
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป ๒๕๕๔ ฉบบันี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนการ 
ตรวจสอบ ทบทวนผลการดําเนินงานตามภารกิจประจําปทีค่รอบคลมุมาตรฐานการศึกษาทัง้ ๕ ดาน
ไดแก ดานคุณภาพนักเรียน  ดานการจัดการศึกษา  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณ
ของสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม ซึ่งจะเปนขอมูลเพื่อรองรับการประเมินภายในและ
ภายนอก อีกทั้งยังใชในการเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๑ คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน  พอแม  ผูปกครองและ
เผยแพรตอสาธารณชน 
                      รายงานฉบับนี้ประกอบดวยสวนทีเ่ปนขอมูลพื้นฐาน แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   
ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรอบปและสรุปผลการพฒันาและการนําผลไปใช 
                       โรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของที่รวมกันศึกษาและ
จัดทํารายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ เชื่อถือศรัทธาของ 
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและประเทศชาติตอไป 
 
  
 

 
             ( นายบุญธรรม  พิมพาภรณ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
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 ตอนที่ ๑     ขอมูลพื้นฐาน 
๑. ขอมูลทั่วไป 
๒. ขอมูลผูบริหาร 
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ภาคผนวก   
 ๑. บันทึกใหความเห็นชอบรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
๒. คําสั่งโรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่ ๕๙/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
   
 
 

๑.  ขอมูลทั่วไป 
     ๑.๑ ช่ือโรงเรียนราชวินิต  มัธยม  
     ๑.๒ ที่ตั้ง  ๑๘๑  ถนนพิษณุโลก แขวง สวนจิตรลดา  เขต ดุสิต   กรุงเทพมหานคร  
          สังกัด สํานักเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

โทรศัพท ๐๒-๒๘๒-๗๘๙๗ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๒๖๓๘ E-mail :  rnm.@rnm.ac.th       
Website…www.rnm.ac.th 

    ๑.๓ เปดสอนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
๑.๔ เนื้อที่ ๖  ไร ๓ งาน  ๓๔.๕ ตารางวา 
๑.๕ 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 ๒๕๕๔ 

          ๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยยอ  
                โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ถือกําเนิดขึ้นดวยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จํานวน  ๖ ไร  ๓ งาน  ๓ ตารางวา ซึ่งเดิม
เปนที่ตั้งของกรมอัศวราช ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ใหกรมสามัญศึกษาจัดตั้งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาพระราชทานนาม
โรงเรียนวา “ราชวินิต มัธยม” หมายถึงสถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ในระดับมัธยมใหเปนคนดี แหงพระบารมี
ปกเกลา ใชชื่อยอวา ร.น.ม.และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระมหามงกุฎเปลงรัศมี มีเลขลําดับ
รัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน เปนตราประจําโรงเรียน ตามหนังสือ ที่ พว. ๐๐๑๑/
๓๕๘๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

        กระทรวงศึกษาธิการ  ไดประกาศตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันที่ ๔  เมษายน ๒๕๒๑        
และใหคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท ผูอํานวยการ โรงเรียนราชวินิต รักษาการในตําแหนงผูบริหารโรงเรียน   
ราชวินิต มัธยม ตอมา กรมสามัญศึกษาไดมีคําสั่งให นางสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ มาดํารงตําแหนง ผูบริหาร
โรงเรียนราชวินิต  มัธยม 
           ปการศึกษา ๒๕๒๑  อาศัยสถานที่โรงเรียนราชวินิต  เปนทีเ่รยีนช่ัวคราว 

ปการศึกษา ๒๕๒๓  ยายสถานที่เรียนจากโรงเรียนราชวินิต มาเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียน
ราชวินิต มัธยม  มีนักเรียนทั้งหมด  ๑,๐๒๙  คน  ครู  ๕๔  คน นักการภารโรง ๔  คน และมีการสอนเฉพาะช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน 
           ปการศึกษา ๒๕๒๔  เปดทําการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ตามหลักสูตรป  ๒๕๑๘  
(ม.ศ.๔)  จํานวน ๔ หองเรียนและหลักสูตรป  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 ๒๕๕๔ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
มีผูบริหาร  โรงเรียนทั้งหมด ๗ ทาน คือ คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท   คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ           
นางสาวสุวรรณา  เอมประดิษฐ    นางสาวสุกัญญา  สันติพัฒนาชัย   นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล   
นายไพรัช   กรบงกชมาศ   และนายบุญธรรม พิมพาภรณ  ปจจุบันมีครูปฏิบัติงานจริง ๙๐ คน  ไปชวยราชการ        
๒ คน พนักงานขับรถ ๒ คน นักการภารโรง  ๑๐ คน ยาม ๑  คน มีครูอัตราจาง  ๑๕  คน ครูจาง
ภาษาตางประเทศ ๔ คน ลูกจางชั่วคราว ๑๕ คน นักเรียนชาย ๑,๒๖๑ คน  และนักเรียนหญิง  ๑,๑๗๕  คน   
รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๔๓๖  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

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  ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม ตั้งแต วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปจจบุันเปนเวลา ๑ ป 

    ๒.๒ รองผูอํานวยการโรงเรียน 
        ๒.๒.๑ นาย 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 ๒๕๕๔ 

 ๓. ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 
 

                         ๓.๑  จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๒๑๐ คน 
๓.๒  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้สิ้น ๒,๔๓๖ คน 

จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน 
 

ระดับชั้น เพศ รวม 
 ชาย หญิง 

ม. ๑ ๒๔๗ ๑๙๓ ๔๔๐ 

ม. ๒ ๒๔๐ ๑๙๒ ๔๓๒ 
ม. ๓  ๒๖๗ ๒๑๒ ๔๗๙ 
รวม ๗๕๔ ๕๙๗ ๑,๓๕๑ 
ม. ๔ ๑๕๘ ๑๗๗ ๓๓๕ 
ม. ๕ ๑๘๘ ๑๘๖ ๓๗๔ 
ม. ๖ ๑๖๑ ๒๑๕ ๓๗๖ 

รวม ๕๐๗ ๕๗๘ ๑,๐๘๕ 
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๒๖๑ ๑,๑๗๕ ๒,๔๓๖ 
 

๓.๓ จํานวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือสํานักงาน 
 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒,๑๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๖.๘๖ 

๓.๔ จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสงู ตามเกณฑของกรมอนามัย 
จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก ตามเกณฑของกรมอนามัย ๒,๐๘๑ คน 

คิดเปนรอยละ ๘๕.๔๓ 
จํานวนนักเรียนที่มสีวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย ๒,๐๔๒ คน 

คิดเปนรอยละ ๘๓.๘๓ 
๓.๕ จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม  ๑๗  คน คิดเปนรอยละ  ๐.๗๐ 
๓.๖ จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๐ คน คิดเปนรอยละ ๐ 
๓.๗ จํานวนนักเรียนที่มปีญญาเลิศ  ๒๔๔  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๒ 
๓.๘ จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลอืเปนพิเศษ  ๑๖๙  คน  คิดเปนรอยละ  ๖.๙๔ 
๓.๙ จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) ๐ คน  คิดเปนรอยละ ๐ 
๓.๑๐ สถิติการขาดเรียน/ป ๑๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๔.๕๒ 
๓.๑๑ จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน  ๐  คน  คิดเปนรอยละ ๐ 

      ๓.๑๒  จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    ๑)   ม.๓  จํานวน ๔๕๒ คน  คิดเปนรอยละ ๙๔.๓๖ 

๒)   ม.๖  จํานวน ๓๕๒ คน  คิดเปนรอยละ ๙๓.๖๒ 
                         ๓.๑๓  อัตราสวนครูประจําการ : นักเรยีน = ๑ : ๒๗  

๓.๑๔  จํานวนนักเรียนทีเ่ขารวมกจิกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดี และ 
นันทนาการ ๒,๒๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๓๕ 

๓.๑๕  จํานวนนักเรียนทีม่ีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง  ๒,๐๔๒  คน 
คิดเปนรอยละ ๘๓.๘๓ 



 

 

๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๓.๑๖  จํานวนนักเรียนทีม่ีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๒,๐๙๔ คน 
คิดเปนรอยละ ๘๕.๙๖ 
      ๓.๑๗  จํานวนนักเรียนที่ทํากจิกรรมบําเพญ็ประโยชนตอสังคม ทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
๒,๔๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๕๒ 
      ๓.๑๘  จํานวนนักเรียนทีม่ีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสบืคนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ๒,๓๗๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๖๖ 
      ๓.๑๙  จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา ๒,๑๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๖.๖๑ 
      ๓.๒๐  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรบัตัวเขากับ
สังคมตามที่กําหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา ๒,๓๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๘ 

 
๔. ขอมูลครูและบุคลากร 
    ๔.๑  ครูประจําการ  ทั้งหมด  ๘๘  คน   โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี ้
           ๔.๑.๑  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย   
 

           
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๑ นาง จันทรเพ็ญ  มณีนาค ๕๓ ๓๐ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑,  
ม.๓, ม.๔ 

๒๔ ชั่วโมง  

๒ นาง กุณฑีรา  บุญเลี้ยง ๕๙ ๓๒ ครู 
เชี่ยวชาญ 

กศ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย 
บริหาร

การศึกษา 

ภาษาไทย ม.๑,  
ม.๓, ม.๔, ม.๕ 

๕๐ ชั่วโมง  

๓ นาง ชมชนก  ทรงมิตร ๔๕ ๒๐ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. 
อ.ม. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.๕,  
ม.๖ 

๒๐ ชั่วโมง  

๔ นาง รุงลักษณ  ยงวณิชย ๕๖ ๓๑ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔,  
ม.๕, ม.๖ 

๔๘ ชั่วโมง  

๕ นาง ชลธิชา  สุขพลอย ๕๗ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑,  
ม.๒ 

๔๘ ชั่วโมง  

๖ นาง ธาราริน  บุตรแสงดี ๕๗ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒ ๒๐ ชั่วโมง  

๗ นาง พิมพรรณ  เพ็ญศิริ ๕๕ ๓๑ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓,  
ม.๔ 

๔๘ ชั่วโมง  

๘ นาง ไพพรรณ  ขํามะโน ๕๔ ๓๑ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓,  
ม.๖ 

๔๘ ชั่วโมง  

๙ นาง บุญญาภา  อักษรกาญจน ๒๘ - ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๕ ๑ ครั้ง / ๘ 
ชั่วโมง 

เขารับ
ราชการ
เมื่อ ๑ 
ก.พ. ๕๕ 



 

 

๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๔.๑.๒  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  
 

 
          ๔.๑.๓  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  
 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๑ นาย ไพโรจน  พันธุฤทธิ์ ๕๘ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ม.๕,ม.๖ 

๔ ครั้ง/๔๘
ชั่วโมง/ป 

อบรม๔
ครั้ง๖วัน 

๒ นาง กรปภา  โสภาเสถียร ๔๒ ๒๐ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ม.๕ 

๔ ครั้ง/๖๐
ชั่วโมง/ป 

อบรม๔
ครั้ง๗วัน 

๓ นาง จินดา  อยูเปนสุข ๕๗ ๓๓ ครู 
เชี่ยวชาญ 

วท.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร  
ม.๖ 

๕ ครั้ง/๗๐
ชั่วโมง/ป 

อบรม๕
ครั้ง๑๐
วัน 

๔ นาง นราภรณ  สมานทรัพย ๕๖ ๓๕ ครู 
ชํานาญการ 

วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ม.๔ 

๔ ครั้ง/๖๐
ชั่วโมง/ป 

อบรม๔
ครั้ง๖วัน 

๕ นาง มโนรา  เอกตาแสง ๕๘ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ม.๔ 

๕ ครั้ง/๗๒
ชั่วโมง/ป 

อบรม๕
ครั้ง๙วัน 

๖ นาง วัฒนา  จินตนากูล ๕๖ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ม.๑,ม.๒ 

๕ ครั้ง/๖๔
ชั่วโมง/ป 

อบรม๕
ครั้ง๘วัน 

๗ นาง สมหมาย  แปนชีวิต ๕๓ ๒๔ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ม.๒ 

๕ ครั้ง/๗๒
ชั่วโมง/ป 

อบรม๕
ครั้ง๙วัน 

๘ น.ส. สายสมร  สุขะจิระ ๔๗ ๒๓ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ.  
กศ.ม. 

คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 
ม.๑ 

๔ ครั้ง/๔๐
ชั่วโมง/ป 

อบรม๔
ครั้ง๕วัน 

๙ นาย เสกสรร  ลีลานุวัฒนกุล ๕๙ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ม.๕, ม.๖ 

๔ ครั้ง/๔๘
ชั่วโมง/ป 

อบรม๔
ครั้ง๖วัน 

๑๐ น.ส. พรรณิภา  แสนนอก ๒๗ ๙ เดือน ครูผูชวย วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ม.๒,ม.๓ 

๔ ครั้ง/๖๐
ชั่วโมง/ป 

อบรม๔
ครั้ง๗วัน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๑ น.ส. รักซอน  รัตนวิจิตตเวช ๕๘ ๓๕ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. 
ค.ม. 
กศ.ด. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

พัฒนศึกษาศาสตร 

ชีววิทยา ม.๖ ๖ครั้ง/๖๔
ชั่วโมง/ป 

 

๒ นาง ผองพรรณ  เชื่อมทอง ๕๕ ๓๓ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

ค.บ. เคมี เคมีม.๔,ม.๕ ๖ครั้ง/๖๔
ชั่วโมง/ป 

 

๓ นาง ภาณี  ไกรลักษณวราภา ๕๖ ๓๓ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
ค.ม. 

ฟสิกส 
จิตวิทยา 

วิทยาศาสตร 
ม.๓,ฟสิกสม.๔,
ฟสิกสพื้นฐาน 
ม.๖ 

๖ครั้ง/๖๔
ชั่วโมง/ป 

 



 

 

๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

          ๔.๑.๓  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร (ตอ) 
 

 
๔.๑.๔  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๔ น.ส. ลัดดาวัลย  พิชญเลิศชาญ ๕๒ ๒๗ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

วท.บ. 
 
ศ.ม. 

วิทยาศาสตร
ทั่วไป 
เศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตรม.๑ 
ชีววิทยาม.๔ 
เคมีพื้นฐานม.๕ 

๗ ครั้ง/๘๘
ชั่วโมง/ป 

 

๕ น.ส. วัชรินทร  จิวะชาติ ๕๔ ๒๗ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกสม.๔,ม.๖ ๖ครั้ง/๖๔
ชั่วโมง/ป 

 

๖ นาง ศรัณยา  พิพัฒนวัฒนา ๕๑ ๒๘ ครูชํานาญ  
การพิเศษ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร 
ม.๒,ม.๓ 

๖ครั้ง/๖๔
ชั่วโมง/ป 

 

๗ นาย สุขเกษม พุกจรูญ ๕๕ ๓๕ ครูชํานาญ  
การพิเศษ 

กศ.บ. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ชีววิทยาม.๔,ม.
๕ 

๖ครั้ง/๖๔
ชั่วโมง/ป 

 

๘ นาง หัทยา  ทาหอง ๔๔ ๒๐ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

วท.บ. 
 
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร
ทั่วไป 
การสอน
ฟสิกส 

วิทยาศาสตร 
ม.๓ 
ฟสิกส ม.๕,ม.๖ 

๗ครั้ง/๘๖
ชั่วโมง/ป 

 

๙ นาง อรพินทร  ทวีทรัพย ๕๙ ๓๖ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. เคมี วิทยาศาสตร 
ม.๑,เคมีม.๔ 

๔ครั้ง/๔๐
ชั่วโมง/ป 

 

๑๐ นาง อัญชุลี  ศรีพุทธางกูร ๕๒ ๓๐ ครูชํานาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
 
ค.ม. 

วิทยาศาสตร
ทั่วไป 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร 
ม.๑, 
พื้นฐานโลกและ
อวกาศม.๔,ม.๖ 

๖ครั้ง/๖๔
ชั่วโมง/ป 

 

๑๑ นาย ขวัญภพ  ไชยวิภาส ๓๑ ๓ ครู ค.บ. ฟสิกส วิทยาศาสตร 
ม.๑ 
ฟสิกสม.๕ 

๔ครั้ง/๔๐
ชั่วโมง/ป 

 

๑๒ น.ส. ชุติมา  ศรีไกรสิทธิ์ ๓๐ ๔ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร
ทั่วไป-ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร 
ม.๑, ม.๒ 
ชีววิทยา ม.๕ 

๒ ครั้ง / ๕๖ 
ชั่วโมง 

อบรม ๒ 
ครั้ง๗วัน 

๑๓ น.ส. ศิริเพ็ญ  ยังขาว ๓๓ ๖ ครู ศษ.บ. 
กศ.ม. 

เคมี 
การสอน
วิทยาศาสตร 

- ๑ครั้ง/๘
ชั่วโมง/ป 

โอน 
ยายมา  
๒๔ก.พ.
๕๕ 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๑ น.ส. อภิญญา  บุญผดุงชัย ๔๔ ๑๘ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร ม.๕, ม.๖ ๔ ครั้ง/๔๐
ชั่วโมง 

อบรม๔ 
ครั้ง๕วัน 



 

 

๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๔.๑.๔  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตอ) 
 

 
         ๔.๑.๕  กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๒ นาย ชํานาญ  เกิดพิบูลย ๕๖ ๓๔ ครู 
เชี่ยวชาญ 

กศ.บ. ประวัติศาสตร   ม.๔, ม.๖ ๓ ครั้ง / 
๒๔ ชั่วโมง 

 

๓ นาง พิชญา  พันธรักษ ๕๑ ๒๑ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษาฯ 
สิ่งแวดลอม 

ม.๒ ๔ ครั้ง / 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๔ น.ส. ศิริลักษณ  ปนทุพันธ ๕๕ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. สังคมศึกษาฯ ม.๑ ๕ ครั้ง / 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๕ นาง สุมามาลย  กาญจนปทุม ๕๒ ๒๙ ครู 
ชํานาญการ 

ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
ม.๔,ม.๕ 

-  ถึงแกกรรม 

๖ นาง สุพัตรา  ยะลาไสย ๔๕ ๑๗ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. 
ค.ม. 

สังคมศึกษาฯ 
สังคมศึกษา 

ม.๕ ๔ ครั้ง / 
๓๒ ชั่วโมง 

 

๗ นาง อังสนา  พิไสยสามนตเขต ๕๖ ๓๖ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
ศษ.ม 

ภูมิศาสตร 
เทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ 
ม.๓ 

๓ ครั้ง / 
๒๔ ชั่วโมง 

 

๘ นาย ไชยพศ  โลดํารงรัตน ๒๙ ๒ ครู กศ.บ. สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ 
ม.๑,  ม.๖ 

๔ ครั้ง / 
๕๔ ชั่วโมง 

อบรม 
๖ วัน 

๙ น.ส. จารุวรรณ  เทียนทอง ๓๗ ๒ ครูผูชวย ค.บ. สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ 
ม.๓ 

๓ ครั้ง / 
๖๘ ชั่วโมง 

 

๑๐ นาย แมนพงษ  เห็มกอง ๒๘ ๑๐
เดือน 

ครูผูชวย ศน.บ. รัฐศาสตร สังคมศึกษาฯ 
ม.๒,ม.๖ 

๔ ครั้ง / 
๖๔ ชั่วโมง 

 

๑๑ น.ส. พิชญสินี  ณัชชาภัณฑารักษ ๓๐ ๙ เดือน ครูผูชวย ศษ.บ. สังคมศึกษาฯ ม.๑,ม.๓,ม.๔ ๔ ครั้ง / 
๖๖ ชั่วโมง 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๑ นาย พิชัย  สวางชัย ๕๓ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา  
ม.๓ , ม.๔ ,ม.๖ 

๔ ครั้ง / ๒๕ 
ชั่วโมง 

 

๒ นาย โกศล  อิสรานนทกุล ๕๕ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา  
ม.๑ , ม.๒ 
สุขศึกษา ม.๑ 

๔ ครั้ง / ๒๗ 
ชั่วโมง 

 

๓ นาย ดนัย  ถึกไทย ๕๐ ๒๐ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
ศศ.ม. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

พลศึกษา 
 ม.๔ , ม.๖ 
สุขศึกษา ม.๖ 

๔ ครั้ง / ๒๔ 
ชั่วโมง 

 

๔ น.ส. ยุพา  สูตรเชี่ยวชาญ ๕๓ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ 

กษ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
จิตวิทยา
การศึกษา 

สุขศึกษา ม.๕ ๒๐ ชั่วโมง  



 

 

๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

         ๔.๑.๕  กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา (ตอ) 
 

 

         ๔.๑.๖  กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ  
 

        

           ๔.๑.๗  กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

           
 
 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๕ นาย วสันต บุระมิ ๕๔ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.๒ ๔ ครั้ง / 
๒๔ ชั่วโมง 

 

๖ นาย สายธวา  อาบรัมย ๒๖ - ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๔  
สุขศึกษา ม.๒ 

๑ ครั้ง / ๘ 
ชั่วโมง 

เขารับ
ราชการ
เมื่อ ๑ 
ก.พ. ๕๕ 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๑ นาง สุพร  ชาวเพ็ชร ๕๙ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
 

ค.ม. 

