร ม.๒ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๕ นาง ทิชาพร  นิลแพทย ๕๗ ๒๙ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

กศ.บ. ไมดอก 
ไมประดับ 

การงานอาชีพฯ ม.๒ 
ครัวอาเซียน ม.๓ 
งานเกษตรพื้นบาน ม.๖ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๖ น.ส. นิตยา  ฉัตรเมืองปก ๔๔ ๒๒ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

ค.บ. บรรณารักษ งานสารสนเทศ
หองสมุด ม.๒ 
งานหองสมุดม.๒,ม.๓ 
การใชหองสมุด ม.๔ 
การเงินสวนบุคคลม.๕
การจัดนิทรรศการม.๖

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๗ นาย ประสิทธิ์ เดนพัฒนพิทักษ ๔๙ ๒๔ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. 
 

ศษ.ม. 

อุตสาหกรรม
ศิลป 
บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ ม.๑ 
งานไม ม.๒ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๘ น.ส. พรรณมณฑ  นิลนฤนาท ๕๑ ๒๘ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา การสื่อสารและการ
นําเสนอ ม.๑ 
การศึกษาคนควา ม.๑ 
มัคคุเทศกนอย ม.๒ 
บัญชีนารู ม.๓ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๙ นาง สายสุนีย  ชัยชมพู ๕๑ ๒๘ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. คหกรรม การงานอาชีพฯม.๑,ม.๔ 

งานปกดวยมือ ม.๒ 
งานประดิษฐของ
ชํารวย ม.๓ 
สํารับครัวไทยใน
กรุงเทพฯ ม.๔ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๑๐ นาง พรรณี  อนรัตน ๕๕ ๒๘ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

ค.บ. บรรณารักษ-
ศาสตร 

ความรูเบื้องตน
กิจกรรมหองสมุดม.๑ 
การใชหองสมุด ม.๑ 
หองสมุดนารู ม.๓ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๑๑ นาง ภัทรภร  ภรแกวจันทร ๕๑ ๒๙ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

ค.บ. บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ ม.๕ 
งานหองสมุด ม.๓ 
การดําเนินธุรกิจ
ขนาดยอม ม.๕ 
ธุรกิจใน
ชีวิตประจําวัน ม.๖ 
ธุรกิจสูอาเซียน ม.๖ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 



 

 

๑๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

           

๔.๑.๘  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ * 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑๒ นาง อัจฉรา  ญาณยุทธ ๕๒ ๒๙ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

กศ.บ. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ซอฟแวรประยุกตม.๑ 
การนําเสนอขอมูลม.๒ 
การงานอาชีพฯ ม.๓ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๑๓ นาง ทับทิมทอง  กอบัวแกว ๔๘ ๒๖ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

ค.บ. 
ค.อ.ม. 

 
ศษ.ด. 

คอมพิวเตอร 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

มัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู ม.๓ 
การงานอาชีพฯ ม.๔ 
การเขียนโปรแกรม
ภาษาเบื้องตน ม.๕ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๑๔ นาย โอฬาร  คําจีน ๓๗ ๑๗ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. 
 

M.A. 

คอมพิวเตอร
ศึกษา
Knowledge 
Management 

สายอาชีพ ม.๓ 
การงานอาชีพฯ ม.๕ 
การจัดการความรู
ทางเทคโนโลยี ม.๔ 
คอมพิวเตอรเพื่องาน 
สังคมเครือขาย ม.๖ 

๒ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

๑๕ นาย มงคล  พุฒตาล ๓๓ ๑ 
 

ครูผูชวย 
 

บธ.บ. การบัญชี โครงงานอาชีพ ม.๓ 
การออมทรัพย ม.๒ 

๔ ครั้ง/๔๔ 
ชั่วโมง/ป 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑ นาง ปนิตา  สารธิมา ๕๖ ๒๘ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔ 
อังกฤษพิจารณ ม.๕ 
ภาษาอังกฤษรอบรู ม.๕ 

๗ คร้ัง/๑๐๔
ชั่วโมง/ป 

 

๒ นาง จรรยา  ปญญานันท ๕๖ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส ม.๔,
ม.๖ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๓ น.ส. ชนิษฎา  กําแพงทอง ๕๖ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๓ 
ไวยากรณ ม.๓ 
สนทนามีสาระ ม.๔ 
การอานเชิง
วิเคราะห ม.๖ 
ภาษาอังกฤษสูโลก
กวาง ม.๖ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๔ นาง ปนัดดา  อิสรานนทกุล ๕๘ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

อ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส ม.๕ 
ฝรั่งเศสเพื่อการ
สื่อสาร ม.๖ 
สีสันฝรั่งเศส ม.๖ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๕ น.ส. ลินดา  รักมหาคุณ ๕๗ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔ 
สนทนามีสาระ ม.๔ 
การพูดในที่
สาธารณะ ม.๔ 

๔ ครั้ง/ 
๓๒ชั่วโมง/ป 

 
 
 
 
 



 

 

๑๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

         

  ๔.๑.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน * 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๖ นาง วราภรณ  หงสะมัต ๕๕ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑ 
ไวยากรณ ม.๑,ม.๒ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๗ นาง วัลลภา  ประหารขาศึก ๖๐ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑,
ม.๒ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๘ น.ส. อัญชลี  โกมลารชุน ๕๗ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔ 
ยุทธศาสตรการอาน 
ม.๔ 
พัฒนาการอาน ม.๔ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 
 
 
 

๙ นาง อัญชลี  ลีลานุวัฒนกุล ๕๘ ๓๖ ครู 
ชํานาญการ 

พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ เพงพิศพิชิตอังกฤษ ม.๖ 

การเขียนอังกฤษเชิง
สรางสรรค ม.๖ 
ภาษาอังกฤษสูโลก
กวาง ม.๖ 
สนุกกับการแปลม.๖ 

๔ ครั้ง/ 
๓๒ชั่วโมง/ป 

 

๑๐ นาง สุพรรณี  รัตนวิมล ๓๗ ๑๕ ครู 
ชํานาญการ 

 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๒,
ม.๕ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๑๑ น.ส. จิตรวรรณ  บุญลาภ ๔๗ ๒ 
 

ครู 
 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑,
ม.๕ 

๔ ครั้ง/ 
๓๒ชั่วโมง/ป 

 

๑๒ น.ส. วรีสรา  จารยปญญา ๒๙ ๑ 
 

ครูผูชวย 
 

กศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.๑,ม.๒,
ม.๓,ม.๔ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๑๓ น.ส. มาลิสา  เลิศพฤกษพนา ๒๙ ๑ 
 

ครูผูชวย 
 

ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.๑,ม.๒,
ม.๓,ม.๕,ม.๖ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ชั่วโมง/ป 

 

๑๔ น.ส. ปฐมาวดี  กําบังภัย ๒๘ ๑ 
 

ครูผูชวย 
 

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔,
ม.๕ 

๕ ครั้ง/ 
๔๐ชั่วโมง/ป 

 

๑๕ น.ส. กมลรัตน  แหวนหลอ ๒๕ ๑ 
 

ครูผูชวย 
 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ม.๒ 
ภาษาอังกฤษ ม.๓ 

๔ ครั้ง/ 
๓๒ชั่วโมง/ป 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนคร้ัง / 
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป 

หมาย
เหตุ 

๑ นาย วิทยาธร  บุญธรรม ๕๐ ๒๑ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
 

กศ.ม. 

การศึกษา
ผูใหญ 
การแนะแนว 

กิจกรรมแนะแนว  
ม.๕,ม.๖ 

๕ ครั้ง/๘๘
ชั่วโมง/ป 

 

๒ น.ส. สุมณฑา  เวียงอําพล ๕๗ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

ป.ม. 
ค.บ. 

ศิลปศึกษา 
คหกรรม 

กิจกรรมแนะแนว  
ม.๒,ม.๔ 

๓ ครั้ง/๓๖
ชั่วโมง/ป 

 

๓ นาง ภณิดา  ประภายนต ๕๗ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

วท.บ. การแนะแนว กิจกรรมแนะแนว  
ม.๑,ม.๓,ม.๔ 

๔ ครั้ง/๔๕
ชั่วโมง/ป 

 



 

 

๑๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 
สรุป  จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๙๖ คน   คิดเปนรอยละ ๙๘.๙๗ 
 

สรุป  จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๑ คน  คิดเปนรอยละ   ๑.๐๓ 
 

           ๔.๒  ครูอัตราจาง  ทั้งหมด ๑๗ คน   โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี ้
 

          ๔.๒.๑  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย  * 
 

          ๔.๒.๒  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  * 
 

          ๔.๒.๓  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  * 
 

   ไมม ี
 

         ๔.๒.๔  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม * 
 

             ๔.๒.๕  กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา * 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ น.ส. สมปอง  ประทีปชวง ๖๔ ๔๕ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓ 
การเขียน ม.๔ 
ประวัติวรรณคดี ม.๖ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๓ ครั้ง/ 

๒๔ชั่วโมง/ป 

๒ น.ส. รังสิยา  พวงจิตร ๒๗ ๑ ศศ.บ. 
ป.บัณฑิต

ภาษาไทย 
หลักสูตรและการสอน 

ภาษาไทย ม.๒ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๓ ครั้ง/ 

๒๔ชั่วโมง/ป 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นาย อรุณ  ชูสุขอมร ๓๗ ๒ วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหกรรม 

คณิตศาสตร ม.๓ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๑๒ ครั้ง/ 

๓๕ชั่วโมง/ป 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ น.ส. รัตนาภรณ  มามีใย ๓๔ ๘ เดือน ร.บ. บริหารรัฐกิจ สังคมศึกษา ม.๑ 
ประวัติศาสตร ม.๑,
ม.๓ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๓ ครั้ง/ 

๒๔ชั่วโมง/ป 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ วาที่รอยตรี เอกลักษณ  ยาวิชัย ๒๙ ๖ ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๑,ม.๓ 
สุขศึกษา ม.๓,ม.๔ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๓ ครั้ง/ 

๒๔ชั่วโมง/ป 

๒ นาย อนุชา  ศรีลาลัย ๒๗ ๓ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.๑ 
พลศึกษา ม.๑,ม.๕ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๓ ครั้ง/ 

๒๔ชั่วโมง/ป 

๓ นาย อนุพงศ  นากรักษา ๒๖ ๒ 
 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๒ 
สุขศึกษา ม.๒ 
ฟุตซอล ม.๓ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๓ ครั้ง/ 

๒๔ชั่วโมง/ป 



 

 

๑๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

            
  ๔.๒.๖  กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ * 
 

           

 ๔.๒.๗   กลุมสาระการเรยีนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี * 
 

ไมม ี
 

            ๔.๒.๘  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ * 
 

ครูตางชาติ 

           

๔.๒.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) * 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นาย สุทธิชาติ  บุณยทรรพ ๓๗ ๓ ร.บ. การปกครอง ศิลปะ(ดนตรีสากล) 
ม.๑,ม.๒ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๓ ครั้ง/ 

๒๔ชั่วโมง/ป 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ น.ส. วรางคณา  บัตรแกว ๒๕ ๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๒,ม.๓ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๔ ครั้ง/ 

๓๒ชั่วโมง/ป 

๒ น.ส. อรทัย  อวมคุม ๒๕ ๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๓ 
พัฒนาการอาน ม.๔ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๔ ครั้ง/ 

๓๒ชั่วโมง/ป 

๓ นาย ณัฐดนัย  สุวรรณสังข ๒๕ ๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม  
๔ ครั้ง/ 

๓๒ชั่วโมง/ป 

ที่ ชื่อ – นามสกุล Age 
 

Teaching 
Experience 

Degree Major Subject Teaching 
Subject / Class 

จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ Mr Damien  Devichi ๓๘ ๗ V.D. International 
trade business 

ภาษาอังกฤษ  
ม. ๑, ม. ๒ 
ภาษาฝรั่งเศส  
ม. ๔ , ม. ๕ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

 
 
 

๒ Ms Sun xuemei ๒๓ ๒ M.A. English for Career ภาษาจีน ม.๒ , 
ม.๓ , ม.๕ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

 
 
 

๓ Mr David Jordan ๒๗ ๒ B.S. Science in 
Computing 

ภาษาอังกฤษ   
ม.๑,ม.๒,ม.๔ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

 

๔ Mr Bryan George 
McDermid 

๓๓ ๒ Diploma Teaching English As 
a Foreign Language 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๒ , ม.๓ , ม.๕ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

 

๕ Mr Richard Robert Gaumer ๓๒ ๒ B.A. Psychology and 
Philosophy 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๑ , ม.๒ , ม.๓  

เงินรายได
สถานศึกษา 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ น.ส. น้ําทิพย  พรพัฒนานิคม ๓๐ ๒ น.บ. นิติศาสตร แนะแนว ม.๑,ม.๔,ม๕ เงินรายได
สถานศึกษา 

 



 

 

๑๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                       ๔.๓  ลูกจาง / ลูกจางประจํา 
 

 ลูกจางประจํา 
 

ที่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ 

(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นายธันวา  เพชรล้ํา ๕๗ ๒๙ ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๒ นายนิคม  หลาออน ๔๖ ๑๖ ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๓ นายบัญญัติ  สุทธิพร ๕๒ ๑๘ ชางระบบน้ํา ชั้น ๒ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๔ นางสาวสังวาล  บรรพตา ๕๐ ๒๘ ชางสี ชั้น ๓ ป. ๗ เงินงบประมาณ  
๕ นายสิริเสวก  ศรีศิริ ๕๐ ๒๕ ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ ม.ศ.๓ เงินงบประมาณ  
๖ นายสุดสาคร  เหลานารายณ ๕๙ ๒๘ ชางระบบน้ํา ชั้น ๒ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๗ นางสุนันท  วันดีวงศ ๖๐ ๓๑ ชางสี ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๘ นายสุวรรณ  ปยากรสกุล ๕๔ ๒๓ ชางไม ชั้น ๓ ม. ๖ เงินงบประมาณ  
๙ นายรุงเรือง  บุษบง ๕๘ ๓๒ ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  

๑๐ นายถาวร  คลายพันธ ๕๒ ๒๐ ชางปูน ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๑๑ นายบุญสม  ศรีไพล ๕๘ ๓๒ ชางไม ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๑๒ นายประทัย  สีหมาน ๕๖ ๑๗ ชางสี (๑) ป. ๔ เงินงบประมาณ  

 

ลูกจางชั่วคราว 
 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ 

(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นายทองพูน  พลอยกัณหา ๕๗ ๒๔ พนักงานอัดสําเนา
เอกสาร 

บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  

๒ นางสาวปนอนงค  อินทนา ๔๐ ๑๙ เจาหนาที่งาน
อนามัย 

บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  

๓ นางสาววิไลพร  ชมเชย ๒๗ ๙ พนักงานธุรการ บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  
๔ นางธันยพร  ใบทองสุข ๔๘ ๕ พนักงานธุรการ ปวส. เงินรายไดสถานศึกษา  
๕ นางสาวเสาวรส  สัทธาพงศ ๒๘ ๑ พนักงานปฏิบัติ

หนาที่ในหองสมุด 
บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  

๖ นางสาวเขมิกา  สุริวงษ ๔๒ ๑ พนักงานนโยบาย
และแผนงาน 

บธ.บ. 
 

เงินรายไดสถานศึกษา  

๗ นางนุชเนตร  สีชมภู ๔๓ ๗ พนักงานบัญชี ปวส. เงินรายไดสถานศึกษา  
๘ นางวันดี  จันทรละมูล ๖๑ ๑๔ แมบาน ม.๓ เงินรายไดสถานศึกษา  
๙ นางสุวรรณี  คลายพันธ ๓๘ ๑๖ แมบาน ม.๓ เงินรายไดสถานศึกษา  

๑๐ นายอาทิตย  ใบทองสุข ๒๒ ๒ เจาหนาที่งานวัดผล
และประเมินผล 

ปวส. เงินรายไดสถานศึกษา  

๑๑ นางวนิดา  ลูกอินทร ๖๔ ๖ แมบาน ม.๓ เงินรายไดสถานศึกษา  
๑๒ นางสาววไลลักษณ  สุทธิเวสนวรากุล ๔๒ ๑ เจาหนาที่การเงิน บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  
๑๓ นางสาวอังครัตน  สีทองสุข ๒๕ ๕  พนักงานธุรการ บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  
๑๔ นางสาวจันทราภา  สุทธิเวสนวรากุล ๓๗ ๑ พนักงานบุคคล ปวส. เงินรายไดสถานศึกษา  
๑๕ นางสิริพร  จิวาลักษณ ๔๙ ๒ เจาหนาที่งาน

อนามัย 
บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  

๑๖ นางสาวพิมพา  อังศุวัฒนากุล ๕๔ ๒ พนักงาน
ประชาสัมพันธ 

ปวช. เงินรายไดสถานศึกษา  

๑๗ นางสาวธิติยา  ลักขณา ๓๕ ๑๐ ครูคอมพิวเตอร วท.บ. เงินงบประมาณ  



 

 

๑๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ลูกจางชั่วคราว (ตอ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ 

(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑๘ นางสาวภัทรวรรณ  มาสวนิช ๔๐ ๕ เจาหนาที่ธุรการ บธ.บ. เงินงบประมาณ  

๑๙ นางสาวเกษณี  ราชแข็ง ๒๘ ๒ เจาหนาที่ธุรการ บธ.บ. เงินงบประมาณ  

๒๐ นายวันชัย  เกิดโภคา ๖๑ ๑ พนักงานขับรถ ม.๓ เงินรายไดสถานศึกษา  

 
๕. ขอมลูอาคารสถานที่ 

อาคารเรียน 
มีอาคารเรียน จํานวน  ๕  หลังเชื่อมติดตอกัน 

-  อาคารเรียนหลงัที ่ ๑ เปนแบบพิเศษตึก ๔ ช้ัน  ทรงปนหยาหลังคาสูง 
-  อาคารเรียนหลงัที ่ ๒ เปนแบบพิเศษตึก ๔ ช้ัน  ทรงปนหยาหลังคาสูง  (ตอเติม) 
-  อาคารเรียนหลงัที ่ ๓ เปนแบบพิเศษตึก ๔ ช้ัน ทรงปนหยาหลงัคาสูง  (ตอเติม) 
-  อาคารเรียนหลงัที ่ ๔ เปนแบบอาคารอเนกประสงค แบบพิเศษทรงปนหยา 
               หลังคาสงู ๒  ชั้น  สวนหนึง่       ๓  ชั้น  สวนหนึง่ 
-  อาคารเรียนหลงัที ่ ๕ เปนแบบอาคารอเนกประสงคแบบพเิศษทรงปนหยาหลังคาสูง ๓ ชั้น (ตอเติม) 

อาคารประกอบ 
-  แฟลตนักการภารโรง ๑  หลงั  -  หองน้ํานักเรียนหญงิ ๑  หลงั 
-  หองน้ํานักเรียนชาย ๑  หลงั  -  โรงจอดรถ  ๑  หลงั 

หมายเหต ุ โรงอาหาร,  หอประชุม,  อาคารพลศึกษา,  โรงฝกงาน,  ฯลฯ  จะอยูภายในอาคารเรียน 
     พื้นท่ี โรงเรียนมีขนาดพื้นที ่๖ ไร  ๓  งาน  ๓๔.๕  ตารางวา 

-  พื้นที่สวนที่เปนอาคาร     รอยละ   ๕๐ 
-  พื้นที่สวนที่เปนสีเขียว   รอยละ   ๑๐ 
-  พื้นที่สวนที่เปนทางเทา   รอยละ   ๑๕ 
-  พื้นที่สวนที่เปนลานอเนกประสงค  รอยละ   ๒๕ 
 

     อาคารที่ใชในการเรียนการสอน 
     อาคารที่  ๑  ประกอบดวย  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองเรียน  หองศูนยคณิตศาสตร 

หองปฏิบัติการทางภาษา  หองเอกสาร หองกิจกรรม  หองพัสด ุ หองพกัคร ูหองเรียนรวม 
หองปฏิบัติการทางภาษาดวยสื่อผสม MLL  หองศูนยอาเซียน 

 อาคารที่  ๒  ประกอบดวย  หอประชุม  หองศูนยศิลปะ หองนาฏศิลป  หองพยาบาล  หองศูนยภาษา- 
       ฝรั่งเศส  หองศูนยภาษาอังกฤษ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  มุมบริการอินเทอรเน็ตสําหรบันักเรียน   
       หองเรียน หองพกัคร ู

     อาคารที่  ๓ ประกอบดวย  หองศูนยสงัคมศึกษา  หองศูนยภาษาไทย  หองกลุมบริหารทั่วไป 
หองกลุมบรหิารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย  หองกลุมบรหิารวิชาการ  หองกลุมบริหารกิจการ
นักเรียน หองสํานักงานผูอํานวยการ หองกลุมบรหิารนโยบายและแผน  หองเรียน หองพกัคร ู       
หองศูนยคณิตศาสตร  หองโสตทัศนศึกษา  หองปฏิบัตกิาร  หองสมุด  หองแนะแนว 

 อาคารที่  ๔ ประกอบดวย  โรงยิม   โรงฝกงาน  หองศูนยพลานามัย  หองคหกรรม  หองงานประดิษฐ  
       หองศูนยเรียนรวม  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองเรียน  หองพักคร ู
 อาคารที่  ๕ ประกอบดวย  โรงอาหาร  หองดนตรสีากล หองดนตรีไทย  หองอาหารคร ู หองเรียน หองพกั    
        ครูเวรชาย  หอง Resource Center 



 

 

๑๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

    ระบบไฟฟา  มีไฟฟาใชครบทุกอาคาร ทุกหอง 
แหลงไฟฟา  การไฟฟานครหลวง 
แหลงน้ําในโรงเรียน  การประปานครหลวง 
 

 ๖. ขอมลูงบประมาณ 
         งบประมาณ (รบั-จาย) 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๖๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๖๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๑๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑๓,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 
เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ - งบอื่น ๆ (ระบ)ุ - 

รวมรายรับ ๗๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ รวมรายจาย ๗๘,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 

    สรุป  งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง   คิดเปนรอยละ  ๘๒.๑๔  ของรายรับ 
        สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเปนรอยละ  ๑๖.๗๘  ของรายรบั 
 
      ๗. ขอมูลสภาพชุมชน 
       ๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเปนหนวยงานราชการ สถานศึกษา   
หางราน และบริษัท  มีประชากรประมาณ ๓๖,๒๑๓ คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก 

- สถานที่ราชการ  เชน พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ราชตฤณมัยสมาคม ทําเนียบ
รัฐบาล สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ป.ป.ช.  กองทัพภาคที่ ๑ สวนสัตวดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ       
บานพิษณุโลก  กองการระเบียนกรมการปกครอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

- สถานศึกษา   เชน  มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  
มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์    โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัด
เบญจมบพิตร  โรงเรียนวัดโสมนัส  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย   
โรงเรียนจิตรลดา 

- วัด   เชน  วัดเบญจมบพิตร   วัดโสมนัส   วัดสมณานัมบริหาร (วัดจีน) 
- สถานพยาบาล   เชน   โรงพยาบาลมิชชั่น   ศูนยบริการสาธารณสุข ๖

กรุงเทพมหานคร 
- ตลาด  เชน   ตลาดนางเลิ้ง   ตลาดคลองมหานาค 

อาชีพหลักของประชากรในชุมชน คือ รับขาราชการ และคาขาย สวนใหญนับถือศาสนาพทุธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนทีรู่จกัโดยทั่วไป คือ เทศนมหาชาติ แหเทียนเขาพรรษา        
การเวียนเทียนวันสําคัญทางศาสนา  เปนตน 
            ๗.๒  ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ 
รับจาง  คาขาย  แมบาน  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  ธุรกิจสวนตัว  พนักงานบริษัท  ลูกจาง              
ขาราชการบํานาญ  และพนกังานราชการ  สวนใหญนบัถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนา
คริสต   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได  โดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป ๑๘๗,๒๗๘.๙๙ บาทตอป จํานวน
คนเฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คนตอครอบครัว 
 
 
 



 

 

๑๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

        ๗.๓  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
โอกาสของโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ถือกําเนิดขึ้นดวยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ      

พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จํานวน ๖ ไร     
๓ งาน ๓ ตารางวา ใกลกับราชตฤณมัยสมาคมซึ่งเดิมเปนที่ตั้งของกรมอัศวราช ในสมัยรัชกาลที่ ๖   
ใหกรมสามัญศึกษาจัดตั้งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยมีจุดประสงค ในการรับนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาใน    ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ จากโรงเรียนราชวินิต รวมทั้งบุตรหลานขาราชบริพารให
เขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยมตั้งอยูบนถนนพิษณุโลกการเดินทาง
คมนาคมสะดวกและตั้งอยูใกลแหลงเรียนรูที่สําคัญ เชน พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระที่นั่ง
วิมานเมฆ พระบรมหาราชวัง เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากชุมชน 
กรุงเทพมหานคร หรือหนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
  ขอจํากัดของโรงเรียนราชวินิต มัธยม  

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ตั้งอยูบนถนนพิษณุโลกที่มีการจราจรหนาแนนทําใหเกิด
มลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางเสียง รวมทั้งตั้งอยูใกลกับทําเนียบรัฐบาลซึ่งมีการชุมนุมของ
กลุมบุคคลอยูเสมอ จึงมีเสียงรบกวนเขามาในโรงเรียน ทําใหมีผลกระทบตอการจัดเรียนการสอน 
หรือการทํากิจกรรมของบุคลากรภายในโรงเรียน นอกจากนี ้ยังมีผลกระทบตอการเดินทางมา
โรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรอกีดวย 

 
                    ๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
            โรงเรียน ราชวินิต มัธยม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ / หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการ
เรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี ้

ชวงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) 
 

 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
รวม  ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สุขศกึษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประเทศ 