ภาษาไทย-
นาฏศิลป 
บริหาร

การศึกษา 

ศิลปะ / ม.๒ ๓ ครั้ง /  
๓๒ ชั่วโมง 

 

๒ นาย กูเกียรติ  ภูมิรัตน ๕๓ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

ปกศ.
สูง 

นาฏศิลป ศิลปะ ๔
(นาฏศิลป) /ม.๕ 

๓ ครั้ง /  
๓๒ ชั่วโมง 

 

๓ นาง นวรัตน  ศรีอักขรกุล ๕๘ ๒๖ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ดุริยางคศาสตร 
ดนตรีไทย 

ศิลปะ๖ (ดนตรี
ไทย) / ม.๓ 

๓ ครั้ง /  
๓๒ ชั่วโมง 

 

๔ นาย เผด็จ นิลนนท ๕๕ ๒๕ ครู 
ชํานาญการ 

ศษ.บ. หัตถกรรม ศิลปะ๖ 
(ทัศนศิลป)/ม.๓ 

๒ ครั้ง /  
๒๔ ชั่วโมง 

 

๕ นาย วิสุทธิ์  บุญแยม ๕๘ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

ศษ.บ. จิตรกรรม ศิลปะ / ม.๔ ๒๐ ชั่วโมง  

๖ น.ส. สุนิสา  รังสิพุฒิกุล ๓๒ ๓ ครู ค.บ. ดนตรี ศิลปะ / ม.๑ , 
ม.๖ 

๕ ครั้ง /  
๓๐ ชั่วโมง 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๑ น.ส. พรรณมณฑ  นิลนฤนาท ๔๙ ๒๖ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สาระเพิ่มเติม
การงานฯ  
/ม.๑,ม.๒,ม.๓ 

๔ ครั้ง / ๗๒ 
ชั่วโมง 

 

๒ นาง กัญญนก  นรรัตตกุล ๕๐ ๒๗ ครู 
ชํานาญการ 

ศศ.บ. การจัดการ สาระเพิ่มเติม 
การงานฯ /ม.๑ 
,ม.๒ ,ม.๓,ม. ๔  

๓ ครั้ง / ๔๘ 
ชั่วโมง 

 



 

 

๑๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
           ๔.๑.๗  กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตอ) 
 

 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๓ นาง ขนบภรณ  แกวคงคา ๔๘ ๒๔ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

บช.บ. 
ศษ.ม. 

บริหารธุรกิจ
บริหาร
การศึกษา 

การงานฯ ม.๑,
ม.๓ 

๓ ครั้ง / ๔๘ 
ชั่วโมง 

 

๔ นาง จิตรจํานงค  จันทรโคตร ๕๗ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. บริหารธุรกิจ สาระเพิ่มเติม /    
ม.๑,ม.๒ 

๒ ครั้ง / ๒๔ 
ชั่วโมง 

 

๕ นาง ทิชาพร  นิลแพทย ๕๕ ๒๗ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ไมดอก 
ไมประดับ 

การงานฯ/ม.๒ , 
ม.๖ 

๓ ครั้ง / ๒๔ 
ชั่วโมง 

 

๖ นาย ธวัฒชัย  เจริญวิเชียรฉาย ๕๖ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ 

คอ.บ. ไฟฟา การงานฯ ม.๖ ๓ ครั้ง / ๔๘ 
ชั่วโมง 

 

๗ น.ส. นิตยา  ฉัตรเมืองปก ๔๒ ๒๐ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. บรรณารักษ สาระเพิ่มเติม ม.
๒-ม.๖ 

๓ ครั้ง / ๒๔ 
ชั่วโมง 

 

๘ นาย ประสิทธิ์ เดนพัฒนพิทักษ ๔๗ ๒๒ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

อุตสาหกรรม
ศิลป 
บริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ ๒      
(งานไม) ม.๑ 

๔ ครั้ง / ๓๖ 
ชั่วโมง 

 

๙ นาย ปราโมทย  กรีโรจนีย ๔๐ ๑๘ ครู 
ชํานาญการ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ การงานอาชีพ /    
ม.๒,ม.๕ 

๓ ครั้ง / ๔๘ 
ชั่วโมง 

 

๑๐ นาง สายสุนีย  ชัยชมพู ๔๙ ๒๖ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. คหกรรม การงาน ฯ  ม.๑,
ม.๔ 

๓ ครั้ง / ๒๔ 
ชั่วโมง 

 

๑๑ นาง พรรณี  อนรัตน ๕๓ ๒๖ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. บรรณารักษศาสตร สาระเพิ่มเติม ม.
๒,ม.๓ 

๕ ครั้ง / ๘๘ 
ชั่วโมง 

 

๑๒ นาง ภัทรภร  ภรแกวจันทร ๔๙ ๒๗ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. บริหาร
การศึกษา 

ธุรกิจ ม.๔,ม.๕, 
ม.๖ 

๓ ครั้ง / ๔๘ 
ชั่วโมง 

 

๑๓ นาง อัจฉรา  ญาณยุทธ ๕๐ ๒๗ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

การงานฯ ม.๓ 
สาระเพิ่มเติมม.๑ 

๔ ครั้ง / ๓๒ 
ชั่วโมง 

 

๑๔ นาย โอฬาร  คําจีน ๓๕ ๑๕ ครู ค.บ. 
 

M.A. 

คอมพิวเตอร
ศึกษา
Knowledge 
Management 

คอมพิวเตอรม.๕ ๒ ครั้ง / ๒๔ 
ชั่วโมง 

 

๑๕ นาง ทับทิมทอง  กอบัวแกว ๔๖ ๒๔ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. 
ค.อ.ม. 

 
ศ.ษ.ด. 

คอมพิวเตอร 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

การงานฯ ม.๔ 
สาระเพิ่ม ม.๕ , 
ม.๖ 

๓ ครั้ง / ๒๔ 
ชั่วโมง 

 



 

 

๑๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
๔.๑.๘  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๑ นาง ดารณี  พลชัย ๕๕ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๔, ม.๕ 

๔ ครั้ง/๔๐ 
ชั่วโมง  

๔ ครั้ง /
๕วัน 

๒ นาง กาญจนา  ศรีทอง ๕๙ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๕, ม.๖ 

๓ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง 

๓ ครั้ง /
๓วัน 

๓ นาง จงกล  เกิดกลา ๖๐ ๓๙ ครู 
ชํานาญการ 

ศษ.บ. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๑, ม.๒ 

๔ ครั้ง/๓๒ 
ชั่วโมง 

๔ ครั้ง /
๔วัน 

๔ นาง จรรยา  ปญญานันท ๕๔ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส 
 ม.๕,ม.๖ 

๓ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง 

 

๕ น.ส. ชนิษฎา  กําแพงทอง ๕๔ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.๓, ม.๔ 

๕ ครั้ง/๔๘ 
ชั่วโมง 

๕ ครั้ง /
๖วัน 

๖ นาง ปนัดดา  อิสรานนทกุล ๕๖ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

อ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส  
ม.๔, ม.๖ 

๕ ครั้ง/๔๘ 
ชั่วโมง 

๔ ครั้ง /
๖วัน 

๗ นาง ปนิตา  สารธิมา ๕๔ ๒๖ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.๔, ม.๕ 

๕ ครั้ง/๔๐ 
ชั่วโมง 

๕ ครั้ง 

๘ นาง ปราณี  เพชรนิรมล ๖๐ ๓๓ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๒ ๓ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง 

๓ ครั้ง /
๓วัน 

๙ น.ส. เยาวลักษณ  สมคะเน ๖๐ ๓๖ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ
นิเทศ              
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ม.๖ ๓ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง 

๓ ครั้ง /
๓วัน 

๑๐ น.ส. ลินดา  รักมหาคุณ ๕๕ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔ ๕ ครั้ง/๔๘ 
ชั่วโมง 

๕ ครั้ง /
๕วัน 

๑๑ นาง วราภรณ  หงสะมัต ๕๓ ๓๑ ครู 
ชํานาญการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑ ๓ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง 

 

๑๒ นาง วัลลภา  ประหารขาศึก ๕๘ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑ ๓ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง 

 

๑๓ น.ส. อัญชลี  โกมลารชุน ๕๕ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔ ๓ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง 

๓ ครั้ง /
๓วัน 

๑๔ นาง อัญชลี  ลีลานุวัฒนกุล ๕๖ ๓๔ ครู 
ชํานาญการ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๖ ๓ ครั้ง/๓๔ 
ชั่วโมง 

๔ ครั้ง /
๔วัน 



 

 

๑๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

          ๔.๑.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (งานแนะแนว) 
 

 
สรุป  จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๘๔  คน   คิดเปนรอยละ  ๙๕.๔๕  จากครูทั้งหมด ๘๘ คน 
 

สรุป  จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๔  คน  คิดเปนรอยละ  ๔.๕๕  จากครูทัง้หมด ๘๘ คน 
 

           ๔.๒  ครูอัตราจาง  ทั้งหมด  ๑๗  คน   โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี ้
          ๔.๒.๑  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย  
 

 
           ๔.๒.๒  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  

 

 
           ๔.๒.๓  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  
 

          

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จํานวนครั้ง / 
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป 

หมายเหต ุ

๑ นาง อาภา  ตังกบดี ๖๐ ๓๕ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

วท.บ. การแนะแนว กิจกรรมแนะแนว 
ม.๒,ม.๕ 

๔ครั้ง/๓๐
ชั่วโมง/ป 

 

๒ นาย วิทยาธร  บุญธรรม ๔๘ ๑๙ ครู 
ชํานาญการ 

กศ.บ. 
 

กศ.ม. 

การศึกษา 
ผูใหญ 
การแนะแนว 

กิจกรรมแนะแนว 
ม.๕,ม.๖ 

๕ครั้ง/๕๘
ชั่วโมง/ป 

 

๓ น.ส. สุมณฑา  เวียงอําพล ๕๕ ๓๒ ครู 
ชํานาญการ 

ป.ม. 
ค.บ. 

ศิลปศึกษา 
คหกรรม 

กิจกรรมแนะแนว 
ม.๑,ม.๔ 

๕ครั้ง/๔๒
ชั่วโมง/ป 

 

๔ นาง ภณิดา  ประภายนต ๕๕ ๓๑ ครู 
ชํานาญการ

พิเศษ 

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

๕ครั้ง/๕๘
ชั่วโมง/ป 

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นาย สุรเดช  ปกปน ๒๗ ๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒, ม.๓ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นาย กิตติศักดิ์  แกงทอง ๓๕ ๖ ค.ม. คณิตศาสตร คณิตศาสตรม.๕,ม.๖ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

๒ นาย อรุณ  ชูสุขอมร ๓๖ ๑ วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหกรรม 

คณิตศาสตรม.๓ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นาง ปราณี  มัตเดช ๖๖ ๔๖ กศ.บ. เคมี เคมี / ม.๖ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม๑
ครั้ง๑วัน 



 

 

๑๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ๔.๒.๔  กลุมสาระการเรยีนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

 
             ๔.๒.๕  กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

 
            ๔.๒.๖  กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ  
 

 
           ๔.๒.๗   กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

ไมมี 
 

            ๔.๒.๘  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  
 

 
 
 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ น.ส. วัชรีพร  หารมนตรี ๒๖ ๑ ป  
๖ เดือน 

กศ.บ. สังคมศึกษาฯ  ม.๑, ม.๒ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ วาที่รอยตรี เอกลักษณ  ยาวิชัย ๒๘ ๕ ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๓  
สุขศึกษา ม.๔ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

๒ นาย อนุชา  ศรีลาลัย ๒๖ ๒ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๑ , 
ม. ๕ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

๓ นาย อนุพงศ  นากรักษา ๒๕ ๑ ป  
๔ เดือน 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๒ 
สุขศึกษา ม.๒ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นาย สุทธิชาติ  บุณยทรรพ ๓๖ ๒ ร.บ. รัฐศาสตร ศิลปะ / ม.๑ , ม.๒ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

๒ นาย สุรศักดิ์  ลอยใหม ๒๕ ๒ ศป.บ. หัตถศาสตร ศิลปะ / ม.๑ เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล อายุ 
(ป) 

ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา / ชั้น จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ น.ส. จิตสุภา  ออนนุม ๒๔ ๑ ป  
๖ เดือน 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.๑,ม.๕ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

๒ น.ส. กําไลทิพย  เสมสงา ๒๔ ๑ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.๕, ม.๖ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 

๓ น.ส. วิยากรณ  ทองพูล ๒๔ ๖ เดือน กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.๓ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

อบรม ๑ 
ครั้ง ๑ วัน 



 

 

๑๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๔.๒.๘  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ตอ) 
ครูตางชาติ 

 
           ๔.๒.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   (งานแนะแนว) 
 

ไมมี 
 

                       ๔.๓  ลูกจาง / ลูกจางประจํา 
 ลูกจางประจํา 

ที่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ 

(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นายธันวา  เพชรล้ํา ๕๕ ๒๗ ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๒ นายนิคม  หลาออน ๔๔ ๑๔ ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๓ นายบัญญัติ  สุทธิพร ๕๐ ๑๖ ชางระบบน้ํา ชั้น ๒ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๔ นางสาวสังวาลย  บรรพตา ๔๘ ๒๖ ชางสี ชั้น ๓ ป. ๗ เงินงบประมาณ  
๕ นายสิริเสวก  ศรีศิริ ๔๘ ๒๓ ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ ม.ศ.๓ เงินงบประมาณ  
๖ นายสุดสาคร  เหลานารายณ ๕๗ ๒๖ ชางระบบน้ํา ชั้น ๒ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๗ นางสุนันท  วันดีวงศ ๕๙ ๒๙ ชางสี ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๘ นายสุวรรณ  ปยากรสกุล ๕๒ ๒๑ ชางไม ชั้น ๓ ม. ๖ เงินงบประมาณ  
๙ นายรุงเรือง  บุษบง ๕๖ ๓๐ ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  

๑๐ นายวันชัย  เกิดโภคา ๖๐ ๑๗ ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ ม.ศ.๓ เงินงบประมาณ  
๑๑ นายถาวร  คลายพันธ ๕๐ ๑๘ ชางปูน ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๑๒ นายบุญสม  ศรีไพล ๕๖ ๓๐ ชางไม ชั้น ๓ ป. ๔ เงินงบประมาณ  
๑๓ นายประทัย  สีหมาน ๕๔ ๑๕ ชางสี (๑) ป. ๔ เงินงบประมาณ  

 

ลูกจางชั่วคราว 

ที่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ 

(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ นายทองพูน  พลอยกัณหา ๕๔ ๒๑ พนักงานอัดสําเนา
เอกสาร 

บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  

๒ นางสาวปนอนงค  อินทนา ๓๘ ๑๖ เจาหนาที่งาน
อนามัย 

บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล Age 
 

Teaching 
Experience 

Degree Major Subject Teaching 
Subject / Class 

จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๑ Mr. Paul  Nixon ๓๒ ๔ BA 
Media 

Media Studies ภาษาอังกฤษ  
ม. ๑ - ๖ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

 

๒ Mr. Alexander  Charles 
Phillip 

๒๙ ๒ NVQ๔ HOSPITIALITY ภาษาอังกฤษ 
 ม. ๒ - ๕ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

 

๓ Mr. Damien  Devichi ๓๖ ๕ V.D. International 
trade business 

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

เงินรายได
สถานศึกษา 

 

๔ Ms. Lynn  Hughes ๕๕ ๕ NVQ 
BAKELOR 

Financial ภาษาอังกฤษ 
ม. ๒, ม. ๓ 

เงินรายได
สถานศึกษา 

 



 

 

๑๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
ลูกจางชั่วคราว (ตอ) 

 

ที่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ 

(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน หมายเหต ุ

๓ นางสาววิไลพร  ชมเชย ๒๕ ๖ พนักงานธุรการ บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  
๔ นางธันยพร  ใบทองสุข ๔๖ ๓ พนักงานธุรการ ปวส. เงินรายไดสถานศึกษา  
๕ นางสาวน้ําทิพย  พรพัฒนานิคม ๒๘ ๕ พนักงานปฏิบัติ

หนาที่ในหองสมุด 
พธ.ม. เงินรายไดสถานศึกษา  

๖ นางสาวศรัณชณา  จินตนากูล ๒๘ ๔ พนักงานนโยบาย
และแผนงาน 

บธ.บ. 
M.B.A. 

เงินรายไดสถานศึกษา  

๗ นางนุชเนตร  สีชมภู ๔๒ ๔ พนักงานบัญชี ปวส. เงินรายไดสถานศึกษา  
๘ นางวันดี  จันทรละมูล ๖๐ ๑๑ แมบาน ม.๓ เงินรายไดสถานศึกษา  
๙ นางสุวรรณี  คลายพันธ ๓๗ ๑๓ แมบาน ม.๓ เงินรายไดสถานศึกษา  

๑๐ นางสาวกนกวรรณ  บุณณญาณ ๒๑ ๕ เจาหนาที่งานวัดผล
และประเมิลผล 

ม.๖ เงินรายไดสถานศึกษา  

๑๑ นางวนิดา  ลูกอินทร ๖๓ ๓ แมบาน ม.๓ เงินรายไดสถานศึกษา  
๑๒ นางปภาภรณ  คนึงเพียร ๓๖ ๔ เจาหนาที่การเงิน บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  
๑๓ นางสาวอังครัตน  สีทองสุข ๒๓ ๓ ป  

๔ เดือน 
พนักงานธุรการ บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  

๑๔ นางสาวปุณณภา  นิลสระคู ๒๔ ๑ เดือน พนักงานธุรการ บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  
๑๕ นางสิริพร  จิวาลักษณ ๔๗ ยังไมถึง

เดือน 
เจาหนาที่งาน
อนามัย 

บธ.บ. เงินรายไดสถานศึกษา  

๑๖ นางสาวพิมพา  อังศุวัฒนากุล ๕๑ ยังไมถึง
เดือน 

พนักงาน
ประชาสัมพันธ 

ปวช. เงินรายไดสถานศึกษา  

๑๗ นางสาวธิติยา  ลักขณา ๓๓ ๘ ครูคอมพิวเตอร วท.บ. เงินงบประมาณ  
๑๘ นางสาวรัตติวรรณ  มาสวนิช ๓๘ ๓ เจาหนาที่ธุรการ บธ.บ. เงินงบประมาณ  
๑๙ นางสาวเกษณี  ราชแข็ง ๒๖ ๙ เดือน เจาหนาที่ธุรการ บธ.บ. เงินงบประมาณ  
๒๐ นางสาววราศา  แยมเจริญ ๒๖ ๘ เดือน ครูพี่เลี้ยงนักเรียน

เรียนรวม 
กศ.บ. เงินงบประมาณ  

 
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) 
 
 

 



 

 

๑๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

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

หมายเหต ุ โรงอาหาร,  หอประชุม,  อาคารพลศึกษา,  โรงฝกงาน,  ฯลฯ  จะอยูภายในอาคารเรียน 
พื้นที่ 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 

อาคารที่  ๒  ประกอบดวย  หอประชุม  หองศูนยศิลปะ หองนาฏศิลป  หองพยาบาล   
หองศูนยภาษา ฝรั่งเศส   หองศูนยภาษาอังกฤษ  หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร  มุมบริการอินเทอรเน็ต
สําหรับนักเรียน  หองเรียน หองพักคร ู

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

อาคารที่  ๔ ประกอบดวย  โรงยมิ   โรงฝกงาน  หองศูนยพลานามัย  หองคหกรรม  หองงานประดิษฐ  
       หองศูนยเรียนรวม  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองเรียน  หองพักคร ู
อาคารที่  ๕ ประกอบดวย  โรงอาหาร  หองดนตรสีากล หองดนตรีไทย  หองอาหารคร ู หองเรียน หองพกัครู    
        เวรชาย  หอง Resource Center 

   ระบบไฟฟา  มีไฟฟาใชครบทกุอาคาร ทุกหอง แหลงไฟฟา  การไฟฟานครหลวง 
แหลงน้ําในโรงเรียน  การประปานครหลวง 