รายวิชา 
IS 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๑  ๙.๒๓ ๑๒.๓๑ ๙.๒๓ ๑๕.๓๘ ๖.๑๕ ๖.๑๕ ๙.๒๓ ๑๖.๙๒ ๖.๑๕ ๙.๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๒ ๑๑.๗๖ ๑๑.๗๖ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๑ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๒๓.๕๓ - ๘.๘๒ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๓ ๑๐.๔๕ ๑๑.๙๔ ๑๔.๙๓ ๑๔.๙๓ ๕.๙๗ ๕.๙๗ ๕.๙๗ ๒๐.๙๐ - ๘.๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๑๐.๕๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๕.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๗.๐๐ ๒๐.๕๐ ๒.๐๐ ๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เทากับ ๑,๓๐๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ เทากับ ๑,๓๖๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เทากับ ๑,๓๔๐ ชั่วโมง 
 

 

 

 

 



 

 

๒๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ชวงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) กลุมเนนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 
 

 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
รวม  ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สุขศกึษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประเทศ 

รายวิชา 
IS 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๔  ๕.๘๐ ๑๗.๓๙ ๒๘.๙๙ ๘.๗๐ ๒.๙๐ ๒.๙๐ ๔.๓๕ ๑๔.๔๙ ๕.๘๐ ๘.๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๕ ๖.๒๕ ๑๘.๗๕ ๓๑.๒๕ ๙.๓๘ ๓.๑๓ ๓.๑๓ ๓.๑๓ ๑๕.๖๓ - ๙.๓๘ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๖ ๖.๓๕ ๑๙.๐๕ ๓๔.๙๒ ๗.๙๔ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๑.๕๙ ๑๔.๒๙ - ๙.๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๖.๑๒ ๑๘.๓๗ ๓๑.๖๓ ๘.๖๗ ๓.๐๖ ๓.๐๖ ๓.๐๖ ๑๔.๘๐ ๒.๐๔ ๙.๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เทากับ ๑,๓๘๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ เทากับ ๑,๒๘๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เทากับ ๑,๒๖๐ ชั่วโมง 

 

ชวงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) กลุมเนนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 
 

 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
รวม  ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สุขศกึษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประเทศ 

รายวิชา 
IS 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๔  ๖.๓๕ ๑๙.๐๕ ๗.๙๔ ๑๒.๗๐ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๙.๕๒ ๒๒.๒๒ ๖.๓๕ ๙.๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๕ ๑๖.๓๙ ๑๙.๖๗ ๔.๙๒ ๑๓.๑๑ ๓.๒๘ ๓.๒๘ ๖.๕๖ ๒๒.๙๕ - ๙.๘๔ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๖ ๑๓.๓๓ ๒๐.๐๐ ๖.๖๗ ๘.๓๓ ๓.๓๓ ๖.๖๗ ๘.๓๓ ๒๓.๓๓ - ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๑๑.๙๖ ๑๙.๕๗ ๖.๕๒ ๑๑.๔๑ ๓.๒๖ ๔.๓๕ ๘.๑๕ ๒๒.๘๓ ๒.๑๗ ๙.๗๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เทากับ ๑,๒๖๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ เทากับ ๑,๒๒๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เทากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 

ชวงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) กลุมเนนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 
 

 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
รวม  ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สุขศกึษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประเทศ 

รายวิชา 
IS 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๔  ๙.๐๙ ๖.๐๖ ๗.๕๘ ๑๒.๑๒ ๓.๐๓ ๓.๐๓ ๗.๕๘ ๓๖.๓๖ ๖.๐๖ ๙.๐๙ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๕ ๑๖.๙๕ ๖.๗๘ ๕.๐๘ ๑๐.๑๗ ๓.๓๙ ๓.๓๙ ๓.๓๙ ๔๐.๖๘ - ๑๐.๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๖ ๑๖.๖๗ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๘.๓๓ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๕.๐๐ ๔๐.๐๐ - ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๑๔.๐๕ ๖.๔๙ ๖.๔๙ ๑๐.๒๗ ๓.๒๔ ๓.๒๔ ๕.๔๑ ๓๘.๙๒ ๒.๑๖ ๙.๗๓ ๑๐๐.๐๐ 

 จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เทากับ ๑,๓๒๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ เทากับ ๑,๑๘๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เทากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
 
 

 



 

 

๒๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ชวงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) กลุมเนนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
 

 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
รวม  ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สุขศกึษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประเทศ 

รายวิชา 
IS 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๔  ๙.๐๙ ๖.๐๖ ๗.๕๘ ๑๒.๑๒ ๓.๐๓ ๓.๐๓ ๗.๕๘ ๓๖.๓๖ ๖.๐๖ ๙.๐๙ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๕ ๑๖.๙๕ ๖.๗๘ ๕.๐๘ ๑๐.๑๗ ๓.๓๙ ๓.๓๙ ๓.๓๙ ๔๐.๖๘ - ๑๐.๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๖ ๑๖.๖๗ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๘.๓๓ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๕.๐๐ ๔๐.๐๐ - ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๑๔.๐๕ ๖.๔๙ ๖.๔๙ ๑๐.๒๗ ๓.๒๔ ๓.๒๔ ๕.๔๑ ๓๘.๙๒ ๒.๑๖ ๙.๗๓ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เทากับ ๑,๓๒๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ เทากับ ๑,๑๘๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เทากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
 

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 
    ๙.๑  หองสมุดมีขนาด ๔๑๓.๐๒ ตารางเมตร   จํานวนหนังสือในหองสมุด ๔๒,๑๔๓ เลม  

            การสืบคนหนังสือและการยมื-คืน ใชระบบ ฐานขอมูล (รหสัแทง หรือ บารโคด) 
                      จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๘๓๗ คนตอวัน 
คิดเปนรอยละ ๓๖.๘๑ ของนกัเรียนทั้งหมด 
      ๙.๒ หองปฏิบัติการ 
           ๙.๒.๑  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   จํานวน ๙ หอง 
  ๙.๒.๒  หองปฏบิัติการคอมพิวเตอร   จํานวน ๒ หอง   

   ๙.๒.๓  หองปฏบิัติการทางภาษา      จํานวน ๒ หอง 
       ๙.๓ คอมพิวเตอร  จํานวน ๓๐๓ เครื่อง 
                               ๙.๓.๑  ใชเพื่อการเรียนการสอน ๑๖๘ เครื่อง 
                                ๙.๓.๒  ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ๖๗ เครือ่ง 
                                          ◌  จํานวนนักเรียนที่สบืคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน 

เฉลี่ย ๒,๑๓๖ คนตอวัน  คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๑ ของนักเรียนทั้งหมด 
            ๙.๓.๓  ใชเพื่อการบริหารจัดการ ๖๘ เครื่อง 

      ๙.๔  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 
๑. หองสมุดโรงเรียน ๑,๐๑๒ 
๒. หองศูนยคณิตศาสตร (หอง๓๐๘) ๑,๒๐๐ 
๓. หองศูนยคณิตศาสตร (หอง๔๑๘) ๑,๒๐๐ 
๔. หองศูนยเรียนรวม ๓ ๑,๒๔๐ 
๕. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๑) ๑,๑๘๐ 
๖. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๒) ๑,๑๐๐ 
๗. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๓) ๑,๑๐๐ 
๘. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๔) ๗๔๐ 
๙. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๕) ๑,๒๖๐ 



 

 

๒๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

        ๙.๔  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (ตอ)  
 

ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 
๑๐. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๖) ๑,๒๖๐ 
๑๑. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๗) ๑,๑๖๐ 
๑๒. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๘) ๑,๑๐๐ 
๑๓. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๙) ๙๔๐ 
๑๔. หองศูนยพฒันาคุณภาพวิชาภาษาไทย ๑,๖๖๐ 
๑๕. หองสื่อผสมมัลตมิีเดีย (๔๐๗) ๑,๔๐๐ 
๑๖. หองจริยธรรม (๔๐๓) ๑,๒๒๐ 
๑๗. หองศูนยสังคมศึกษา ๑๘๐ 
๑๘. หองศูนยอาเซียน (๔๑๖) อยูระหวางจัดทํา 
๑๙. หองศูนยภาษาฝรัง่เศส ๑,๒๔๐ 
๒๐. หองศูนยพฒันาภาษา ๑,๔๒๐ 
๒๑. หองศูนยภาษาอังกฤษ ๑,๒๖๐ 
๒๒. หองปฏิบัติการทางภาษาดวยสื่อผสม (หอง MLL) ๑,๒๔๐ 
๒๓. หองศูนยเรียนรวม ๑ ๑,๒๘๐ 
๒๔. หองศูนยเรียนรวม ๒ ๑,๔๒๐ 
๒๕. หองคอมพิวเตอร ๑ ๑,๒๖๐ 
๒๖. หองคอมพิวเตอร ๒ ๙๔๐ 
๒๗. หองงานประดิษฐ ๕๘๐ 
๒๘. หองศูนยอาเซียน ๓๔๐ 
๒๙. หองงานเกษตร ๘๖๐ 
๓๐. หองฝกงาน ๑ (ใตโรงยิม) ๑๖๐ 
๓๑. หองคหกรรม ๑ ๘๐ 
๓๒. หองคหกรรม ๒ ๔๐ 
๓๓. หองฝกงาน ๒ (๑๑๓) ๓๖๐ 
๓๔. หอง Resource center ๔๐ 
๓๕. หองศูนยสุขศึกษา (หอง ๓๒๕) ๑,๒๐๐ 
๓๖. หองศูนยสุขศึกษา(หองศูนยเรียนรวม ๔) ๙๐๐ 
๓๗. หองศลิปะ ๑ ๖๘๐ 
๓๘. หองศลิปะ ๒ ๙๔๐ 
๓๙. หองศลิปะ ๓ ๘๐๐ 
๔๐. หองศลิปะ ๔ ๘๐ 
๔๑. หองดนตรีไทย ๖๘๐ 
๔๒. หองดนตรีสากล ๑,๒๖๐ 
๔๓. หองนาฏศิลป ๖๔๐ 
๔๔. หองแนะแนว ๓๖๐ 
๔๕. มุมบริการอินเทอรเน็ตสําหรบันักเรียน ๓,๖๐๐ (ตอเครือ่ง) 

 



 

 

๒๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

       ๙.๕  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

๑. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จ. กรงุเทพมหานคร ๑ 
๒. พิพิธภัณฑสยาม จ. กรงุเทพมหานคร ๑ 
๓. สวนสัตวดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร ๑ 
๔. สวนสัตวเปดเขาเขียว จ. ชลบรุ ี ๑ 
๕. ปาชายเลน บานคลองโคลน จ. สมุทรสาคร ๑ 
๖. อุทยานประวัติศาสตร จ. อยุธยา ๑ 
๗. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จ.ปทุมธาน ี ๑ 
๘. สวนสนุกดรีมเวลิด จ.ปทุมธาน ี ๑ 
๙. อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จ. ประจวบครีีขันธ ๑ 
๑๐. วัดพระบาทน้ําพุ จ. สระบรุ ี ๑ 
๑๑. วัดถ้ํากระบอก จ. สระบรุ ี ๑ 
๑๒. วัดเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม ราชวรวิหาร จ. กรงุเทพมหานคร ๒ 
๑๓. วัดสุนทรธรรมธาร (วัดแคนางเลิ้ง) จ. กรงุเทพมหานคร ๑ 
๑๔. วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ. สระบรุ ี ๑ 
๑๕. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ จ. เพชรบุร ี ๑ 
๑๖. ศาลแพงใต จ. กรงุเทพมหานคร ๑ 
๑๗. สยามนิรมิตร จ. กรุงเทพมหานคร ๑ 

 
                              ๙.๖  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาเชิญมาใหความรู 

แกครู นักเรียน ในปการศึกษาทีร่ายงาน 
         ๙.๖.๑ พระครูใบฎีกาวัชรินทร  โชติเวที  ใหความรูเรื่อง  สอนพระพุทธศาสนา  
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๔๐ ครั้ง/ป 
            ๙.๖.๒ พระครสูังฆรกัษปรีชา   ฐิตญาโณ  ใหความรูเรื่อง สอนพระพุทธศาสนา  
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๔๐ ครั้ง/ป 
    ๙.๖.๓ พระครูปลัดประพันธ  ใหความรูเรื่อง  สอนพระพทุธศาสนา  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๔๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๔ พระณัฐพงษ  วชิรคุคเมธี  ใหความรูเรื่อง  สอนพระพุทธศาสนา  สถิติการ
ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๔๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๕ ดร. สุดจิตต   ดุริยประณีต  ใหความรูเรื่อง  (ศิลปนแหงชาติ)  ขับรองเพลง
ไทยเดิม  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๕ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๖ ครูสรุางค   ดุริยพันธุ  ใหความรูเรื่อง  ขับรองเพลงไทยเดิมสถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๗ ครูดุษฎี   มีปอม  ใหความรูเรื่อง  ดนตรีไทย(ปพาทย)  สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๘ ครูถาวร   ศรีผอง  ใหความรูเรื่อง  ดนตรีไทย(ปพาทย)  สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 



 

 

๒๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 ๙.๖.๙ ครูสทุธภพ   ศรีอักขรกุล  ใหความรูเรื่อง  ดนตรีไทย (ปพาทย – 
เครื่องสาย)  ตลอดปการศึกษา 
 ๙.๖.๑๐ นายชนะชาติ   พงษเกต ุ ใหความรูเรือ่ง  เพลงพื้นบาน  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๑๑ นางมัณฑนา   อยูยั่งยืน  ใหความรูเรือ่ง  ขับรองเพลงไทยเดิม สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๑๒ นาวาตรีบุญสง  เหมือนแยม  ใหความรูเรื่อง วงอังกะลุง  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๑๓ นายชัยทัต  โสพระขรรค  ใหความรูเรื่อง  การขบัรอง  สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๑๔ ครูบัวสาย  ดวนสิงหกจิ  ใหความรูเรือ่ง  ละครชาตรี  สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๓๘ ครั้ง/ป 
 
  ๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 
                            ๑๐.๑ ผลงานดีเดน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
๑. วงโยธวาทิต 
    โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 
- ไดรับรางวัล ระดบัความสามารถ
เหรียญทอง การแขงขัน World Wind 
Orchestra Contest ๒๐๑๓,New York 
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ ถวยเกียรติยศ 
กรมพลศึกษา 
- ไดรับรางวัลการบรรเลงเพลงเลือกดีเดน 

 
- การแขงขัน World Wind 
Orchestra Contest 
๒๐๑๓,New York 
- กรมพลศึกษา การ
ทองเที่ยวและกีฬา 
- กรมพลศึกษา การ
ทองเที่ยวและกีฬา 

๒. วงดนตรีไทย 
    โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

- ไดรับรางวัลชมเชย อันดับ ๑          
“วงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสาย  
เครื่องเดี่ยว”   รางวัลถวยพระราชทาน       
สมเดจ็พระนางเจาสิรกิิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดบัเขต) “วงป
พาทยไมนวมผสมเครื่องสายวงเลก็”  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓   
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดบัเขต) “วง
เครื่องสายวงเล็กผสมขิม”  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๓        
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 

 

๒๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                            ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
๒. วงดนตรีไทย 
    โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

- ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ เปน
ตัวแทน สพม. ๑ ไปแขงขันระดับภาค
“วงอังกะลงุ”  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๓   ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ๑ 
“วงอังกะลงุ” ระดบัภาค 
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๔ “วงอังกะลุง” ระดับชาติ 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ (วงขาวกรมทา) 
วงปพาทยไมนวมผสมเครือ่งสาย ถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี      
- ไดรับรางวัลชมเชย (วงลูกอัศวราช)    
วงปพาทยไมนวมผสมเครือ่งสาย รางวัล
ถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
มูลนิธิราชสกุลอาภากร 
 
 
 
มูลนิธิราชสกุลอาภากร 

ผูบริหาร 
    นาง วนิดา  สวางชัย 

 
หนึ่งแสนครูด ี

 
คุรุสภา 

ครู 
๑. นาย วิทยาธร  บุญธรรม 

 
- กรรมการสมาคมผูปกครอง และครู 
ผูปฏิบัตงิานดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๕   
รับโลพระราชทาน 
- เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ 

 
กรรมการบรหิารทุน
พระราชทาน โรงเรียน    
ราชวินิต 
สพม. ๑ สพฐ. 

๒. น.ส. สุมณฑา  เวียงอําพล หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๓. นาง ภณิดา  ประภายนต - ครูปฏิบัติงานดีเดน ประจําป ๒๕๕๖ 

- ครูผูดูแลนักเรียนประเภทบกพรอง
ทางการไดยิน ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
๑-๓ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ (กิจกรรมคณิตประจําวัน) 
- ครูผูดูแลนักเรียนประเภทบกพรอง
ทางการไดยิน ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
๑-๓ ไดรับรางวัลชนะเลิศ (กจิกรรมคณิต
ประจําวัน) 

คุรุสภา 
สพฐ 
 
 
 
สพม. ๑ 

๔. นาง ชลธิชา  สุขพลอย หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๕. นาง ไพพรรณ  ขํามะโน ครูดีเดน สํานักพระราชวัง 
๖. นาย เสกสรร  ลลีานุวัฒนกลุ หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 

 



 

 

๒๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                            ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
๗. นาง มโนรา  เอกตาแสง - หนึ่งแสนครูด ี

- เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ 
คุรุสภา 
สพม. ๑ สพฐ. 

๘. นางสาว สายสมร  สุขะจริะ เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ สพฐ. 
๙. นางสาว วรีสรา  จารยปญญา ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ ๖๓       
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐. นางสาว มาลสิา  เลิศพฤกษพนา ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแขงขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขัน    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ ๖๓   
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑. นาง สุพรรณี  รัตนวิมล ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั
เหรียญ ทองแดง การแขงขันเลานิทาน 
(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๒. นางสาว พัฑรา  ดําริธรรมนิจ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั
เหรียญ ทองแดง การแขงขัน Multi 
Skills Competition  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓       
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓. นางสาว ปฐมาวดี  กําบังภัย - ครูผูสอนนักเรียน ไดรบัรางวลัระดบั
เหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓       
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรบัรางวลัระดบั
เหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓       
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

๒๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                              ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
๑๔. นางสาว ไมตรี  เนียมทอง ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญเงิน การแขงขัน Multi Skills 
Competition  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๕. นาง นัทกาญจน  รัตนวิจิตร - ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ครูสราง
สื่อนวัตกรรมการศึกษา มัธยมศึกษา 
ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ป ๒๕๕๖ 
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ครูสราง
สื่อนวัตกรรมการศึกษา มัธยมศึกษา 
ระดับภาคกลาง ป ๒๕๕๖ 
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ครูสราง
สื่อนวัตกรรมการศึกษา มัธยมศึกษา 
ระดับประเทศ ป ๒๕๕๖ 

- สก.สค. 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๖. นางสาว อภิญญา  บุญผดงุชัย หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๑๗. นาง พิชญา  พันธรักษ หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
๑๘. นาง นวรัตน ศรีอักขรกลุ ครูผูสอนนักเรียนและควบคุมวงดนตรี

ไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
- ไดรับรางวัลชมเชย อันดับ ๑          
“วงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสาย  
เครื่องเดี่ยว”   รางวัลถวยพระราชทาน       
สมเดจ็พระนางเจาสิรกิิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดบัเขต) “วงป
พาทยไมนวมผสมเครื่องสายวงเลก็”  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓   
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดบัเขต) “วง
เครื่องสายวงเล็กผสมขิม”  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๓        
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ เปน
ตัวแทน สพม. ๑ ไปแขงขันระดับภาค
“วงอังกะลงุ”  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๓   ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



 

 

๒๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

    ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
๑๘. นาง นวรัตน ศรีอักขรกลุ ครูผูสอนนักเรียนและควบคุมวงดนตรีไทย 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ๑ 
“วงอังกะลงุ” ระดบัภาค 
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๔ “วงอังกะลุง” ระดับชาติ 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ (วงขาวกรมทา) 
วงปพาทยไมนวมผสมเครือ่งสาย ถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี      
- ไดรับรางวัลชมเชย (วงลูกอัศวราช)    
วงปพาทยไมนวมผสมเครือ่งสาย รางวัล
ถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

 
 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
มูลนิธิราชสกุลอาภากร 
 
 
 
มูลนิธิราชสกุลอาภากร 

๑๙. นาง รุงลกัษณ  ยงวณิชย ครูผูสอนนักเรียนไดรบัเงินรางวลั 
๓๐,๐๐๐ บาท โครงการประกวดสราง
คลังความรูกบัทรูปลูกปญญาดอทคอม 
ครั้งที่ ๓ หัวขอ “ปลูกความรูคูคุณธรรม” 
ประเภทกลุมสาระความรู เรื่อง  
พระอภัยมณีกลิ่นอายอาเซียน  

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 
จํากัด 

๒๐. นาง กรปภา  โสภาเสถียร เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๒๑. นาย กูเกียรติ  ภูมิรัตน เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๒๒. นาง จรรยา  ปญญานันท เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๒๓. นาง จันทรเพญ็  มณีนาค เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๒๔. นาง ทับทิมทอง  กอบัวแกว เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๒๕. นาง ทิชาพร  นิลแพทย เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๒๖. น.ส. นิตยา  ฉัตรเมืองปก เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๒๗. นาย ปราโมทย  กรโีรจนีย เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๒๘. นาง พรรณี  อนรัตน เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๒๙. นาง ภัทรภร  ภรแกวจันทร เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๓๐. นาง มโนรา  เอกตาแสง เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๓๑. น.ส. ลินดา  รักมหาคุณ เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๓๒. นาง วัลลภา  ประหารขาศึก เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๓๓. น.ส. สายสมร  สุขจิระ เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๓๔. นาย เสกสรร  ลีลานุวัฒนกลุ เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๓๕. นาง อัจฉรา  ญาณยุทธ เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 
๓๖. นาง อัญชลี  ลีลานุวัฒนกุล เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. ๑ 



 

 

๒๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                            ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๑. น.ส. ฉัตรปรียา  ปาลานสุรณ 
 

 
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (โครงการ
สอบ Pre  O-NET) 

 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

๒. นาย ธนวัฒน  เบ็ญจาศิริโรจน คะแนนดียอดเยี่ยม วิชาสังคมศึกษา 
(โครงการสอบ Pre  O-NET) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

๓. นาย จิรวิทย  ปราถนวิทยา 
๔. นาย ธนวัฒน  เบ็ญจาศิริโรจน 
๕. นาย วันพิวัฒน  ชินตระกูลชัย 

เงินรางวัลจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท จาก
โครงการประกวดสรางคลังความรูกับ 
ทรูปลูกปญญาดอทคอม ครัง้ที่ ๓ หัวขอ 
“ปลกูความรู คูปญญา” ประเภทกลุม
สาระความรู เรื่อง พระอภัยมณีกลิ่นอาย
อาเซียน 

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 
จํากัด 

๖. ด.ญ. ชญานิศ  สิทธิ์วิภูศิริ - ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แขงขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
แขงขันวาดภาพ หัวขอ “มังกรใน
จินตนาการ” ประเภทสีไม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในกิจกรรมการ
แขงขันทักษะภาษาจีน โครงการ 
“ภาษาจีนปรทิัศน” 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
ศูนยเครือขายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภฯ 

๗. น.ส. คุชบู  มิสรา ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง              
รองชนะเลิศอันดบัที่ ๒ การแขงขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๘. น.ส. ศศิกานต  พวงรัก ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง      
การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      
ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๙. นาย ภากร  ปาละนันท ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง        
การแขงขัน Multi Skills Competition  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย        
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

๓๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                            ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
๑๐. ด.ญ. ธนภรณ  โพพิศ ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขัน

พูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ ๖๓       
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

๑๑. น.ส. ฉัตรปรียา  ปาลานสุรณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขัน
พูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๒. ด.ญ. กวินทรา  สังวรศลิป ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขัน 
Multi Skills Competition  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓       
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓. ด.ญ. ภากมล  เกิดอําแพง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
แขงขันวาดภาพ หัวขอ “มังกรใน
จินตนาการ” ประเภทสีไม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในกิจกรรมการ
แขงขันทักษะภาษาจีน โครงการ 
“ภาษาจีนปรทิัศน” 

ศูนยเครือขายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภฯ 

๑๔. ด.ช. นัทรวัฒน  สมภักดี 
๑๕. ด.ช. นวพล  ลอยฉิม 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
แขงขันวาดภาพ หัวขอ “มังกรใน
จินตนาการ” ประเภทสีน้ํา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในกิจกรรมการ
แขงขันทักษะภาษาจีน โครงการ 
“ภาษาจีนปรทิัศน” 

ศูนยเครือขายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภฯ 

๑๖. น.ส. กฤตยาณี  ทรัพยสายพิณ - ไดรับรางวัลเครื่องดนตรีดีเดน ประเภท
ฉิ่ง 
- ไดรับรางวัลเครื่องดนตรีดีเดน ประเภท
กรับพวง 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
มูลนิธิราชสกุลอาภากร 

๑๗. ด.ช. สัณหณัฐ  ดนตรี - ไดรับรางวัลเครื่องดนตรีดีเดน ประเภท
กลองแขกตัวผู  
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ แขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

๓๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                            ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
๑๘. ด.ช. นพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ - ไดรับรางวัลเครื่องดนตรีดีเดน ประเภท

กลองแขกตัวเมีย 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
แขงขันเดี่ยวระนาดทุม ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน        
ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๙. นาย ธงทอง  สุวรรณะ - ไดรับรางวัลเครื่องดนตรีดีเดน ประเภท
ระนาดเอก 
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง              
รองชนะเลิศอันดบัที่ ๑ แขงขันเดี่ยว
ระนาดเอก ระดับชั้น ม.๓-ม.๖             
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓    
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มูลนิธิราชสกุลอาภากร 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๐. นาย สิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ - ไดรับรางวัลเครื่องดนตรีดีเดน ประเภท
ระนาดทุม 
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ
เปนตัวแทนเขตไปแขงขันในระดับภาค 
แขงขันเดี่ยวระนาดทุม ระดับชั้น ม.๓ - 
ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนครั้งที๖่๓    
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มูลนิธิราชสกุลอาภากร 
 
สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๑. ด.ช. รังสิมันตุ  ยันตมงคล - ไดรับรางวัลเครื่องดนตรีดีเดน ประเภท
กลองแขกตัวผู 
- ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง         
รองชนะเลิศอันดบัที่ ๑ แขงขันเดี่ยวฆอง    
วงใหญ ระดบัชั้น ม.๑ - ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มูลนิธิราชสกุลอาภากร 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๒. ด.ช. เกตุเกษม  วัจนะประพันธ ไดรับรางวัลเครื่องดนตรีดีเดน ประเภท
กลองแขกตัวเมีย 

มูลนิธิราชสกุลอาภากร 

๒๓. นาย รณชัย  ถ้ําทอง ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ เปน
ตัวแทนเขตไปแขงขันในระดับภาค 
แขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ระดบัชั้น  
ม.๓ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 

 

๓๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                            ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
๒๔. ด.ญ. นันทยา  ปุกเกต ุ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ แขงขันเดี่ยวซออู ระดบัชั้น  
ม.๓ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕. น.ส. ศวิตา  เจริญรังสีวงศ ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ แขงขันเดี่ยวซออู ระดบัชั้น  
ม.๓ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ระทรวงศึกษาธิการ 

๒๖. ด.ช. สรินทร  ชินมิตโต ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  แขงขัน
เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ ๖๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๗. ด.ช. กรเทพ  มีแสง 
๒๘. ด.ช. สุษิธ  เจริญสุข 
๒๙. ด.ช. บุญนิจ  วัลลิกลุ 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดวาด
ภาพระบายสี “Panting day” ประเภท
ทีม 

ศูนยการคาโซโห 

๓๐. น.ส. จันทมาส  เดนพฒันพิทกัษ 
๓๑. นาย ธนพล  อมรชีวิน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ (IS)  

สพม. ๑ 

๓๒. น.ส. ชนัญชิดา  รุจิเรข  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ 
“หองสมุดในฝน” 

สํานักบรรณสารการพฒันา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิาร
ศาสตร (NIDA) 

๓๓. น.ส. อาภาธร  เปรมปรีดา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
เขียนเรียงความ “หองสมุดในฝน” 

สํานักบรรณสารการพฒันา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิาร
ศาสตร (NIDA) 

๓๔. น.ส. กิตราธร  มหาล ี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การ
เขียนเรียงความ “หองสมุดในฝน” 

สํานักบรรณสารการพฒันา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิาร
ศาสตร (NIDA) 

๓๕. ด.ญ. ชวิศา  ตันธนะสาร ไดรับรางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ โครงการ
ครูไทยรักษภาษา เทิดไทองคราชัน    
ครั้งที่ ๔ หัวขอ “วรรณคดีมีแบบแผน 
แทนกระจกสะทอนสังคม” 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะ 
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสวนสุนันทา 

๓๖. ด.ญ. ธัญชนก  ทองโต ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
การเขียนเรียงความ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ โครงการครูไทย
รักษภาษา เทิดไทองคราชัน    ครั้งที่ ๔ 
หัวขอ “วรรณคดีมีแบบแผน แทนกระจก
สะทอนสังคม” 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะ 
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 

๓๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

        ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)  ผลสําเร็จตามตัวบงชี้

(จํานวน/รอยละ) 
๑. โครงการ สงเสริม

สุนทรียภาพดานศลิปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป 

เพื่อใหนกัเรียน
มีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะ  
ดนตรีและ
นาฏศิลป 

จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
๑) เชิญวิทยากรทองถิ่น (ชุมชนนางเลิ้ง) 

รวมจัดการเรียน การสอนสาระเพิ่ม
วิชาการแสดงละครชาตร ี

๒) สนับสนุนวันสําคัญสถาบันชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตรยิ  ผูมีพระคุณและ
หนวยงานภายนอก 

๓) สงเสริมความสามารถเฉพาะบุคคลดาน
สุนทรียศิลป ประกวดแขงขัน เชน วาด
ภาพ ดนตรีไทย/ขับรอง นาฏศิลป การ
ละคร ดนตรีสากล/ ขับรอง เปนตน 

๔) ศึกษาแหลงเรยีนรูนอกสถานที่ เชน ชม
การแสดงสยามนฤมติ เทศกาลละคร
กรุงเทพ 

๕) พิธีไหวครูดนตรีไทย และครอบโขน
ละคร 

๖) สงเสริมการประกวดดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 

๗) จัดแสดงผลงานและการแสดงนักเรียน
สาระศิลปะ 

๘) ฝกซอมวงโยธวาทิตและดนตรีไทย
ตลอดปการศึกษา 

๙) พัฒนาวงโยธวาทิตใหครบวงจร 
๑) สงนักเรียนเขารวมการแขงขัน           

วงโยธวาทติทั้งภายในประเทศ ไดแก 
การแขงขันวงโยธวาทิต ของกรม      
พลศึกษา การทองเทีย่วและกีฬา  และ
ตางประเทศ ไดแก การแขงขัน World 
Wind Orchestra Contest ๒๐๑๓ , 
New York 

๑๐) สงนักเรียนวงดนตรีไทยเขารวมการ
แขงขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๑) จัดตัง้ชุมนุม ชมรม ศลิปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป 

๑๒) การบรรเลงดนตรีไทยยามเชา 
๑๓) การแสดงละครชาตร ี

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๒๗๔ คน มี
สุนทรียภาพดานศลิปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป 
รอยละ ๙๖ 

 
 



 

 

๓๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

       ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ (ตอ) 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)  ผลสําเร็จตามตัวบงชี้

(จํานวน/รอยละ) 
๒. โครงการ พัฒนาชีวิตดวย

หลักคุณธรรม ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เพื่อใหนักเรียน 
ค รู  เ จ า ห น า ที่ 
บุ ค ล า ก ร ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
โรงเรียนราชวินิต 
มัธยม สามารถนํา
ความรู  ป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชใน
หนาที่การงานเพื่อ
ป ร ะ โ ย ช น แ ก
ต น เ อ ง  สถ าบั น 
และชุมชนโดยรวม
แ ล ะ อ ยู ใ น วิ ถี
ชีวิตประจําวัน 
๒. เพื่อแสดงความ
สํานึกในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ ขอ ง
พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว ที่
ทรงมีตอโรงเรียน
ราชวินิต มัธยม 

จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
๑) ดําเนินการธนาคารโรงเรียน โดยความ

รวมมือจากธนาคารออมสิน 
๒) ออมไมมีอด จดไมมีจน แยกประขยะ  

รูจักใช รูจักอนุรักษทรัพยากรอยางรู
คุณคา 

๓) จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ สนับสนุนงาน
พระราชทานเลี้ยง  เปนตน 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๒๗๔ คน และบุคลากร 
โรงเรียน  ราชวินิต มัธยม 
ทุกคน สามารถพัฒนาชีวิต
ดวยหลักคุณธรรม ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
รอยละ ๙๘ 

๓. โครงการ สงเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรสู
มาตรฐาน สากล 

๑. เพื่อพัฒนาครูให
มีความรู ความ 
สามารถและทักษะ 
ในการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
๒. เพื่อใหครูมีการ
พัฒนาตนเอง  
พัฒนางานตลอด 
เวลาและอยาง
ตอเนื่อง 
๓. เพื่อสงเสริม
ประสบการณอยาง
หลากหลายใหครูสู
มาตรฐานสากล 
๔.  เพื่อใหครูนํา
ความรูไปใชในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
๑) ศึกษาดูงานและศึกษาแหลงเรียนรู

ภายในประเทศและตางประเทศ 
๒) ทํา MOU แลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการ

เรียนรูของครูและนักเรียน กับ โรงเรียน 
St. Francis Methodist ประเทศสิงคโปร 

๓) อบรมสัมมนาจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

๔) สงเสริมครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
๕) นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน 
๖) การสรางสื่อการเรียนการสอน / การสราง

ขอสอบ 
๗) การประกวดสื่อ นวัตกรรม การเรียนการ

สอน 

ครูทุกคน จํานวน ๑๑๔ คน 
ไดรับการสงเสริมพัฒนาสู
มาตรฐานสากล รอยละ ๙๘ 



 

 

๓๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผานมา (ปการศึกษา ๒๕๕๕) 
 

                          ๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ตนสังกัด 
 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหนวยงานตนสังกัด * 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

ดานที่ ๑  มาตรฐานดานคุณภาพ   
ผูเรียน 

๓๐.๐๐ ๒๖.๘๙ ๓๐.๐๐ ๒๘.๑๐ 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมสีุขภาวะ              
ที่ดี  และมีสุนทรียภาพ 

๕.๐๐ ๔.๕๓ ๕.๐๐ ๔.๘๐ 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค 

๕.๐๐ ๔.๕๕ ๕.๐๐ ๔.๗๕ 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทกัษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.๘๕ ๕.๐๐ ๔.๗๕ 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมสีติสมเหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๔๗ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร 

๕.๐๐ ๓.๖๗ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกบัผูอื่นได และมีเจต
คติที่ดีตออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕.๐๐ ๔.๘๐ 

ดานที่ ๒  มาตรฐานดานการจัด
การศึกษา 

๕๐.๐๐ ๔๘.๙๙ ๕๐.๐๐ ๔๘.๘๐ 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ 

 
 
        
 
 



 

 

๓๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหนวยงานตนสังกัด * 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบรหิารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล 

๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจดั
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
อยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอมและการบรกิารที่สงเสริม
ใหผูเรยีนพฒันาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ดานที่ ๓  มาตรฐานดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๗๕ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการ
สราง สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๗๕ 

ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณ 
 

๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถาน 
ศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญาและจดุเนนที่กําหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหนวยงานตนสังกัด * 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษา
ดําเนินการพฒันาผูเรียนตาม
เอกลักษณของสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
(รักความเปนไทย  กาวไกลสูสากล) 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ 

ดานที่ ๕  มาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริม 

๕.๐๐ ๔.๗๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ 

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / 
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพฒันาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๗๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๙๓ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๐๕ 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ * 
 

                   ๑๑.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสพม. ๑  
       (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔) 

 
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๒. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐ ๑๐ 

๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐ ๑๐ 
๔. การดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๗. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๑๐ ๑๐ 
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ๑๐ ๑๐ 
 รวมท้ังสิ้น  (ขอ ๑ – ๘) ๘๐ ๘๐ 
 สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕ 

 
 

 
 



 

 

๓๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา 
                      ๑๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ ๒ 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๒ จาก สมศ. เมื่อ
วันที่ ๔ ถึง ๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน ๓ ดาน คือ ดานผูเรียน 
ดานครู และดานผูบรหิาร  ซึ่งสรปุผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี ้

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประถมศึกษา/มธัยมศึกษา 

 

ผลประเมินอิงเกณฑ 
ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
 

คาเฉลี่ย 
 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ 
                   คานิยมที่พึงประสงค 

๓.๕๙ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและ 
                   สุขภาพจิตที่ดี 

๓.๖๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ 
                   ลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรี  
                   และกีฬา 

๓.๕๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 
                   วิเคราะห คิดสังเคราะห ม ี
                   วิจารณญาณ มีความคิด 
                   สรางสรรค คิดไตรตรอง และ 
                   มีวิสัยทัศน  

๓.๕๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะ 
                   ที่จําเปนตามหลักสูตร 

๒.๖๖ ดี ๔ 
 

ดีมาก ๓.๓๓ 
 

ดี 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา 
                   ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
                   และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

๓.๖๒ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน    
                   รักการทํางาน สามารถทํางาน 
                   รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดี 
                   ตออาชีพสุจริต 

๓.๖๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๒ ดีมาก 

ดานครู        
มาตรฐานที่ ๘  ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถ 
                   ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และ 
                   มีครูเพียงพอ 

๓.๖๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการ 
                   เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
                   และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๕๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๗ ดีมาก 

 
 
 
 
 



 

 

๓๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประถมศึกษา/มธัยมศึกษา 

 

ผลประเมินอิงเกณฑ 
ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
 

คาเฉลี่ย 
 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมี 
                     ความสามารถในการบริหาร 
                     จัดการ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกร 
                      โครงสรางและการบริหารงาน 
                      อยางเปนระบบ ครบวงจรให 
                      บรรลุเปาหมายการศึกษา 

๓.๘๖ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๓ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
                      และการเรียนการสอนโดยเนน 
                      ผูเรียนเปนสําคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ 
                     เหมาะสมกับผูเรียนและ 
                     ทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอน 
                     ทีเ่อื้อตอการเรียนรู  

๓.๖๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความ   
                      สัมพันธและความรวมมือกับ 
                      ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๓.๖๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.           ได             ไมได 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 ๑๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม  * 
    โรงเรียน ราชวินิต มัธยม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  จาก สมศ. 

เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ และ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางตอไปน้ี 

  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๑    ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๒    ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๓๘ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓    ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนือ่ง ๑๐.๐๐ ๙.๒๘ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๔    ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๑๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๕    ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๗๓ ดี 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่ ๙    ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๑   ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สงเสรมิบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่  ๗    ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่  ๑๒  ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน รกัษา

มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที ่๔ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน     
ตัวบงชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และตนสังกัด   

๕.๐๐ ๔.๙๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๙๔ ดี 
 

 
 



 

 

๔๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                    ๑๓.  ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
                           ๑๓.๑ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
๑) ดานคุณภาพผูเรียน 

 จุดเดน นักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา 
 จุดท่ีควรพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒) ดานการจัดการศึกษา 
  จุดเดน จัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ การมสีวนรวมของทุกฝาย 
  จุดท่ีควรพัฒนา เนนใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการการศึกษาทั้งรวมคิด      
รวมวางแผน รวมปฏิบัติและรวมประเมินผล 
 ๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  จุดเดน จัดกิจกรรมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง  
ภูมิปญญาทองถิ่นและผูรูอื่นๆ 
  จุดท่ีควรพัฒนา จัดกิจกรรมอยางตอเนือ่งประจําสม่ําเสมอ 
 ๔)   ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
  อัตลักษณ 
   จุดเดน นักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา พระบารมปีกเกลาในโอกาสตางๆ 
   จุดท่ีควรพัฒนา ประชาสัมพันธผลของนักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา 
    ในโอกาสตางๆ 
  เอกลักษณ 
   จุดเดน เปนแหลงพฒันาใหนกัเรียนเปนคนดีแหงพระบารมปีกเกลา 
   จุดท่ีควรพัฒนา ประชาสัมพันธผลการสรางใหนักเรียนเปนคนดีแหงพระบารม ี
    ปกเกลาในโอกาสตางๆ 
 ๕) ดานมาตรการสงเสรมิ 
   จุดเดน เปนโรงเรียนที่ไดคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาพอเพียง   โรงเรียนสีขาว  

โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนสํานกึพลเมือง โรงเรียนการใชหลกัสูตร
มาตรฐานสากล วงโยธวาทิต และวงดนตรีไทย มีผลงานทัง้ใน
ระดับประเทศ   และตางประเทศ 

   จุดท่ีควรพัฒนา สงเสริมใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูทั้งทางดานเศรษฐกิจพอเพียง  
    สํานึกพลเมอืง หลักสูตรมาตรฐานสากล วงโยธวาทิต และ   วงดนตรีไทย 
 

 ขอเสนอแนะ   ไมมี 
 

       ๑๓.๒  จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม 

                                     ๑๓.๒.๑ จุดเดน 
    ๑)  ดานผลการจัดการศึกษา 
     ผูเรียนมสีุขภาพรางกายแข็งแรง ผูเรียนมีสุนทรียภาพดานดนตรี 
ศิลปะ และกีฬา ราเรงิแจมใส มสีุขภาพดี รูโทษภัยของยาเสพติด มีกตัญูกตเวทีตอพอแม ผูปกครอง และครู 
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย และ
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ใฝเรียน ใฝรู ผูเรียนคิดเปน ทาํเปน การกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณของ



 

 

๔๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

สถานศึกษามีความชัดเจน ผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ คือ นักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมปีกเกลา 
สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ คือ แหลงสรางนกัเรียนดีแหงพระบารมีปกเกลา มีโครงการ
พิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา บรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงาน ไดแก โครงการเยาวชน
หางไกลยาเสพติด 
    ๒)  ดานการบรหิารจัดการศกึษา 
     ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําดานวิชาการสูง ครูมีความมุงมั่น
พัฒนางานวิชาการ มีความสามารถในการบริหารจัดการทัง้ ๔ ดาน ไดแก ดานการบรหิารวิชาการ ดานการ
บรหิารงบประมาณ ดานการบรหิารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป มีคณะกรรมการสถานศึกษาทีม่ีศักยภาพ มี
การจัดสภาพแวดลอมที่ดี เอื้อตอการเรียนรู หองสมุดมบีรรยากาศที่ดี มีหนังสือและเครือ่งคอมพิวเตอรเพียงพอ
สําหรับการอานและศึกษาคนควา สถานศึกษานําขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและ
ผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการปรบัปรุง และพฒันาเพื่อมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เปนผล
สงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกบัแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา 
    ๓)  ดานการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
     ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ มคีวาม
กระตือรือรนในการทํางาน และพฒันาตนเองอยูเสมอ 
    ๔)  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษามีการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในที่มีความตอเนื่อง 
 ๑๓.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
       ไมม ี
 ๑๓.๒.๓  ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    ๑)  ดานผลการจัดการศึกษา 
     (๑)  สถานศึกษามีการพฒันาผูเรียนใหมสีุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดีแลว แตสถานศึกษาควรจัดใหมกีารตรวจสุขภาพผูเรียนโดยแพทย อยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยตรวจเลือด 
เอกซเรยปอด ตรวจรางกาย ตรวจฟน การไดยิน และการมองเห็น เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาใหความรูกับ
ผูปกครองและผูเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ และภาวะโภชนาการสูงกวาเกณฑเพื่อพัฒนาสุขภาพ
รางกายของผูเรียน 
     (๒)  สถานศึกษามีการสงเสริมทกัษะการคิดใหกับผูเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลายดีแลว แตสถานศึกษาควรสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัย และพัฒนาความสามารถดานการคิดของ
ผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
     (๓)  สถานศึกษามีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนไดดี
แลว แตสถานศึกษาควรพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ โดยวิเคราะหสาเหตุ และปญหาที่ทําใหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา แลว
ดําเนินการแกไข เชน ศึกษาและวิเคราะหแนวทางขอสอบ O-NET เตรียมความพรอมใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจใหครอบคลมุในเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ผูเรียนควรไดรบัการเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยเีพิ่มขึ้น 
มีการตั้งเปาหมายในการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในแตละวิชาที่ชัดเจน มีการเรียนเสรมิเพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิ์
ของตนเอง กําหนดระยะเวลาในการพฒันา ๒ ปการศึกษา 
    ๒)  ดานการบรหิารจัดการศกึษา 
     ไมมี 



 

 

๔๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

    ๓)  ดานการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
     ครูจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญไดดีแลว แตควรใหครูจัดทํา
นวัตกรรมการสอนดวย ICT เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรยีนการสอน ควรเพิ่มอัตรากําลังครูใหครบทุกกลุม
สาระการเรียนรู โดยเฉพาะใหกลุมสาระการเรียนรูที่ขาดแคลน เชน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    ๔)  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 ไมมี 
 

  ๑๔. สรุปสภาพปญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                                  สภาพปญหา  

                        ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน ๘ กลุมสาระ และผลการประเมินผลการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-NET และ LAS) อยูในระดับที่ยังไมนาพอใจ การสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญเกี่ยวกบัภาวะโภชนาการของนักเรียนที่ต่ํา-สูงกวาเกณฑ ใหแกนักเรียน ผูปกครอง          
ยังไมชัดเจน 

                                   แนวทางการพฒันา 
 ๑. แผนพัฒนาบุคลากร 
  (๑) โรงเรยีนมีแผนพัฒนาความรู ความสามารถของครู ดังนี ้
   ๑.๑  สามารถจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

   ๑.๒  สามารถการจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการกบัประชาคมอาเซียนดวยเทคนิคที่ 
    หลากหลาย พรอมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกจิกรรมการเรียนการสอน   
   ๑.๓  สามารถใชสื่อทีเ่ปนรูปธรรมและการนําเทคโนโลยมีาชวยในกระบวนการเรียนรู 
    ของผูเรียน 
   ๑.๔  สามารถจัดกจิกรรม ใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะหดวยการทํา 
    โครงงาน 
   ๑.๕  สามารถจัดกจิกรรมฝกใหนักเรียนรักการเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 
  (๒)  โรงเรียนกําหนดระบบการนเิทศ  การกํากบั ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรอยางจรงิจงัและตอเนื่อง 
  (๓)  โรงเรียนสนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ชวยเหลือกันในกลุมสาระวิชาเดียวกัน  
ตางกลุมสาระวิชา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  (๔)  โรงเรียนสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกบัเครอืขายผูปกครองและเครือขายศิษยเกา 
 ๒.   แผนการจัดหาทรัพยากร 
  (๑)  โรงเรียนจัดทําโครงการขอสนบัสนุนเงินบรจิาคจากผูปกครองเปนคาสาธารณูปโภคและ
คาจางบุคลากร ครูอัตราจาง  ครูชาวตางประเทศสอนภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน 
  (๒)  ขอสนับสนุนเงินบริจาคจากผูปกครองจัดซื้อ จัดหา และซอมบํารงุเครือ่งคอมพิวเตอร  เพื่อ
ใชในการเรียนการสอนและการบรหิารงาน 
  (๓)  ขอสนับสนุนเงินบริจาคจากชุมชน ในการเสริมสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม จัดซื้อ
เครื่องดนตรีไทย  ดนตรีสากลและพัฒนาวงโยธวาทิตอยางครบวงจรรวมทั้งการเขาคายฝกซอมเพื่อเขารวม
การแขงขันกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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 ๓.  แผนพัฒนานักเรียน 

(๑) จัดกิจกรรมสอนเสรมิพิเศษเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรภาษาอังกฤษ และพฒันาผลสอบ 

(๒) จัดกิจกรรมยกยองผูกระทําความดีในทุกดานใหเพิ่มมากข้ึน 
(๓) จัดตั้งชมรม ชุมนุม เพื่อฝกทกัษะทางภาษา  ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
(๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนให

มากกวาเดิม 
(๕) จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม  จิตอาสาและรักษสิ่งแวดลอม 
(๖) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานหรือปลูกฝงนสิัยรักการอาน ตระหนักและเห็นคุณคาของ

การอาน และ การเรียนรู และอานอยางมีวจิารณญาณ  แสวงหาความรูอยางจรงิจงั
และตอเนื่องใหเปนปกตินสิัย 

(๗) จัดประกวดวาดภาพ สุนทรพจน คําขวัญการตอตานยาเสพติด วันเอดสโลก ดวย
การบรูณาการของวิชาภาษาไทย  ศิลปะ สุขศึกษาและงานอนามัย  

๔.  แผนพัฒนาชุมชน 
 (๑)  โรงเรียนเปนแหลงใหความรูและใหบรกิารชุมชน 

 (๒)  ติดตอประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมลูกบัชุมชน 
     (๓)  ประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนรบัทราบอยางตอเนื่อง 
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       ๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                                    โรงเรียน ราชวินิต มัธยม แบงโครงสรางการบรหิารงาน เปน  ๕  กลุม  ไดแก  

กลุมบรหิารกิจการนักเรียน  กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบรหิารบุคคล การเงิน และทรัพยสิน  กลุม
บรหิารงานทั่วไป  และกลุมบริหารงานนโยบายและแผน  ผูบรหิารยึดหลักการบรหิาร/เทคนิคการ
บรหิารแบบ PDCA และการมสีวนรวม ตามโครงสรางบรหิารงานภายสถานศึกษา โรงเรียน             
ราชวินิต มัธยม ในหนา ๔๖ 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๒  การพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตักิารประจําป
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๔๖ 
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๒. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  อัตลักษณ  และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

           วิสัยทัศน 
          เทิดองคราชา  ล้ําหนาวิชาการ  สานสรางคนดี  ตามวิถีสังคมไทย  กาวไกลสูสากล 
 

        พันธกิจ 
๑.   ปลูกฝงใหบุคลากรของโรงเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๒.   สรางนักเรียนใหเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา ที่ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุขตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง 
๓.   พัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

มาตรฐานสากล 
๔.   พัฒนาการบริหารจัดการโดยใหมีระบบคุณภาพ ดวยการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายรวม

พัฒนาการศกึษา 
 

                                   เปาประสงค 
 ดานนักเรียน 

นักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลาทีเ่ปนบุคคลแหงการเรียนรู มีศักยภาพเปนพลโลก มี
สุนทรียภาพดานศลิปะและดนตรี รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานสงัคมไทยสูสากล โดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
 ดานครู 

ครูมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู  และใชสือ่เทคโนโลยีไดอยางหลากหลาย 
ตลอดจนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานโรงเรียน 

เปนแหลงสรางนักเรียนดีแหงพระบารมปีกเกลาทีท่ันสมัย สะอาด รมรื่น สวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอยและปลอดภัย 
 ดานชุมชน 

เชื่อมั่น ศรัทธาใหความรวมมือและสนบัสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

        อัตลักษณ 
                    นักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา 
     