 
 ๖. ขอมลูงบประมาณ 
         งบประมาณ (รบั-จาย) 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๕๑,๕๒๐,๘๑๐.๐๐ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๕๒,๙๘๑,๒๘๕.๖๗ 
เงินนอกงบประมาณ ๑๒,๖๙๓,๖๔๑.๖๔ งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ๙,๗๙๗,๙๔๕.๐๐ 
เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ - งบอื่น ๆ (ระบ)ุ - 

รวมรายรับ ๖๔,๒๑๔,๔๕๑.๖๔ รวมรายจาย ๖๒,๗๗๙,๒๓๐.๖๗ 
 
    สรุป  งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง   คิดเปนรอยละ ๘๔.๓๙ ของรายรบั 
        สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเปนรอยละ ๑๕.๖๑ ของรายรบั 

 



 

 

๑๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

      ๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
       ๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเปนหนวยงานราชการ สถานศึกษา   
หางราน และบริษัท  มีประชากรประมาณ ๓๗,๖๐๑ คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก 

- สถานที่ราชการ  เชน พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ราชตฤณมัยสมาคม ทําเนียบ
รัฐบาล สํานักงานก.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 สวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ เทศนมหาชาติ แหเทียน
เขาพรรษา การเวียนเทียนวันสําคัญทางศาสนา  เปนตน 
            ๗.๒  ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ   
รับจาง  รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว  คาขาย  ทนายความ  พนักงานบริษัท  วิศวกร  และแมบาน 
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอ
ครอบครัวตอป  ๒๕๔,๐๗๒.๙๒ บาทตอป จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คนตอครอบครัว 
        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 และตั้งอยูใกลกับทําเนียบรัฐบาลซึ่งมักมีการชุมนุมของกลุมบุคคลอยูเสมอ จึง
มีเสียงรบกวนเขามาในโรงเรียน เกิดมลภาวะทางเสียงรบกวนการเรียนการสอน หรือการทํา
กิจกรรมของบุคลากรภายในโรงเรียน  
 
 



 

 

๑๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

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

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
เพ่ิมเติม 
(เลือก) 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๑  ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๓.๘๐ ๖.๙๑ ๖.๙๑ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๒ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๗.๒๕ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๑๒.๐๗ ๘.๒๖ ๑๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๓ ๑๓.๘๐ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๓.๘๐ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๑๑.๕๐ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๔.๙๔ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๘.๐๕ ๑๐.๙๒ ๙.๗๗ ๑๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
 

  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๑๖๐ ชั่วโมง 
 

ชวงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) กลุมเนนภาษาจีน 
 

 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
รวม  ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สุขศกึษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประเทศ 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 
(เลือก) 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๑  ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๓.๘๐ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๑๐.๓๔ ๒๐.๗๐ - ๑๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๒ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๗.๒๔ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๒๐.๗๐ - ๑๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๓ ๑๓.๗๙ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๓.๗๙ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๒๐.๗๐ - ๑๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๑๑.๕๐ ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๔.๙๔ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๘.๐๕ ๒๐.๖๙ - ๑๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
 

  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๑๖๐ ชั่วโมง 
 
 
 

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
เพ่ิมเติม 
(เลือก) 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๔  ๘.๐๖ ๑๙.๓๕ ๓๒.๒๖ ๙.๖๘ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๔.๘๓ ๙.๖๘ - ๙.๖๘ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๕ ๖.๖๘ ๒๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๐.๐๐ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๑๐.๐๐ - ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๖ ๖.๖๗ ๒๐.๐๐ ๓๖.๖๗ ๘.๓๓ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๑.๖๗ ๑๐.๐๐ - ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๗.๑๔ ๑๙.๗๘ ๓๔.๐๖ ๙.๓๔ ๓.๓๐ ๓.๓๐ ๓.๓๐ ๙.๘๙ - ๙.๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เทากับ ๑,๒๔๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ เทากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เทากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 



 

 

๑๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

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
เพ่ิมเติม 
(เลือก) 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๔  ๘.๒๐ ๑๙.๖๗ ๘.๒๐ ๙.๘๔ ๓.๒๘ ๓.๒๘ ๘.๒๐ ๒๒.๙๔ ๖.๕๕ ๙.๘๔ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๕ ๙.๘๔ ๑๙.๖๗ ๔.๙๑ ๙.๘๔ ๓.๒๘ ๓.๒๘ ๓.๒๘ ๒๒.๙๕ ๑๓.๑๑ ๙.๘๔ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๖ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๖.๖๗ ๘.๓๓ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๑.๖๗ ๒๓.๓๔ ๑๓.๓๓ ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๙.๓๔ ๑๙.๗๘ ๖.๕๙ ๙.๓๔ ๓.๓๐ ๓.๓๐ ๔.๓๙ ๒๓.๐๘ ๑๐.๙๙ ๙.๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เทากับ ๑,๒๒๐ 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
เพ่ิมเติม 
(เลือก) 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๔  ๗.๙๔ ๖.๓๕ ๗.๙๔ ๙.๕๒ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๗.๙๔ ๓๘.๑๐ ๖.๓๕ ๙.๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๕ ๑๐.๑๗ ๖.๗๘ ๕.๐๘ ๑๐.๑๗ ๓.๓๙ ๓.๓๙ ๓.๓๙ ๔๐.๖๘ ๖.๗๘ ๑๐.๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๖ ๑๐.๐๐ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๘.๓๓ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๑.๖๗ ๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๙.๓๔ ๖.๕๙ ๖.๕๙ ๙.๓๔ ๓.๓๐ ๓.๓๐ ๔.๔๐ ๓๙.๕๖ ๗.๖๙ ๙.๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เทากับ ๑,๒๖๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ เทากับ ๑,๑๘๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เทากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 
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
เพ่ิมเติม 
(เลือก) 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผูเรียน 

ม. ๔  ๗.๙๔ ๖.๓๕ ๗.๙๔ ๙.๕๒ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๗.๙๔ ๓๘.๑๐ ๖.๓๕ ๙.๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๕ ๑๐.๑๗ ๖.๗๘ ๕.๐๘ ๑๐.๑๗ ๓.๓๙ ๓.๓๙ ๓.๓๙ ๔๐.๖๘ ๖.๗๘ ๑๐.๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ม. ๖ ๑๐.๐๐ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๘.๓๓ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๑.๖๗ ๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๙.๓๔ ๖.๕๙ ๖.๕๙ ๙.๓๔ ๓.๓๐ ๓.๓๐ ๔.๔๐ ๓๙.๕๖ ๗.๖๙ ๙.๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนทั้งป 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เทากับ ๑,๒๖๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ เทากับ ๑,๑๘๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เทากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 



 

 

๒๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 
    ๙.๑  หองสมุดมีขนาด ๔๑๓.๐๒  ตาราเมตร จํานวนหนงัสือในหองสมุด  ๔๑,๒๐๐  เลม  

            การสืบคนหนังสือและการยมื-คืน ใชระบบ ฐานขอมูล (รหสัแทง หรือ บารโคด) 
                      จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๑,๔๐๐  คนตอวัน      

คิดเปนรอยละ  ๕๗.๔๗  ของนักเรียนทัง้หมด 
      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  ๓๐๘  เครื่อง 
                               ๙.๓.๑  ใชเพื่อการเรียนการสอน  ๑๖๘  เครื่อง 
                                ๙.๓.๒  ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  ๗๒  เครื่อง 
                                          จํานวนนักเรียนทีส่ืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาทีร่ายงาน 

เฉลี่ย ๒,๑๙๕ คนตอวัน  คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด 
            ๙.๓.๓  ใชเพื่อการบริหารจัดการ  ๖๘  เครื่อง 

       ๙.๔  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  
 

ชื่อแหลงเรียนรู 
สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

๑. หองสมุดโรงเรียน ๑,๔๐๐ 
๒. หองศูนยคณิตศาสตร (หอง๓๐๘) ๑,๒๐๐ 
๓. หองศูนยคณิตศาสตร (หอง๔๑๘) ๑,๒๘๐ 
๔. หองศูนยเรียนรวม ๓ ๑,๑๖๐ 
๕. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๑) ๑,๐๘๐ 
๖. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๒) ๑,๑๒๐ 
๗. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๓) ๑,๑๒๐ 
๘. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๔) ๘๔๐ 
๙. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๕) ๑,๑๖๐ 

๑๐. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๖) ๑,๑๖๐ 
๑๑. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๗) ๑,๓๒๐ 
๑๒. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๘) ๑,๐๐๐ 
๑๓. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ว ๙) ๑,๔๐๐ 
๑๔. หองศูนยพฒันาคุณภาพวิชาภาษาไทย ๑,๕๖๐ 
๑๕. หองสื่อผสมมัลตมิีเดีย ๑,๕๒๐ 
๑๖. หองจริยธรรม ๘๘๐ 
๑๗. หองศูนยสังคมศึกษา ๒๘๐ 
๑๘. หองศูนยภาษาฝรัง่เศส ๑,๒๘๐ 
๑๙. หองศูนยพฒันาภาษา ๑,๖๐๐ 
๒๐. หองศูนยภาษาอังกฤษ ๑,๔๐๐ 



 

 

๒๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

       ๙.๔  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (ตอ)  
 

ชื่อแหลงเรียนรู 
สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

๒๑. หองปฏิบัติการทางภาษาดวยสื่อผสม (หอง MLL) ๑,๒๘๐ 
๒๒. หองศูนยเรียนรวม ๑ ๑,๕๒๐ 
๒๓. หองศูนยเรียนรวม ๒ ๑,๕๖๐ 
๒๔. หองคอมพิวเตอร ๑ ๑,๒๔๐ 
๒๕. หองคอมพิวเตอร ๒ ๗๒๐ 
๒๖. หองงานประดิษฐ ๖๘๐ 
๒๗. หองสื่อผสม ช้ัน ๔ (๔๑๖) ๘๐๐ 
๒๘. หองงานเกษตร ๖๐๐ 
๒๙. หองฝกงาน ๑ (ใตโรงยิม) ๑๒๐ 
๓๐. หองคหกรรม ๑ ๒๘๐ 
๓๑. หองคหกรรม ๒ ๑๒๐ 
๓๒. หองฝกงาน ๒ (๑๑๓) ๒๘๐ 
๓๓. หอง Resource center ๔๐ 
๓๔. หองศูนยสุขศึกษา (หอง ๓๒๕) ๑,๑๒๐ 
๓๕. หองศูนยสุขศึกษา(หองศูนยเรียนรวม ๔) ๑,๒๐๐ 
๓๖. หองศลิปะ ๑ ๘๐๐ 
๓๗. หองศลิปะ ๒ ๖๘๐ 
๓๘. หองศลิปะ ๓ ๙๖๐ 
๓๙. หองศลิปะ ๔ ๔๐๐ 
๔๐. หองดนตรีไทย ๖๐๐ 
๔๑. หองดนตรีสากล ๑,๐๔๐ 
๔๒. หองนาฏศิลป ๖๐๐ 
๔๓. หองแนะแนว ๒๘๐ 
๔๔. มุมบริการอินเทอรเน็ตสําหรบันักเรียน ๓,๖๐๐ (ตอเครือ่ง) 

 

       ๙.๕  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

๑. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จ. กรงุเทพมหานคร ๑ 
๒. พิพิธภัณฑสยาม จ. กรงุเทพมหานคร ๑ 
๓. สวนสัตวดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร ๑ 
๔. โรงโองรัตนโกสินทร จ. ราชบุร ี ๑ 
๕. ถ้ําเขาบิน จ. ราชบรุ ี ๑ 
๖. ถ้ําจอมพล จ. ราชบรุ ี ๑ 

   



 

 

๒๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

            ๙.๕  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน (ตอ) 
 

ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจาํนวนครั้ง/ป 

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. สนามหลวง ๑ 

 
 

                            ๙.๖  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาเชิญมาใหความรู 
แกครู นักเรียน ในปการศึกษาทีร่ายงาน 

               ๙.๖.๑ ครูบัวสาย  ดวนสิงหกิจ  ใหความรูเรื่อง  ละครชาตรี  สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๓๘ ครั้ง/ป 
         ๙.๖.๒ นางณัญธฬัศกมล   เกิดมีทรัพย  และคณะ  ใหความรูเรื่อง  ปองกันการติด
เชื้อเอชไอวีและโรคเอดสในเยาวชน  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนีจ้ํานวน ๑ ครั้ง/ป 
            ๙.๖.๓ พระครูใบฎีกาวัชรินทร  โชติเวที  ใหความรูเรือ่ง                             
สอนพระพุทธศาสนา  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๔๐ ครั้ง/ป 
    ๙.๖.๔ พระครูสงัฆรักษปรีชา   ฐิตญาโณ  ใหความรูเรื่อง                          
สอนพระพุทธศาสนา  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๔๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๕ พระครูปลัดประพันธ  ใหความรูเรื่อง  สอนพระพทุธศาสนา  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๔๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๖ พระณัฐพงษ  วชิรคุคเมธี  ใหความรูเรื่อง  สอนพระพุทธศาสนา  สถิติการ
ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๔๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๗ ดร. สุดจิตต   ดุริยประณีต  ใหความรูเรื่อง  (ศิลปนแหงชาติ)  ขับรองเพลง
ไทยเดิม  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๕ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๘ ครูสรุางค   ดุริยพันธุ  ใหความรูเรื่อง  ขับรองเพลงไทยเดิมสถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๙ ครูดุษฎี   มีปอม  ใหความรูเรื่อง  ดนตรีไทย(ปพาทย)  สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๑๐ ครูถาวร   ศรีผอง  ใหความรูเรื่อง  ดนตรีไทย(ปพาทย)  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๑๑ ครูสทุธภพ   ศรีอักขรกุล  ใหความรูเรื่อง  ดนตรีไทย(ปพาทย - 
เครื่องสาย)  ตลอดปการศึกษา 
 



 

 

๒๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ๙.๖.๑๒ นายชนะชาติ   พงษเกต ุ ใหความรูเรือ่ง  เพลงพื้นบาน  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๑๓ นางมัณฑนา   อยูยั่งยืน  ใหความรูเรือ่ง  ขับรองเพลงไทยเดิม สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๑๔ นาวาตรีบุญสง  เหมือนแยม  ใหความรูเรื่อง วงอังกะลุง  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 ๙.๖.๑๕ นายชัยทัต  โสพระขรรค  ใหความรูเรื่อง  การขบัรอง  สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป 
 

  ๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 
                            ๑๐.๑ ผลงานดีเดน 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
 ครู/ผูบริหาร   

๑. นายบุญธรรม  พิมพาภรณ หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๒. นางกุณฑีรา  บุญเลี้ยง หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๓. นางไพพรรณ  ขํามะโน หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๔. นางจันทรเพญ็  มณีนาค หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๕. นายโกศล  อิสรานนทกลุ หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๖. นายดนัย  ถึกไทย หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๗. นายวสันต  บุระม ิ หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๘. นางวลีรัตน  บําเพญ็เกียรติกลุ หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๙. นาอภิชาต  ผลภาค หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 

๑๐. นางอัญชลี  อยูพรหม หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๑๑. นางชมชนก  ทรงมิตร หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๑๒. นางขนบภรณ  แกวคงคา หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๑๓. นางดารณี  พลชัย หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๑๔. นายประสิทธิ์  เดนพัฒนพทิักษ หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๑๕. นายสุขเกษม  พุกเจรญิ หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๑๖. นางอาภา  ตังกบดี หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๑๗. นางภณิดา  ประภายนต หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๑๘. นายพิชัย  สวางชัย หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๑๙. นางสาวยุพา  สูตรเชี่ยวชาญ หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔ คุรุสภา 
๒๐. นางขนบภรณ  แกวคงคา เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. เขต ๑ 

กรุงเทพมหานคร 
๒๑. นางสายสุนยี  ชัยชมภู เลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ สพม. เขต ๑ 

กรุงเทพมหานคร 
 
  
 
 



 

 

๒๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 ครู/ผูบริหาร (ตอ)   
๒๒. นายขวัญภพ  ไชยวิภาส “สมาชิกตนแบบ” เครือขายโทรทัศนคร ู โทรทัศนครู สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
 นักเรียน   

๑. วงโยธวาทิตโรงเรียน 
ราชวินิต มัธยม 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ Gold With 
Honors จากการแขงขัน ๒๑st 
International Art Festival Band 
Competition ๒๐๑๑  

ประเทศมาเลเซีย 

๒. ด.ญ.ศศิธร ทองสิมา ไดรับรางวัลที่ ๑ โครงการจัดรายการวิทย ุ กองทัพไทย 
๓. ด.ญ.จันทมาศ เดนพัฒนพิทักษ ไดรับรางวัลที่ ๑ โครงการประกวด

เรียงความ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๑๙๑ หนวยทหารพัฒนา 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

๔. น.ส.อัฐภิญญา สัมฤทธิ์อราม ไดรับรางวัลที่ ๒ โครงการ ประกวด
เรียงความ 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๑๙๑ หนวยทหารพัฒนา 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

๕. นายชัยวัฒน  วิชัยขัทคะ ไดรับรางวัลที่ ๒ โครงการจัดรายการวิทย ุ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๑๙๑ หนวยทหารพัฒนา 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

๖. ด.ญ. เพ็ญพิชชารัตน ศรีสําอาง ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
โปสเตอรความปลอดภัยในการทํางาน 
ระดับชั้นม. ๑-๓  

สํานักความปลอดภัย
แรงงาน 

๗. ด.ญ.สกุาญจนา ทิพยสุวรรณ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และ
รางวัลดเีดน  การประกวดแขงขัน
ภาพถายระดับนักเรียน ของแผนโคลัมโบ
กลุมอายุ ๑๓-๑๗ ป เพื่อเปนตงัแทน ปะ
เทศไทยสงเขารวม ประกวดกับสมาชิก 
โคลัมโบอีก ๒๕ ประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๘. นางสาวสริีธร ใจสําราญ ไดรับรางวัลคะแนนสงูสุด อันดับชมเชย  
เขตกรุงเทพฯการตอบปญหาเศรษฐกจิ
การเงินกับ ธปท. ประจําป ๒๕๕๔ 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

๙. นายวรรณพงษ เชวงเกียรติกลุ
นายอวัช ศตวาณิชพงศ 
นายนัทธพนธ วงศวรปญญา 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร (งานวันมหิดลวิชาการ ๕๔) 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๑๐. นายพงศธร เหาะเจริญสุข 
นายนัทธพนธ วงศวรปญญา 
นายอวัช ศตวาณิชพงศ 
นายวรรณพงษ เชวงเกียรติกลุ 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 

 

๒๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                            ๑๐.๑ ผลงานดีเดน (ตอ) 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
 นักเรียน (ตอ)   

๑๑. น.ส.ชยานิศ   เพชรวรรณ นักเรียนแลกเปลี่ยน YFU 
เดินทางไปประเทศลัทเวีย 
ทุนฟรเีต็มจํานวน ๑ ป จาก 
YFU Thailand 

YFU Thailand 
(คัดเลือกโดย สพท. กทม. 
เขต ๑ และ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๒. น.ส.ธัญภา ภูกองไชย 
น.ส.จันทรกานต พลับแดง 
นายนพนนท อัศววาทิน 
นายจักรพนัธ มากคุณ 
นายชานนท สําเภาทอง 
นายเผด็จ นิลนนท (ครผููดูแล) 

Thai - U.S. Creative Partnership for 
the Future 

U.S. Embassy Bangkok 

๑๓. ด.ญ.เพญ็พัชชารัตน  ศรีสําอาง   ชนะเลิศการแขงขันประกวดวาดภาพบน 
ตัววาว  ในงานมหกรรมวาวไทย  กีฬา
ไทย  ตานภัยยาเสพติด  ครั้งที่ ๑๓ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ 

๑๔. วงโยธวาทิตโรงเรียน 
ราชวินิต มัธยม 

แขงขันวงดนตรีประเภทนั่งบรรเลง ณ 
ประเทศสงิคโปร ไดรับรางวัลชนะเลิศ  

ณ ประเทศสิงคโปร 

๑๕. ด.ช.ธนัญชัย ศักดิ์เกียรติกําธร ไดรับรางวัลที่ ๓ การประกวดการเขียน
จดหมายฯประเภท เยาวชนระหวาง
ประเทศ ประจําป ๒๕๕๓ 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

๑๖. วงโยธวาทิตโรงเรียน 
ราชวินิต มัธยม 

ไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากไดรบั
รางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันวงโยธวาทิตนักเรียน 
นักศึกษา 
ประจําป ๒๕๕๓ 

กรมพลศึกษา 

๑๗. นายวรรณพงษ เชวงเกียรติกลุ 
นายธีรเชษฐ   วัชรานาถ 
นายโมไนย   กาญจนสินิทธิ ์
นายชัชกฤษฏ์ิ   อมรชีวิน 

ไดรับคัดเลือกเขาโครงการสงเสริม
โอลิมปก 
วิชาการสาขาฟสิกส(๒คน) 
ชีววิทยา(๑คน)  เคมี(๑คน) 

มูลนิธิสงเสรมิโอลิมปก 
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

       ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)  ผลสําเร็จตามตัวบงชี้

(จํานวน/รอยละ) 
๑. สงเสริมใหนกัเรียนเปน

คนดีแหงพระบารมี   
ปกเกลา 

๑. เพื่อสราง
เสริมระเบียบ
วินัยใหเกิด
ขึ้นกับนักเรียน
และสงัคม 
๒. เพื่อสงเสรมิ
คุณธรรม
จริยธรรม รูผิด
ชอบ ชั่วดี มี
ความภาคภูมิใจ 
และอนุรกัษ
ความเปนไทย 
อยางยั่งยืน 
๓. เพื่อสงเสริม
ความรับผิดชอบ
ในหนาที่  รู จั ก
สิทธิผูอื่นและยึด
มั่ น ใน ร ะบ อบ
ประชาธิปไตย 
อันมี 
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
๔. เพื่อสงเสริม
ทั ก ษ ะ ก า ร
ป ฏิ เ ส ธ 
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพ
ติ ด  อ บ า ย มุ ข 
การละเมิดทาง
เพศและภัยทาง 
สังคม 

จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
๑) สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒) ประกวดมารยาท 
๓) ธรรมสองทางชีวิต 
๔) ประทีปธรรมราชวินิต มัธยมเทิดไท

องคราชัน 
๕) สํานึกพลเมอืงด ี
๖) ธรรมศึกษา 
๗) การมีวินัยในตนเอง 
๘) ทําตามกฎลดทิฐ ิ
๙) สวดมนต นั่งสมาธิ ทําบญุตักบาตร 

ทําบุญโรงเรียน เวียนเทียนในวัน
สําคัญทางศาสนา หลอเทียนและ
แหเทียนพรรษา และแสดงตนเปน
พุทธมามะกะ นักเรียนชั้น ม.๑ 

๑๐) ประกวดพานไหวคร ู
๑๑) อบรมและสอบนักธรรมศึกษาของ

นักเรียนช้ัน ม.๑ 
๑๒) คายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๑๓) ประกวดสวดมนตหมูทํานอง

สรภัญญะ 
๑๔) ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
๑๕) นิทรรศการวันสําคัญทางศาสนา 
๑๖) กิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ
๑๗) การถวายสังฆทาน 
๑๘) สัปดาหวันพอและวันแมแหงชาติ 
๑๙) การบรูณาการปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 
๒๐) ออมไมมีอด จดไมมีจน 
๒๑) อนุรักษทรัพยากรอยางรูคุณคา 
๒๒) สนับสนุนงานพระราชทานเลี้ยง 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๔๓๖ คน เปนคนดี
แหงพระบารมปีกเกลา 
รอยละ ๙๘ 

   
 
 
 



 

 

๒๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)  ผลสําเร็จตามตัวบงชี้

(จํานวน/รอยละ) 
๒. ยกระดับผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของ
นักเรียน 

๑. เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
๒. เพื่อซอม
เสริมใหกับ
นักเรียนที่มี
ปญหาเรือ่งการ
อาน การเขียน
ภาษาไทยใน
ระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนตน 
๓. เพื่อซอม
เสริมใหกับ
นักเรียนที่มี
ปญหาดานการ
คิดคํานวณวิชา
คณิตศาสตรใน
ระดับ 
มัธยมศึกษา
ตอนตน 
๔. เพื่อยกระดับ
ผลการสอบวัด
โอเนต ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 
๓ และ
มัธยมศึกษาปที่ 
๖ 
๕. เพื่อพฒันา
ทักษะในดาน
เทคนิคการสอน
ใหกับครผููสอน
ทุกรายวิชา 

จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
๑) สอนเสรมิ และติว O-Net (ม.๓, ๖) 
๒) การอานการเขียน(บานภาษา) 
๓) การฝกทําแบบทดสอบจากคลงั

ขอสอบของศูนยพัฒนากลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย 

๔) อบรมปฏิบัติการ “เรียนรู
ภาษาไทยดวยสายใยครอบครัว” 

๕) วิทยากรทบทวนและสรปุเนือ้หา
ภาษาฝรั่งเศส 

๖) วิทยากรใหความรูเกี่ยวกบั
สาขาวิชาและอาชีพที่ใชภาษา
ฝรัง่เศส 

๗) สัปดาหวิทยาศสตร 

นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทีผ่านเกณฑสงูขึ้น 
(เกณฑของโรงเรียน  
ราชวินิต มัธยม        
รอยละ ๕๐) 

 



 

 

๒๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ) ผลสําเร็จตามตัวบงชี้
(จํานวน/รอยละ) 

๓. สงเสริมสุนทรียภาพ
ดานศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป 

๑. เพื่อให
นักเรียนมี
สุนทรียภาพ
ดานศิลปะ  
ดนตรีและ
นาฏศิลป 

จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
๑) เชิญวิทยากรทองถิ่น (ชุมชน

นางเลิง้) รวมจัดการเรียน          
การสอนสาระเพิ่มวิชาการแสดง
ละครชาตร ี

๒) สนับสนุนวันสําคัญสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  ผูมี
พระคุณและหนวยงานตาง ๆ  
ภายนอก 

๓) สงเสริมความสามารถเฉพาะบุคคล
ดานสุนทรียศลิป ไดแก วาดภาพ 
ดนตรีไทย นาฏศิลปและการละคร 
วงโยธวาทิต รวมทั้งพัฒนานกัเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษดาน
ทัศนศิลป 

๔) นักเรียนช้ัน ม.๒ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ศึกษานอกสถานที่  ชมการแสดง
สยามนฤมิต และเทศกาลละคร
กรุงเทพฯ ถนนพระอาทิตย 
นักเรียนดนตรีไทยศึกษาแหลง
เรียนรู 

๕) พิธีไหวครู – ครอบโขนละคร และ
พิธีไหวครูดนตรีไทย 

๖) ประกวดดนตรีไทยภายในโรงเรียน
วิชาพื้นฐานและวิชาสาระเพิม่ 

๗) สงเสริมการประกวดดนตรสีากล
และดนตรีไทย กบัหนวยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

๘) จัดแสดงผลงานและการแสดง
นักเรียน การแสดงละครชาตรี  
การบรรเลงดนตรีไทยยามเชา 

๙) ฝกซอมวงโยธวาทิต และดนตรีไทย
ตลอดภาคเรียน 

๑๐) พัฒนาวงโยธวาทิตใหครบวงจร  
๑๑) จัดตั้งชุมนุม ชมรม ศิลปะ ดนตรี 

และนาฏศิลป 

นักเรียนทุกคน จํานวน 
๒,๔๓๖ คน มี
สุนทรียภาพดานศลิปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป 
รอยละ ๙๕ 

 



 

 

๒๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ) ผลสําเร็จตามตัวบงชี้
(จํานวน/รอยละ) 

๔. เสริมสรางสุขภาพ 
พลานามัย 

๑. เพื่อให
นักเรียน และ
บุคลากรทุกฝาย
ไดรับการดูแล
ดานสุขภาพ
อนามัย 
๒. เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับ
การปองกันโรค
แกนักเรียน 
บุคลากรทุกฝาย
และบุคคลใน
ชุมชน 
๓. เพื่อให
นักเรียนมี
ความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับ
โทษของสิง่เสพ
ติด และสิ่งมอม
เมาไมเสพ  สิ่ง
เสพติด และ
ปลอดจากสิ่ง
มอมเมา 
๔.  เพื่อให
นักเรียนมีทักษะ
การออกกําลงั
กาย และ
ลักษณะนิสัย
ดานกีฬา 

จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
๑) การแขงขันกีฬาภายนอกของ

กรุงเทพมหานคร และ สํานัก
พัฒนากีฬา กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

๒) การแขงขันกีฬาภายในระหวาง
หองเรียน เช่ือมความสัมพันธครู 
(ราชวินิต สัมพันธ) และระหวาง
คณะสี 

๓) เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รักษสุขภาพ 
ทดสอบสมรรถภาพ แอรโรบิก  

๔) จัดนิทรรศการใหความรู ปาย
รณรงค แผนพบั เสียงตามสาย 

๕) ตอตานสิ่งเสพติด และรณรงค
ตอตานเอดส 

๖) ปรับปรงุคุณภาพชีวิต 
๗) บริการดานสุขภาพอนามัยแก

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและ
บุคคลในชุมชน 

๘) บริการตรวจรักษาโดยแพทยและ
ทันแพทย 

๙) บริการดานสุขาภิบาล 
๑๐) รับบรจิาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระ

ราชกุศล 
๑๑) รณรงคปองกันเอดส และ

โรคติดตอทางเพศสมัพันธ 

นักเรียนทุกคน จํานวน 
๒,๔๓๖ คน ไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพทําใหมี
ความรู ความเขาใจ    
ไมเสพ ไมขายยาเสพติด
และมีทกัษะการ      
ออกกําลงักาย         
รอยละ ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ) ผลสําเร็จตามตัวบงชี้
(จํานวน/รอยละ) 

๕. พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน 

เพื่อพฒันา
ศักยภาพของ
นักเรียนทั้ง
ทางดานรางกาย  
อารมณ  สังคม
และสตปิญญา 

จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
๑) การนํานักเรียนรวมกิจกรรมหนวยงาน

ภายนอก แขงขันตอบปญหา 
๒) รวมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
๓) นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของ

นักเรียน นิทรรศการ “กิจกรรมชุมนุม” 
๔) เสริมความรูวรรณคดีจากละคร 
๕) เสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนพลโลก 
๖) เรียนจากแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ม.๔ และ 

ม.๖  นักเรียน ชั้น ม.๒ และ ม.๓ศึกษา
แหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตร 
ทัศนศึกษา ชั้น ม.๑-ม.๖ 

๗) สัปดาหหองสมุด สงเสริมการอาน     รัก
การอาน รักการฟง นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติการแกปญหาและ
พัฒนาทักษะการอาน การเขียนของนักเรียน 

๘) พิธีทบทวนคําปฏิญาณลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุนใหญ ชั้น ม.๒ พิธีประดับสายยงยศ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ชั้น ม.๓ พิธี
เขาประจํากองลูกเสือ-  เนตรนารีสามัญรุน
ใหญและยุวกาชาด ชั้น ม.๑ 

๙) รวมงานวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ ลูกเสือ
ประกวดการเดินสวนสนาม งานวันมหาธีร
ราชเจา รวมงานวันสถาปนายุวกาชาด     
ยุวกาชาดบําเพ็ญประโยชนและศึกษาดูงาน 

๑๐) แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
๑๑) มอบทุนการศึกษาและอาชีพ 
๑๒) จัดแสดงคอนเสิรตโดยนักเรียนชมรมดนตรี 
๑๓) การแลกเปลี่ยนและสงเสริมวัฒนธรรมกับ

นานาชาติ (AFS) English Camp คาย
ภาษาในตางประเทศ(จีนและสิงคโปร) 

๑๔) คายวิทยาศาสตร 
๑๕) คายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุน

ใหญ ยุวกาชาดชั้น ม.๑-ม.๓ 
๑๖) สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของชาติและจัด

กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ไดแก วันพอ
แหงชาติ สืบสานงาน “พอของแผนดิน” วัน
แมแหงชาติ วันสุนทรภู วันภาษาไทย 

๑๗) กิจกรรมวันสําคัญ วัฒนธรรมตาง ๆ ของ
เจาของภาษา 

๑๘) พิธีราชสดุดี ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
๑๙) วางพวงมาลา ณ กระทรวงศึกษาธิการ ราช

ตฤณมัยสมาคมฯ และสวนลุมพินี 

นักเรียนทุกคน 
จํานวน ๒,๔๓๖ คน 
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา 



 

 

๓๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผานมา 
                          ๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ตนสังกัด 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดย

หนวยงานตนสังกัด  * 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานดานผูเรียน   
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
                   คานิยมที่พึงประสงค 

ดี  

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ และ 
                   พัฒนาสิ่งแวดลอม 

ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ 
                   ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  
                   และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

ดี  

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
                    คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิด 
                    สรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

ดี  

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน 
                   ตามหลักสูตร 

พอใช  

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย 
                    ตนเอง รักการเรียนรู  และพัฒนาตนเอง 
                    อยางตอเนื่อง 

ดี  

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ 
                    สุขภาพจิตที่ดี 

ดี  

มาตรฐานที่ ๘  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
                    ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา                     

ดีมาก  

มาตรฐานดานการเรียนการสอน   
มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ/ความรู  
                    ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
                    หมั่นพัฒนาตนเองเขากับชุมชนไดดี และ 
                    มีครูพอเพียง 

ดี  

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน 
                     การสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนน 
                     ผูเรียนเปนสําคัญ 

ดี  

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูนํา  
                     และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
                     ศึกษา 

ดี  

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง  
                     ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกร 
                     อยางเปนระบบครบวงจร 

ดีมาก  

 
  



 

 

๓๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดย

หนวยงานตนสังกัด  * 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา 
                      โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ 
                     กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริม 
                      คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ  
                      การบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม 
                      ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

ดี  

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   
มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช 
                      แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 

ดี  

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  
                      องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ  
                      และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา 
                      วิถีการเรียนรูในชุมชน 

ดี  

 

       *  หมายเหต ุ  กรณีตนสังกัดไมไดประเมินตามมาตรฐาน ไมตองใสผล ใหใสระดบัคะแนนของ 
                                 การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๘ เรื่อง) ตามขอ ๑๑.๒ 
 

                           ๑๑.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสพม. ๑ 
 

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 

 

 
 



 

 

๓๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา 
       

๑๒.๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ ๒ 
          โรงเรียนราชวินิต มัธยม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๒ จาก สมศ. 

เมื่อวันที่ ๔ ถึง ๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑  
          ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน ๓ ดาน คือ 

ดานผูเรียน ดานครู และดานผูบรหิาร  ซึ่งสรปุผลการประเมนิโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตาราง
ดังตอไปนี ้

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๓๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประถมศึกษา/มธัยมศึกษา 

 

ผลประเมินอิงเกณฑ 
ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
 

คาเฉลี่ย 
 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

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 

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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                     ๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
                           ๑๓.๑ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของ   

สถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด 
                                    ๑๓.๑.๑  จุดเดน 

(๑)   นักเรียนมสีุขภาพแข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ   ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  มีความเมตตา เอื้อเฟอเผือ่แผ  มีทักษะในการทํางาน 
กลาคิด  กลาแสดงออก  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  มีสนุทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา เปนไปตาม
เปาหมายและวสิัยทัศนของโรงเรียน 

(๒) ครูไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง  มีขวัญและกําลงัใจดี  สนใจใฝรูทีจ่ะ
ปฏิรูปการเรียนรู มีความตระหนกัและพรอมที่จะพัฒนางาน ครูเปนกลัยาณมิตรนเิทศกซึ่งกันและกัน  มีการ
ปรึกษาหารือชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ มีการทํางานแบบรวมมือ ครูทุกคนมีสวนรวมทั้งในการวางแผนพฒันา
และติดตามประเมินผล  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูมีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายอยางตอเนื่องและตรงตามสภาพจรงิมากขึ้น 

(๓)   ผูบรหิารมีวิสัยทัศนและภาวะการเปนผูนําสูง มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานแบบโปรงใส  ตรวจสอบได  โดยใชยุทธวิธีในการทํางานแบบรวมมือของบุคลากรทัง้ ครู  นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชน  ดวยการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ทําใหสามารถพฒันาโรงเรียนใหมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

(๔)   เครือขายผูปกครอง  มีการชวยเหลือ สนบัสนุนและใหความรวมมือกบั
โรงเรียนในการจัดการศึกษาเปนอยางด ี

(๕)   ชุมชนสนับสนุนใหความรวมมือกบัโรงเรียนในการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู   สงผูเชี่ยวชาญ  ผูมีคุณวุฒิมาใหความรู  คําแนะนําแกครูและนักเรียน   โรงเรียนตอบสนองชุมชนดวย
การสนบัสนุนและ ใหความรวมมือในกจิกรรมตางๆที่ชุมชนจัดและตองการความชวยเหลือ 

                          ๑๓.๑.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
(๑)   ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบO-NET ของนักเรียนควรไดรับ

การพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และภาษาตางประเทศ 
(๒)   การใหบริการการใชเครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัใหนักเรยีนใชศึกษา

คนควานอกเวลาเรียนควรมีมากกวาน้ี 
(๓) จํานวนนักเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถนําภูมปิญญาทองถิ่นมา

ประยุกตใช ควรมีเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม 
(๔)   โรงเรียนจัดหลกัสูตรมีวิชาเลอืกเพิ่มเตมิอยางหลากหลายใหนักเรียน

เลือกเรียนไดตามความสามารถ   แตยังไมเพียงพอสําหรับนกัเรียนเห็นไดจากมีนักเรียนบางคนไมไดเรียนในวิชา
ที่ตนเองตองการ 

(๕)   โรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่นทีเ่กี่ยวกับโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
ศึกษา เปนวิชาบังคับใหนักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นเรียน  ตั้งแตระดับชั้น ม. ๑- ๖ 

(๖)   จํานวนนักเรียนที่ใฝรู ใฝเรียน   อานหนังสือ   วารสารแลวสามารถต้ัง
คําถาม   สรุปความรู   ประสบการณอยางมเีหตผุลเปนระบบควรมีมากขึ้น 

(๗)   จํานวนนักเรียนทีเ่ขาใจและสามารถใชภาษาตางประเทศในการสือ่
ความคิดดวยการพูด การฟง  การเขียน   การอานควรมมีากกวาน้ี 

 



 

 

๓๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                           ๑๓.๑.๓ ขอเสนอแนะ 
(๑)   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงกวาเดมิ 
(๒)   พัฒนาการทดสอบระดบัชาติ (O-NET และ LAS) ใหสงูกวาเดิม 
(๓)   พัฒนาครูในดานเทคนิคการจัดการเรียนรู การใชภาษาอังกฤษ การใช

เทคโนโลยี การวัดผลและประเมนิผล  และการแกปญหาเพือ่พัฒนานักเรียนดวยการวิจัยในช้ันเรียน 
(๔)   โรงเรียนควรมีการวางแผนทําขอตกลงการใหความรวมมือ (MOU) กับ

หนวยงานและองคกรตางๆ 
 

       ๑๓.๒  จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
          รอบที่สอง 
                                     ๑๓.๒.๑ จุดเดน 

ดานผูเรียน 
  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตที่ดี มสีุนทรียภาพ และลักษณะนสิัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสิัยทัศน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต 

ดานครู 
  ครูมีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ ครูสวน

ใหญมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดานผูบริหาร 

  ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและวิสัยทัศนเปนนักวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม จัดองคกรโครงสรางการบริหารงานไดอยางเปน
ระบบครบวงจร ใหความสําคัญในการจัดระบบการประเมินคุณภาพทั้งภายใน-ภายนอกไดอยางมีคุณภาพ 
สงเสริมพฒันาการจัดหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีอยาง
หลากหลาย ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใชในโรงเรียนและจัดตัง้โรงเรียนธนาคารราชวินิต มัธยม และ
โครงการอื่นๆ อีกมากมาย ซึง่ลวนแตมุงพัฒนาเพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ ผูปกครอง ชุมชน และองคกร
ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน ชวยเหลือเปนอยางดี ปจจบุันโรงเรียนไดรับการพฒันาทุกดาน มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรบัของบุคคลทั่วไปวาเปนโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 

                          ๑๓.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
                                      ดานผูเรียน 

  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระที่ยังอยูในระดับพอใช เชน กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษาและวัฒนธรรม  และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศให
สูงขึ้น 

 
ดานครู 

  พัฒนาครูบางสวนดานความสามารถในการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ ดาน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการตนเองและผูเรียน  ดานการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน ตลอดจนการนําผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 



 

 

๓๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ดานผูบริหาร 
  พัฒนาดานการเชิญผูปกครอง  ชุมชน  และองคกรทีเ่กี่ยวของเขามามสีวนรวมในการ