        เอกลักษณ 
                     แหลงสรางนักเรียนดีแหงพระบารมีปกเกลา 
    

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (เนนระบบการ
บริหารจัดการ / การจัดการเรยีนการสอน) 

โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
๓.๑ แผนพัฒนาบุคลากร 
 (๑) โรงเรยีนมีแผนพัฒนาความรู ความสามารถของครู ดังนี ้
๑.๑  สามารถจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 



 

 

๔๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

๑.๒  สามารถการจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงดวยเทคนิคที่หลากหลาย พรอมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑.๓  สามารถใชสื่อทีเ่ปนรูปธรรมและการนําเทคโนโลยมีาชวยในกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน 
๑.๔  สามารถจัดกจิกรรม ใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะหดวยการทํา
โครงงาน 
๑.๕  สามารถจัดกจิกรรมฝกใหนักเรียนรักการเรียนรูและแสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่อง 

 (๒)   โรงเรียนกําหนดระบบการนิเทศ  การกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 (๓)   โรงเรียนสนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ชวยเหลือกันใน
กลุมสาระวิชาเดียวกัน  ตางกลุมสาระวิชา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 (๔)   โรงเรียนสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายผูปกครอง
และเครือขายศิษยเกา 

๓.๒  แผนการจัดหาทรัพยากร 
(๑) โรงเรียนจัดทําโครงการขอสนบัสนุนเงินบรจิาคจากผูปกครองเปน

คาสาธารณูปโภคและคาจางบุคลากร ครูอัตราจาง  ครูชาวตางประเทศสอนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
(๒) ขอสนับสนุนเงินบริจาคจากผูปกครองจัดซื้อ จัดหา และซอมบํารงุ

เครื่องคอมพิวเตอร  เพื่อใชในการเรียนการสอนและการบรหิารงาน 
(๓) ขอสนับสนุนเงินบริจาคจากชุมชน ในการเสริมสรางบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอม จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย  ดนตรีสากลและพฒันา  วงโยธวาทิตอยางครบวงจรรวมทั้งการเขาคาย
ฝกซอมเพือ่เขารวมการแขงขันกบัหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๓.๓  แผนพัฒนานักเรียน 
(๑) จัดกจิกรรมสอนเสริมพเิศษเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ และพัฒนาผลสอบ 
(๒)  จัดกิจกรรมยกยองผูกระทําความดีในทกุดานใหเพิม่มากขึ้น 
(๓)  จัดตั้งชมรม ชุมนุม เพื่อฝกทักษะทางภาษา  ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
(๔)  จัดกิจกรรมสงเสรมิการใชภาษาเพื่อการสือ่สารทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนใหมากกวาเดิม  
(๕)  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม  จิตอาสาและรักษสิ่งแวดลอม 
(๖)  จัดกิจกรรมสงเสรมิการอานหรอืปลูกฝงนสิัยรักการอาน ตระหนัก

และเห็นคุณคาของการอานและการเรียนรู และอานอยางมวีิจารณญาณ แสวงหาความรูอยางจรงิจงัและ
ตอเนื่องใหเปนปกตินสิัย 

(๗)  จัดประกวดวาดภาพ สุนทรพจน คําขวัญการตอตานยาเสพติด    
วันเอดสโลก ดวยการบรูณาการของวิชาภาษาไทย  ศิลปะ สุขศึกษาและงานอนามัย 

๓.๔  แผนพัฒนาชุมชน 
(๑) โรงเรยีนเปนแหลงใหความรูและใหบริการชุมชน 
(๒)  ติดตอประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมลูกับชุมชน 
(๓)  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนรับทราบอยางตอเนื่อง 



 

 

๔๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                                   

 กลยุทธที่ ๑ 
                  พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก เปนคนดี มีสุขภาพกายและจิตดี มีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะและดนตร ี
 กลยุทธที่ ๒ 
                  ปลูกฝงนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรยีน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีความเปนไทย 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธที่ ๓ 
                  พัฒนาสมรรถนะครูใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรูตามหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนตามมาตรฐานสากล ที่ใชสือ่เทคโนโลยีอยางหลากหลาย 
 กลยุทธที่ ๔ 
                  จัดการศึกษา บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรูใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
 กลยุทธที่ ๕ 
                  ใชระบบคุณภาพในการบรหิารจัดการบนหลกัธรรมาภิบาล ดวยการมสีวนรวมของชุมชน และ
เครือขายรวมพัฒนาการศึกษา 
 

   ๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา * 
 กลยุทธที่ ๑ 
                  พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก เปนคนดี มีสุขภาพกายและจิตดี มีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะและดนตร ี
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
 

๑. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
๒. เพื่อซอมเสริมใหกับนักเรียนที่
มีปญหาเรื่องการอาน การเขียน
ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
๓. เพื่อซอมเสริมใหกับนักเรียนที่
มีปญหาดานการคิดคํานวณวิชา
คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
๔. เพื่อยกระดับผลการสอบวัด
โอเนต ทั้งระดับมัธยมศึกษาปที่ 
๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
๕. เพื่อพัฒนาทักษะในดาน
เทคนิคการสอนใหกับครูผูสอน
ทุกรายวิชา 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นรอยละ ๔ ตอป 
๒. นักเรียนที่มีปญหาดานการ
อานการเขียนภาษาไทยต่ํากวา
เกณฑลดลงรอยละ ๒ 
๓. นักเรียนมีพื้นฐานดานการคิด
คํานวณเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ 
๔. นักเรียนมีความรูและทักษะ
ตลอดจนเจตคติที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ 
๕. นักเรียนมีคาเฉลี่ยทุกรายวิชา
ในการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น  
รอยละ ๕ 
๖. ครูจํานวน ๑๑๔ คน มี
ความรู ทักษะในการจัดทําแผน 
การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย 

๑. มฐ.ที่ ๔ / ตัวบงชี้ ๔.๑ ถึง 
๔.๔ 
๒. มฐ.ที่ ๕ / ตัวบงชี้ ๕.๑ ถึง 
๕.๔ 
๓. มฐ.ที่ ๖ / ตัวบงชี้ ๖.๑ ถึง 
๖.๔ 
๔. มฐ.ที่ ๑๐ / ตัวบงชี้ ๑๐.๑ 
ถึง ๑๐.๖ 

 



 

 

๕๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 กลยุทธที่ ๑ 
                  พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก เปนคนดี มีสุขภาพกายและจิตดี มีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะและดนตร ี(ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๒. โครงการ แขงขัน
ทางวิชาการสูความเปน
เลิศ 

๑ .  เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น  ไ ด
แสดงออกถึงความสามารถ
ในดานตางๆ 
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความ
มั่นใจในตนเอง 
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๒๗๔ คน ไดรับการฝกให
กลาแสดงออกใน
ความสามารถดานตางๆ ไม
นอยกวา รอยละ ๙๐ 

๑. มฐ.ที่ ๓ / ตัวบงชี้ ๓.๑ 
ถึง ๓.๔ 
๒. มฐ.ที่ ๔ / ตัวบงชี้ ๔.๑ 
ถึง ๔.๔ 
๓. มฐ.ที่ ๕ / ตัวบงชี้ ๕.๑ 
ถึง ๕.๔ 
๔. มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ 
๑๕.๑ และ ๑๕.๒ 

๓. โครงการ เรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 

๑. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความ
มั่นใจในตนเอง และกลา
แสดงออกอยางเหมาะสม 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๒๗๔ คน ไดรับการฝกให
เรียนรูวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา มีความมั่นใจในตนเอง 
และกลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม ไมนอยกวา             
รอยละ ๙๐ 

๑. มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ 
๑.๔ ถึง ๑.๖ 
๒. มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ 
๑๕.๒ 

๔. โครงการ เขาคาย
พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน 

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
นักเรียนทั้งทางดานรางกาย  
อารมณ  สังคมและ
สติปญญา 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๒๗๔ คน ไดรับการพฒันา
ศักยภาพ ทั้งทางดานรางกาย  
อารมณ  สังคมและสตปิญญา
ไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

๑. มฐ.ที่ ๓ / ตัวบงชี้ ๓.๑ 
ถึง ๓.๔ 
๒. มฐ.ที่ ๔ / ตัวบงชี้ ๔.๑ 
ถึง ๔.๔ 
๓. มฐ.ที่ ๖ / ตัวบงชี้ ๖.๑ 
ถึง ๖.๔ 
๔. มฐ.ที่ ๑๔ / ตัวบงชี้ 
๑๔.๑ และ ๑๔.๒ 

๕. โครงการ ศึกษา
แหลงเรียนรูนอก
หองเรียน 

๑. เพื่อใหนักเรียนได
พัฒนาการเรียนรูจาก
การศึกษาแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน 
๒. เพื่อใหนักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกบั
บุคลากรภายนอก 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๒๗๔ คน ไดรับการ
พัฒนาการเรียนรูจาก
การศึกษาแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกบับุคลากร
ภายนอก ไมนอยกวา รอยละ 
๙๐ 

๑. มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๑ และ ๑๓.๒ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๕๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 

 กลยุทธที่ ๑ 
                  พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก เปนคนดี มีสุขภาพกายและจิตดี มีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะและดนตร ี(ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๖. โครงการ สงเสริม
สุนทรียภาพดานศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป 

เพื่อใหนักเรียนมีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ 
คน มีสุนทรียภาพดานศิลปะ 
ดนตรี  และนาฏศิลป            
ไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

๑. มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ ถึง 
๑.๖ 
๒. มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ ๑๕.๑ 
และ ๑๕.๒ 

๗. โครงการ เสริมสราง
สุขภาพพลานามัย 

๑. เพื่อใหนักเรียน และบุคลากร
ทุกฝายไดรับการดูแลดาน
สุขภาพอนามัย 
๒. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคแกนักเรียน บุคลากร
ทุกฝายและบุคคลในชุมชน 
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับโทษของส่ิง
เสพติด และสิ่งมอมเมา ไมเสพ
สิ่งเสพติด และปลอดจาก สิ่ง
มอมเมา 
๔.  เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการ
ออกกําลังกาย และลักษณะนิสัย
ดานกีฬา 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ 
คน ไดรับการดูแลดานสุขภาพ  
ทําใหมีความรู ความเขาใจ     
ไมเสพ  ไมขายยาเสพติดและมี
ทักษะการออกกําลังกาย        
ไมนอยกวา รอยละ ๙๕ 

๑. มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๑ ถึง 
๑.๓ 
๒. มฐ.ที่ ๑๑ / ตัวบงชี้ ๑๑.๒ 
๓. มฐ.ที่ ๑๖ / ตัวบงชี้ ๑๖.๑ 
และ ๑๖.๒ 

 

 กลยุทธที่ ๒ 
                  ปลูกฝงนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรยีน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีความเปนไทย 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ พัฒนาชีวิต
ดวยหลักคุณธรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. เพื่อใหนักเรียน ครู เจาหนาที่ 
บุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
ราชวินิต มัธยม สามารถนํา
ความรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในหนาที่การงาน
เพื่อประโยชนแกตนเอง สถาบัน 
และชุมชนโดยรวมและอยูในวิถี
ชีวิตประจําวัน 
๒. เพื่อแสดงความสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่
ทรงมีตอโรงเรียนราชวินิต มัธยม 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ 
คน และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียน สามารถนําหลัก
คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเอง สถาบันและ
ชุมชนโดยรวมและอยูในวิถี
ชีวิตประจําวัน ไมนอยกวา   
รอยละ ๙๐ 

๑. มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ 
๒. มฐ.ที่ ๒ / ตัวบงชี้ ๒.๑ 
และ ๒.๔ 
๓. มฐ.ที่ ๑๖ / ตัวบงชี้ ๑๖.๑ 
และ ๑๖.๒ 

 



 

 

๕๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 

 กลยุทธที่ ๒ 
                  ปลูกฝงนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรยีน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีความเปนไทย 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๒. โครงการ ประทีป
ธรรม เทิดไทองคราชัน 

เพื่อสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม รูผิดชอบ ช่ัวดี มี
ความภาคภูมิใจ และอนุรักษ
ความเปนไทย อยางยั่งยืน 
 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๒๗๔ คน สามารถนําหลัก
คุณธรรมจริยธรรม รูผิดชอบ 
ชั่วดี มาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเอง สถาบัน 
และชุมชนโดยรวม มีความ
ภาคภูมิใจ และอนุรักษความ
เปนไทย อยางยัง่ยืน ไมนอย
กวารอยละ ๙๐ 

๑. มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ 
และ ๑.๕ 
๒. มฐ.ที่ ๒ / ตัวบงชี้ ๒.๑ 
ถึง ๒.๓ 
๓. มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ 
๑๕.๑ 
 

 
 

 กลยุทธที่ ๓ 
                  พัฒนาสมรรถนะครูใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรูตามหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนตามมาตรฐานสากล ที่ใชสือ่เทคโนโลยีอยางหลากหลาย 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ สงเสริม
พัฒนาครูและบุคลากร
สูมาตรฐานสากล 

๑. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู 
ความสามารถและทักษะใน
การจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่ เนนผู เรียนเปน
สําคัญ 
๒.เพื่อใหครูมีการพัฒนา
ต น เ อ ง  พั ฒ น า ง า น
ต ล อ ด เ ว ล า แ ล ะ อ ย า ง
ตอเนื่อง 
๓ .  เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ อ ย า ง
ห ล า ก ห ล า ย ใ ห ค รู สู
มาตรฐานสากล 
๔. เพื่อใหครูนําความรูไปใช
ในการพัฒนาการจัดการ
เ รี ย น รู ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ครูโรงเรียนราชวินิต  มัธยม 
ทุกคน จํานวน ๑๑๔ คน ไป
ศึกษา ดูงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมทัง้เขา
รับการอบรมสัมมนาตามที่
โรงเรียนและหนวยงาน
ภายนอกจัด 
 

๑. มฐ.ที่ ๗ 
๒. มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๖ 



 

 

๕๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 กลยุทธที่ ๓ 
                  พัฒนาสมรรถนะครูใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรูตามหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนตามมาตรฐานสากล ที่ใชสือ่เทคโนโลยีอยางหลากหลาย (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๒. พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู 

๑. เพื่อใหนักเรียน มสีื่อ
ประกอบการเรียนรูมากขึ้น 
๒. เพื่อใหครูมีสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู
ไดมากขึ้น 
๓. เพื่อใหการจัดการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพ 

ครูทุกคนจํานวน ๑๑๔ คน 
ผลิตหรือจดัซื้อจัดหาสื่อเพื่อ
การจัดการเรียนรูอยาง
เพียงพอ และจัดการเรยีนรูได
อยางมปีระสิทธิภาพ 

๑. มฐ.ที่ ๗ 
๒. มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี ้
๑๓.๑ และ ๑๓.๒ 

๓. พัฒนาการจดัการ
เรียนรู 

๑. เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ ประกอบการเรียนรู 
๒. เพื่อใหนักเรียนเกดิทักษะ
ในการปฏิบัต ิ
๓. เพื่อใหนักเรียนไดพฒันา
ความสามารถตามความถนัด
ของตนเอง 
๔. เพื่อใหนักเรียนพฒันาการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพสงูขึ้น 

นักเรียนทุกคนจํานวน 
๒,๒๗๔ คน มีวัสดุอุปกรณ
ประกอบการเรียนรูอยาง
เพียงพอ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ ๑๓.๑ 
และ ๑๓.๒ 

 
 กลยุทธที่ ๔ 
                  จัดการศึกษา บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรูใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

โครงการ เสริมสราง
บรรยากาศ สิง่แวดลอม 
(ลดโลกรอน) และแหลง
เรียนรู 

๑. เพื่อใหโรงเรียนมีหองศูนย
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 
๒. เพื่อใหโรงเรียนมี
บรรยากาศและสิง่แวดลอมดี
ขึ้น 
๓. เพื่อใหโรงเรียนมีครภุัณฑ 
สํานักงานท่ีเอื้อตอการจดัการ
เรียนรูของคร ู
๔. เพื่อใหนักเรียนพฒันาการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพสงูขึ้น 

๑. หองศูนยการเรยีนรูกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ จํานวน 
๓ หอง ไดรับการพัฒนา 
๒. หองปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร จํานวน ๑ หอง 
ไดรับการปรับปรุง  
๓. สวนหินโรงเรยีน จํานวน ๑ 
แหลง มีการพฒันาใหเปน
แหลงเรียนรู มชีีวิตชีวา 

๑. มฐ.ที่ ๑๑ / ตัวบงชี ้
๑๑.๑ และ ๑๑.๓ 
๒. มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี ้
๑๓.๑ 

  



 

 

๕๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 กลยุทธที่ ๕ 
                  ใชระบบคุณภาพในการบรหิารจัดการบนหลกัธรรมาภิบาล ดวยการมสีวนรวมของชุมชน และ
เครือขายรวมพัฒนาการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)  

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ เสริมสราง
ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 

๑. ประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร 
กิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียน นักเรียน 
เครือขายผูปกครองไดปฏิบัต ิ
๒. ประสานสมัพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 
๓. เพื่ออนรุักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

โรงเรียนมีวารสารอินไซด 
ร.น.ม. และปฏิทิน
โรงเรียน จํานวน 
๓,๐๐๐ ฉบับ เพื่อ
เผยแพรใหผูเกี่ยวของ 

๑. มฐ.ที่ ๙ / ตัวบงชี้ 
๙.๑ และ ๙.๓ 
๒. มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๒ 

๒. โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนกลยทุธ 

๑. เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ โรงเรียน
ราชวินิต มัธยม 
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีทิศทางการ
จัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคลอง
กับวิสัยทัศน  พันธกิจและ
เปาประสงคของโรงเรียน 
๓. เพื่อใหการบริหารจัดการ
ดําเนินไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

โรงเรียนมเีอกสารแผน
กลยุทธ ๑๐๐ เลม 

๑. มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๒ 
๒. มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๒ 

๓. โครงการ การ
วางแผนและจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๖ 

๑. เพื่อจัดทําแผนปฏบิัติการ  
ปฏิทินปฏิบัติงาน เอกสารสรปุการ
ติดตาม ประเมินผลและเอกสาร 
รายงานตนทุนและผลผลิต 
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีทิศทางการ
จัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคลอง
กับวิสัยทัศน  พันธกิจและ
เปาประสงคของโรงเรียน 
๓. เพื่อใหการบริหารจัดการ
ดําเนินไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

โรงเรียนมเีอกสาร
แผนปฏิบัติการ สรุปผล
การดําเนินงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน อยางละ   
๔๐ เลม 

๑. มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๒ 
๒. มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๒ และ ๑๒.๕ 

๔. โครงการ รายงาน
ผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ประจําป 
๒๕๕๖ 

๑. เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของแตละฝาย 
๒. เพื่อจัดทําเอกสารรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจําป ๒๕๕๖ 

แตละฝายมกีารนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน และ
โรงเรียนมเีอกสาร 
รายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
ประจําป ๒๕๕๖ จํานวน 
๘๐ เลม และเผยแพร
ทางเว็บไซตของโรงเรียน  

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ ๑๒.๔ 
ถึง ๑๒.๖ 



 

 

๕๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 

  
 
 

 ๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
     ๑.๑  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจําปของ
สถานศึกษา (สอดคลองกบัตอนที่ ๒ ขอ ๕)  * 
 

 กลยุทธที่ ๑ 
                  พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก เปนคนดี มีสุขภาพกายและจิตดี มีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะและดนตร ี
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรยีน 
 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นรอยละ ๔ ตอป 
๒. นักเรียนท่ีมีปญหาดานการอาน
การเขียนภาษาไทยต่ํากวาเกณฑ
ลดลงรอยละ ๒ 
๓. นักเรียนมีพื้นฐานดานการคิด
คํานวณเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ 
๔. นักเรียนมีความรูและทักษะ
ตลอดจนเจตคติทีด่ีตอวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ 
๕. นักเรียนมีคาเฉลีย่ทุกรายวชิา
ในการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น   
รอยละ ๕ 
๖. ครูจํานวน ๑๑๔ คน มคีวามรู 
ทักษะในการจัดทําแผน การ
จัดการเรียนรูที่หลากหลาย 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนผานเกณฑ
การประเมิน  รอยละ ๕๒.๔๘ 

มฐ.ที่ ๔ / ตัวบงชี้ ๔.๑ 
ถึง ๔.๔ 

มฐ.ที่ ๕ / ตัวบงชี้ ๕.๑ 
ถึง ๕.๔ 

มฐ.ที่ ๖ / ตัวบงชี้ ๖.๑ 
ถึง ๖.๔ 

มฐ.ที่ ๑๐ / ตัวบงชี้ 
๑๐.๑ ถึง ๑๐.๖ 

๒. โครงการ แขงขัน
ทางวิชาการสูความ
เปนเลิศ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ 
คนไดรับการฝกใหกลาแสดงออกใน
ความสามารถดานตางๆ ไมนอย
กวารอยละ ๙๐ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน
ไดรับการฝกใหกลาแสดงออกใน
ความสามารถดานตางๆ  รอยละ ๙๕ 

มฐ.ที่ ๓ / ตัวบงชี้ ๓.๑ 
ถึง ๓.๔ 

มฐ.ที่ ๔ / ตัวบงชี้ ๔.๑ 
ถึง ๔.๔ 

มฐ.ที่ ๕ / ตัวบงชี้ ๕.๑ 
ถึง ๕.๔ 

๓. โครงการ เรยีนรู
วัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ 
คน ไดรับการฝกใหเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษา มี
ความมั่นใจในตนเอง และกลา
แสดงออกอยางเหมาะสม ไมนอย
กวารอยละ ๙๐ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
ไดรับการฝกใหเรียนรูวฒันธรรมของ
เจาของภาษา มีความมั่นใจในตนเอง 
และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
รอยละ ๙๐ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ 
ถึง ๑.๖ 

มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ 
๑๕.๒ 

ตอนที่ ๓  ผลการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 



 

 

๕๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 กลยุทธที่ ๑ 
                  พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก เปนคนดี มีสุขภาพกายและจิตดี มีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะและดนตร ี(ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๔. โครงการ เขาคาย
พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ทั้ง
ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม
และสติปญญา ไมนอยกวา รอยละ 
๙๐ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางดาน
รางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา รอยละ ๙๘ 

มฐ.ที่ ๓ / ตัวบงชี้ ๓.๑ ถึง 
๓.๔ 

 มฐ.ที่ ๔ / ตัวบงชี้ ๔.๑ ถึง 
๔.๔ 

มฐ.ที่ ๖ / ตัวบงชี้ ๖.๑ ถึง 
๖.๔ 

มฐ.ที่ ๑๔ / ตัวบงชี้ ๑๔.๑ 
และ ๑๔.๒ 

๕. โครงการ ศึกษา
แหลงเรียนรูนอก
หองเรียน 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
ไดรับการพัฒนาการเรียนรูจาก
การศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
บุคลากรภายนอก ไมนอยกวา รอยละ 
๙๐ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
ไดรับการพัฒนาการเรียนรูจาก
การศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
บุคลากรภายนอก     รอยละ ๙๘ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ ๑๓.๑ 
และ ๑๓.๒ 

๖. โครงการ สงเสริม
สุนทรียภาพดานศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี  และ
นาฏศิลป ไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน มี
สุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี  และ
นาฏศิลป รอยละ ๙๕ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ ถึง 
๑.๖ 

๗. โครงการ เสริมสราง
สุขภาพพลานามัย 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
ไดรับการดูแลดานสุขภาพ  ทําใหมี
ความรู ความเขาใจ ไมเสพ  ไมขาย
ยาเสพติดและมีทักษะการออกกําลัง
กายไมนอยกวา รอยละ ๙๕ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
ไดรับการดูแลดานสุขภาพ   ทําใหมี
ความรู ความเขาใจ  ไมเสพ  ไมขายยา
เสพติดและมีทักษะการออกกําลังกาย 
รอยละ ๙๘ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๑ ถึง 
๑.๓ 

มฐ.ที่ ๑๑ / ตัวบงชี้ ๑๑.๒ 
มฐ.ที่ ๑๖ / ตัวบงชี้ ๑๖.๑ 

และ ๑๖.๒ 
 

 กลยุทธที่ ๒ 
                  ปลูกฝงนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรยีน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีความเปนไทย 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ พัฒนาชีวิต
ดวยหลักคุณธรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงเรียน 
สามารถนําหลักคุณธรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแก
ตนเอง สถาบันและชุมชนโดยรวม
และอยูในวิถีชีวิตประจําวัน         
ไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ คน 
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงเรียน 
สามารถนําหลักคุณธรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแก
ตนเอง สถาบันและชุมชนโดยรวม
และอยูในวิถีชีวิตประจําวัน          
รอยละ ๙๐ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ 
มฐ.ที่ ๒ / ตัวบงชี้ ๒.๑ 

และ ๒.๔ 
มฐ.ที่ ๑๖ / ตัวบงชี้ ๑๖.๑ 

และ ๑๖.๒ 

 
 



 

 

๕๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 กลยุทธที่ ๒ 
                  ปลูกฝงนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรยีน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีความเปนไทย 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๒. โครงการ ประทีป
ธรรม เทิดไทองคราชัน 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ 
คน สามารถนําหลักคณุธรรม
จริยธรรม รูผิดชอบ ชั่วด ีมา
ประยุกตใชใหเกดิประโยชนแก
ตนเอง สถาบัน และชุมชน
โดยรวม มีความภาคภูมิใจ และ
อนุรักษความเปนไทย อยางยั่งยืน 
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๒๗๔ 
คน สามารถนําหลักคณุธรรม
จริยธรรม รูผิดชอบ ชั่วด ีมา
ประยุกตใชใหเกดิประโยชนแก
ตนเอง สถาบัน และชุมชน
โดยรวม มีความภาคภูมิใจ และ
อนุรักษความเปนไทย อยางยั่งยืน 
รอยละ ๙๐ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ 
และ ๑.๕ 

มฐ.ที่ ๒ / ตัวบงชี้ ๒.๑ 
ถึง ๒.๓ 

มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ 
๑๕.๑ 

 

 

 กลยุทธที่ ๓ 
                  พัฒนาสมรรถนะครูใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรูตามหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนตามมาตรฐานสากล ที่ใชสือ่เทคโนโลยีอยางหลากหลาย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ สงเสริม
พัฒนาครแูละบุคลากร
สูมาตรฐานสากล 

ครูโรงเรยีนราชวินิต  มัธยม ทุก
คน จํานวน ๑๑๔ คน ไปศึกษา ดู
งานท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งเขารับการ
อบรมสัมมนาตามที่โรงเรยีนและ
หนวยงานภายนอกจัด 

ครูโรงเรยีนราชวินิต  มัธยม ทุก
คน จํานวน ๑๑๔ คน ไปศึกษา ดู
งานท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งเขารับการ
อบรมสัมมนาตามที่โรงเรยีนและ
หนวยงานภายนอกจัด รอยละ 
๙๘ 

มฐ.ที่ ๗ / ตัวบงชี้ ๗.๑ 
และ ๗.๙ 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๖ 

๒. พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู 

๑. เพื่อใหนักเรียน มสีื่อ
ประกอบการเรียนรูมากขึ้น 
๒. เพื่อใหครูมีสื่อประกอบการ
จัดการเรียนรูไดมากขึ้น 
๓. เพื่อใหการจัดการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพ 

ครูทุกคนจํานวน ๑๑๔ คน ผลติ
หรือจัดซื้อจัดหาสื่อเพื่อการ
จัดการเรียนรูอยางเพียงพอ และ
จัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๗ / ตัวบงชี้ ๗.๔  
มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๑ และ ๑๓.๒ 

๓. พัฒนาการจดัการ
เรียนรู 

๑. เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ 
ประกอบการเรียนรู 
๒. เพื่อใหนักเรียนเกดิทักษะใน
การปฏิบตั ิ
๓. เพื่อใหนักเรียนไดพฒันา
ความสามารถตามความถนัดของ
ตนเอง 
๔. เพื่อใหนักเรียนพฒันาการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพสงูขึ้น 

นักเรียนทุกคนจํานวน ๒,๒๗๔ 
คน มีวัสดุอุปกรณประกอบการ
เรียนรูอยางเพยีงพอ รอยละ 
๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๑ และ ๑๓.๒ 



 

 

๕๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 กลยุทธที่ ๔ 
                  จัดการศึกษา บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรูใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

โครงการ เสริมสราง
บรรยากาศ 
สิ่งแวดลอม (ลดโลก
รอน) และแหลงเรยีนรู 

๑. หองศูนยการเรยีนรูกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ จาํนวน ๓ หอง 
ไดรับการพัฒนา 
๒. หองปฏิบตัิการวิทยาศาสตร 
จํานวน ๑ หองไดรับการปรับปรุง  
๓. สวนหินโรงเรยีน จํานวน ๑ 
แหลง มีการพฒันาใหเปนแหลง
เรียนรู มีชีวติชีวา 

๑. หองศูนยการเรยีนรูกลุมสาระ
การเรียนรู ตางๆ จํานวน ๓ หอง 
ไดรับการพัฒนา รอยละ ๑๐๐ 
๒. หองปฏิบตัิการวิทยาศาสตร 
จํานวน ๑ หองไดรับการปรับปรุง 
รอยละ ๑๐๐ 
๓. สวนหินโรงเรยีน จํานวน ๑ 
แหลง มีการพฒันาใหเปนแหลง
เรียนรู มีชีวติชีวา  รอยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๑๑ / ตัวบงชี้ 
๑๑.๑ และ ๑๑.๓ 
มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 

๑๓.๑ 

 

 กลยุทธที่ ๕ 
                  ใชระบบคุณภาพในการบรหิารจัดการบนหลกัธรรมาภิบาล ดวยการมสีวนรวมของ
ชุมชน และเครือขายรวมพฒันาการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ 
เสริมสราง
ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 

โรงเรียนมีวารสารอินไซด ร.น.ม. 
และปฏิทินโรงเรียน จํานวน 
๓,๐๐๐ ฉบับ เพื่อเผยแพรให
ผูเกี่ยวของ 

โรงเรียนมีวารสารอินไซด ร.น.ม. 
และปฏิทินโรงเรียน จํานวน 
๓,๐๐๐ ฉบับ เพื่อเผยแพรให
ผูเกี่ยวของ รอยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๙ / ตัวบงชี้ ๙.๑ 
และ ๙.๓ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๒ 

๒. โครงการ อบรมเชงิ
ปฏิบตัิการการจัดทาํ
แผนกลยุทธ 

โรงเรียนมีเอกสารแผนกลยุทธ 
๑๐๐ เลม 

โรงเรียนมีเอกสารแผนกลยุทธ 
๑๐๐ เลม 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๒ 

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๒ 

๓. โครงการ การ
วางแผนและจัดทาํ
แผนปฏิบตัิการ
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๖ 

โรงเรียนมีเอกสารแผนปฏิบัติการ 
สรุปผลการดาํเนินงาน ปฏิทิน
ปฏิบตัิงาน อยางละ ๔๐ เลม 

โรงเรียนมีเอกสารแผนปฏิบัติการ 
สรุปผลการดาํเนินงาน ปฏิทิน
ปฏิบตัิงาน อยางละ ๔๐ เลม 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๒ 

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๒ และ ๑๒.๕ 

๔. โครงการ รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําป 
๒๕๕๖ 

แตละฝายมีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน และโรงเรยีนมีเอกสาร 
รายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ประจําป ๒๕๕๖ 
จํานวน ๘๐ เลม และเผยแพรทาง
เว็บไซตของโรงเรียน  

แตละฝายมีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน และโรงเรยีนมีเอกสาร 
รายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ประจําป ๒๕๕๖ จํานวน 
๘๐ เลม และเผยแพรทางเว็บไซต
ของโรงเรียน  

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๔ ถึง ๑๒.๖ 

  



 

 

๕๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

      ๑.๒  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ   (นอกเหนือ 
              จากโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปหรือโครงการทีส่ะทอนบทบาทเดนของสถานศึกษาในการ 

ดูแลรับผิดชอบชุมชนและสงัคม) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

โครงการ เยาวชน
หางไกลยาเสพติด 

นักเรียนทุกคนทีเ่ขารวม
โครงการ จํานวน ๒,๒๗๔ คน 
ไดรับความรูและเขารวมการ
รณรงคเยาวชนหางไกล         
ยาเสพติด  

นักเรียนทุกคนทีเ่ขารวม
โครงการ จํานวน ๒,๒๗๔ คน 
ไดรับความรูและเขารวมการ
รณรงคเยาวชนหางไกล        
ยาเสพติด รอยละ ๙๕  

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๓ 
และ ๑.๔ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๑ ถึง ๑๓.๒ 

มฐ.ที่ ๑๖ / ตัวบงชี้ 
๑๖.๑ และ ๑๖.๒ 

โครงการ รณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรค
เอดส 

นักเรียนทุกคนทีเ่ขารวม
โครงการ จํานวน ๒,๒๗๔ คน
ไดรับความรู และเขารวมการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสมัพันธและ
โรคเอดส ไมนอยกวารอยละ 
๙๕ 

นักเรียนทุกคนทีเ่ขารวม
โครงการ จํานวน ๒,๒๗๔ คน
ไดรับความรู และเขารวมการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสมัพันธและ
โรคเอดส รอยละ ๙๕  

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๓ 
และ ๑.๔ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๑ ถึง ๑๓.๒ 

มฐ.ที่ ๑๖ / ตัวบงชี้ 
๑๖.๑ และ ๑๖.๒ 

โครงการ โรงเรียนเพื่อ
สรางสํานึกพลเมือง 

นักเรียนทุกคนทีเ่ขารวม
โครงการ จํานวน ๒,๒๗๔ คน
ไดรับความรู และเขารวม
กิจกรรมของโครงการ (ตลาด
นัดคุณธรรม ทําความสะอาด
ชุมชนใกลโรงเรียน รายงาน
การจราจร จส.๑๐๐ จัด
นิทรรศการวันสําคัญทาง
การเมืองการปกครอง) ไมนอย
กวารอยละ ๙๕ 

นักเรียนทุกคนทีเ่ขารวม
โครงการ จํานวน ๒,๒๗๔ คน
ไดรับความรู และเขารวม
กิจกรรมของโครงการ (ตลาด
นัดคุณธรรม ทําความสะอาด
ชุมชนใกลโรงเรียน รายงาน
การจราจร จส.๑๐๐ จัด
นิทรรศการวันสําคัญทาง
การเมืองการปกครอง)              
รอยละ ๙๕ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ 
และ ๑.๕ 

มฐ.ที่ ๒ / ตัวบงชี้ ๒.๑ 
ถึง ๒.๓ 

มฐ.ที่ ๖ / ตัวบงชี้ ๖.๑ 
และ ๖.๓ 

มฐ.ที่ ๑๖ / ตัวบงชี้ 
๑๖.๑ และ ๑๖.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                ๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
                    ๒.๑  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  จําแนกเปนรายดาน รายมาตรฐานและ 

รายตัวบงชี้                               
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานที่ ๑ 
มาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียน 

 
๒,๒๗๔ 

 
๒,๐๑๙ 

 
๘๘.๗๗ 

 
๓๐.๐๐ 

 
๒๖.๖๓ 

 
๔ 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมี
สุขภาวะที่ดี    และมี
สุนทรียภาพ 

 

๒,๒๗๔ 
 

๒,๐๕๐ 
 

๙๐.๑๕ 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๕๗ 
 

๔ 
 

ดีมาก 

 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ  และออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ 
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง
และมสีมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโทษ  และ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่งตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง 
มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
และใหเกียรตผิูอื่น 
๑.๖ สรางผลงานจากการ
เข า ร วมกิ จกรร มด า น
ศิลปะดนตรี/นาฏศิลป / 
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

 

๒,๒๗๔ 

 

๒,๒๗๔ 

 

๒,๒๗๔ 

 

 

 

๒,๒๗๔ 

 

๒,๒๗๔ 
 

๒,๒๗๔                       

 

 

 

๒,๐๒๓ 

 

๒,๐๑๗ 

 

๒,๑๒๐ 

 

 

 

๒,๐๑๓ 

 

๒,๑๒๘ 
 

๒,๑๒๒ 

 

 

๘๘.๙๖ 

 

๘๘.๗๐ 

 

๙๓.๒๓ 

 

 

 

๘๘.๕๒ 

 

๙๓.๕๘ 
 

๙๓.๓๒ 

 

 

 

 

๐.๕๐ 

 

๐.๕๐ 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

๐.๔๔ 

 

๐.๔๔ 

 

๐.๙๓ 

 

 

 

๐.๘๙ 

 

๐.๙๔ 

 

๐.๙๓ 

 

 

 

๓ 

 

๓ 

 

๔ 

 

 

 

๓ 

 

๔ 

 

๔ 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดีมาก 

 

 

 

ดี 

 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

 

 
                           
 



 

 

๖๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                              วิธีการพัฒนา กิจกรรมทีจ่ัด ไดแก การออกกําลงักาย การแขงขันกีฬาระหวาง
หองเรียน กีฬาคณะสี กีฬาภายนอก โครงการลูกชวนแมเดิน  กีฬาราชวินิตสัมพันธ  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
รวมเดินการกุศลกับหนวยงานตางๆ ตอตานยาเสพติด รณรงคเพื่อปองกันเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
รณรงคการงดสูบบุหรี่ เพื่อนเพื่อเพื่อน จัดนิทรรศการ แผนพับ ปายความรูดานสุขภาพอนามัย บริการตรวจ
สุขภาพและตรวจรักษาโดยแพทยและทันตแพทย บริการสุขาภิบาล กิจกรรม Talent Show ทุกเชาวันพุธ 
บรรเลงวงโยธวาฑิตทุกเชา บรรเลงดนตรีไทยยามเชาวันอังคารและวันพฤหสับดี  จัดกจิกรรมกลุมตางๆ จัด
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป รวมกจิกรรมภายใน-ภายนอกโรงเรียน และตางประเทศ รวมถึงการรวม
กิจกรรมกับชุมชน อาทิ วัด เขตพื้นที่ ชุมชนนางเลิง้ อีกทัง้การประกวดแขงขันดานวรรณศิลป กีฬา และ
นันทนาการตามจินตนาการ โรงเรียนไดสนองตามพระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติโดยเชิญวิทยากรทองถิ่น 
(ชุมชนนางเลิง้) รวมสอนการแสดงละครชาตรี เพื่อรวมอนรุกัษและสบืสานศิลปะการแสดงพื้นบานไมใหสูญหาย
จากประเทศไทย นอกจากนั้น ยงันํานักเรียนเขาศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก ไดแก ชมการแสดงสยามนฤมิตและ
เทศกาลละครกรงุเทพฯ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ไดแก จัดพิธีไหวครู ครอบครูโขนละคร ไหวครู
ดนตรีไทย เปนตน                               
                              ผลการพัฒนา นักเรียนมีพฒันาการในดานตางๆ เพิม่ขึ้น จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ
คุณภาพ คิดเปนรอยละ ๙๐.๑๕ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก               
                              รองรอยการพัฒนา ขอมูลจากสถิติและแฟมสะสมผลงาน งานโครงการ  
กิจกรรม ชมรม ภาพถาย นิทรรศการ ชุมนุม               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป นําผลการพฒันามาวางแผนในการพฒันากิจกรรมใน
ครั้งตอไป เพือ่รองรบัเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๖๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนม ี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค 

 

๒,๒๗๔ 
 

๒,๑๑๕ 
 

๙๓.๐๑ 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๖๕ 
 

๔ 
 

ดีมาก 

 

๒.๑ มีคุณลักษณะอัน 
พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ 
๒.๓ ยอมรบัความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง 
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา 
รวมอนุรกัษและพฒันา
สิ่งแวดลอม 

 

๒,๒๗๔ 
 

๒,๒๗๔ 

 

๒,๒๗๔ 
 

๒,๒๗๔ 

 

 

๒,๑๐๐ 
 

๑,๙๑๕ 

 

๒,๒๔๐ 
 

๒,๒๐๖ 

 

 

๙๒.๓๕ 
 

๘๔.๒๑ 

 

๙๘.๕๐ 
 

๙๗.๐๑ 

 

 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

 

 

๑.๘๕ 
 

๐.๘๔ 

 

๐.๙๙ 
 

๐.๙๗ 

 

๔ 
 

๓ 

 

๕ 
 

๕ 

 

ดีมาก 
 

ดี 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

 

 

 
                              วิธีการพัฒนา  กิจกรรมทีจ่ัด ไดแก กิจกรรมเทิดพระเกียรติ จัดนทิรรศการและรวม
กิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา ทําบญุตักบาตรทุกเชาวันพฤหัสบดี ทําบุญโรงเรียน หลอเทียนและแห
เทียนจํานําพรรษา เวียนเทียน รวมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมวันพอ-วันแมแหงชาติ คนดีศรี ร.น.ม. บรจิาค
โลหิต รวมบรจิาคงานการกุศลตางๆ จิตอาสา รวมสนับสนุนงานพระราชทานเลี้ยง กจิกรรมการเรียนรวมกับเด็ก
ที่มีความบกพรอง การเรียนรวมกันกับนกัเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ Cleaning day การแยกทิ้งขยะ ปลูกปา 
และปลูกปาชายเลน โครงการโรงเรียนเพื่อสรางสํานึกพลเมอืง เปนตน                               
                              ผลการพัฒนา นักเรียนผานเกณฑคุณภาพการประเมินคุณลักษณะที่พงึประสงคตาม
หลักสูตร รอยละ ๙๒.๓๕ และนักเรียนเขารวมกจิกรรมหรือโครงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ยอมรบั 
ความคิดที่แตกตาง และอนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคุณภาพ คิดเปนรอยละ ๙๓.๐๑ 
อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก               
                              รองรอยการพัฒนา นักเรียนรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโดยบันทึกผลการเขารวม
กิจกรรมในบันทึกกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน  บันทึกกิจกรรมพฒันาผูเรียน   แบบสรปุผลการ
ประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงค  แฟมโครงการตางๆ               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป ใหนักเรียนมสีวนรวมในการคิดริเริ่มดําเนินการ
กิจกรรมที่สงเสรมิคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพฒันาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

 

๒,๒๗๔ 
 

๒,๒๓๘ 
 

๙๘.๔๒ 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๙๐ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 

๓.๑ มีนิสัยรกัการอาน
และแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
รอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอาน 
ฟง ดู พูด เขียน และตั้ง
คําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม 
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปน
กลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพือ่การเรียนรู
ระหวางกัน 
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู  และนําเสนอผลงาน 

 

๒,๒๗๔ 

 

 
 

๒,๒๗๔ 

 

 
๒,๒๗๔ 

 

 
๒,๒๗๔ 

 

๒,๑๗๘ 

 

 
 

๒,๒๒๔ 

 

 
๒,๒๗๔ 

 

 
๒,๒๗๔ 

 

๙๕.๗๙ 

 

 
 

๙๗.๘๐ 

 

 
๑๐๐.๐๐ 

 

 
๑๐๐.๐๐ 

 

๒.๐๐ 

 

 
 

๑.๐๐ 

 

 
๑.๐๐ 

 

 
๑.๐๐ 

 

๑.๙๒ 

 

 
 

๐.๙๘ 

 

 
๑.๐๐ 

 

 
๑.๐๐ 

 

 

๕ 

 

 
 

๕ 

 

 
๕ 

 

 
๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 
 

ดีเยี่ยม 

 

 
ดีเยี่ยม 

 

 
ดีเยี่ยม 

                                 
  วิธีการพัฒนา มีการวางแผนการจัดการเรียนรู โดยจัดทําแผนการเรียนรูที่เปนการ
เรียนรูจากการอาน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และกจิกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีประสบการณตรง มีการ
ทําโครงงาน การทําวิจัย ใหครูและนกัเรียนเขาอบรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เนนการจัดกจิกรรมการเรียนที่เปน
กระบวนการกลุม มีการบรูณาการกิจกรรมตางๆ ของกลุมสาระการเรียนรู ใหนักเรียนปฏิบัติจริง เชน ใหนักเรียน
รวมกันจัดนทิรรศการในวันสําคญัตางๆ นําเสนอผลงานหนาเสาธง สงนักเรียนออกไปแขงขันภายนอกโรงเรียน 
ตามหนวยงานตางๆ ทีเ่ชิญใหไปแขงขันในสาขาวิชาตางๆ เชน การแขงขันทักษะภาษาไทย การแขงขันทักษะ
ภาษาตางประเทศ การแขงขันตอบปญหาในสาขาวิชาตางๆ  การกลาวสุนทรพจนในวันสําคัญ การกลาวแสดง
ความจงรกัภักดีตอพระมหากษัตริย และพระราชินีนาถ กิจกรรมรักการอาน กจิกรรมตอตานยาเสพติด กจิกรรม
อนุรักษสิง่แวดลอม การบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ ฯลฯ                             
                              ผลการพัฒนา นักเรียนมผีลงานที่เกิดจากการแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน มีการ
บันทึกการเรียนรูจากการอานอยางสม่ําเสมอ มีการบันทึกการเรียนรูจากการสบืคนเทคโนโลยสีารสนเทศ มี
โครงงาน โครงการของนักเรียนมากมายหลายช้ิน และมผีลงานที่เปนชิ้นงานสงเขาประกวดในองคกรภายนอก
โรงเรียน และไดรับรางวัลตางๆ และนกัเรียนมีการเรียนรูจากประสบการณตรงรวมกับผูอื่น ทั้งในและนอก
โรงเรียน เชน มีกจิกรรมชุมนมุ ชมรม ฯลฯ ออกไปทํากจิกรรมทีห่ลากหลายภายนอกโรงเรียน เชน ไปทัศนศึกษา 



 

 

๖๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ดูงานตามสถานที่ตางๆ ที่นาสนใจ จํานวนนักเรียนทีผ่านเกณฑคุณภาพ คิดเปนรอยละ ๙๘.๔๒ อยูในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม     
                              รองรอยการพัฒนา มีการจัดการอบรม ประชุม สัมมนาของครูและนักเรียน นักเรียน
มีการทําโครงงานมากข้ึน มีการจัดกจิกรรมเปนกลุม มีการบนัทึกการอาน การศึกษาคนควา การเขาแขงขัน
ประกวดนอกสถานที่ในทกัษะการอาน ฟง พูด ดู เขียน และการผลิตผลงานตางๆ ที่ใชเทคโนโลยีในการนําเสนอ
ชิ้นงานไปทัศนศึกษา ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่มีการมอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการอาน การเขียน การดู 
การฟง และการพัฒนาใหผูเรียนมีนสิัยรักการอาน แผนการจัดการเรียนรูที่มกีารมอบหมายงานเปนกระบวนการ
กลุม/บูรณาการ/การทําโครงงาน แผนการจัดการเรียนรูที่มกีารมอบหมายงานที่ใหไปศึกษาคนควาตามสถานที่
ตางๆ จึงทําใหนักเรียนเกิดผลงาน/ช้ินงาน/โครงงาน มีสถิตกิารใชหองสมุดสืบคน สถิติการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตามหองศูนยฯ ตางๆ ในโรงเรียน   
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป การจัดกจิกรรมการเรียนรูหรือการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูควรเนนการใชทักษะการสืบคน หาความรูโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดกิจกรรมเรียนรูให
มากขึ้น และใหนักเรียนสืบคนหาความรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกรายวิชา และบางรายวิชาควร
คนควาความเปนไปในขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง ของประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยเพื่อเปนการรองรบัประชาคมอาเซียน และจัดใหมีโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับประเทศในกลุมอาเซียน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค    ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมสีต ิ
สมเหตุผล 

 

๒,๒๗๔ 
 

๒,๐๓๘ 
 

๘๙.๖๒ 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๔๘ 
 

๓ 
 

ดี 

 

๔.๑ สรปุความคิดจาก
เรื่องที่อาน ฟง ดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธี
แกปญหาดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
๔.๓ กําหนดเปาหมาย 
คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตผุล
ประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริม่ และ
สรางสรรคผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 
๔.๕ สามารถสรางองค
ความรูที่เปนประโยชน 

 

๒,๒๗๔ 

 

 
 

๒,๒๗๔ 

 

๒,๒๗๔ 

 

 
๒,๒๗๔ 

 

๒,๒๗๔ 

 

๑,๙๗๘ 

 

 
 

๑,๙๙๐ 

 

๑,๙๘๓ 

 

 
๒,๑๒๖ 

 

๒,๑๑๕ 

 

๘๖.๙๘ 

 

 
 

๘๗.๕๑ 

 

๘๗.๒๐ 

 

 
๙๓.๔๙ 

 

๙๓.๐๑ 

 

๑.๐๐ 

 

 
 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 

 
๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 

๐.๘๗ 

 

 
 

๐.๘๘ 

 

๐.๘๗ 

 

 
๐.๙๓ 

 

๐.๙๓ 

 

๓ 

 

 
 

๓ 

 

๓ 

 

 
๔ 

 

๔ 

 

ดี 

 

 
 

ดี 

 

ดี 

 

 
ดี 

 

ดี 

 

                                        
                             วิธีการพัฒนา  เนนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดใช
ความสามารถทางสมองในดานความรู ทักษะ และประสบการณที่มีอยูเดิมมาประมวลเปนความรูใหม วิธีการใหม 
เพื่อนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
   สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปน
ระบบ มีวิจารณญาณ สามารถคาดการณไดอยางถกูตอง มสีติในการเลือกแนวทางแกปญหาและประเมิน
สถานการณได 
   สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และการทํางานเปนกลุม ตามความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน มีการประกาศเกียรติคุณเสรมิกําลังใจ เพื่อเปนตัวอยางแกนกัเรียนคนอื่นๆ                               
                              ผลการพัฒนา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนมากขึ้น จํานวนนักเรียนทีผ่านเกณฑคุณภาพ คิดเปนรอยละ 
๘๙.๖๒ อยูในระดับคุณภาพ ดี       



 

 

๖๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                              รองรอยการพัฒนา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู โครงงานของนักเรียน  
จัดใหมีกจิกรรมรกัการอาน กจิกรรมชุมนุม หรือชมรมตางๆ การจัดแสดงความสามารถของนกัเรียนหนาเสาธง 
การแจกรางวลั การประกาศเกียรติคุณ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุมสาระตางๆ หรือ
กิจกรรมชมุนุม การสงนักเรียนเขาแขงขันกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  การจัดคายเพื่อพัฒนา
ความสามารถของนกัเรียน เชน คายภาษาอังกฤษ คายภาษาจีน คายวิทยาศาสตร คายลูกเสือ – เนตรนารี   
เปนตน  ภาพถายกิจกรรมตางๆ               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป สนับสนุนการใชสื่อที่เปนรูปธรรม และการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหมากขึ้น จัดแสดงผลงานนักเรียน จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนจัดการเรียนรูของครูผูสอนใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๖๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมี
ความรูและทกัษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 

๒,๒๗๔ ๑,๔๖๐ ๖๔.๒๐ ๕.๐๐ ๓.๒๑ ๒ พอใช 

 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ 
๕.๒ ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
๕.๓ ผลการประเมินการ
อาน คิดวิเคราะหและ
เขียนเปนไปตามเกณฑ 
๕.๔ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET) เปนไป
ตามเกณฑ 