กําหนดแผนกลยุทธ  หลกัสูตรทองถิ่น  และมีสวนรวมในการประเมินโครงการ/กิจกรรม  และประเมินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพฒันาใหมีความเหมาะสมกบัความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 

                          ๑๓.๒.๓  ขอเสนอแนะ 
๑) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในกลุมสาระการเรียนรูที่ยังอยูในระดับ

พอใชใหอยูในระดบัดีหรือดีมาก  ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม  และภาษาตางประเทศ 

๒) พัฒนาครบูางสวนใหมีความสามารถในการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและของผูเรียน  ใหสามารถประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูทีจ่ดัใหผูเรียนและอิงพฒันาการของผูเรียน  ตลอดจน
การนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศกัยภาพ 

๓) สถานศึกษาควรมีการประสานงานกับกรุงเทพมหานครในเรื่องของการ
บําบัดน้ําเสียในคลองเปรมประชากร เพือ่ไมใหเกิดผลกระทบตอผูเรียนในเรื่องกลิ่น 

๔) สถานศึกษาควรวางแผนใหผูปกครอง ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของมีสวน
รวมในการกําหนดแผนกลยทุธ ทําหลกัสูตรทองถิ่น และมสีวนรวมในประเมินผลโครงการ/กจิกรรม ประเมิน
หลักสูตร และนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการพฒันาการศึกษาเพิม่ และพฒันาหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 

   

  ๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                                  สภาพปญหา  
                                  ในชวงสามปที่ผานมา มีครูจํานวนมากเกษียณอายุราชการและขอเกษียณอายุ
ราชการกอนกําหนด จงึทําใหอัตรากําลังของครูขาดเกอืบทกุกลุมสาระ และในชวงหนึ่งปครึง่ทีผ่านมา โรงเรียน
ขาดผูอํานวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการและเปนผูนําในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงทําใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปตามหนาทีท่ี่รบัผิดชอบที่เปนงานประจําเปนสวนใหญ 
                                   จุดเดน  

(๑)   นักเรียนมสีุขภาพแข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ   ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  มีความเมตตา เอื้อเฟอเผือ่แผ  มีทักษะในการทํางาน 
กลาคิด  กลาแสดงออก  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  มีสนุทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา เปนไปตาม
เปาหมายและวสิัยทัศนของโรงเรียน 

(๒) ครูไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง  มีขวัญและกําลงัใจดี  สนใจใฝรูทีจ่ะ
ปฏิรูปการเรียนรู มีความตระหนกัและพรอมที่จะพัฒนางาน ครูเปนกลัยาณมิตรนเิทศกซึ่งกันและกัน  มีการ
ปรึกษาหารือชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ มีการทํางานแบบรวมมือ ครูทุกคนมีสวนรวมทั้งในการวางแผนพฒันา
และติดตามประเมินผล  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูมีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายอยางตอเนื่องและตรงตามสภาพจรงิมากขึ้น 

(๓)   ผูบรหิารมีวิสัยทัศนและภาวะการเปนผูนําสูง มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานแบบโปรงใส  ตรวจสอบได  โดยใชยุทธวิธีในการทํางานแบบรวมมือของบุคลากรทัง้ ครู  นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชน  ดวยการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ทําใหสามารถพฒันาโรงเรียนใหมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

 



 

 

๓๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

(๔)   เครือขายผูปกครอง  มีการชวยเหลือ สนบัสนุนและใหความรวมมือกบั
โรงเรียนในการจัดการศึกษาเปนอยางด ี

(๕)   ชุมชนสนับสนุนใหความรวมมือกบัโรงเรียนในการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู   สงผูเชี่ยวชาญ  ผูมีคุณวุฒิมาใหความรู  คําแนะนําแกครูและนักเรียน   โรงเรียนตอบสนองชุมชนดวย
การสนบัสนุนและ ใหความรวมมือในกจิกรรมตางๆที่ชุมชนจัดและตองการความชวยเหลือ 

                       จุดที่ควรพัฒนา 
                                  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET และ LAS) ให
สูงกวาเดมิ 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
 

      
 

       ๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                                    โรงเรียน ราชวินิต มัธยม แบงโครงสรางการบรหิารงาน 
 เปน  ๕  กลุม  ไดแก กลุมบรหิารกิจการนักเรียน  กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารบุคคล การเงิน และ
ทรัพยสิน  กลุมบรหิารงานทั่วไป  และกลุมบริหารงานนโยบายและแผน  ผูบริหาร 
 ยึดหลักการบรหิาร/เทคนิคการบรหิารแบบ PDCA และการมีสวนรวม ตามโครงสรางบรหิารในหนา ๔๐ 
 

ตอนที่ ๒  การพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตักิารประจําป



 

 

๔๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 



 

 

๔๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  ๒. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  อัตลักษณ  และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน 
เทิดองคราชา  ล้ําหนาวิชาการ  สานสรางคนดี  ตามวิถีสังคมไทย  กาวไกลสูสากล 

 

 พันธกิจ 
๑.   ปลูกฝงใหบุคลากรของโรงเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๒.   สรางนักเรียนใหเปน “คนดี” มีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ศิลปะ  ดนตรี  

      ตามความถนัด และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสขุ 
๓.   พัฒนาโรงเรียน คร ูและบุคลากรของโรงเรียน ใหมีมาตรฐานสากล 
๔.   พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือของชุมชนและเครือขายรวมพัฒนา  

      โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เปาประสงค 
 ดานนักเรียน 

นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ฉลาดคิด  เปนคนดี  มีความรูความสามารถดาน
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มีสุนทรียภาพดานศิลปะและดนตรี  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน
สังคมไทยสูสากล โดยใชปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 ดานครู 
ครูมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู  และใชสือ่ เทคโนโลยีไดอยางหลากหลาย 

ตลอดจนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานโรงเรียน 

เปนแหลงเรียนรูทีท่ันสมัย สะอาด รมรื่น สวยงาม เปนระเบยีบเรียบรอยและปลอดภัย 
 ดานชุมชน 

เชื่อมั่น ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 อัตลักษณของสถานศึกษา 
นักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา 

     

 เอกลักษณของสถานศึกษา 
แหลงสรางนักเรียนดีแหงพระบารมปีกเกลา 

    
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

                                  โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
๓.๑ แผนพัฒนาบุคลากร 
 (๑) โรงเรยีนมีแผนพัฒนาความรู ความสามารถของครู ดังนี ้

๑.๑  สามารถจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ 

๑.๒  สามารถการจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการกบัหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงดวยเทคนิคทีห่ลากหลาย พรอมทัง้สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในกจิกรรมการเรียนการสอน 



 

 

๔๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๑.๓  สามารถใชสื่อทีเ่ปนรูปธรรมและการนําเทคโนโลยมีาชวยใน
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

๑.๔  สามารถจัดกจิกรรม ใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะหดวยการทําโครงงาน 

๑.๕  สามารถจัดกจิกรรมฝกใหนักเรียนรักการเรียนรูและแสวงหา
ความรูอยางตอเนือ่ง 

 (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  จิตอาสาและรักษ

สิ่งแวดลอม 
(๖)  จัดกิจกรรมสงเสรมิการอานหรอืปลูกฝงนสิัยรักการอาน ตระหนัก

และเห็นคุณคาของการอานและการเรียนรู และอานอยางมวีิจารณญาณ แสวงหาความรูอยางจรงิจงัและ
ตอเนื่องใหเปนปกตินสิัย 

(๗)  จัดประกวดวาดภาพ สุนทรพจน คําขวัญการตอตานยาเสพติด    
วันเอดสโลก ดวยการบรูณาการของวิชาภาษาไทย  ศิลปะ สุขศึกษาและงานอนามัย 

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

 



 

 

๔๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                                   

กลยุทธที่ ๑ 
  พัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรูและเทคโนโลยทีี่เทียบเคยีงกับหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ ๒ 
จัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรู   สรางความสุขใหกบันักเรียนและบุคลากร 

กลยุทธที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและอนรุักษธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธที่ ๔ 
ระดมความรวมมือจากชุมชนและเครือขายรวมพฒันาในการจัดการศึกษา 

กลยุทธที่ ๕ 
ใชระบบคุณภาพในการบรหิารจัดการ 

 

   ๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 
                                  

กลยุทธที่ ๑ 
  พัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรูและเทคโนโลยทีี่เทียบเคยีงกับหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ พัฒนา
หลักสูตรสู
มาตรฐานสากล 

๑. เพื่อพฒันาและปรบัปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาบรูณา
การปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงใหเปนรปูแบบที่
ชัดเจนและสามารถนําไปใช
ไดอยางมีประสทิธิภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนใหดีขึ้น 
๒. เพื่อศึกษาวิจัยและ
ประเมินการใชหลกัสูตร
สถานศึกษา 

ครูทุกคนจํานวน ๑๐๙ 
คน มีสวนรวมในการ
ชวยกันพัฒนาและ
ปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษาใหดีข้ึน
สามารถบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงเขาสูกลุมสาระ
วิชาได 

มฐ.ที่ ๑๐ / ตัวบงชี้ 
๑๐.๑ ถึง ๑๐.๖ 

๒. โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยเีพื่อการ
จัดการเรียนรู 

๑. เพื่อใหนักเรียน มสีื่อ
ประกอบการเรียนรูมากขึ้น 
๒. เพื่อใหครูมีสือ่
ประกอบการจัดการเรียนรู
ไดมากขึ้น 
๓. เพื่อใหการจัดการเรียนรู
มีประสิทธิภาพ 

ครูทุกคนจํานวน ๑๐๙ 
คนผลิตหรือจัดซื้อจัดหา
สื่อเพือ่การจัดการเรียนรู
อยางเพียงพอ 

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

 
 
 



 

 

๔๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๓. โครงการ สงเสริม
การจัดการเรียนรู 

๑. เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ ประกอบการ
เรียนรู 
๒. เพื่อใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการปฏิบัต ิ
๓. เพื่อใหนักเรียนไดพฒันา
ความสามารถตามความ
ถนัดของตนเอง 
๔. เพื่อใหนักเรียน
พัฒนาการเรียนรูทีม่ี
คุณภาพสูงขึ้น 

นักเรียนทุกคนจํานวน 
๒,๔๓๖ คน มีวัสดุ
อุปกรณประกอบการ
เรียนรูอยางเพียงพอ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๑ และ ๑๓.๒ 

 

กลยุทธที่ ๒ 
จัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรู   สรางความสุขใหกบันักเรียนและบุคลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการเสรมิสราง
บรรยากาศ สิ่งแวดลอม 
(ลดโลกรอน) และ
แหลงเรียนรู 

๑. เพื่อใหโรงเรียนมีหอง
ศูนยการเรียนรูทีม่ี
ประสิทธิภาพ เอื้อตอการ
เรียนรูของนักเรียน 
๒. เพื่อใหโรงเรียนมี
บรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ดีข้ึน 
๓. เพื่อใหโรงเรียนมี
ครุภัณฑ สํานักงานทีเ่อื้อตอ
การจัดการเรียนรูของคร ู
๔. เพื่อใหนักเรียน
พัฒนาการเรียนรูทีม่ี
คุณภาพสูงขึ้น 

๑. หองศูนยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู   
ตางๆ จํานวน ๙ หอง 
ไดรับการพัฒนา 
๒. หองปฏบิัติการ
วิทยาศาสตร จํานวน ๓ 
หองไดรบัการปรับปรุง  
๓. หองสมุดโรงเรียน 
จํานวน ๑ หอง มีการ
พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู 
มีชีวิตชีวา 

มฐ.ที่ ๑๑ / ตัวบงชี้ 
๑๑.๑ และ ๑๑.๓ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

กลยุทธที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและอนรุักษธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ สงเสริม
ใหนักเรียนเปนคนดี
แหงพระบารมปีก
เกลา 
 

๑. เพื่อสรางเสริมระเบียบวินัย
ใหเกิดขึ้นกบันักเรียนและสงัคม 
๒. เพื่อสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
รูผิดชอบ ช่ัวดี มีความภาคภูมิใจ 
และอนุรกัษความเปนไทย อยาง
ยั่งยืน 
๓. เพื่อสงเสริมความรับผิดชอบ
ในหนาที่ รูจักสิทธิผูอื่นและยึด
มั่ นในระบอบประชาธิปไตย 
อันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๔. เพื่อสงเสริมทักษะการปฏิเสธ 
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด อบายมุข 
การละเมิดทางเพศและภัยทาง 
สังคม 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๔๓๖ คน 
ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  
จริยธรรม ทําใหมีระเบียบวินัย 
รับผิดชอบ อนุรกัษความเปนไทย  
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หลีกเลี่ยงสิง่เสพติด อบายมุข ไมนอย
กวารอยละ ๙๐ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ 
๑.๑ ๑.๓ ๑.๔ และ 

๑.๕ 
มฐ.ที่ ๒ / ตัวบงชี้ 

๒.๑ ถึง ๒.๔ 

๒. โครงการ 
ยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 

๑. เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัเรียนทุกระดับชั้น 
๒. เพื่อซอมเสรมิใหกบันักเรียนที่
มีปญหาเรื่องการอาน การเขียน
ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
๓. เพื่อซอมเสรมิใหกบันักเรียนที่
มีปญหาดานการคิดคํานวณวิชา
คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
๔. เพื่อยกระดับผลการสอบวัด
โอเนต ทั้งระดับมัธยมศึกษาปที่ 
๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
๕.  เพื่ อพัฒนาทักษะในดาน
เทคนิคการสอนใหกับครูผูสอน
ทุกรายวิชา 

๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นรอยละ ๔ ตอป 
๒. นักเรียนที่มีปญหาดานการอาน
การเขียนภาษาไทยต่ํากวาเกณฑ
ลดลงรอยละ ๒ 
๓. นักเรียนมีพื้นฐานดานการคิด
คํานวณเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ 
๔. นักเรียนมีความรูและทักษะ
ตลอดจนเจตคติที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ 
๕. นักเรียนมีคาเฉลี่ยทุกรายวิชาใน
การสอบ O-NET เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ 
๖. ครูจํานวน ๑๐๙ คน มีความรู 
ทักษะในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลาย 

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 

 
 
 



 

 

๔๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๓. โครงการ เสริมสราง
สุขภาพพลานามัย 

๑. เพื่อใหนักเรียน และ
บุคลากรทุกฝายไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพอนามัย 
๒. เพื่อใหความรูเกี่ยวกบั
การปองกันโรคแกนักเรียน 
บุคลากรทุกฝายและบุคคล
ในชุมชน 
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับโทษ
ของสิ่งเสพติด และสิง่   
มอมเมาไมเสพ  สิ่งเสพติด 
และปลอดจากสิง่มอมเมา 
๔.  เพื่อใหนักเรียนมทีักษะ
การออกกําลงักาย และ
ลักษณะนิสัยดานกีฬา 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๔๓๖ คน ไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพ  ทําใหมี
ความรู ความเขาใจ  ไม
เสพ  ไมขายยาเสพติด
และมีทกัษะการออก
กําลังกายไมนอยกวา 
รอยละ ๙๕ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๑ 
ถึง ๑.๓ 

มฐ.ที่ ๑๑ / ตัวบงชี้ 
๑๑.๒ 

๔. โครงการ พัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน 

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
นักเรียนทั้งทางดานรางกาย  
อารมณ  สังคมและ
สติปญญา 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๔๓๖ คน ไดรับการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ                     
ทั้ ง ท า ง ด า น ร า ง ก า ย  
อ า ร ม ณ   สั ง ค ม แ ล ะ
สติปญญา 

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 
มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ 
๑๕.๑ และ ๑๕.๒ 

๕. โครงการ สงเสริม
ความเปนเลิศของ
นักเรียน 

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

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๔๓๖ คน ไดรับการฝก
ใหกลาแสดงออกใน
ความสามารถดานตางๆ 
ไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

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 

มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ 
๑๕.๑ และ ๑๕.๒ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๔๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๖. โครงการ สงเสริม
สุนทรียภาพดานศลิปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป 

เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น มี
สุ นทรี ยภาพด านศิ ล ป ะ  
ดนตรีและนาฏศิลป 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๔๓๖ คน มี
สุนทรียภาพดานศลิปะ 
ดนตรี  และนาฏศิลป 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ 
ถึง ๑.๖ 

๗. โครงการสงเสรมิ
สวัสดิการทาง
การศึกษา 

๑. เพื่อการกุศลแกสมาชิกที่
ประสบภัยพบิัต ิถงึแกกรรม 
บําเพ็ญกศุลศพบิดา มารดา คู
สมรสและบุตรของสมาชิก 
๒. เพื่อสวัสดิการในการสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกสมาชิก 
๓. เพื่อจายสนับสนุนการกุศล 
กิจกรรมตาง ๆ และสวัสดิการ
ของนักเรียน ผูปกครอง 

สมาชิกได รั บสวัสดิ กา ร
ตามที่ระบุ ไว ในระเบียบ
กองทุนสวัสดิการ 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๖ 

๘. โครงการ สงเสริม
พัฒนาครสููมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๑. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู 
ความสามารถและทักษะใน
การจัดกระบวนการเรียน
การสอน ที่เนนผูเรียนเปน
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
มาตรฐานวิชาชีพ 
๔. เพื่อใหครูนําความรูไปใช
ในการพัฒนาการจัดการ
เ รี ย น รู ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ครูโรงเรียนราชวินิต  
มัธยม ทุกคน จํานวน 
๑๐๙ คน เขารับการ
อบรมสัมมนาฯ 
- การจัดการความรูใน
สถานศึกษา 
(Knowledge 
Management) 
- กฎหมายการศึกษาที่ครู
ควรทราบ 
- เทคนิคการสอนฯ 
- หลักสูตรแกนกลางสู
สถานศึกษา 
 

มฐ.ที่ ๗ / ตัวบงชี้ ๗.๑ 
และ ๗.๙ 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

กลยุทธที่ ๔ 
ระดมความรวมมือจากชุมชนและเครือขายรวมพฒันาในการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)  
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ เสริมสราง
ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 

๑. ประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร 
กิจกรรมที่เครือขายผูปกครอง
ปฏิบัต ิ
๒. ประสานสมัพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 
๓. เพื่ออนรุักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

โรงเรียนมีวารสารอินไซด 
ร.น.ม. ไดอารี จํานวน 
๒,๕๐๐ ฉบับ เพื่อ
เผยแพรใหผูเกี่ยวของ 

มฐ.ที่ ๙ / ตัวบงชี้ ๙.๑ 
และ ๙.๓ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๒ 

 

กลยุทธที่ ๕ 
ใชระบบคุณภาพในการบรหิารจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)  

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ ประชุม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนกลยุทธ และ
ปรับหลักสูตร
สถานศึกษาสู
มาตรฐานสากล 

๑. เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ  และ
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาสู
มาตรฐานสากล 
๒. เพื่อนําแผนกลยุทธมาเปน
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป 
๓. เพื่อนําแผนกลยุทธและ
หลักสูตรสูการปฏิบัตจิรงิ 

๑. ฝายบรหิารครูและ
จํานวน ๓๖ คน รวม
ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
จัดทําแผนกลยุทธและ
การปรับหลกัสูตรของ
โรงเรียนสู
มาตรฐานสากล 
๒. โรงเรียนมีแผนกล
ยุทธและหลักสูตรที่
พรอมจะนําไปสูการ
ปฏิบัต ิ

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๒ 

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๒ 

๒. โครงการ การ
วางแผนและจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๔ 

๑. เพื่อจัดทําแผนปฏบิัติการ  
ปฏิทินปฏิบัติงาน เอกสารสรปุ
การติดตาม ประเมินผล 
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีทิศทางการ
จัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคลอง
กับวิสัยทัศน  พันธกิจและ
เปาประสงคของโรงเรียน 
๓. เพื่อใหการบริหารจัดการ
ดําเนินไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

โรงเรียนมเีอกสาร
แผนปฏิบัติการ สรุปผล
การดําเนินงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน สําเนา
ตนฉบับ อยางละ ๑ เลม  
และอัดสําเนาแจกใหกบั
ผูที่เกี่ยวของ 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๒ 

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๒ 



 

 

๔๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)  

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้) 

๓. โครงการ พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษา 

๑. สามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทัง้
จากภายในและภายนอก
องคการมาไวดวยกันอยาง
เปนระบบมีประสิทธิภาพ
และถูกตอง 
๒. สามารถทําการ
ประมวลผลขอมลูอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหได
สารสนเทศที่ชวยสนับสนุน
การปฏิบัตงิานและการ
บรหิารงานของผูบรหิาร 
๓. ผูใชสามารถเขาถึง
สารสนเทศที่ตองการที่
ถูกตองไดอยางรวดเร็วและ
ทันตอเหตกุารณ 