 

๒,๒๗๔ 

 

๒,๒๗๔ 

 
 

๒,๒๗๔ 

 

๗๒๓ 

 

 

๗๔๗ 

 

๒,๑๗๙ 

 

๑,๕๖๔ 
 
 

๓๘๙ 
 

 

๓๒.๘๕ 

 

๙๕.๘๓ 

 

๖๘.๗๘ 
 
 

๕๓.๘๐ 
 

 

 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 
 

๒.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 

 

๐.๓๓ 

 

๐.๙๖ 

 

๑.๓๘ 
 
 

๐.๕๔ 
 

 

๒ 

 

๕ 
 
 
 

๒ 
 

 

๓ 

 

พอใช 

 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

พอใช 

 

ดี 

 

                    
                             วิธีการพัฒนา  โรงเรียนมีวิธีการพฒันาใหนักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตาม
หลักสูตร ดังนี ้
             ๑.  พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา   แจงและประชาสัมพันธใหนักเรียน  ครู ผูปกครอง
และผูที่เกี่ยวของทราบ  นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู  วัดผลประเมินผลเพือ่พัฒนาโดยความรวมมือ
ระหวางผูปกครองกับคุณครูในระหวางภาคเรียนและวัดผลประเมินผลเพือ่ตัดสินผลการเรียนในปลายภาคเรียน        
            ๒.  พัฒนาครูในดานเทคนิคการจัดการเรียนรู   เทคนิคการจัดกิจกรรมพฒันานักเรียน  
การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลทัง้ดานความรู  สมรรถนะที่สําคัญ  การอาน คิด วิเคราะหและเขียน 

๓.  พัฒนานักเรียนใหยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งดานความรู  สมรรถนะทีส่ําคัญ  การอาน 
คิด วิเคราะหและเขียน                               
                              ผลการพัฒนา จากผลการดําเนินงาน จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคุณภาพ คิดเปน 
รอยละ ๖๔.๒๐ อยูในระดับคุณภาพ พอใช       
                              รองรอยการพัฒนา บันทึกรองรอยความพยายาม บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารงานวิชาการ  บักทึกการประชุมผูปกครอง  แผนปฏบิตัิการประจําป  รายงานการดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม   ภาพกิจกรรม   ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมินสมรรถนะทีส่ําคัญ  ผลการประเมินการอาน 
คิดวิเคราะหและเขียน   ผลการประเมินการทดสอบระดับชาต ิเปนตน               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป จัดกิจกรรมและบรรยากาศทีส่งเสริมทางดานวิชาการ 
เพื่อกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนมีความตั้งใจและมุงมั่นในการเรียนรูยิง่ขึ้น รวมทั้งจัดกจิกรรมและบรรยากาศ
ใหคุณครูมีความมุงมั่นในการพฒันาตนเองและพัฒนาการจดัการเรียนรู  การจัดกิจกรรมพฒันานักเรียนและการ
วัดผลและประเมินผล 
 



 

 

๖๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมี
ทักษะในการทํางาน รัก
การทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกบัผูอื่นได 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 

 

๒,๒๗๔ 
 

๒,๑๙๒ 
 

๙๖.๓๙ 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๘๒ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 

๖.๑ วางแผนการทํางาน
และดําเนินการจนสําเร็จ 
๖.๒ ทํางานอยางมี
ความสุข มุงมั่นในการ
ทํางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๖.๓ สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได 
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

 

๒,๒๗๔ 
 

๒,๒๗๔ 

 

 
๒,๒๗๔ 

 

๒,๒๗๔ 

 

 

๒,๑๕๖ 
 

๒,๒๒๙ 

 

 
๒,๑๗๒ 

 

๒,๒๒๔ 

 

 

๙๔.๘๑ 
 

๙๘.๐๒ 

 

 
๙๕.๕๑ 

 

๙๗.๘๐ 

 

 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

 

 
๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 

 

๑.๙๐ 
 

๐.๙๘ 

 

 
๐.๙๖ 

 

๐.๙๘ 

 

๕ 
 

๕ 

 

 
๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

 

 
ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

 

                    

 
                             วิธีการพัฒนา  ดําเนินการประชุมทําความเขาใจกับครูทีป่รึกษากจิกรรมตางๆ เพื่อ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน กิจกรรมชุมนุม กําหนดใหทําโครงงาน สวนโครงงานสงเสริมอาชีพ เนนไปที่กลุม
สาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี กจิกรรมชมรม กําหนดใหทําเปนโครงการ เปนโครงการ
เพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน            
                              ผลการพัฒนา นักเรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการทํางานอยางมี
ความสุข มีการพฒันางานตลอดเวลา มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางานรวมกบัผูอื่นไดเปนอยางดี มี
ความรูสึกที่ดีตออาชีพและมีความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจเปนอยางดี จํานวนนักเรียนทีผ่านเกณฑคุณภาพ 
คิดเปนรอยละ ๙๖.๓๙ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ อยูในระดับดีเยี่ยม  
                              รองรอยการพัฒนา โรงเรียนมกีารจัดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมในปลาย
ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีการประเมินผลกิจกรรมชมุนุม กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสงัคม
และสาธารณประโยชน               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป  กิจกรรมอาชีพปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และจัดใหมี
ความหลากหลายมากขึ้น 
 
 
 

 



 

 

๖๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวนครู 
ทั้งหมด 

จํานวนคร ู
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ดานที ่๒ 
มาตรฐานดานการจัด
การศึกษา 

๑๑๔ ๑๑๑ ๙๗.๗๒ ๕๐.๐๐ ๔๘.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗  ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผล 
      - ครูมีความรู 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล 

๑๑๔ 
 
 
 
 

๑๑๔ 

๑๐๙ 
 
 
 
 

๑๐๙ 

๙๕.๖๑ 
 
 
 
 

๙๕.๖๑ 

๑๐.๐๐ 
 
 
 
 

๑๐.๐๐ 

๙.๕๖ 
 
 
 
 

๙.๕๖ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

 

                              วิธีการพัฒนา  โรงเรียนราชวินิต มัธยม ไดดําเนินการพัฒนาและสงเสรมิใหครูได           
ลาศึกษาตอ ไปเขารวมประชุม อบรมสัมมนา และจัดใหมีการประชุม อบรมสัมมนา การนเิทศ เพือ่เปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหครเูปนผูมีความรู ทักษะ เทคโนโลยี ประสบการณในการจัดการเรียนการสอน ในการ
พัฒนาการของผูเรียน และเปนผูมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริม สนบัสนุนใหครูไดมี
การศึกษา วิจัย เพื่อพฒันา แกไข ปรับปรุง วิธีการในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนือ่ง                               
                              ผลการพัฒนา ครูมีความรู ความเขาใจ และสามารถกําหนดเปาหมาย วิเคราะห
ผูเรียน วางแผน ออกแบบ ใชสื่อเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิน่ ในการจัดการเรียนการสอน ในการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลาย สามารถพฒันาการจัดการเรียนรู สนองตอบความตองการระหวางบุคคลของผูเรียน 
จัดการเรียนรูไดอยางเตม็เวลา เตม็ความสามารถ มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธผิล ใหคําแนะนําปรึกษา แกไข
ปญหา และเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ครสูามารถพฒันาตนเองใหมีคุณวุฒิ วิทยฐานะที่สงูขึ้น ไดรับรางวัลตาง 
ๆ เชน ครูผูปฏิบัตงิานดีเดน ครผููสอนดเีดน หนึ่งแสนครูดี ทาํใหผูเรียนมีศักยภาพที่ดีขึ้น และมผีลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๗ อยูในระดับดเียี่ยม      
                              รองรอยการพัฒนา โรงเรียนมกีารจัดทําและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรู วิจัยในชั้นเรียน บันทึกการเขาช้ันเรียน บันทึกหลังสอน บันทกึการสอนซอมเสริม ระเบียน
สะสม เอกสารระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน (SDQ) บอรดปายนิเทศ การจัดมุมความรูและบรรยากาศในชั้นเรียน 
บันทึกการใชสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา รายงานการใชสื่อ บันทึกการใชหองปฏิบัติการ หอง
สื่อผสม ภาพถายการจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรทองถิ่น ผลงานครู นักเรียน แบบทดสอบศักยภาพ
นักเรียน บันทึกการใหคําปรึกษาของครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว บันทึกโฮมรูม แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
แบบประเมินการจัดการเรียนรู แบบประเมินแบบวัด แบบทดสอบ แบบตรวจสอบคุณภาพแบบวัด แบบทดสอบ 
(การหาคาความสอดคลอง) แบบนิเทศ แบบวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล รายงานการวิจัย ภาพถายการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ของครูและนกัเรียน รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของครู ตารางสอนของครู             
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป กําหนดนโยบายยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาครสูู
อาเซียนโดยพฒันาครผููสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาครู ใหมีความรู ความสามารถในการใช ICT สืบคนขอมลู จัดทําสื่อ นวัตกรรมเพื่อ
ใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ                     



 

 

๗๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบรหิารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๙.๖๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพฒันาผูเรียน 
๘.๒ ผูบริหารใชหลกัการบรหิารแบบมสีวนรวม
และใชผลการประเมิน และผลการวจิัยเปนฐาน
คิดทั้งดานวิชาการและการบริหารจัดการ 
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ 
๘.๔ ผูบริหารสงเสรมิและพฒันาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 
๘.๕ นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเตม็
ศักยภาพและเต็มเวลา 
 

 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

 

๐.๙๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๘๐ 
 

๐.๙๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

 

๔ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๔ 
 

๔ 
 

๕ 
 
 

 

ดีมาก 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีเยี่ยม 
 

                           
 

                              วิธีการพัฒนา  ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาผูเรียนสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียนและชุมชน เปนผูนําในการกําหนดวิสัยทศัน ภารกิจ เปาหมาย และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มีการบริหารงานอยางเปนระบบโดยใหบุคลากรทกุฝายมีสวนรวมในการบรหิารจัด
การศึกษา มีการพฒันาครูใหมีความรูความสามารถในการจดัการเรียนการสอน มีการปรับปรงุอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมใหรมรื่น สวยงาม มีบรรยากาศแหงการเรียนรู ปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนสู
มาตรฐานสากล ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีเ่หมาะสมใหนักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลาฯ 
และพรอมเปนประชาคมโลกทีม่ีคุณภาพ           
                              ผลการพัฒนา บุคลากรทกุฝายใหความรวมมืออยางดียิ่ง ทําใหโรงเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรบัในแวดวงการศึกษา นักเรยีน ผูปกครอง องคกรเครือขายสถานศึกษา ชุมชน มี
ความพึงพอใจตอผลการบรหิารจัดการศึกษา ผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ อยูในระดับ ดีเยี่ยม 
                              รองรอยการพัฒนา แผนปฏิบัติงานประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป รายงานการ
ประชุมครูประจําเดือน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝายตางๆ สารสนเทศโรงเรียน ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครอง องคกรเครือขายสถานศึกษา ชุมชน ที่มีตอการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียน 
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป ระดมทรพัยากรจากทกุภาคสวนมารวมในการพฒันา
โรงเรียน 



 

 

๗๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได 

 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่  ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรู
และปฏิบัตหินาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

 

๕ 
 

๕ 
 
 
 

๔ 
 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

 
                              วิธีการพัฒนา  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อ
รับทราบการดําเนินงานและมีสวนรวมในการพฒันาโรงเรียน สถานศึกษารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ของโรงเรียนอยางมรีะบบ  มีการประสานกบัชุมชนในพื้นที่ในการจัดกจิกรรมตางๆ                                
   ผลการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบ  กํากับ  ติดตาม  ดูแล  และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย และสถานศึกษาไดมีรายงานผล                    
การประชุมตอหนวยงานตนสงักัดทราบ พึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียน ผูปกครองและชุมชนรักโรงเรียน
และมสีวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม               
                              รองรอยการพัฒนา บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม การนําเสนอโครงการและงานตางๆ การ
จัดกิจกรรมตางๆ และมกีารประสานกบัชุมชน               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป จัดใหมีการสัมมนาระหวางผูปกครองและครเูพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางผูปกครองและครู โดยเฉพาะผูปกครองจะไดเสนอแนะแนวทางการพฒันา
โรงเรียนใหตรงเปาหมายทีผู่ปกครองตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจดัหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน 

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๑๐.๐๐ 

 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 

 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกบัทองถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนที่สงเสรมิ  
และตอบสนองความตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนใหครจูัดกระบวนการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรูได
ดวยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
และนําผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทกุคน 

 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

 
                               วิธีการพัฒนา  มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรงุการ
เรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ มีการสรปุผลการดําเนินการอยางมีระบบและนําผลมาใช ระดมสมองและยอมรับ
ขอเสนอแนะในผลการดําเนินงานในดานตางๆ รวมทั้งสงเสรมิและใหขวัญและกําลังใจในการทํางานอยางจรงิใจ                              
                              ผลการพัฒนา ครูผูสอนมกีารจัดการเรียนการสอนที่จะสงผลตอผูเรียนอยางรอบดาน 
มีการทํางานอยางเปนระบบนําสูครูมืออาชีพ ครูมีขวัญและกําลังใจทีจ่ัดการเรียนการสอนอยางมีประสทิธิภาพ มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดีเยี่ยม               
                              รองรอยการพัฒนา โครงการ/ภาพถายในการจัดกจิกรรมตางๆ  คูมือการจัดทํา
หลักสูตร  โครงสรางหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษา  ช้ินงานหรือผลงานนักเรียน  การจัดนิทรรศการ การวิจัยใน
ชั้นเรียนเพือ่ปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนการสอน เอกสารระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน (SDQ) ครูและ
บุคลากรมีความสุขกบัการทํางาน               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป วางแผนเปนระยะ มีแนวทาง  หรือทางเลือกใหผู
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 
 
 



 

 

๗๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพ 
แวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็ม
ศักยภาพ 

 

๑๐.๐๐ 

 

 

๙.๗๐ 
 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

 

๑๑.๑ หองเรยีน หองปฏิบตัิการ อาคารเรยีน
มั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพยีง อยูในสภาพใชการไดดี 
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรยีนรูสําหรับ
ผูเรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ /กจิกรรมที่สงเสรมิสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบรกิารสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อื้อใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและ / หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 

๔.๐๐ 
 
 
 
 

๓.๐๐ 
 

๓.๐๐ 
 
 
 

 

๔.๐๐ 
 
 
 
 

๓.๐๐ 
 

๒.๗๐ 
 

 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 

๔ 
 
 
 

 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีมาก 
 
 

 
                              วิธีการพัฒนา  ทําแผนงาน/โครงการ พัฒนา ปรับปรงุ ซอมแซม บํารงุรักษาอยาง
ตอเนื่อง จัดใหมีการอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน จัดใหมีการรณรงค 
ประชาสมัพันธ ใหนักเรียนตระหนักถงึการรักษาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ โดยมีการอบรมนกัเรียนทีห่นาเสาธง 
ในหอประชุม จัดกจิกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมสีวนรวมในการดูแลสถานที่และสิ่งแวดลอม จัด
โครงการ/กจิกรรมที่สงเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียนเปนประจําสม่ําเสมออยางตอเนื่อง                              
                              ผลการพัฒนา สถานศึกษามีบรรยากาศ สิ่งแวดลอม สถานที่ถูกสุขลักษณะและ
สวยงาม ชวยใหผูเรียนอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี นักเรียน ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัตเิหตุและอบุัติภัย มีวัสด-ุอุปกรณที่อยูในสภาพดี ใชการได ไมกอใหเกิด
อันตราย มีบรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู และการทํากจิกรรมทีเ่หมาะสม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน   
ที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม               
                              รองรอยการพัฒนา มีการประเมนิ แผน/งาน/โครงการ/กจิกรรม จากฝาย กลุมสาระ 
งานตางๆ และมีแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียน คร ูและบุคลากรภายในโรงเรียน               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของ
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน เพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาปรบัปรุง แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
โรงเรียนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา 
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 
 

 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

 
                               วิธีการพัฒนา  โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดย
ได กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่มุงพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  จัดทําขอมลูสารสนเทศและใชขอมลูสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการดูแล รับผิดชอบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง จัดทํารายงานพฒันาคุณภาพสถานศึกษา (SAR) ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในพรอม
ประชาสมัพันธและเผยแพร ทั้งในเว็บไซตโรงเรียนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ                               
                               ผลการพัฒนา โรงเรียนมกีารดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน 
ของโรงเรียน รวมทั้งมีการผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ อยูในระดับดีเยี่ยม     
                              รองรอยการพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการ
ประจําป  รายงานการดําเนินงานตามแผน รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน 
เอกสารสารสนเทศ  บันทึกการประชุมครู  บันทึกการประชมุคณะกรรมการบริหาร  บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  ภาพกิจกรรมตางๆ  เปนตน               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป นําผลการประเมินทัง้ภายในและภายนอกไปใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่องและอยางจรงิจงั 
 



 

 

๗๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได 

 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ดานที ่๓ 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

 

๕.๐๐ 
 

๔.๗๕ 
 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 

๕.๐๐ 

 

๔.๗๕ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

๑๓.๑ มีการสรางและพฒันาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพฒันาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ  
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถาน 
ศึกษา ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ 

 

๒.๕๐ 
 
 
 
 

๒.๕๐ 
 
 
 
 

 

๒.๕๐ 
 
 
 
 

๒.๒๕ 
 

 

๕ 
 
 
 
 

๔ 

 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 

 
                               วิธีการพัฒนา  สถานศึกษาจัดใหมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนของแหลงเรียนรู เพือ่ใหมี
บรรยากาศในการเรียนที่ดีข้ึน นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช และโรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โรงเรียนเปนศูนยภาษาไทยของสพม.๑ จัดกิจกรรม “เปดบาน IS เทิดไท องคราชา ราชินี 
สูวิถีโรงเรียนมาตรฐานสากล”                               
                               ผลการพัฒนา สถานศึกษามีบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีข้ึน เปนที่ยอมรับของชุมชน
และสงัคมภายนอก ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ อยูในระดับดีเยี่ยม               
                              รองรอยการพัฒนา แผนงานโครงการ/กจิกรรม ผลการประเมินโครงการ/กจิกรรม 
การพัฒนาโครงการ/กจิกรรม และภาพถายโครงการ/กจิกรรม  
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป ปรับเปลี่ยนและพฒันาแหลงเรียนรูใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงอาเซียน และ Global Education จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 
ดําเนินการระบบจัดการความรูใหมีคุณภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ดานที ่๔ 
มาตรฐานดานอัตลักษณ 
 

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๖๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวสิัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่
กําหนดขึ้น 

 
 
 
 

๕.๐๐ 
 

 
 
 

๕.๐๐ 
 

 
 
 
 

๕ 
 

 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

 

๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลกัษณ เอกลกัษณ
และโครงการ / กิจกรรมทีพ่ัฒนา สงเสรมิ 
อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา  
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานพัฒนา สงเสริมให
ผูเรียนและสถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณ
และเอกลกัษณของสถานศึกษา 

 

 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

 

 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

 

 

๕ 
 
 

๕ 
 

 

 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

 
 
                              วิธีการพัฒนา  โรงเรียนราชวินิต มัธยม ไดถือกําเนิดข้ึนดวยพระราชประสงคของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใหกุลบุตร กุลธิดา บุตรหลานของขาราชบริพารมีสถานที่
ศึกษาเลาเรียนในระดบัมัธยมศึกษา สถานที่ตัง้ของโรงเรียนเปนที่ดินพระราชทาน อันเปนทรัพยสินสวน  
พระมหากษัตริย 
   การพัฒนาโรงเรียน ใชกระบวนการมสีวนรวมโดยการชี้แจง ประชุม ระดมความ
คิดเห็น จากบุคคลหลายฝายประกอบดวยฝายบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือขายผูปกครอง รวมกันกําหนดอัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียน กําหนดเปาประสงคในการพัฒนาโรงเรียน
ใหมีคุณภาพทุกๆ ดาน ดานนักเรียนมุงใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ฉลาดคิด เปนคนดี มีความรูความสามารถ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีสุนทรียภาพดานศิลปะและดนตรี รอบรู รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน
สังคมไทยสูสากล ดานครผููสอน สงเสริมใหครูเปนผูมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู สามารถใชสื่อ
เทคโนโลยี ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดานการบริหารจัดการ พฒันาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย 
สะอาด รมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย และปลอดภัย สามารถสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา และใหความ
รวมมือจากชุมชน ไดกําหนดเปาหมาย กลยุทธ แผนปฏิบัตกิาร โครงการ งาน กิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย
สอดคลองกบัเปาประสงคและสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน มีการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินงานพัฒนา สงเสรมิอัตลกัษณและเอกลักษณอยางเปนระบบ                            
                               ผลการพัฒนา จากความรวมมือของบุคลากรทกุฝาย ซึง่ประกอบดวย ผูบริหาร ครู 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู มลูนิธิฯ รอยละ 
๙๕ ใหความรวมมือในการปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง ผลการดาํเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ตองการพัฒนา
สงเสริมอัตลักษณ และเอกลกัษณของโรงเรียน นาพึงพอใจ รอยละ ๘๕ นักเรียนแสดงออกถึงอัตลักษณของ
โรงเรียน การบริหารจัดการสะทอนเอกลักษณของโรงเรียนชัดเจน นักเรียนและโรงเรียนมีคุณลกัษณะ และไดรับ
รางวัล ยกยองจากองคกรภายนอกมากมายอยางตอเนื่อง ผลการพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลกัษณ   
รอยละ ๘๕ โรงเรียนมกีารบรหิารจัดการพัฒนาเอกลักษณบรรลุเปาหมาย รอยละ ๘๕ ชุมชน และสังคมยอมรบั
ในความเปนอัตลกัษณของนักเรียนและเอกลักษณโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ อยูในระดับ
ดีเยี่ยม 



 

 

๗๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                              รองรอยการพัฒนา โรงเรียนไดกาํหนดเปาประสงคการพฒันากําหนดกลยทุธ 
แผนปฏิบัติการ งาน โครงการ กิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย โดยรวมกันของบุคลากรหลายฝาย อัตลักษณ
ของโรงเรียน คือ “นักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมปีกเกลา” เอกลักษณของโรงเรียน คือ สถานที่อบรมนักเรียน
ใหเปนคนดีแหงพระบารมปีกเกลา ปรัชญาของโรงเรียน ศึกษาดี มีวินัย ใฝกิจกรรม 
   นักเรียนเปนผูมีความรู ความสามารถ คุณลักษณะอันพงึประสงค ไดรับรางวัล การชื่น
ชมยกยอง คุณภาพของครู มีประสทิธิภาพเทียบเคียง มาตรฐานสากล ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบรหิาร
แบบมสีวนรวม โดยนิยมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาเปนหลักคิด และสรปุรายงานนําเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และหนวยงานตนสังกัดอยางเปนระบบสม่ําเสมอ  
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป บริหารจัดการ และพฒันาโรงเรียน นักเรียน ครู อยาง
มีสวนรวม บรรลุตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน นําสูมาตรฐานสากลอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาดําเนินการ
พัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๑ (รักความ
เปนไทย กาวไกลสูสากล) 

 

๕.๐๐ 
 

 

๔.๖๐ 
 

 

๔ 
 

 

ดีมาก 
 

 

๑๕.๑ สถานศึกษามีการพฒันา สงเสรมิและ
อนุรักษความเปนไทย 
๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการเตรียมความ
พรอมของผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและเวที
โลก 

 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

 

๓.๐๐ 
 

๑.๖๐ 

 

๕ 
 

๓ 

 

ดีเยี่ยม 
 
ดี 

 
                              วิธีการพัฒนา  โรงเรียนจัดโครงการ/กจิกรรม พฒันาสงเสริม และอนรุักษ ตลอดจน
สรางจิตสํานึกใหนักเรียนรักความเปนไทย พัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหเปนคนดีแหงพระบารมปีกเกลา และ
โรงเรียนมกีระบวนการดําเนินการและบรหิารจัดการใหนักเรยีนพรอมสูประชาคมอาเซียน และเวทีโลก อาทิ 
โครงการการเรียนรูละครชาตรจีากภูมิปญญาทองถิ่น จัดใหมีเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา รายวิชาภาษาจีนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ทุกหองเรียน กิจกรรมสัปดาหอาเซียน พิธีไหวครู การประกวดพานไหวครู การแห
เทียนจํานําพรรษา กิจกรรมมารยาท ทําบุญใสบาตรทุกเชาวันพฤหัสบดี ทําบุญโรงเรียน ทําบุญวันขึ้นปใหม การ
เวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา วันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษทุกวันจันทร อินเทอรเน็ต  
คาเฟ เปนตน                               
                              ผลการพัฒนา โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ ๑๕ อยูในระดับดีมาก               
                              รองรอยการพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผน แบบประเมนิผลการจัดกิจกรรมตางๆ ดังกลาวขางตน               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป จัดโครงการ/กิจกรรม ทีเ่กี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อยางตอเนื่อง และเพิ่มกจิกรรมใหมกีารสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนใหมากกวาเดมิ รวมทัง้จัดทําแบบ
สํารวจความพงึพอใจตอผลการพัฒนาการเตรียมความพรอมของผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลกกบัผูที่
เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ดานที ่๕ 
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๗๐ 

 
๔ 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๑๖  การจัดโครงการ / กิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏริูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสรมิสถานศึกษา
ใหยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น 

 

๕.๐๐ 
 

 

๔.๗๐ 

 

๔ 

 

ดีมาก 

 

๑๖.๑  จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพือ่
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
๑๖.๒  ผลการดําเนินงานบรรลเุปาหมาย 

 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

 

๒.๗๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

 

๔ 
 
 

๕ 

 

ดีมาก 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

             
                             วิธีการพัฒนา โรงเรียนไดมีบันทกึขอตกลงความรวมมือกบัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมกันในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  ที่สอดคลองกับทองถิ่นและบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูวิถีชีวิตดวยการลงมือ
ปฏิบัติจริง  โดยจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียน สนับสนุน จัดตั้งธนาคารโรงเรียน(ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน) สงเสริมใหครูจัดทําวิจัยใน   
ชั้นเรียนและนําผลงานวิจัยในช้ันเรียนเปนขอมลูพื้นฐานมาวางแผนดําเนินการแกไขและปรบัปรุงนักเรียน  และ
พัฒนาผลสมัฤทธิ์ใหไดตามเกณฑมาตรฐานในทุกกลุมสาระวิชา  จัดใหมีโครงการรกัการอานสําหรบันักเรียนทุก
ระดับชั้น  มีการติดตามและประเมินผลการพฒันาการทางความรู ทักษะ และความสามารถทางการคิด รวมทั้ง
ไดจัดใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานดนตรีไทยและดนตรีสากล ซึ่งมีผลงานจนเปนที่ยอมรบัของสังคม 
   นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดดําเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สงเสริมบทบาทของโรงเรียนซึง่
เกิดจากความรวมมือระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน อยางตอเนื่อง คือ  โครงการเยาวชนหางไกล     
ยาเสพติดและหลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยงตอปญหาทางเพศ ดวยการเสรมิทักษะการปฏิเสธสิ่งเสพติดและการ
หลีกเลี่ยงอบายมุข จัดกจิกรรมพฒันาศักยภาพของนักเรียนใหเปนผูนําเพื่อขยายผลสูเพื่อนนกัเรียน ชวยเหลือ
นักเรียนที่มีปญหายาเสพติดโดยประสานงานกับองคกรที่เกีย่วของ ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศเกียรติคุณใหเปนสถานศึกษาตนแบบ และมสีวนสําคัญในการดําเนินงานดานการปองกันเอดสใน
สถานศึกษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   อีกทั้งโรงเรียนยงัไดดําเนินการโครงการโรงเรียนเพื่อสรางสํานึกพลเมือง  ซึ่งเปนความ
รวมมือระหวางโรงเรียนราชวินิต มัธยมและสถาบันพระปกเกลา  จัดกิจกรรมตอเนื่องโดยมีจุดประสงคเพื่อสราง
จิตสํานึกพลเมืองสําหรบันักเรียนและชุมชน เชน กิจกรรมปลูกปา  ตลาดนัดคุณธรรม  เยาวชนอาสาจราจร และ
กิจกรรมสํานึกดเีพื่อพอ  รวมทั้งรวมมือกบัหนวยงานภายนอกที่จัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาคุณลกัษณะดานความเปน
พลเมือง   ซึ่งนักเรียนทัง้หมดมสีวนรวมในกจิกรรม  โรงเรียนราชวินิต มัธยม  จึงไดรับคัดเลอืกใหเปนโรงเรียน
เพื่อสรางสํานึกพลเมือง ตามโครงการ PROJECT CITIZEN  ของสถาบันพระปกเกลา 
 
 



 

 

๘๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                             ผลการพัฒนา โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ ๑๖ อยูในระดบัดีมาก               
                              รองรอยการพัฒนา แฟมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สูโรงเรียนมาตรฐานสากล แฟม
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู โครงการรักการอานและบันทึกการอาน  แฟมโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานดนตรีไทยและดนตรี
สากล  แฟมโครงการเยาวชนหางไกลยาเสพติด แฟมโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส และแฟมโครงการโรงเรียนเพื่อสรางสํานึกพลเมือง               
                              แนวทางการพัฒนาในปตอไป ดําเนินโครงการ/กจิกรรมอยางตอเนื่องโดยเปนระบบ
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการนเิทศ ติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรม ใหชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งใหผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานมากยิง่ขึ้น 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                  ๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดี    
และมสีุนทรียภาพ 
 

 

๕.๐๐ 
 

๔.๕๗ 
 

๔ 
 

ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค 
 

 

๕.๐๐ 

 

๔.๖๕ 

 

๔ 

 

ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๙๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค    
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมสีติ 
สมเหตุผล 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๔๘ 

 
๓ 

 
ดี 

 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 

 
๕.๐๐ 

 
๓.๒๑ 

 
๒ 

 
พอใช 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 
 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๘๒ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล 
 

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๕๖ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบรหิารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสทิธิผล 
 

 
๑๐.๐๐ 

 

 
๙.๖๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล 
 

 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจดั
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
 

 
๑๐.๐๐ 

 

๑๐.๐๐ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอมและการบรกิารที่สงเสริมให
ผูเรียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 
 

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๗๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศกึษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู 
 

 
๕.๐๐ 

 
 

๔.๗๕ 

 
 

๕ 

 
 

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น 
 

 
 
 

๕.๐๐ 
 

 

๕.๐๐ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



 

 

๘๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

 

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาดําเนินการ
พัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ (รักความเปนไทย กาวไกลสู
สากล) 
 

 

๕.๐๐ 
 

๔.๖๐ 
 

๔ 
 

ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๑๖  การจัดโครงการ / 
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนว
ทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพฒันาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
 

 

๕.๐๐ 
 

๔.๗๐ 
 

๔ 
 

ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๔.๕๔ ๔ ดีมาก 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                    ๓. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                        ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของสถานศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๑  

 
 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙๕ ๒ ๔๒ ๓๖ ๔๓ ๕๔ ๕๖ ๖๓ ๙๙ ๒๑๘ ๕๕.๑๘ 

คณิตศาสตร ๓๙๕ - ๒๐๔ ๖๐ ๔๓ ๓๗ ๑๙ ๑๒ ๒๐ ๕๑ ๑๒.๙๑ 

วิทยาศาสตร ๓๙๕ ๒๐ ๑๒๗ ๖๙ ๖๗ ๓๘ ๓๓ ๒๔ ๑๗ ๗๔ ๑๘.๗๓ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๗๙๐ ๒ ๖๕ ๕๐ ๑๐๓ ๑๐๗ ๑๓๒ ๑๒๔ ๒๐๗ ๔๖๓ ๕๘.๖๐ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๗๙๐ ๒ ๓๕ ๔๕ ๗๘ ๑๑๒ ๑๓๙ ๑๕๓ ๒๒๖ ๕๑๘ ๖๕.๕๖ 

ศิลปะ ๓๙๕ ๒ ๔๒ ๔๖ ๕๔ ๙๓ ๘๖ ๕๒ ๒๐ ๑๕๘ ๔๐.๐๐ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๓๙๕ ๑ ๒๓ ๓๑ ๒๓ ๕๐ ๑๑๕ ๙๑ ๑๔๘ ๓๕๔ ๘๙.๖๒ 

ภาษาตางประเทศ ๓๙๕ ๖ ๑๐๔ ๔๑ ๒๗ ๒๘ ๔๓ ๔๗ ๙๙ ๑๘๙ ๔๗.๘๔ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๗๙๐ - ๘๔ ๑๐๓ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๒ ๘๕ ๑๗๕ ๓๗๒ ๔๗.๐๘ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๘๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๑  
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙๕ ๒๗ ๕๔ ๓๒ ๔๓ ๖๖ ๖๑ ๔๐ ๗๒ ๑๗๓ ๔๓.๗๙ 

คณิตศาสตร ๓๙๕ ๘๘ ๑๒๔ ๕๐ ๔๒ ๓๖ ๑๙ ๑๘ ๑๘ ๕๕ ๑๓.๙๒ 

วิทยาศาสตร ๓๙๕ ๕๓ ๔๕ ๔๖ ๗๐ ๖๕ ๕๙ ๓๔ ๑๕ ๑๐๘ ๒๗.๓๔ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๗๙๐ ๓๗ ๙๑ ๖๐ ๗๕ ๑๐๔ ๑๒๘ ๑๑๔ ๑๘๔ ๔๒๖ ๕๓.๙๒ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๗๙๐ ๖ ๑๔ ๑๔ ๓๗ ๗๓ ๙๗ ๑๔๕ ๔๐๔ ๖๔๖ ๘๑.๗๗ 

ศิลปะ ๓๙๕ ๑๓ ๒๓ ๒๖ ๔๒ ๗๖ ๙๒ ๖๙ ๕๔ ๒๑๕ ๕๔.๔๓ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๓๙๕ ๙ ๒๗ ๒๓ ๓๔ ๔๙ ๖๑ ๖๓ ๑๒๙ ๒๕๓ ๖๔.๐๕ 

ภาษาตางประเทศ ๔๓๔ ๓๙ ๘๘ ๔๕ ๕๗ ๔๔ ๓๖ ๓๘ ๘๖ ๑๖๐ ๓๖.๘๖ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๗๙๐ ๕ ๔๐ ๖๓ ๑๐๑ ๙๗ ๑๒๖ ๑๓๐ ๒๒๗ ๔๘๓ ๖๑.๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๘๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๒ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓๓ ๑ ๕๐ ๓๓ ๔๙ ๕๔ ๓๕ ๕๔ ๑๕๗ ๒๔๖ ๕๖.๘๑ 

คณิตศาสตร ๑๔๕ - ๑๗ ๑๑ ๒๗ ๒๖ ๑๖ ๑๕ ๓๓ ๖๔ ๔๔.๑๓ 

วิทยาศาสตร ๔๓๓ ๑๓ ๑๒๒ ๕๘ ๗๗ ๕๘ ๕๙ ๒๘ ๑๘ ๑๐๕ ๒๔.๒๔ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๒๙๙ ๑๖ ๑๐๑ ๘๗ ๑๕๑ ๒๑๒ ๒๕๙ ๒๑๔ ๒๕๙ ๖๔๒ ๔๙.๔๒ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๘๖๖ ๑ ๓ ๑ ๔๔ ๑๑๕ ๑๓๒ ๑๑๙ ๔๕๑ ๗๐๒ ๘๑.๐๖ 

ศิลปะ ๔๓๓ - ๓ ๑๔ ๔๒ ๖๓ ๗๓ ๘๐ ๑๕๘ ๓๑๑ ๗๑.๘๒ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๔๓๓ ๑๐ ๓๑ ๓๑ ๕๗ ๖๒ ๗๓ ๗๐ ๙๙ ๒๔๒ ๕๕.๘๘ 

ภาษาตางประเทศ ๔๓๓ ๑๘ ๑๔๕ ๕๗ ๔๔ ๓๗ ๔๐ ๒๓ ๖๙ ๑๓๒ ๓๐.๔๘ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐๕ - ๕๘ ๑๐๔ ๑๗๖ ๑๔๑ ๒๐๑ ๑๙๖ ๒๔๒ ๖๓๙ ๕๓.๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๘๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๒ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓๓ ๑๙ ๒๔ ๔๗ ๕๓ ๕๐ ๕๓ ๔๘ ๑๓๙ ๑๕๑ ๓๔.๘๗ 

คณิตศาสตร ๔๓๓ ๓๐ ๒๑ ๒๐ ๗๒ ๙๐ ๕๖ ๔๐ ๑๐๔ ๒๐๐ ๔๖.๑๘ 

วิทยาศาสตร ๔๓๓ ๑๑๗ ๕๗ ๕๗ ๗๐ ๕๔ ๓๘ ๒๑ ๑๗ ๗๖ ๑๗.๕๕ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๒๙๙ ๒๓ ๑๐๖ ๑๐๓ ๑๔๖ ๑๗๘ ๒๔๖ ๒๐๙ ๒๘๗ ๗๔๒ ๕๗.๑๒ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๘๖๖ ๔ ๔ ๔ ๑๐ ๕๕ ๑๓๑ ๑๖๐ ๔๙๘ ๗๘๙ ๙๑.๑๐ 

ศิลปะ ๔๓๓ ๑๓ ๓๔ ๓๕ ๘๔ ๘๒ ๖๐ ๕๐ ๗๕ ๑๘๕ ๔๒.๗๒ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๔๓๓ ๙ ๒๔ ๒๑ ๒๓ ๕๖ ๘๐ ๘๗ ๑๓๓ ๓๐๐ ๖๙.๒๘ 

ภาษาตางประเทศ ๖๒๗ ๘๑ ๑๓๓ ๖๒ ๕๖ ๔๓ ๖๑ ๔๘ ๑๔๓ ๒๕๒ ๔๐.๑๙ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๓๕๒ ๕๔ ๖๒ ๑๐๑ ๑๗๒ ๑๕๓ ๒๔๔ ๑๙๖ ๓๕๕ ๙๔๘ ๗๐.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๘๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๓ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๐๕ ๑ ๓๖ ๔๗ ๔๖ ๓๔ ๔๔ ๘๔ ๑๑๓ ๒๔๑ ๕๙.๕๐ 

คณิตศาสตร ๔๐๕ ๖ ๒๑๘ ๔๔ ๓๖ ๒๕ ๒๓ ๑๓ ๓๔ ๗๐ ๑๗.๒๘ 

วิทยาศาสตร ๔๐๕ ๒๐ ๑๒๓ ๔๔ ๕๗ ๔๖ ๔๖ ๓๘ ๓๑ ๑๑๕ ๒๘.๓๙ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๘๑๐ ๒๙ ๙๘ ๖๔ ๗๗ ๙๕ ๑๐๒ ๙๐ ๒๔๙ ๔๔๑ ๕๔.๔๔ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๘๑๐ ๑ ๘ ๒๑ ๕๖ ๘๙ ๑๔๒ ๑๗๑ ๓๒๐ ๖๓๓ ๗๘.๑๔ 

ศิลปะ ๔๐๕ - ๓๙ ๑๓ ๕๔ ๓๓ ๖๔ ๔๔ ๑๕๘ ๒๖๖ ๖๕.๖๗ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๔๐๕ ๕ ๘๖ ๕๒ ๘๒ ๔๕ ๕๕ ๓๙ ๔๐ ๑๓๔ ๓๓.๐๘ 

ภาษาตางประเทศ ๔๐๕ ๒ ๔๐ ๓๑ ๔๐ ๔๒ ๙๑ ๕๕ ๙๒ ๒๓๘ ๕๘.๗๖ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๘๘ ๓ ๕๓ ๕๓ ๑๖๑ ๑๘๕ ๒๕๗ ๑๗๖ ๓๖๙ ๘๐๒ ๗๓.๗๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๓ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๐๔ ๒๐ ๓๙ ๒๘ ๒๙ ๒๔ ๕๓ ๕๖ ๑๕๕ ๒๖๔ ๖๕.๓๔ 

คณิตศาสตร ๔๐๕ ๑๕๔ ๔๙ ๔๕ ๓๔ ๒๐ ๓๓ ๒๔ ๓๑ ๘๘ ๒๑.๗๒ 

วิทยาศาสตร ๔๐๕ ๑๒๒ ๕๑ ๖๐ ๔๐ ๔๐ ๒๙ ๒๒ ๒๖ ๗๗ ๑๙.๐๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๘๑๐ ๙๐ ๙๗ ๖๗ ๗๙ ๗๕ ๙๖ ๑๐๒ ๒๐๐ ๓๙๘ ๔๙.๑๓ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๘๐๙ ๑๖ ๑๕ ๑๖ ๓๕ ๔๔ ๖๔ ๑๐๙ ๕๑๐ ๖๘๓ ๘๔.๔๒ 

ศิลปะ ๔๐๕ ๐ ๑๑ ๖ ๒๕ ๓๔ ๗๒ ๕๘ ๑๙๘ ๓๒๘ ๘๐.๙๘ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

๔๐๕ ๒๒ ๔๔ ๒๗ ๗๗ ๒๘ ๘๕ ๕๕ ๖๘ ๒๐๘ ๕๑.๓๕ 

ภาษาตางประเทศ ๔๔๖ ๑๙ ๗๕ ๕๖ ๗๕ ๕๙ ๖๔ ๓๖ ๖๒ ๑๖๒ ๓๖.๓๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๑๖ ๕๔ ๕๙ ๕๔ ๘๖ ๖๗ ๙๓ ๗๗ ๓๔๙ ๕๑๙ ๖๓.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๔ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๐๔ - ๔๖ ๑๘ ๓๕ ๓๖ ๕๒ ๓๘ ๗๙ ๑๖๙ ๕๕.๕๙ 

คณิตศาสตร ๓๐๔ - ๑๐๙ ๔๘ ๔๘ ๓๑ ๑๙ ๒๑ ๒๘ ๖๘ ๒๒.๓๖ 

วิทยาศาสตร ๖๗๘ ๑๘ ๑๗๐ ๑๔๑ ๑๖๔ ๑๐๓ ๖๐ ๒๑ ๑๒ ๙๓ ๑๓.๗๑ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๙๑๒ ๖ ๑๒๑ ๑๐๕ ๑๘๑ ๑๔๘ ๑๕๙ ๗๘ ๙๖ ๓๓๓ ๓๖.๕๑ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๓๐๔ - - ๑ ๑ - ๑ ๒๙ ๒๗๒ ๓๐๒ ๙๙.๓๔ 

ศิลปะ ๓๐๔ ๔ ๕๖ ๑๖ ๔๑ ๔๖ ๕๓ ๔๗ ๔๑ ๑๔๑ ๔๖.๓๘ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๓๐๔ - ๑๕ ๒๒ ๔๘ ๔๙ ๖๓ ๔๕ ๖๒ ๑๗๐ ๕๕.๙๒ 

ภาษาตางประเทศ ๓๐๔ ๘ ๔๖ ๓๔ ๓๙ ๔๐ ๔๖ ๔๕ ๔๖ ๑๓๗ ๔๕.๐๖ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๕๑๔ ๑๒๙ ๒๗๕ ๒๐๔ ๒๕๕ ๑๙๔ ๑๘๖ ๑๒๓ ๑๖๖ ๖๐๘ ๔๐.๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๙๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๔ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๐๔ ๗ ๒๖ ๑๙ ๒๔ ๒๖ ๓๔ ๔๖ ๑๒๒ ๒๐๒ ๖๖.๔๔ 

คณิตศาสตร ๓๐๔ ๔๒ ๔๔ ๓๒ ๔๗ ๓๖ ๓๕ ๒๖ ๔๒ ๑๐๓ ๓๓.๘๘ 

วิทยาศาสตร ๒๙๗ ๔๑ ๔๑ ๒๗ ๔๑ ๔๖ ๔๙ ๓๓ ๑๙ ๑๐๑ ๓๔.๐๐ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๙๑๔ ๓๖ ๖๒ ๖๕ ๑๑๔ ๑๔๔ ๑๔๗ ๑๒๔ ๒๒๒ ๔๙๓ ๕๓.๙๓ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๓๐๕ ๑ - - ๑๖ ๓๓ ๗๙ ๖๙ ๑๐๗ ๒๕๕ ๘๓.๖๐ 

ศิลปะ ๓๐๔ - ๔ ๓ ๑๐ ๑๕ ๒๔ ๔๒ ๒๐๖ ๒๗๒ ๘๙.๔๗ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๓๐๔ ๒ ๗ ๑๕ ๒๖ ๔๒ ๖๔ ๗๘ ๗๐ ๒๑๒ ๖๙.๗๓ 

ภาษาตางประเทศ ๙๓๕ ๑๙ ๑๓๑ ๗๓ ๑๓๘ ๑๒๕ ๑๔๙ ๑๒๕ ๑๗๖ ๔๕๐ ๔๘.๑๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๓๓๙ ๔๔ ๑๒๙ ๗๕ ๑๔๔ ๑๖๕ ๒๓๓ ๑๕๗ ๓๙๒ ๗๘๒ ๕๘.๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๙๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๕ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖๕ - ๑ ๓๐ ๕๕ ๓๔ ๙๕ ๗๙ ๗๑ ๒๔๕ ๖๗.๑๒ 

คณิตศาสตร ๓๖๕ ๔ ๓๒ ๔๗ ๔๐ ๔๓ ๕๓ ๓๘ ๑๐๘ ๑๙๙ ๕๔.๕๒ 

วิทยาศาสตร ๔๓๘ ๑๓ ๔๗ ๕๓ ๘๖ ๗๒ ๔๘ ๓๓ ๔๖ ๑๒๗ ๒๘.๙๙ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๐๙๕ ๑๐ ๑๐๗ ๑๐๐ ๑๕๗ ๑๘๕ ๑๗๔ ๑๓๖ ๒๒๖ ๕๓๖ ๔๘.๙๔ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๓๖๕ - - ๘ ๑๑ ๓๓ ๖๗ ๑๐๔ ๑๔๒ ๓๑๓ ๘๕.๗๕ 

ศิลปะ ๓๖๕ - ๑ ๑ - ๔ ๑๔ ๑๘ ๓๒๗ ๓๕๙ ๙๘.๓๕ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๒๓๕ ๑ ๑๑๒ ๕๙ ๔๐ ๑๖ ๒๙ ๔๒ ๖๖ ๑๓๗ ๕๘.๒๙ 

ภาษาตางประเทศ ๓๖๕ ๑ ๑๗ ๓๖ ๖๗ ๖๑ ๗๘ ๔๑ ๖๔ ๑๘๓ ๕๐.๑๓ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๘๔ ๑๓ ๑๑๗ ๑๙๑ ๒๑๙ ๒๔๔ ๒๓๑ ๒๔๕ ๓๗๙ ๘๕๕ ๖๖.๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๕ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖๓ ๑ ๑๗ ๒๔ ๕๙ ๖๔ ๙๔ ๔๘ ๕๖ ๑๙๘ ๕๔.๕๔ 

คณิตศาสตร ๓๖๗ ๑๔ ๒๐ ๔๐ ๓๗ ๔๓ ๔๒ ๖๓ ๑๐๘ ๒๑๓ ๕๘.๐๓ 

วิทยาศาสตร ๔๓๘ ๕๖ ๕๗ ๔๒ ๕๒ ๗๖ ๕๖ ๕๑ ๔๘ ๑๕๕ ๓๕.๓๘ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๐๙๙ ๘๓ ๙๑ ๑๑๓ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๙๒ ๑๖๒ ๑๓๐ ๔๘๔ ๔๔.๐๔ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๓๖๘ ๙ ๔ ๑๕ ๑๗ ๓๔ ๕๒ ๗๕ ๑๖๒ ๒๘๙ ๗๘.๕๓ 

ศิลปะ ๓๖๘ ๕ ๘ ๑๙ ๒๐ ๓๓ ๓๙ ๒๙ ๒๑๔ ๒๘๒ ๗๖.๖๓ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๓๖๘ ๒๓ ๔๗ ๓๐ ๒๐ ๕๓ ๔๓ ๔๙ ๑๐๓ ๑๙๕ ๕๒.๙๘ 

ภาษาตางประเทศ ๑๐๗๙ ๓๔ ๗๒ ๑๑๒ ๑๓๒ ๑๖๕ ๑๗๓ ๑๕๖ ๒๓๑ ๕๖๐ ๕๑.๘๙ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๖๐๓ ๑๐๘ ๑๑๓ ๑๒๓ ๒๒๑ ๒๖๑ ๒๓๘ ๒๑๑ ๓๓๐ ๗๗๙ ๒๙.๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๖ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๒๕ - ๑๖ ๑๕ ๑๖ ๓๖ ๖๙ ๙๓ ๘๐ ๒๔๒ ๗๔.๔๖ 

คณิตศาสตร ๓๒๕ - ๒๐ ๓๖ ๗๓ ๔๖ ๓๐ ๒๒ ๙๘ ๑๕๐ ๔๖.๑๕ 

วิทยาศาสตร ๔๔๑ - ๕๙ ๖๑ ๗๒ ๕๔ ๕๕ ๖๒ ๗๘ ๑๙๕ ๔๔.๒๑ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๖๕๐ - ๒๙ ๓๒ ๔๘ ๙๘ ๙๖ ๑๐๗ ๒๔๐ ๔๔๓ ๖๘.๑๕ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๓๒๕ - - - ๔ ๑๐ ๓๓ ๔๗ ๒๓๑ ๓๑๑ ๙๕.๖๙ 

ศิลปะ ๓๒๕ - - ๑ ๑๐ ๕๐ ๖๗ ๖๖ ๑๓๑ ๒๖๔ ๘๑.๒๓ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๓๙๖ - ๒ ๓ ๒๖ ๙๗ ๑๑๓ ๗๓ ๘๒ ๒๖๘ ๖๗.๖๗ 

ภาษาตางประเทศ ๓๒๕ - ๒๑ ๕๑ ๙๐ ๖๑ ๔๑ ๒๙ ๓๒ ๑๐๒ ๓๑.๓๘ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๙๒๔ ๙ ๑๙๗ ๒๕๒ ๓๖๔ ๓๖๓ ๓๐๗ ๒๖๙ ๓๘๔ ๙๖๐ ๔๙.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ระดบัชั้น ม.๖ 
 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 

จํานวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 

   ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๒๕ ๑๐ ๑๓ ๑๘ ๑๕ ๑๙ ๒๘ ๖๑ ๑๖๑ ๒๕๐ ๗๖.๙๒ 

คณิตศาสตร ๓๒๕ ๔ ๒๙ ๓๗ ๔๒ ๔๗ ๓๙ ๔๘ ๗๙ ๑๖๖ ๕๑.๐๗ 

วิทยาศาสตร ๔๔๑ ๖ ๓๔ ๗๑ ๘๐ ๘๔ ๖๖ ๔๐ ๖๐ ๑๖๖ ๓๗.๖๔ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๙๗๕ ๒๒ ๔๔ ๕๔ ๗๑ ๙๙ ๑๑๐ ๑๖๑ ๔๐๘ ๖๗๙ ๖๙.๖๔ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๓๒๕ ๗ ๑๐ ๒๓ ๕๙ ๕๘ ๘๒ ๔๒ ๑๗ ๑๔๑ ๔๓.๓๘ 