๑. พัฒนาระบบการ
จัดเกบ็ขอมลูทาง
เทคโนโลย ี
๒. พัฒนาระบบ
ประมวลผลขอมลู
สารสนเทศดวย
เทคโนโลย ี
๓. พัฒนาระบบการ
รายงานสารสนเทศและ
รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ ๑๒.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  
 
 

 ๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
     ๑.๑  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจําปของ
สถานศึกษา 
 

กลยุทธที่ ๑ 
  พัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรูและเทคโนโลยทีี่เทียบเคยีงกับหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ พัฒนา
หลักสูตรสูมาตรฐาน 
สากล 

ครูทุกคนจํานวน ๑๐๙ คน มี
สวนรวมในการชวยกันพฒันา
และปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษาใหดีข้ึนสามารถ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขาสูกลุมสาระวิชาได 

ครูทุกคนจํานวน ๑๐๙ คน มีสวน
รวมในการชวยกันพฒันาและ
ปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาใหดี
ขึ้นสามารถบรูณาการปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงเขาสูกลุมสาระ
วิชาได รอยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๑๐ / ตัวบงชี้ 
๑๐.๑ ถึง ๑๐.๖ 

๒. โครงการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู 

ครูทุกคนจํานวน ๑๐๙ คน ผลิต
หรือจัดซื้อจัดหาสื่อเพื่อการ
จัดการเรียนรูอยางเพียงพอ 

ครูทุกคนจํานวน ๑๐๙ คน ผลิต
หรือจัดซื้อจัดหาสื่อเพื่อการ
จัดการเรียนรูอยางเพียงพอ รอย
ละ ๑๐๐ 

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

๓. โครงการ สงเสริม
การจัดการเรียนรู 

นักเรียนทุกคนจํานวน ๒,๔๓๖ 
คน มีวัสดุอุปกรณประกอบการ
เรียนรูอยางเพียงพอ 

นักเรียนทุกคนจํานวน ๒,๔๓๖ 
คน มีวัสดุอุปกรณประกอบการ
เรียนรูอยางเพียงพอ รอยละ 
๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๑ และ ๑๓.๒ 

 

กลยุทธที่ ๒ 
จัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรู   สรางความสุขใหกบันักเรียนและบุคลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ
เสริมสรางบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอม (ลดโลก
รอน) และแหลง
เรียนรู 

๑. หองศูนยการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรู   ตางๆ จํานวน 
๙ หอง ไดรับการพฒันา 
๒. หองปฏบิัติการวิทยาศาสตร 
จํานวน ๓ หองไดรับการ
ปรับปรงุ  
๓. หองสมุดโรงเรียน จํานวน ๑ 
หอง มีการพฒันาใหเปนแหลง
เรียนรู มีชีวิตชีวา 

๑. หองศูนยการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรู ตางๆ จํานวน ๙ หอง 
ไดรับการพัฒนา รอยละ ๑๐๐ 
๒. หองปฏบิัติการวิทยาศาสตร 
จํานวน ๓ หองไดรับการปรับปรงุ 
รอยละ ๑๐๐ 
๓. หองสมุดโรงเรียน จํานวน ๑ 
หอง มีการพฒันาใหเปนแหลง
เรียนรู มีชีวิตชีวา   รอยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๑๑ / ตัวบงชี้ 
๑๑.๑ และ ๑๑.๓ 

ตอนที่ ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 



 

 

๕๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

กลยุทธที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและอนรุักษธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ สงเสริม
ใหนักเรียนเปนคนดี
แหงพระบารมปีก
เกลา 
 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๔๓๖ คน ไดรับการ
เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม 
ทําใหมรีะเบียบวินัย รับผิดชอบ 
อนุรักษความเปนไทย ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หลีกเลี่ยงสิง่เสพติด อบายมุข 
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๔๓๖ คน ไดรับการ
เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม 
ทําใหมรีะเบียบวินัย รับผิดชอบ 
อนุรักษความเปนไทย ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หลีกเลี่ยงสิง่เสพติด อบายมุข 
รอยละ ๙๘ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๑ 
๑.๓ ๑.๔ และ ๑.๕ 

มฐ.ที่ ๒ / ตัวบงชี้ ๒.๑ 
ถึง ๒.๔ 

๒. โครงการ 
ยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 

๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นรอยละ ๔ ตอป 
๒. นักเรียนที่มีปญหาดานการ
อาน การเขียนภาษาไทยต่ํากวา
เกณฑลดลงรอยละ ๒ 
๓. นักเรียนมีพื้นฐานดานการ
คิดคํานวณเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ 
๔. นักเรียนมีความรูและทักษะ
ตลอดจนเจตคติที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ 
๕. นักเรียนมีคาเฉลี่ยทุก
รายวิชาในการสอบ O-NET 
เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ 
๖. ครูจํานวน ๑๐๙ คน มี
ความรู ทักษะในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย 

นักเรียนทุกระดับชั้นมรีะดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
รอยละ ๙๐ (เกณฑของโรงเรียน  
ราชวินิต มัธยม  รอยละ ๕๐) 

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 

๓. โครงการ 
เสริมสรางสุขภาพ
พลานามัย 

นักเรียนทุกคน จํานวน  
๒,๔๓๖ คน ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพ  ทําใหมีความรู ความ
เขาใจ  ไมเสพ  ไมขายยาเสพ
ติดและมีทกัษะการออกกําลัง
กายไมนอยกวา รอยละ ๙๕ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๔๓๖ 
คน ไดรับการดูแลดานสุขภาพ  
ทําใหมีความรู ความเขาใจ      
ไมเสพ  ไมขายยาเสพติดและมี
ทักษะการออกกําลังกาย รอยละ 
๙๘ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๑ 
ถึง ๑.๓ 

มฐ.ที่ ๑๑ / ตัวบงชี้ 
๑๑.๒ 

 
 

 



 

 

๕๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๔. โครงการ พัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน 

นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น  จํ า น ว น  
๒,๔๓๖ คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ทั้งทางดานรางกาย  
อารมณ  สังคมและสติปญญา 

นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น  จํ า น ว น  
๒,๔๓๖ คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ทั้งทางดานรางกาย  
อารมณ  สังคมและสติปญญา 
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 
มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ 
๑๕.๑ และ ๑๕.๒ 

๕. โครงการ สงเสริม
ความเปนเลิศของ
นักเรียน 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๔๓๖ 
คนไดรับการฝกใหกลาแสดงออก
ในความสามารถดานตางๆ ไม
นอยกวา รอยละ ๙๐ 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๔๓๖ 
คนไดรับการฝกใหกลาแสดงออก
ในความสามารถดานตางๆ    
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 

มฐ.ที่ ๑๕ / ตัวบงชี้ 
๑๕.๑ และ ๑๕.๒ 

๖. โครงการ สงเสริม
สุนทรียภาพดาน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๔๓๖ 
คน มีสุนทรียภาพดานศิลปะ 
ดนตรี  และนาฏศิลป 

นักเรียนทุกคน จํานวน  ๒,๔๓๖ 
คน มีสุนทรียภาพดานศิลปะ 
ดนตรี  และนาฏศิลป รอยละ 
๙๕ 

มฐ.ที่ ๑ / ตัวบงชี้ ๑.๔ 
ถึง ๑.๖ 

๗. โครงการสงเสรมิ
สวัสดิการทาง
การศึกษา 

สมาชิกไดรับสวัสดิการตามที่ระบุ
ไวในระเบียบกองทุนสวัสดิการ 

สมาชิกไดรับสวัสดิการตามที่ระบุ
ไวในระเบียบกองทุนสวัสดิการ 
รอยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๖ 

๘. โครงการ สงเสริม
พัฒนาครสููมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ครูโรงเรียนราชวินิต  มัธยม ทุก
คน จํานวน ๑๐๙ คน เขารับ
การอบรมสัมมนาฯ 
- การจัดการความรูใน
สถานศึกษา (Knowledge 
Management) 
- กฎหมายการศึกษาที่ครูควร
ทราบ 
- เทคนิคการสอนฯ 
- หลักสูตรแกนกลางสู
สถานศึกษา 
 

ครูโรงเรียนราชวินิต  มัธยม ทุก
คน จํานวน ๑๐๙ คน เขารับ
การอบรมสัมมนาฯ 
- การจัดการความรูใน
สถานศึกษา (Knowledge 
Management) 
- กฎหมายการศึกษาที่ครูควร
ทราบ 
- เทคนิคการสอนฯ 
- หลักสูตรแกนกลางสู
สถานศึกษา 
รอยละ ๙๘ 

มฐ.ที่ ๗ / ตัวบงชี้ ๗.๑ 
และ ๗.๙ 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๖ 



 

 

๕๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

กลยุทธที่ ๔ 
ระดมความรวมมือจากชุมชนและเครือขายรวมพฒันาในการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ 
เสริมสราง
ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 

โรงเรียนมีวารสารอินไซดร.น.ม. 
ไดอารี จํานวน ๒,๕๐๐ ฉบับ 
เพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของ 

โรงเรียนมีวารสารอินไซดร.น.ม. 
ไดอารี จํานวน ๒,๕๐๐ ฉบับ 
เพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของ    
รอยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๙ / ตัวบงชี้ ๙.๑ 
และ ๙.๓ 

มฐ.ที่ ๑๓ / ตัวบงชี้ 
๑๓.๒ 

 

กลยุทธที่ ๕ 
ใชระบบคุณภาพในการบรหิารจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๑. โครงการ ประชุม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนกลยุทธ 
และปรับหลกัสูตร
สถานศึกษาสู
มาตรฐานสากล 

๑. ฝายบรหิารครูและจํานวน 
๓๖ คน รวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนกลยทุธ
และการปรบัหลักสูตรของ
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
๒. โรงเรียนมีแผนกลยุทธและ
หลักสูตรที่พรอมจะนําไปสูการ
ปฏิบัต ิ

๑. ฝายบรหิารครูและจํานวน 
๓๖ คน รวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนกลยทุธ
และการปรบัหลักสูตรของ
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล   
รอยละ ๙๘ 
๒. โรงเรียนมีแผนกลยุทธและ
หลักสูตรที่พรอมจะนําไปสูการ
ปฏิบัต ิ

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๒ 

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๒ 

๒. โครงการ การ
วางแผนและจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๔ 

โรงเรียนมเีอกสารแผนปฏบิัติ
การ สรปุผลการดําเนินงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน สําเนา
ตนฉบับ อยางละ ๑ เลม  และ
อัดสําเนาแจกใหกบัผูที่
เกี่ยวของ 

โรงเรียนมเีอกสารแผนปฏบิัติ
การ สรปุผลการดําเนินงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน สําเนา
ตนฉบับ อยางละ ๑ เลม  และ
อัดสําเนาแจกใหกบัผูที่
เกี่ยวของ  

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
และ ๘.๒ 

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๒ 

๓. โครงการ พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษา 

๑. พัฒนาระบบการจัดเกบ็
ขอมูลทางเทคโนโลย ี
๒. พัฒนาระบบประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศดวยเทคโนโลย ี
๓. พัฒนาระบบการรายงาน
สารสนเทศและรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. โรงเรียนไดพัฒนาระบบการ
จัดเกบ็ขอมลูทางเทคโนโลย ี
๒. โรงเรียนไดพัฒนาระบบ
ประมวลผลขอมลูสารสนเทศ
ดวยเทคโนโลย ี
๓. โรงเรียนไดพัฒนาระบบการ
รายงานสารสนเทศและรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มฐ.ที่ ๑๒ / ตัวบงชี้ 
๑๒.๓ 

 
 



 

 

๕๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบงชี้) 

๔. โครงการ 
พัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผล 
 

จัดทําเอกสารและผลการเรียน
ของนักเรียนทุกคน จํานวน 
๒,๔๓๖ คน 

จัดทําเอกสารและผลการเรียน
ของนักเรียนทุกคน จํานวน 
๒,๔๓๖ คน รอยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
ถึง ๘.๖ 

๕. โครงการ 
บรหิารงานพัสด-ุ
ครุภัณฑ 
สาธารณูปโภค 
ยานพาหนะ และ
ซอมแซมบํารุง 

ครูทุกคน จํานวน ๑๐๙ คน  
นักเรียนทุกคน จํานวน ๒,๔๓๖ 
คน และชุมชน มีพัสดุ ครุภัณฑ 
สาธารณูปโภค และยานพาหนะ 
บริการอยางครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

ครูทุกคน จํานวน ๑๐๙ คน  
นักเรียนทุกคน จํานวน ๒,๔๓๖ 
คน และชุมชน มีพัสดุ ครุภัณฑ 
สาธารณูปโภค และยานพาหนะ 
บริการอยางครอบคลุมและ
ทั่วถึง รอยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๘ / ตัวบงชี้ ๘.๑ 
ถึง ๘.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                ๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    ๒.๑  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                          ดานที่ ๑  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  
                          มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
 ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานที่ ๑ 
มาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียน 

 
๒,๔๓๖ 

 
๒,๑๕๐ 

 
๘๘.๒๖ 

 
๓๐.๐๐ 

 
๒๖.๕๕ 

 
๔ 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมี
สุขภาวะที่ดี    และมี
สุนทรียภาพ 

๒,๔๓๖ ๒,๑๙๑ ๘๙.๙๔ ๕.๐๐ ๔.๔๙ 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 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

๒,๑๔๓ 

 

 

๒,๐๗๙ 

 

 

๒,๒๔๔ 

 

 

 

 

 

๒,๑๔๗ 

 

 

๘๗.๙๗ 

 

 

๘๕.๓๔ 

 

 

๙๒.๑๒ 

 

 

 

 

 

๘๘.๑๔ 

 

 

๐.๕๐ 

 

 

๐.๕๐ 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

๐.๔๔ 

 

 

๐.๔๓ 

 

 

๐.๙๒ 

 

 

 

 

 

๐.๘๘ 

 

๔ 

 

 

๔ 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๔ 

 

ดีมาก 

 

 

ดีมาก 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

ดีมาก 

 

 

 
 



 

 

๕๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                             มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมสีุนทรียภาพ  (ตอ) 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
 ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดี

และใหเกียรตผิูอื่น 

๑.๖ สรางผลงานจากเขา

รวมกิจกรรมดานศิลปะ

ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/

นันทนาการตาม

จินตนาการ 

๒,๔๓๖ 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

 

 

๒,๒๗๐ 

 

๒,๒๖๕ 

 

 

 

 

๙๓.๑๙ 

 

๙๒.๙๘ 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

๐.๙๓ 

 

๐.๙๓ 

 

 

 

 

๕ 

 

๕ 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 
                              วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัด ไดแก การออกกําลงักาย การแขงขันกีฬาระหวาง
หองเรียน กีฬาคณะสี กีฬาภายนอก วันรักษสุขภาพ เดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย แอโรบิก 
รวมเดินการกุศลกับหนวยงานตางๆ ตอตานยาเสพติด รณรงคเพื่อปองกันเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
รณรงคการงดสูบบุหรี่ เพื่อนเพื่อเพื่อน จัดนิทรรศการ แผนพับ ปายความรูดานสุขภาพอนามัย บริการตรวจ
สุขภาพและตรวจรักษาโดยแพทยและทันตแพทย บริการสุขาภิบาล กิจกรรม Talent Show ทุกเชาวันพุธ 
บรรเลงดนตรีไทยยามเชา จัดกจิกรรมกลุมตางๆ จัดกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา และนันทนาการ
ตามจินตนาการ อาทิ เชิญวิทยากรทองถิ่น(ชุมชนนางเลิ้ง)รวมสอนการแสดงละครชาตรี ชมการแสดงสยาม
นฤมิตรและเทศกาลละครกรุงเทพฯ พิธีไหวครู ครอบครูโขนละคร ไหวครูดนตรีไทย เปนตน                               
                              ผลการพัฒนา นักเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ เพิม่ขึ้น จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ
คุณภาพ คิดเปนรอยละ ๘๙.๙๔ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก              
                              รองรอยความพยายาม ขอมูลจากสถิติและแฟมสะสมผลงาน งานโครงการ  
กิจกรรม ชมรม ภาพถาย นิทรรศการ ชุมนุม                              
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต นําผลการพฒันามาวางแผนในการพฒันากิจกรรมใน
ครั้งตอไป เพือ่รองรบัเขาสูประชาคมอาเซียน 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                           มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
 ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนม ี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค 

๒,๔๓๖ ๒,๒๓๘ ๙๑.๘๗ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที ่

พึงประสงคตามหลักสูตร 

๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและ

กตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณ 

๒.๓ ยอมรบัความคิดและ

วัฒนธรรมที่แตกตาง 

๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา 

รวมอนุรกัษและพฒันา

สิ่งแวดลอม 

๒,๔๓๖ 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

๒,๔๓๖ 

 

๒,๑๙๗ 

 

๒,๐๓๐ 

 

 

๒,๓๘๗ 

 

๒,๓๓๘ 

 

๙๐.๑๙ 

 

๘๓.๓๓ 

 

 

๙๗.๙๙ 

 

๙๕.๙๙ 

 

๒.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 

 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 

๑.๘๐ 

 

๐.๘๓ 

 

 

๐.๙๘ 

 

๐.๙๖ 

๕ 

 

๔ 

 

 

๕ 

 

๕ 

ดีเยี่ยม 

 

ดีมาก 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 
                              วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัด ไดแก กิจกรรมเทิดพระเกียรติ จัดนทิรรศการและรวม
กิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา ทําบญุตักบาตรทุกเชาวันพฤหัสบดี ทําบุญโรงเรียน หลอเทียนและแห
เทียนจํานําพรรษา เวียนเทียน รวมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมวันพอ-วันแมแหงชาติ คนดีศรี ร.น.ม. บรจิาคโลหิต 
รวมบริจาคงานการกุศลตางๆ จิตอาสา รวมสนับสนุนงานพระราชทานเลี้ยง กิจกรรมการเรยีนรวมกบัเด็กที่มี
ความบกพรอง การเรียนรวมกันกบันักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ Cleaning day การแยกทิ้งขยะ ปลูกปา และ
ปลูกปาชายเลน เปนตน 
  ผลการพัฒนา นักเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตามหลักสูตร 
รอยละ ๙๐.๑๙ และนักเรียนเขารวมกจิกรรมหรือโครงการบําเพ็ญประโยชนตอสงัคม ยอมรับ ความคิดที่
แตกตาง และอนุรกัษพัฒนาสิ่งแวดลอม จํานวนนักเรียนทีผ่านเกณฑคุณภาพ คิดเปนรอยละ ๙๑.๘๗ อยูใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม นักเรียนรวมกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนโดยบันทกึผลการเขา
รวมกิจกรรมในบันทึกกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  บันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   แบบสรุปผลการ
ประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงค  แฟมโครงการตางๆ 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต ใหนักเรียนมสีวนรวมในการคิดริเริ่มดําเนินการ
กิจกรรมที่สงเสรมิคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 



 

 

๕๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                           มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
 ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รัก
เรียนรู และพฒันาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

๒,๔๓๖ ๒,๒๖๖ ๙๓.๐๒ ๕.๐๐ ๔.๖๕ 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 

๒,๔๓๖ 

 

 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

๒,๑๙๓ 

 

 

 

 

๒,๑๘๙ 

 

 

 

๒,๓๖๐ 

 

 

 

๒,๓๒๒ 

 

๙๐.๐๒ 

 

 

 

 

๘๙.๘๖ 

 

 

 

๙๖.๘๘ 

 

 

 

๙๕.๓๒ 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

๑.๘๐ 

 

 

 

 

๐.๙๐ 

 

 

 

๐.๙๗ 

 

 

 

๐.๙๕ 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 
                          

 
 
 
 
 
 



 

 

๕๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 วิธีการพัฒนา วางแผนการจัดการเรียนรู โดยจัดทําแผนการเรียนรูที่เปนการเรียนรูจาก
การอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนกัเรียนมีประสบการณตรง  มีการทําวิจัย ให
ครูและนักเรียนเขาอบรม  ศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา  เนนการจัดกจิกรรมการเรียนที่เปนกระบวนการกลุม  ให
นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมจรงิ (เชน จัดนักเรียนใหตอนรบัชาวตางประเทศทีม่าศึกษาดูงานที่โรงเรียน  มีการนิเทศ 
จัดทําโครงการรักการอานและอื่นๆ  พิธีกรหนาเสาธง ฯลฯ) 
                   ผลการพัฒนา มีแผนการจัดการเรียนรูทีเ่หมาะกับการจัดกิจกรรมทีเ่นนใหผูเรียน
คนควาหาความรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกจิกรรมใหนักเรียนมปีระสบการณตรง  มีการแกปญหา
ปรับปรงุจากผลการทําวิจัย นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการศึกษาคนควา จํานวนนักเรียนทีผ่าน
เกณฑคุณภาพ คิดเปนรอยละ ๙๓.๐๒ อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
                   รองรอยความพยายาม มีการจัดการอบรม  ประชุม  สัมมนาของครูและนักเรียน
นักเรียนมีการทําโครงงานมากขึ้น  มีการจัดกจิกรรมเปนกลุม มีการบนัทึกการอาน  การศึกษาคนควา การเขา
แขงขัน ประกวดนอกสถานที่ของนักเรียนในทักษะการอาน ฟง พูด ดูเห็นและการผลิตสิ่งตางๆ ควรใชเทคโนโลยี
ในการนําเสนอชิ้นงาน 

- การเขารวมการอบรม  ประชุม  สัมมนาของนักเรียน 
- โครงการที่นักเรียนจัดทําขึ้น 
- บันทึกการอานของนกัเรียน 
- การเขาแขงขันประกวดนอกสถานที่ของนักเรียน 

                             แนวทางการพัฒนาในอนาคต การจัดกจิกรรมการเรียนรู หรอืการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูควรเนนการใชทักษะการสืบคน   หาความรูโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  ใหมากขึ้น  และใหนักเรียนสืบคนหาความรูจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในเรือ่ง ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประชาคมอาเซียน และจัดใหมีโครงการพานกัเรียนไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศ
ในกลุมอาเซียน เปนตน 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค      
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

 

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 

๒,๔๓๖ ๒,๑๔๙ ๘๘.๒๒ ๕.๐๐ ๔.๔๑ ๔ ดีมาก 

๔.๑ สรปุความคิดจาก

เรื่องที่อาน ฟงและดู และ

สื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของ

ตนเอง 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธี

แกปญหาดวยภาษาหรือ

วิธีการของตนเอง 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย 

คาดการณ ตัดสินใจ

แกปญหาโดยมีเหตผุล

ประกอบ 

๔.๔ มีความคิดริเริม่ และ

สรางสรรคผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 

๒,๔๓๖ 

 

 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

 

 

๒,๔๓๖ 

 

๒,๑๐๙ 

 

 

 

 

๒,๑๑๗ 

 

 

๒,๑๒๐ 

 

 

 

๒,๒๕๐ 

 

๘๖.๕๘ 

 

 

 

 

๘๖.๙๐ 

 

 

๘๗.๐๓ 

 

 

 

๙๒.๓๖ 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

๑.๗๐ 

 

 

 

 

๐.๘๗ 

 

 

๐.๘๗ 

 

 

 

๐.๙๒ 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

 

 

๔ 

 

 

 

๕ 

ดีมาก 

 

 

 

 

ดีมาก 

 

 

ดีมาก 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

                               
 
 
 
 
 



 

 

๖๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  วิธีการพัฒนา เนนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดใช
ความสามารถทางสมองในดานความรู ทักษะ และประสบการณที่มีอยูเดิมมาประมวลเปนความรูใหม วิธีการใหม 
เพื่อนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
   สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห
อยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ สามารถคาดการณไดอยางถกูตอง มีสติในการเลือกแนวทางแกปญหาและ
ประเมินสถานการณได 
   สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และการทํางานเปนกลุม ตามความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน มีการประกาศเกียรติคุณเสริมกําลงัใจ เพื่อเปนตัวอยางแกนกัเรียนคนอื่นๆ 
                    ผลการพัฒนา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนมากขึ้น จํานวนนักเรียนทีผ่านเกณฑคุณภาพ คิดเปนรอยละ 
๘๘.๒๒ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 
                    รองรอยความพยายาม การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู จัดใหมกีิจกรรม     
รักการอาน กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมตางๆ การจัดแสดงความสามารถของนักเรียนหนาเสาธง การแจกรางวัล 
การประกาศเกียรติคุณ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุมสาระตางๆ หรือกจิกรรมชุมนุม การ
สงนักเรียนเขาแขงขันกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  การจัดคายเพื่อพฒันาความสามารถของ
นักเรียน เชน คายภาษาอังกฤษ คายวิทยาศาสตร คายลูกเสอื – เนตรนารี เปนตน  ภาพถายกิจกรรมตางๆ 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต สนับสนุนการใชสื่อที่เปนรูปธรรม และการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหมากขึ้น จัดแสดงผลงานนักเรียน จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนจัดการเรียนรูของครูผูสอนใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                            มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน 
 ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 
 ที่ผานเกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมี
ความรูและทกัษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 

๒,๔๓๖ ๑,๘๐๖ ๗๔.๑๔ ๕.๐๐ ๓.๗๗ ๔ ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ 
๕.๒ ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๕.๓ ผลการประเมินการ
อาน คิดวิเคราะหและ
เขียนเปนไปตามเกณฑ 
๕.๔ ผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

๒,๔๓๖ 
 
 

๒,๔๓๖ 
 
 
 

๒,๔๓๖ 
 
 

๘๕๕ 
 

๑,๓๗๕ 
 
 

๒,๒๕๐ 
 
 
 

๑,๙๖๘ 
 
 

๕๗๓ 
 

๕๖.๔๔ 
 
 

๙๒.๓๖ 
 
 
 

๘๐.๗๗ 
 
 

๖๗.๐๓ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๕๖ 
 
 

๐.๙๒ 
 
 
 

๑.๖๒ 
 
 

๐.๖๗ 

๓ 
 
 

๕ 
 
 
 

๔ 
 
 

๓ 

ดี 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
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 จํานวนนักเรียนทีผ่านเกณฑคุณภาพ คิดเปน 
รอยละ ๗๔.๑๔ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 
                    รองรอยความพยายาม บกัทึกการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ  บักทึก
การประชุมผูปกครอง  แผนปฏบิัติการประจําป  รายงานการดําเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม   ภาพกิจกรรม   
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการประเมินสมรรถนะทีส่ําคัญ  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน   
ผลการประเมินการทดสอบระดับชาต ิเปนตน 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
   ๑. จัดกิจกรรมและบรรยากาศทีส่งเสริมทางดานวิชาการ เพือ่กระตุนและสงเสรมิให
นักเรียนมีความตั้งใจและมุงมั่นในการเรียนรูยิ่งๆ ขึ้น   
          ๒. จัดกิจกรรมและบรรยากาศใหคุณครมูีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมพฒันานักเรียนและการวัดผลและประเมินผล 



 

 

๖๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                           มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 

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 

๒,๔๓๖ ๒,๒๔๖ ๙๒.๒๐ ๕.๐๐ ๔.๖๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการทํางาน
และดําเนินการจนสําเร็จ 
๖.๒ ทํางานอยางมี
ความสุข มุงมั่นพฒันา
งาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได 
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริต  และหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

๒,๔๓๖ 
 

๒,๔๓๖ 
 
 
 

๒,๔๓๖ 
๒,๔๓๖ 

 

๒,๑๖๙ 
 

๒,๑๘๕ 
 
 
 

๒,๓๒๑ 
๒,๓๐๗ 

 

๘๙.๐๔ 
 

๘๙.๗๐ 
 
 
 

๙๕.๒๘ 
๙๔.๗๐ 

 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 

๑.๗๘ 
 

๐.๙๐ 
 
 
 

๐.๙๕ 
๐.๙๕ 

๔ 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
๕ 

ดีมาก 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 

                    
                              วิธีการพัฒนา มีการประชุมช้ีแจงขั้นตอนการดําเนินกจิกรรมชุมนุม  สรางความเขาใจ
ใหครูและนกัเรียนโดยมีการนิเทศติดตามผลระหวางการดําเนินกิจกรรม สงเสริมกิจกรรมโครงการเกี่ยวกบัอาชีพ
สุจริตใหหลากหลาย 
                    ผลการพัฒนา นักเรียนมีการวางแผนการทาํงานและดําเนินการ ทํางานอยางมี
ความสุข มีการพฒันางาน มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นได รวมทัง้มีความรูสึก  
ที่ดีตออาชีพสจุริต  และหาความรูเกี่ยวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคุณภาพ คิดเปน  
รอยละ ๙๒.๒๐ อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม มกีารจัดนิทรรศการแสดงผลงานกจิกรรมชุมนมุของนักเรียน 
มีผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมมีนักเรียนที่ไมผานกจิกรรมนอยลง คิดเปนรอยละ ๑.๒๓ จํานวนนักเรียนทีเ่ขา
รวมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพสุจริตมากขึ้น โดยมีนกัเรียนทีส่ามารถเขาศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษาได คิดเปน  
รอยละ ๙๘.๙๐ 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาปรบัปรุงระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหบริการ
นักเรียนไดอยางเพียงพอและสะดวกรวดเร็วขึ้น และจัดใหมกีิจกรรมชมุนุมเกี่ยวกับโครงการอาชีพสจุริตให
หลากหลาย 

 
 



 

 

๖๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                           ดานที่ ๒  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
                           มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ                

และเกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

ดานที ่๒ 
มาตรฐานดานการจัด
การศึกษา 

๕๐.๐๐ ๕ ๔๖.๑๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗  
ครูปฏิบัติงานหนาที่ตาม
บทบาทหนาทีอ่ยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๕ ๙.๐๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง

ดานความรู ทักษะ 

กระบวนการ สมรรถนะ  

และคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค 

๗.๒ ครูมีการวเิคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคล และ

ใชขอมูลในการวางแผนการ

จัดการเรียนรูเพือ่พัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

๗.๓ ครูออกแบบและ

จัดการเรียนรูที่ตอบสนอง

ความแตกตางระหวาง

บุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๐.๙๕ 

 

 

 

 

 

๐.๘๘ 

 

 

 

 

๑.๗๒ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

ดีมาก 

 

 

 

 

ดีมาก 

 

 

 

 

 
 



 

 

๖๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                             มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
                                               และเกิดประสิทธผิล (ตอ) 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมผนวกกับการนํา

บริบทและภูมิปญญาของ

ทองถิ่นมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู 

๗ . ๕  ค รู มี ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผลที่มุ ง เนนการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

๗ . ๖  ค รู ใ ห คํ า แ น ะ นํ า 
คํ า ป รึ ก ษา   แ ล ะแ ก ไ ข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดาน
การเรียน  และคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค 
 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย
แล ะพัฒ นาก า ร จั ด ก า ร
เ รี ย น รู ใ น วิ ช า ที่ ต น
รับผิดชอบ และใชผลในการ
ปรับการสอน 
 
 
 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 
 

๑.๐๐ 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

 
 

๕ 

๐.๘๒ 

 

 

 

 

๐.๙๘ 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 
 

๐.๗๔ 

๔ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

 
 

๓ 

ดีมาก 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 
 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                           มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
                                              และเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี และเปน
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๗.๙  ครูจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

 
                              วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏบิัติการออกแบบการจัดการเรียนรู โดยมี
การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึประสงค 
กําหนดใหครูไดทําการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล นําไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน  มีการติดตามการใชสื่อและเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนตามบริบทของเนื้อหา และกจิกรรม  
การเรียนรู สนับสนุนสงเสรมิใหครูใชภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน  จัดอบรมพฒันาครูใน
ดานการวัดและประเมินผลทีมุ่งเนนพัฒนาการของผูเรียน  แลวนําไปกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู มีการใช
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจน  กําหนดใหครูจดัทําบันทึก  Home Room  มีรายงานการให
คําปรึกษา  และแกไขปญหาของนักเรียน  และบันทึกการตดิตามคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ครูทําวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูอยางตอเนือ่ง  และครมูีการพฒันาตนเองในการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ด ี
                    ผลการพัฒนา ครูมีความรูความเขาใจ  และมีความตระหนักถึงความรบัผิดชอบใน
การปฏิบัตหินาที่ไดอยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล  ครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ ไดรับรางวัลครู
ผูปฏิบัตงิานดีเดน ครูผูสอนดี และหนึ่งแสนครูดี ทําใหนกัเรยีนพัฒนาศักยภาพดีขึ้น  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๗ ในระดับดเียี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม มหีลกัสูตรสถานศกึษา หลักสูตรกลุมสาระ แผนการจัดการ
เรียนรู  วิจัยในชั้นเรียน เอกสารระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน (SDQ)  ระเบียนสะสม  แบบบันทึกหลังสอน  
บันทึกการสอนซอมเสรมิ  บอรดปายนเิทศ  ภาพถายแสดงการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  การจัดมุมความรูใน
หองเรียน  แบบบันทึกการใชสื่อและนวัตกรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษา  รายงานการใชสื่อ  บันทกึการใชหอง
สื่อประสม  ภาพถายการเรียนการสอนโดยใชวิทยากรทองถิน่  ผลงานนักเรียนบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น  
แบบทดสอบศักยภาพนกัเรียน  แบบบันทกึการใหคําปรึกษาของครูทีป่รึกษาและครูแนะแนว  แบบบันทึก 
Home Room  แบบสํารวจประวัตินักเรียน  แบบสํารวจการใหทุนการศึกษา  รายงานการวิจัย  หลักฐานการ
เผยแพรงานวิจัย  บันทกึการลงเวลาปฏบิัติราชการ  รางวัลครูปฏิบัติหนาที่ดีเดน  ภาพถายการเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของครู  รายงานผลการปฏิบัตหินาที่ของครู  ตารางสอนของครู  และบันทกึการเขาชั้นเรียน 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต กําหนดนโยบายยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาครสูู
ประชาคมอาเซียน  โดยพัฒนาครผููสอนใหสามารถจัดการศึกษาตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน 

 
 



 

 

๖๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                            มาตรฐานที่ ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
                                               และเกิดประสิทธผิล  
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบรหิาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผล 

๑๐.๐๐ ๕ ๙.๑๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน 

ภาวะผูนํา และความคิด

ริเริ่มทีเ่นนการพัฒนาผูเรียน 

๘.๒ ผูบริหารใชหลกัการ

บรหิารแบบมสีวนรวมและ

ใชขอมูลผลการประเมิน 

หรือผลการวิจัยเปนฐานคิด

ทั้งดานวิชาการและการ

จัดการ 

๘.๓  ผูบรหิารสามารถ

บรหิารจัดการการศึกษาให

บรรลเุปาหมายตามที่

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

๘.๔ ผูบริหารสงเสรมิและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให

พรอมรับการกระจาย

อํานาจ 

๑.๐๐ 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

๕ 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

๐.๙๘ 

 

 

๑.๙๔ 

 

 

 

 

 

๑.๘๓ 

 

 

 

๑.๘๖ 

 

๕ 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 
 
            
 
 



 

 

๖๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               มาตรฐานที่ ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
                                                 และเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง

และชุมชนพึงพอใจผลการ

บรหิารการจัดการศึกษา 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา 

คําปรึกษาทางวิชาการและ

เอาใจใสการจัดการศกึษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑.๐๐ 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

๕ 

 

 

๕ 

 

 

๐.๙๐ 

 

 

๑.๖๔ 

 

 

๔ 

 

 

๔ 

 

 

ดีมาก 

 

 

ดีมาก 

 

 

 
                              วิธีการพัฒนา ผูบริหารมีการงานอยางเปนระบบโดยเปดโอกาสใหครู  นักเรียน  
ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษารวมทั้งชุมชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  มีการพฒันาครูใหมี
ความรู  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหรมรื่น  
สวยงาม  มีบรรยากาศแหงการเรียนรู  ปรบัปรุงหลกัสูตร/สือ่การเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล  ปลูกฝง
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ตลอดจนความรู  ความสามารถ  ใหนักเรียนเปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา  
และพรอมเปนประชาคมโลกทีม่ีคุณภาพ 
                    ผลการพัฒนา บุคลากรทุกฝายใหความรวมมืออยางดียิง่  ทําใหโรงเรียนไดรบัการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  ผลงานที่ปรากฏทําใหโรงเรียนไดรับการยกยองใหเปนโรงเรียนผูนําทางการศึกษา  นักเรียน  
ผูปกครอง  และชุมชนพึงพอใจ  ผลการบรหิารจัดการศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ใน
ระดับดเียี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม แผนปฏิบัติงานประจําป  ปฏิทินปฏิบัตงิานประจําป  รายงาน
การประชุมครปูระจําเดอืน  รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารฝายตางๆ สารสนเทศโรงเรียน  ผลการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตร
สถานศึกษา 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต ระดมทรพัยากรจากทกุภาคสวนมารวมในการพฒันา
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                            มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง ชุมชน  
     ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกดิ 
    ประสิทธิผล  
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

มาตรฐานที่  ๙ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและผูปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕ ๔.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานรู

และปฏิบัตหินาที่ตามที่

ระเบียบกําหนด 

๙.๒ คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กํากับติดตาม ดูแล และ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาใหบรรลผุล

สําเร็จตามเปาหมาย 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชน

เขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

๒.๐๐ 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

๕ 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

๐.๘๐ 

 

 

 

 

 

๑.๙๐ 

 

 

๕ 

 

 

๔ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

ดีมาก 

 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 
                              วิธีการพัฒนา สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อ
รับทราบการดําเนินงานและมีสวนรวมในการพฒันาโรงเรียน สถานศึกษารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ของโรงเรียนอยางมรีะบบ  มีการประสานกบัชุมชนในพื้นที่ในการจัดกจิกรรมตางๆ 
 
 



 

 

๗๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                    ผลการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบ  กํากับ  ติดตาม  ดูแล  และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย และสถานศึกษาไดมีรายงานผล                    
การประชุมตอหนวยงานตนสงักัดทราบ พึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียน ผูปกครองและชุมชนรักโรงเรียน
และมสีวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม บันทกึสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การ
นําเสนอโครงการและงานตางๆ การจัดกิจกรรมตางๆ และมกีารประสานกับชุมชน 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง   เพื่อรบัทราบการดําเนินงานและมีสวนรวมในการพฒันาโรงเรียน 
สถานศึกษารายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียนอยางมีระบบมากขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการไดรบั
ทราบและพงึพอใจ มีการประสานกบัชุมชนในพื้นที่ใหมากยิง่ขึ้น  จัดกิจกรรมตางๆ นําชุมชนเขาสูสถานศึกษา 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                             มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษา

มีการจัดหลักสูตร  

กระบวนการเรียนรู  และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ ๕ ๙.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถาน 

ศึกษาเหมาะสมและ

สอดคลองกบัทองถิ่น 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่

หลากหลายใหผูเรียนเลือก

เรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความ

สนใจ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพฒันา

ผูเรียนทีส่งเสริม  และ

ตอบสนองความตองการ 

ความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผูเรียน 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครจูัด

กระบวนการเรียนรูที่ให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัตจิรงิจน

สรุปความรูไดดวยตนเอง 

๒.๐๐ 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

๕ 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๕. 

๒.๐๐ 

 

 

๑.๘๐ 

 

 

 

 

๐.๘๕ 

 

 

 

 

๐.๗๕ 

 

๕ 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

ดีเยี่ยม 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

ดีมาก 

 

 

 

 

ดีมาก 

 
 



 

 

๗๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม  
                                                   พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  (ตอ) 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ 

ติดตามตรวจสอบ และนํา

ผลไปปรบัปรุงการเรียนการ

สอนอยางสม่ําเสมอ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียนที่มี

ประสิทธิภาพและ

ครอบคลมุถึงผูเรียน 

ทุกคน 

๒.๐๐ 

 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

๑.๘๐ 

 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                          มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริมให  
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

 
มาตรฐาน/ 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดลอมและการ
บริการที่ ส งเสริมใหผู เรี ยน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๕ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ หองเรยีน 

หองปฏิบัติการ อาคารเรยีน

มั่นคง สะอาดและปลอดภยั มี

สิ่งอํานวยความสะดวก 

พอเพียง อยูในสภาพใชการได

ดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมี

แหลงเรียนรูสําหรับผูเรยีน 

๑๑.๒ จัดโครงการ กจิกรรม

ที่สงเสริมสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของ

ผูเรียน 

๑๑.๓ จัดหองสมุดที่

ใหบรกิารสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอือ้ใหผูเรียน

เรียนรูดวยตนเองและหรือ

เรียนรูแบบมีสวนรวม 

๔.๐๐ 

 

 

 

 

 
 

๓.๐๐ 

 

 

 

๓.๐๐ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 
 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๔.๐๐ 

 

 

 

 

 
 

๒.๕๐ 

 

 

 

๒.๕๐ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 
 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 
 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 
                              วิธีการพัฒนา ทําแผนงาน/โครงการ พัฒนา ปรับปรงุ ซอมแซม บํารงุรักษาอยาง
ตอเนื่อง จัดใหมีการอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน จัดใหมีการรณรงค 
ประชาสมัพันธ ใหนักเรียนตระหนักถงึการรักษาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ โดยมีการอบรมนกัเรียนทีห่นาเสาธง 
ในหอประชุม จัดกจิกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมสีวนรวมในการดูแลสถานที่และสิ่งแวดลอม จัด
โครงการ/กจิกรรมที่สงเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียนเปนประจําสม่ําเสมออยางตอเนื่อง 
 



 

 

๗๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                    ผลการพัฒนา สถานศึกษามีบรรยากาศ สิง่แวดลอม สถานที่ถูกสุขลกัษณะและ
สวยงาม ชวยใหผูเรียนอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี นักเรียน ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัตเิหตุและอบุัติภัย มีวัสด-ุอุปกรณที่อยูในสภาพดี ใชการได ไมกอใหเกิด
อันตราย มีบรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู และการทํากจิกรรมทีเ่หมาะสม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน   
ที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม มีการประเมิน แผน/งาน/โครงการ/กจิกรรม จากฝาย กลุม
สาระ งานตางๆ และมีแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรยีน ครู และบุคลากรภายในโรงเรยีน 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของ
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน เพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาปรบัปรุง แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
โรงเรียนตอไป 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                           มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่     
กําหนดในกฎกระทรวง  

                 
มาตรฐาน/ 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่

มุงพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๑๒.๓ จัดระบบขอมูล

สารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการเพื่อพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

๐.๕๐ 

 

๕ 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

๐.๕๐ 

 

๕ 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 



 

 

๗๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                          มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง (ตอ) 

 
มาตรฐาน/ 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

๑๒.๕ นําผลการประเมิน

คุณภาพทั้ ง ภ าย ในแล ะ

ภายนอก ไป ใช วา งแผ น

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง 

๑ ๒ . ๖  จั ด ทํ า ร า ย ง า น
ประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 

๐.๕๐ 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

๐.๕๐ 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

                   
                              วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการพฒันาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ดังนี้  

๑.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๒.  จัดทําโครงการ/กจิกรรมที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียน 
๓.  จัดทําขอมูลสารสนเทศและใชขอมลูสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่พัฒนา

คุณภาพของโรงเรียน 
๔.  แตงตั้งคณะกรรมการดูแล รับผิดชอบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๕.  นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
๖.  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในพรอม

ประชาสมัพันธและเผยแพรใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
                    ผลการพัฒนา จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ อยูในระดับดเียี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัตกิาร
ประจําป  รายงานการดําเนินงานตามแผน รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน 
เอกสารสารสนเทศ  บันทึกการประชุมครู  บันทึกการประชมุคณะกรรมการบริหาร  บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  ภาพกิจกรรมตางๆ  เปนตน 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต นําผลการประเมินทัง้ภายในและภายนอกไปใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่องและอยางจรงิจงั 

 
 



 

 

๗๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                              ดานที่ ๓  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
                              มาตรฐานที่ ๑๓   สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปน    

สังคมแหงการเรียนรู  
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

ดานที ่๓ 
มาตรฐานดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

๑๐.๐๐ ๕ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี

การสราง สงเสริม สนับสนุนให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการ

เรียนรู 

๑๐.๐๐ ๕ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนา

แหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชน

จากแหลงเรยีนรูทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา  

เพื่อพัฒนาการเรยีนรูของ

ผูเรียนและบคุลากรของ

สถานศึกษา รวมทัง้

ผูเกี่ยวของ  

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่น

เรียนรูระหวางบคุลากร

ภายในสถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรที่เกีย่วของ 

๕.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕.๐๐ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕ 

 

 

 

 

๔.๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔.๕๐ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

๗๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                              วิธีการพัฒนา สถานศึกษาจัดใหมีการปรบัเปลี่ยนภูมิทัศนของแหลงเรียนรู เพื่อใหมี
บรรยากาศในการเรียนที่ดีข้ึน นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช และโรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
                    ผลการพัฒนา สถานศึกษามีบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีขึ้น เปนที่ยอมรบัของชุมชน
และสงัคมภายนอก ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับดีเยี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม แผนงานโครงการ ผลการประเมินโครงการ การพฒันา
โครงการ และภาพถาย 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต ปรับเปลี่ยนและพฒันาแหลงเรียนรูใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงอาเซียน และ Global Education 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                              ดานที่ ๔  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
                              มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยัทัศน ปรัชญา 

และจุดเนนที่กําหนดขึ้น  
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

ดานที ่๔ 
มาตรฐานดานอัตลักษณ
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา

สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย

ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ

จุดเนนที่กําหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๕ 
 

๔.๘๐ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กจิกรรม

ที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ

ตามเปาหมาย วิสัยทัศน 

ปรัชญา และจุดเนนของ

สถานศึกษา  

๑๔.๒ ผลการดําเนินงาน

สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม

เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 

และจุดเนนของสถานศึกษา 

๓.๐๐ 

 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๓.๐๐ 

 

 

 

 

๑.๘๐ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 
                              วิธีการพัฒนา สถานศึกษาไดกําหนดเปาประสงคในการพฒันาโรงเรียนใหมีคุณภาพ
ดานนักเรียน จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู ฉลาดคิด เปนคนดี มีความรูความสามารถดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีสุนทรียภาพดานศิลปะ และดนตรี รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานสังคมไทยสู
สากล สงเสริมใหครูเปนผูมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการจดัการเรียนรู และใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางหลากหลาย 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพ จัดการและบริหารโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูทีท่ันสมัย สะอาด      
รมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย สรางความเชื่อมั่น ศรัทธา และการมสีวนรวมในการจัดการ 
โดยดําเนินการผานงาน/โครงการ/กจิกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
 
 
 



 

 

๘๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                    ผลการพัฒนา ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามสีวนรวมใน
การกําหนดจุดเนน เอกลักษณ แผนการปฏิบัติงานโดยรวมกนักําหนดเปาหมายและกลยุทธ การดําเนินงานของ
โรงเรียน มีการศึกษาระบบการมสีวนรวมของผูเรียน และบคุลากรในการปฏิบัติตามกลยทุธอยางครบถวน มี
บุคลากร รอยละ ๙๐ ใหความรวมมือในการปฏบิัติงานอยางตอเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจของผูมสีวน
เกี่ยวของ การดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน เอกลกัษณ วิสัยทัศน เปาประสงคของโรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง 
ยอมรบั ศรัทธาใหความรวมมอืเปนอยางดี นักเรียนและโรงเรียนไดรับรางวัลจากองคกรภายนอก แผนปฏิบัติงาน
ประจําป แผนพฒันาคุณภาพของโรงเรียน มีความสอดคลองกับเอกลักษณ จุดเนนของโรงเรียน มี
เอกสารรายงานผลการปฏิบัตงิานประจําปที่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีเกียรติบัตร โล 
บันทึกการไดรบัรางวลั การยกยองเปนแบบอยางในการปฏบิัติที่ดีจากผลการสัมภาษณจากชุมชน และผูปกครอง 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับดีเยี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม สถานศึกษาไดวางแผน โครงการ กิจกรรม โดยการทํางาน
รวมกันของครู บุคลากร ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปอยางดี สอดคลองกับวสิัยทัศน “เทิดองคราชา 
ล้ําหนาวิชาการ สานสรางคนดี ตามวิถีสังคมไทย กาวไกลสูสากล” และปรัชญาของโรงเรียน “ศึกษาดี มีวินัย ใฝ
กิจกรรม” ภายใตพันธกิจที่มุงปลูกฝงใหบุคลากรของโรงเรียนยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
นักเรียนเปนคนดี มีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี ตามความถนัด ดํารงตนอยู
ในสังคมอยางมีความสุข คุณภาพของครูและบุคลากรของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ระบบบริหารจัดการคํานึงถึงความรวมมือของชุมชนและเครอืขายที่มีสวนรวมในการพฒันา โดยนอมนําหลัก
ปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบรหิารจัดการและพฒันา การดําเนินการพฒันาไดจัด
ใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูมสีวนรวม และมสีวนเกีย่วของกับโรงเรียน รายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการ กิจกรรม นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และหนวยงานตนสังกัดอยางเปนระบบ
สม่ําเสมอ ความมุงมั่นและการวางแผน การบรหิารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพของบุคลากรทกุฝาย ทําใหบรรลุผล
สําเร็จเปนไปตามเปาประสงค ผูเรียนมีคุณลักษณะ “เปนคนดีแหงพระบารมีปกเกลา” เปนไปตามจุดเนน 
วิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ และเอกลักษณของโรงเรียน นักเรียน โรงเรียน ไดรบัรางวลั เกียรติบัตร ศรัทธา การ
ยอมรบัจากองคกร และชุมชนภายนอก 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต จัดทําแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ทีม่ีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนอยางตอเนื่อง 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                              ดานที่  ๕  มาตรฐานดานมาตรการสงเสรมิ 
                              มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป 

การศึกษา  เพื่อพัฒนาและสงเสรมิสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  

 
มาตรฐาน/ 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลความหมาย 

ดานที ่๕ 
มาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริม 

๕.๐๐ ๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัด

กิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเนน แนวทางการปฏิรปู

การศึกษา เพื่อพฒันาและ

สงเสริมสถานศึกษาให

ยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 

๕.๐๐ ๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรม

พิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบาย จุดเนน ตาม

แนวทางการปฏริูป

การศึกษา 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมาย 

๓.๐๐ 

 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

๓.๐๐ 

 

 

 

 

๑.๘๐ 

๕ 

 

 

 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                              วิธีการพัฒนา  โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน         
แนวทางการปฏริูปการศึกษา เพื่อพฒันาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น โดยการสงเสรมิและ
สนับสนุนการ ดําเนินงาน/โครงการ/กจิกรรมตาง ๆ ดังนี้  

๑. โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง 
๒. โรงเรียนธนาคาร 
๓. โรงเรียนสํานึกพลเมือง 
๔. โรงเรียนหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
๕. โรงเรียนสีขาว 
๖. พัฒนาวงโยธวาทิตแบบครบวงจร 
๗. พัฒนาวงดนตรีไทย 
๘. พัฒนาวงอังกะลงุ 

                    ผลการพัฒนา โรงเรียนมีผลการประเมนิทีบ่รรลุตามปรัชญาและวิสัยทัศนของ
โรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ ในระดบัดเียี่ยม 
                    รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัตกิาร
ประจําป   โครงการทีส่นับสนุนนโยบาย จุดเนน ปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียนและรายงานการดําเนินงาน
โครงการดังกลาว ภาพกิจกรรมตางๆ แฟมผลงานของนักเรยีนดานวงดุริยางค  ดนตรีไทย  วงอังกะลงุ สํานึก
พลเมือง  หลักสูตรมาตรฐานสากล  เปนตน 
                              แนวทางการพัฒนาในอนาคต  นําผลการรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการที่
สนับสนุนนโยบาย จุดเนน ปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียนมาพัฒนาใหมีความสมบูรณย่ิงๆ ข้ึน 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
                  ๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดี    
และมสีุนทรียภาพ 

๕.๐๐ ๔.๔๙ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค 
๕.๐๐ ๔.๕๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทกัษะในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.๖๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค    
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมสีติ 
สมเหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๔๑ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและ

ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
๕.๐๐ ๓.๗๗ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ

ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพ

สุจริต 

๕.๐๐ ๔.๖๑ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติหนาที่ตาม

บทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๐๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบรหิารปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสทิธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๑๕ ๕ ดีเยี่ยม 

 
 
 



 

 

๘๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสทิธิผล 

๕.๐๐ ๔.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจดั

หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ ๙.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจดั

สภาพแวดลอมและการบรกิารที่สงเสริมให

ผูเรียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศกึษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ

จุดเนนที่กําหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย 

จุดเนน แนวทางการปฏริูปการศกึษา เพือ่

พัฒนาและสงเสรมิสถานศึกษาใหยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๑.๒๖ ๕ ดีเยี่ยม 
 
 

   
 
 
 



 

 

๘๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                    ๓. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                        ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของสถานศึกษา 
                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๔๒๙ ๐ ๒๘ ๓๕ ๕๔ ๕๘ ๖๘ ๖๔ ๑๒๒ ๒๕๔ ๕๙.๒๑ 
คณิตศาสตร ๔๒๙ ๐ ๒๔๕ ๗๑ ๓๕ ๒๗ ๑๘ ๑๔ ๑๙ ๕๑ ๑๑.๘๙ 
วิทยาศาสตร ๔๒๙ ๒๙ ๑๕๓ ๕๑ ๗๓ ๕๘ ๓๙ ๑๓ ๑๓ ๖๕ ๑๕.๑๕ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๘๕๘ ๓ ๔๘ ๕๓ ๑๑๗ ๑๒๘ ๑๙๓ ๑๗๖ ๑๔๐ ๕๐๙ ๕๙.๓๒ 
สุขศึกษาและ     
พลศึกษา ๘๕๘ ๐ ๔๘ ๒๐ ๔๐ ๖๓ ๑๑๗ ๑๒๔ ๔๔๖ ๖๘๗ ๘๐.๐๗ 
ศิลปะ ๔๒๙ ๒ ๑๑๐ ๕๘ ๕๙ ๗๐ ๖๑ ๔๕ ๒๔ ๑๓๐ ๓๐.๓๐ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ๔๒๙ ๑๘ ๖๒ ๒๙ ๔๖ ๔๓ ๖๗ ๗๔ ๙๐ ๒๓๑ ๕๓.๘๕ 
ภาษาตางประเทศ ๔๒๙ ๕ ๙๐ ๔๙ ๕๘ ๗๔ ๖๗ ๓๑ ๕๕ ๑๕๓ ๓๕.๖๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๓๐๔ ๑๗ ๒๐๐ ๙๔ ๑๐๙ ๑๒๑ ๑๖๑ ๑๕๐ ๔๕๒ ๗๖๓ ๕๘.๕๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๘๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๔๒๙ ๐ ๓๐ ๔๑ ๓๒ ๖๖ ๗๕ ๗๐ ๑๑๕ ๒๖๐ ๖๐.๖๑ 
คณิตศาสตร ๔๒๙ ๖ ๑๙๘ ๖๓ ๔๗ ๔๔ ๒๓ ๒๒ ๒๖ ๗๑ ๑๖.๕๕ 
วิทยาศาสตร ๔๒๐ ๗ ๙๑ ๕๐ ๗๔ ๖๐ ๖๘ ๓๙ ๓๑ ๑๓๘ ๓๒.๘๖ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๘๕๑ ๑๑ ๖๕ ๗๑ ๑๖๐ ๑๔๖ ๑๘๕ ๑๐๕ ๑๐๘ ๓๙๘ ๔๖.๗๗ 
สุขศึกษาและ     
พลศึกษา ๘๕๘ ๓ ๖๓ ๗๕ ๑๒๔ ๑๖๒ ๑๓๕ ๑๐๐ ๑๙๖ ๔๓๑ ๕๐.๒๓ 
ศิลปะ ๔๒๙ ๕ ๓๘ ๓๐ ๖๐ ๗๒ ๑๐๖ ๕๑ ๖๗ ๒๒๔ ๕๒.๒๑ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ๔๒๗ ๐ ๒๙ ๓๔ ๔๗ ๗๑ ๗๓ ๗๖ ๙๗ ๒๔๖ ๕๗.๖๑ 
ภาษาตางประเทศ ๔๒๙ ๓ ๘๙ ๕๐ ๗๒ ๕๕ ๕๘ ๔๐ ๖๒ ๑๖๐ ๓๗.๓๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙๑๐ ๙ ๙๔ ๘๘ ๙๗ ๙๘ ๑๕๔ ๙๘ ๒๗๒ ๕๒๔ ๕๗.๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทกุระดบัชั้น ม.๒ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๔๒๑ ๑๖ ๖๖ ๒๙ ๖๒ ๕๑ ๕๗ ๒๕ ๑๑๕ ๑๙๗ ๔๖.๗๙ 
คณิตศาสตร ๔๒๑ ๐ ๑๐๗ ๔๒ ๔๓ ๔๓ ๕๒ ๔๙ ๘๕ ๑๘๖ ๔๔.๑๘ 
วิทยาศาสตร ๔๒๑ ๓๓ ๘๓ ๕๕ ๗๕ ๕๘ ๕๐ ๓๔ ๓๓ ๑๑๗ ๒๗.๗๙ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๘๔๒ ๒๙ ๑๐๐ ๖๖ ๘๙ ๑๔๘ ๑๔๗ ๙๔ ๑๖๙ ๔๑๐ ๔๘.๖๙ 
สุขศึกษาและ       
พลศึกษา ๘๔๒ ๐ ๑๙ ๒๑ ๒๑ ๙๔ ๑๔๗ ๑๔๔ ๓๙๖ ๖๘๗ ๘๑.๕๙ 
ศิลปะ ๔๑๙ ๕ ๕๖ ๖๔ ๕๗ ๗๓ ๔๖ ๓๒ ๘๖ ๑๖๔ ๓๙.๑๔ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ๔๑๘ ๘ ๓๐ ๑๘ ๕๐ ๖๕ ๗๒ ๖๒ ๑๑๓ ๒๔๗ ๕๙.๐๙ 
ภาษาตางประเทศ ๔๒๑ ๓ ๑๒๒ ๕๐ ๖๐ ๔๐ ๔๔ ๔๓ ๕๙ ๑๔๖ ๓๔.๖๘ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๙๐ ๑๗ ๑๙๙ ๙๖ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๕๘ ๑๓๘ ๔๖๑ ๗๕๗ ๕๘.๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทกุระดบัชั้น ม.๒ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๔๑๙ ๑๐ ๖๓ ๑๙ ๒๓ ๒๖ ๔๖ ๖๐ ๑๗๒ ๒๗๘ ๖๖.๓๕ 
คณิตศาสตร ๔๑๙ ๑๔ ๑๔๗ ๕๑ ๔๓ ๔๑ ๓๗ ๑๖ ๗๐ ๑๒๓ ๒๙.๓๖ 
วิทยาศาสตร ๓๗๑ ๑๐ ๙๓ ๓๙ ๖๕ ๖๙ ๓๘ ๒๘ ๒๙ ๙๕ ๒๕.๖๑ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๘๓๘ ๔๕ ๖๗ ๖๖ ๘๓ ๑๓๔ ๑๙๖ ๑๒๓ ๑๒๔ ๔๔๓ ๕๒.๘๖ 
สุขศึกษาและ       
พลศึกษา ๘๓๘ ๘ ๒๒ ๒๘ ๒๖ ๒๙ ๘๕ ๒๑๑ ๔๒๙ ๗๒๕ ๘๖.๕๒ 
ศิลปะ ๔๑๙ ๑๖ ๘๑ ๖๕ ๘๓ ๕๙ ๕๔ ๒๗ ๓๔ ๑๑๕ ๒๗.๔๕ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ๔๑๙ ๑๙ ๖๐ ๑๙ ๓๕ ๔๒ ๕๒ ๔๘ ๑๔๔ ๒๔๔ ๕๘.๒๓ 
ภาษาตางประเทศ ๔๑๙ ๒๑ ๖๗ ๕๙ ๖๖ ๕๔ ๕๑ ๓๑ ๗๐ ๑๕๒ ๓๖.๒๘ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘๗๒ ๒๘ ๑๐๒ ๕๕ ๙๓ ๗๕ ๑๐๕ ๑๓๕ ๒๗๙ ๕๑๙ ๕๙.๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทกุระดบัชั้น ม.๓ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๔๓๘ ๑ ๗๕ ๒๒ ๔๘ ๔๕ ๗๓ ๖๐ ๑๑๔ ๒๔๗ ๕๖.๓๙ 
คณิตศาสตร ๔๓๗ ๑ ๓๓ ๑๖ ๒๑ ๓๖ ๕๔ ๗๐ ๒๐๖ ๓๓๐ ๗๕.๕๑ 
วิทยาศาสตร ๔๓๘ ๙ ๑๐๒ ๕๘ ๘๑ ๕๙ ๖๒ ๒๘ ๓๙ ๑๒๙ ๒