ศิลปะ ๓๒๕ ๓ ๔ ๑๐ ๑๕ ๓๒ ๔๐ ๖๔ ๑๕๗ ๒๖๑ ๘๐.๓๐ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

๑๗๘ - - - - - ๔ ๑๑ ๑๖๓ ๑๗๘ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาตางประเทศ ๑๐๔๒ ๑๐ ๗๐ ๙๖ ๑๕๓ ๑๖๘ ๒๐๘ ๑๕๔ ๑๘๓ ๕๔๕ ๕๒.๓๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๑๙๕ ๕๒ ๑๓๖ ๑๘๔ ๒๕๙ ๒๙๗ ๔๐๔ ๓๗๐ ๙๑๔ ๑๖๘๘ ๗๖.๙๐ 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 
 ๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง 

คณิตศาสตร ๔๐๘ ๒๗.๙๖ ๑๑.๕๔ ๒๗.๙๖ ๒๓๖ คน / รอยละ ๕๗.๘๔ 
ภาษาไทย ๔๐๗ ๔๘.๕๗ ๑๑.๙๐ ๔๘.๕๗ ๒๖๙ คน / รอยละ ๖๖.๐๙ 
วิทยาศาสตร ๔๐๕ ๔๑.๙๔ ๑๒.๗๖ ๔๑.๙๔ ๒๔๐ คน / รอยละ ๕๙.๒๖ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ๔๐๖ ๔๔.๖๓ ๑๑.๙๘ ๔๔.๖๓ ๒๗๒ คน / รอยละ ๖๗.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐๖ ๖๐.๗๔ ๑๑.๑๔ ๖๐.๗๔ ๒๗๕ คน / รอยละ ๖๗.๗๓ 
ศิลปะ ๔๐๖ ๔๕.๐๔ ๙.๕๘ ๔๕.๐๔ ๒๓๕ คน / รอยละ ๕๗.๘๘ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐๖ ๔๖.๗๖ ๑๓.๔๒ ๔๖.๗๖ ๒๓๕ คน / รอยละ ๕๗.๘๘ 
ภาษาตางประเทศ ๔๐๗ ๓๔.๐๖ ๑๓.๐๗ ๓๔.๐๖ ๒๑๒ คน / รอยละ ๕๒.๐๙ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง 

คณิตศาสตร ๓๒๔ ๒๖.๑๙ ๑๖.๐๘ ๒๖.๑๙ ๑๖๑ คน / รอยละ ๔๙.๖๙ 
ภาษาไทย ๓๒๔ ๕๙.๘๓ ๑๒.๑๔ ๕๙.๘๓ ๒๕๙ คน / รอยละ ๗๙.๙๔ 
วิทยาศาสตร ๓๒๕ ๓๓.๖๑ ๑๐.๓๕ ๓๓.๖๑ ๑๘๐ คน / รอยละ ๕๕.๓๘ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ๓๒๔ ๓๗.๑๐ ๙.๐๑ ๓๗.๑๐ ๒๐๕ คน / รอยละ ๖๓.๒๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๒๕ ๖๗.๗๙ ๘.๒๐ ๖๗.๗๙ ๒๔๖ คน / รอยละ ๗๕.๖๙ 
ศิลปะ ๓๒๕ ๓๔.๗๖ ๘.๒๑ ๓๔.๗๖ ๒๖๐ คน / รอยละ ๘๐.๐๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๒๕ ๕๖.๖๒ ๑๐.๑๓ ๕๖.๖๒ ๒๖๐ คน / รอยละ ๘๐.๐๐ 
ภาษาตางประเทศ ๓๒๔ ๓๖.๐๑ ๑๔.๙๒ ๓๖.๐๑ ๒๒๘ คน / รอยละ ๗๐.๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

๙๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                   ๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถ่ิน  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 
ปรับปรุง พอใช ดี 

คณิตศาสตร ๔๒๔ ๑๑.๘๒ ๔.๑๖ ๓๙.๔๑ ๑๓.๙๒ ๗๕.๙๔ ๑๐.๑๔ 
ภาษาไทย ๔๒๔ ๒๑.๐๐ ๕.๓๓ ๕๒.๕๑ ๑๐.๘๕ ๗๔.๐๖ ๑๕.๐๙ 
วิทยาศาสตร ๔๒๑ ๑๗.๒๘ ๕.๓๖ ๔๓.๑๙ ๑๔.๙๖ ๗๑.๐๒ ๑๔.๐๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๔๒๑ ๑๗.๙๗ ๕.๖๙ ๔๔.๙๓ ๑๔.๐๑ ๗๑.๙๗ ๑๔.๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๒๑ ๑๖.๙๓ ๓.๕๔ ๖๗.๗๒ ๙.๗๔ ๗๖.๗๒ ๑๓.๕๔ 
ศิลปะ ๔๒๑ ๑๓.๗๘ ๔.๔๕ ๕๕.๑๓ ๒๐.๙๐ ๖๖.๕๑ ๑๒.๕๙ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๒๑ ๑๔.๐๓ ๔.๓๐ ๔๖.๗๗ ๑๗.๘๑ ๖๕.๓๒ ๑๖.๘๖ 
ภาษาตางประเทศ ๔๒๔ ๑๔.๑๐ ๗.๒๒ ๓๕.๒๕ ๕.๔๒ ๘๒.๗๘ ๑๑.๗๙ 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 
 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 
ปรับปรุง พอใช ดี 

คณิตศาสตร ๓๖๓ ๙.๓๘ ๓.๐๓ ๓๑.๒๖ ๗.๑๖ ๘๘.๙๘ ๓.๘๖ 
ภาษาไทย ๓๖๓ ๒๐.๑๘ ๕.๖๘ ๕๐.๔๖ ๑๘.๑๘ ๗๓.๒๘ ๘.๕๔ 
วิทยาศาสตร ๓๖๓ ๑๕.๘๗ ๔.๖๙ ๓๙.๖๖ ๑๑.๘๕ ๗๙.๐๖ ๙.๐๙ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๖๓ ๑๗.๖๑ ๔.๙๓ ๔๔.๐๔ ๑๖.๘๐ ๗๔.๙๓ ๘.๒๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๖๒ ๑๖.๘๕ ๒.๘๗ ๖๗.๓๘ ๘.๕๖ ๘๖.๑๙ ๕.๒๕ 
ศิลปะ ๓๖๒ ๑๒.๐๙ ๓.๐๔ ๔๘.๓๘ ๑๑.๓๓ ๗๘.๑๘ ๑๐.๕๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๖๒ ๑๗.๘๘ ๔.๒๘ ๕๙.๖๐ ๑๑.๐๕ ๗๘.๔๕ ๑๐.๕๐ 
ภาษาตางประเทศ ๓๖๓ ๑๔.๙๘ ๕.๖๗ ๓๗.๔๔ ๑๐.๑๙ ๗๗.๙๖ ๑๑.๘๕ 

 
 

 

 

 

 

 

    



 

 

๙๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                               ๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
   
  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ดานชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓๙๔ ๐.๗๖ ๘๙.๐๙ ๒.๒๘ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๔๓๓ ๑๗.๐๙ ๙๐.๕๓ ๖.๙๓ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๔๐๒ ๑๙.๖๕ ๖๕.๑๗ ๑๕.๑๗ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๓๐๖ ๑๓.๗๓ ๘๔.๙๗ ๐.๙๘ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๖๗ ๑.๐๙ ๙๘.๐๙ ๐.๒๗ ๐.๕๔ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๓๒๕ ๑๗.๘๕ ๘๐.๓๑ ๑.๘๕ - 

รวม ๒,๒๒๗ - - - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๑๑.๖๙ ๘๔.๖๙ ๔.๕๘ ๐.๕๔ 

 
  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ดานชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓๙๔ ๘.๓๘ ๘๔.๗๗ ๔.๓๑ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๔๓๓ ๑๗.๕๕ ๖๑.๔๓ ๒๑.๐๒ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๔๐๑ ๓๘.๑๕ ๒๘.๔๓ ๓๓.๔๒ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๓๐๕ ๑๘.๐๓ ๗๕.๔๑ ๖.๒๓ ๐.๓๓ 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๖๗ ๐.๕๔ ๙๗.๒๘ ๑.๙๑ ๐.๒๗ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๓๒๕ ๐.๖๒ ๙๙.๓๘ ๐.๐๐ - 

รวม ๒,๒๒๕ - - - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๑๓.๘๘ ๗๔.๔๕ ๑๑.๑๕ ๐.๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

๓.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 
  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓๙๔ ๑๔.๙๗ ๓๘.๕๘ ๔๖.๔๕ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๔๓๓ ๒๘.๖๔ ๓๔.๘๗ ๓๕.๕๗ ๐.๙๒ 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๔๐๒ ๓๓.๘๓ ๒๖.๖๒ ๓๙.๐๕ ๐.๕๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๓๐๖ ๒๙.๗๔ ๓๕.๙๕ ๓๓.๙๙ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๖๗ ๓๕.๙๗ ๔๑.๔๒ ๒๒.๐๗ ๐.๕๔ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๓๒๕ ๔๗.๓๘ ๒๒.๔๖ ๒๙.๘๕ ๐.๓๑ 

รวม ๒,๒๒๗ - - - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๓๑.๗๖ ๓๓.๓๒ ๓๔.๕๐ ๐.๓๘ 

 
  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓๙๔ ๓๒.๔๙ ๓๖.๘๐ ๓๐.๔๖ ๐.๒๕ 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๔๓๓ ๓๕.๓๓ ๓๔.๑๘ ๓๐.๔๘ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๔๐๑ ๓๙.๔๐ ๑๙.๒๐ ๔๐.๙๐ ๐.๕๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๓๐๕ ๔๕.๕๗ ๓๔.๔๓ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๖๗ ๓๕.๙๗ ๓๖.๗๘ ๒๖.๙๘ ๐.๒๗ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๓๒๕ ๖๑.๒๓ ๓๐.๑๕ ๘.๖๒ ๐.๐๐ 

รวม ๒,๒๒๕ - - - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๔๑.๖๗ ๓๑.๙๒ ๒๖.๒๔ ๐.๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(รอยละของนักเรียน) 

ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓๙๕ ๙๙.๕๖ ๐.๔๔ 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๔๓๓ ๙๙.๑๙ ๐.๘๑ 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๔๐๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๓๐๔ ๙๙.๔๕ ๐.๕๕ 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๖๓ ๙๘.๒๖ ๑.๗๔ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๓๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ 

รวม ๒,๒๒๔ - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๙๙.๔๑ ๐.๕๙ 

       
                            ๓.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน   ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ดาน 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผาน ไมผาน 
จํานวน
นักเรียน 

 
รอยละ 

จํานวน
นักเรียน 

 
รอยละ 

๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร ๒,๒๗๔ ๒,๒๓๒ ๙๘.๑๔ ๔๒ ๑.๘๕ 
๒) ดานความสามารถในการคิด ๒,๒๗๔ ๒,๑๒๘ ๙๓.๕๙ ๑๔๖ ๖.๔๑ 
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา ๒,๒๗๔ ๒,๐๗๕ ๙๑.๒๗ ๑๙๙ ๘.๗๓ 
๔) ดานความสามารถในการใชทกัษะชีวิต ๒,๒๗๔ ๒,๒๐๘ ๙๗.๐๙ ๖๖ ๒.๙๑ 
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี ๒,๒๗๔ ๒,๒๕๓ ๙๙.๐๖ ๒๑ ๐.๙๔ 

รวม ๒,๒๗๔ ๒,๑๗๙ - ๙๕ - 
เฉลี่ยรอยละ - - ๙๕.๘๓ - ๔.๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 

 
 

        ๑.  สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม 
   

  ผลการดําเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในรอบปที่ผานมา สวนใหญทกุ
โครงการประสบผลสําเร็จ เพียงแตมบีางกจิกรรมที่ไมประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมาย ซึ่งสรปุผลได ดังนี ้ 
                

                                         ๑.๑  โครงการ/กจิกรรมทีป่ระสบผลสําเร็จ 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการ

จัดการเรียนรู 
๒. โครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรู 
๓. กิจกรรมเปดบาน IS 
๔. กิจกรรมงานสปัดาหอาเซียน 
๕. โครงการเสรมิสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอม 

(ลดโลกรอน) และแหลงเรียนรู 
๖. โครงการสงเสรมิใหนักเรียนเปนคนดีแหง 

พระบารมปีกเกลา 
๗. โครงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมแบบยั่งยืน 
๘. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน 
๙. โครงการสงเสรมิความเปนเลิศของนักเรียน 
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
๑๑. โครงการสงเสรมิสุนทรียภาพดานศิลปะ 

ดนตรี และนาฏศิลป 
๑๒. โครงการเสรมิสรางสุขภาพพลานามัย 
๑๓. โครงการสงเสรมิพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 
๑๔. โครงการสงเสรมิสวสัดิการทางการศึกษา 
๑๕. โครงการเสรมิสรางความสมัพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน 
๑๖. โครงการการวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๑๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัด

การศึกษา 
๑๘. โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผล 
๑๙. โครงการบริหารงานพสัด-ุครุภัณฑ 

สาธารณูปโภค ยานพาหนะ และซอมแซม
บํารุงรักษา 

๑. ความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของบุคลากร 
๒. ความรูความสามารถและความตั้งใจในการปฏบิัติ

หนาที่ของบุคลากร 
๓. ความพรอมเพรียงและความสามัคคีของบุคลากร 
๔. ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนเปนอยางดจีาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครู
และผูปกครองเครือขายผูปกครอง สมาคมศิษยเกา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ชุมชน และหนวยงาน
ตางๆ 

 

ตอนที่ ๔  สรปุผลการพฒันาและการนําไปใช 



 

 

๑๐๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                                        ๑.๒  โครงการ/กิจกรรมทีไ่มประสบผลสําเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมไดดําเนินการ สาเหต ุ
๑. กิจกรรมเขาคายลูกเสอืชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 

และปที่ ๓ 
๒. โครงการจานคืนถิ่น 
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเขียน

รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 5 บท(รุนที่ 2) 
๔. โครงการ วิจัยการสํารวจวิธีการ/รปูแบบการ

จัดการเรียนรูของครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
๕. กิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานของแตละ

ฝาย 

๑. เหตุการณบานเมืองไมสงบ โรงเรียนตองประกาศ
หยุดเรียนบอยครั้ง 

๒. การเดินทางไมสะดวก มีการปดการจราจร เนื่องจาก
มีการชุมนุมทางการเมืองหนาโรงเรียนและบริเวณ
ใกลเคียง 

  
  ๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา 
 

   ๒.๑   ดานคุณภาพผูเรียน 
จุดเดน นักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา 
จุดท่ีควรพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

                                         ๒.๒   ดานการจัดการศึกษา 
จุดเดน จัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ การมสีวนรวมของทุกฝาย 
จุดท่ีควรพัฒนา เนนใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการการศึกษาทั้ง

รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติและรวมประเมินผล 
 

                                         ๒.๓   ดานการสรางสงัคมแหงการเรียนรู 
จุดเดน จัดกิจกรรมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู นักเรียน 

ผูปกครอง ภูมิปญญาทองถิ่นและผูรูอื่นๆ 
จุดท่ีควรพัฒนา จัดกิจกรรมอยางตอเนือ่งประจําสม่ําเสมอ 
 

                                         ๒.๔   ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
   อัตลักษณ 

 จุดเดน นักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา 
   จุดท่ีควรพัฒนา ประชาสัมพันธผลของนักเรียนเปนคนดีแหง      
 พระบารมปีกเกลาในโอกาสตางๆ 
   เอกลักษณ 

 จุดเดน เปนแหลงพฒันาใหนกัเรียนเปนคนดีแหงพระบารมปีกเกลา 
 จุดท่ีควรพัฒนา ประชาสัมพันธผลการสรางใหนักเรียนเปนคนดีแหง

พระบารมปีกเกลาในโอกาสตางๆ 
 
 
 
 

 



 

 

๑๐๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

                                         ๒.๕   ดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน เปนโรงเรียนที่ไดคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาพอเพียง   

โรงเรียนสีขาว โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนสํานึกพลเมือง โรงเรียนการใชหลักสูตร
มาตรฐานสากล วงโยธวาทิต และวงดนตรีไทย มีผลงานทัง้ในระดับประเทศ   
และตางประเทศ 

จุดท่ีควรพัฒนา สงเสริมใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูทั้งทางดาน
เศรษฐกจิพอเพียง สํานึกพลเมือง หลกัสูตรมาตรฐานสากล วงโยธวาทิต และ   
วงดนตรีไทย 

 
 ๓. แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
 

                                       โรงเรียนมีแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
๑. แผนพัฒนาบุคลากร 

(๑)  โรงเรียนมีแผนพัฒนาความรู ความสามารถของครู ดังนี ้
๑.๑  สามารถจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
๑.๒  สามารถการจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการกบัประชาคมอาเซียนดวยเทคนิคที่ 

                 หลากหลาย พรอมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในกจิกรรมการเรียนการสอน   
           ๑.๓  สามารถใชสื่อทีเ่ปนรูปธรรมและการนําเทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
           ๑.๔  สามารถจัดกจิกรรม ใหนกัเรียนฝกคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะหดวยการทําโครงงาน  
           ๑.๕  สามารถจัดกจิกรรมฝกใหนักเรียนรกัการเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 
     (๒)  โรงเรียนกําหนดระบบการนิเทศ  การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร   
           อยางจริงจังและตอเนื่อง 

(๓) โรงเรียนสนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ชวยเหลือกันในกลุมสาระวิชาเดียวกัน  ตางกลุม 
          สาระวิชา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    

(๔) โรงเรียนสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายผูปกครองและเครือขายศิษยเกา 
        ๒.   แผนการจัดหาทรัพยากร 

(๑) โรงเรียนจัดทําโครงการขอสนบัสนุนเงินบรจิาคจากผูปกครองเปนคาสาธารณูปโภคและคาจางบุคลากร 
ครูอัตราจาง  ครูชาวตางประเทศสอนภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน 

(๒) ขอสนับสนุนเงินบริจาคจากผูปกครองจัดซื้อ จัดหา และซอมบํารงุเครือ่งคอมพิวเตอร  เพือ่ใชใน      
การเรียนการสอนและการบริหารงาน 

๓.  แผนพัฒนานักเรียน 
(๑) จัดกิจกรรมสอนเสรมิพิเศษเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

ภาษาอังกฤษ และพัฒนาผลสอบ 
(๒) จัดกิจกรรมยกยองผูกระทําความดีในทุกดานใหเพิ่มมากข้ึน 
(๓) จัดตั้งชมรม ชุมนุม เพื่อฝกทกัษะทางภาษา  ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
(๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนใหมากกวาเดิม 
(๕) จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม  จิตอาสาและรักษสิ่งแวดลอม 
(๖) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานหรือปลูกฝงนสิัยรักการอาน ตระหนักและเห็นคุณคาของการอาน และ 

การเรียนรู และอานอยางมีวิจารณญาณ  แสวงหาความรูอยางจรงิจงัและตอเนื่องใหเปนปกตินิสัย 



 

 

๑๐๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

(๗) จัดประกวดวาดภาพ สุนทรพจน คําขวัญการตอตานยาเสพติด วันเอดสโลก ดวยการบูรณาการของ
วิชาภาษาไทย  ศิลปะ สุขศึกษาและงานอนามัย  

๔.  แผนพัฒนาชุมชน 
(๑)  โรงเรียนเปนแหลงใหความรูและใหบรกิารชุมชน 
(๒)  ติดตอประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมลูกบัชุมชน 

       (๓)  ประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนรับทราบอยางตอเนือ่ง 
       (๔)  รวมรณรงคใหชุมชนปลอดสารเสพติด 
 ๔. ความตองการและการชวยเหลือ 
 

(๑) การชวยเหลือดานวิทยากรในการพฒันาครจูากหนวยงานตาง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรบั
ของคร ู

(๒) การชวยเหลือดานงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ความชวยเหลือดานอัตรากําลงัครูในสาขาที่ขาดแคลนในวิชาคณิตศาสตร  ภาษาไทย  ศิลปะ  พลศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และอัตรากําลังบุคลากร  เจาหนาที่ธุรการ  พัสดุ
และการเงิน  

(๔) การใหความรวมมือจากผูปกครองในการดูแลเอาใจใส ติดตามพฤติกรรม ความมีระเบียบวินัยความ
รับผิดชอบและผลการเรียนของบุตรหลานอยางใกลชิด 

(๕) การใหความรวมมือของชุมชนในการสนบัสนุนกิจกรรมการตอตานยาเสพติด  การติดเกม การอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย 



 

 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 หลักฐาน ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเดนของ

สถานศึกษา 

 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน (อดีต-ปจจุบัน) 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ยอนหลัง ๒ ป

การศึกษา 

 ช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 

 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ภาพกิจกรรมสําคัญ 

 เอกสารแสดงความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

๑๐๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 



 

 

๑๐๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 

 



 

 

๑๐๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม 

วงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินติ มัธยม ไดรับรางวัลระดบันานาชาติ และระดบัชาต ิ
 

 
 

วงดนตรีไทยโรงเรยีนราชวินติ มัธยม ไดรับรางวัลระดบัภาค และ ระดบัชาต ิ

  

  



 

 

๑๐๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 



 

 

๑๑๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 



 

 

๑๑๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 

 



 

 

๑๑๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 



 

 

๑๑๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 

วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๑   ประกาศตั้งโรงเรียน 
๑.  คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๒๑  
                                                          ถึง ๒๙  กันยายน  ๒๕๒๑ (รักษาการ) 
๒.  คุณหญิงสมจินตนา   ภักดิ์ศรีวงศ ๒๙  กันยายน๒๕๒๑ ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๓๕ 
๓.  นางสาวสุวรรณา   เอมประดิษฐ ๒๙  ตุลาคม ๒๕๓๕ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ 
๔.  นางสาวสุกัญญา  สันติพัฒนาชัย ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗  
๕.  นางสาวจริมศรี  เพ็ชรกลุ              ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 
๖.  นายไพรัช กรบงกชมาศ  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  
๗.  ดร.บุญธรรม  พิมพาภรณ  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงปจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ปการศกึษา ๒๕๕๔ และ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ม.๓ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา ๒๕๕๔ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

คะแนนเฉลี่ย 
(ระดับโรงเรียน) 

คะแนนเฉลี่ย 
(ระดับโรงเรียน) 

คณิตศาสตร ๓๕.๒๙ ๒๘.๕๗ 
ภาษาไทย ๕๓.๐๓ ๕๘.๓๙ 
วิทยาศาสตร ๓๖.๖๒ ๓๘.๓๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๔๘.๖๔ 
๕๑.๗๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๒.๘๐ ๖๐.๕๓ 
ศิลปะ ๔๘.๗๘ ๔๖.๗๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕๒.๖๖ ๕๑.๐๖ 
ภาษาตางประเทศ ๓๔.๙๔ ๓๓.๓๓ 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ม.๖ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา ๒๕๕๔ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

คะแนนเฉลี่ย 
(ระดับโรงเรียน) 

คะแนนเฉลี่ย 
(ระดับโรงเรียน) 

คณิตศาสตร ๓๒.๓๖ ๓๑.๒๐ 
ภาษาไทย ๔๙.๐๙ ๕๗.๓๑ 
วิทยาศาสตร ๓๑.๙๘ ๓๗.๑๖ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๘.๗๑ 
๔๑.๒๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๘.๔๓ ๕๘.๖๑ 
ศิลปะ ๓๔.๔๓ ๓๙.๓๑ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕๕.๑๙ ๕๓.๗๖ 
ภาษาตางประเทศ ๒๙.๕๘ ๓๑.๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ผูทรงคณุวุฒภิายนอกของสถานศกึษา 

 นายไพรัช  กรบงกชมาศ  ขาราชการบํานาญ อดีตผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 
๑. นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 
๒. พลเอกจําลอง บุญกระพือ  ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน พสกภักดี  ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. นาวาอากาศโทฉลาด ทองตะโก ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย ดร.พมิพันธ เดชะคุปต ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. นายวิธานค ประยูรโภคราช ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. นายเกรียงศักดิ์  เทพผดงุพร ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๘. นายพรยุทธ พุทธพงษศิริพร ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 
๙. นางจินดา อยูเปนสุข ผูแทนคร ู กรรมการ 
๑๐. นายกมล หงสกุล    ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 
๑๑. นายไพโรจน วิมุกติบุตร    ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 
๑๒. นายวรเทพ หงษศิริกลุกจิ    ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
๑๓. พระมหาสนทิ ถิรธมฺโม   ผูแทนภิกษุสงฆ กรรมการ 
๑๔. นางสาววนิดา ชมไพศาล   ผูแทนองคกรศาสนาคริสต กรรมการ 
๑๕. ดร.บญุธรรม พิมพาภรณ ผูอํานวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

กิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรงรัดการจัดการศึกษาและผูศึกษาสูประชาคมอาเซียน (EIS) 
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2556  
ณ โรงเรียนสันตริาษฏรวิทยาลัย 

  
 



 

 

๑๑๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๖

 
กิจกรรมเดินการกุศล "ลูกชวนแมเดิน สรรเสริญ พระบารมี องคราชัน ราชินี"  

วันเสารที่ 3 สิงหาคม 2556 

 
คณะผูบรหิารจากจังหวัดเฮียวโกะประเทศญี่ปุน ศึกษาดูงาน 

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
วันที่ 13 สิงหาคม 2556 

 
 

กิจกรรมประชุมผูปกครอง (Classroom meeting) วันที่ 7 กันยายน 2556 
 

   

 
ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนไดที่ www.rnm.ac.th หรือ www.facebook.com/rnmphoto 
และ https://th-th.facebook.com/pages/ดนตรีไทย-โรงเรียนราชวินิต-มัธยม/ 



 


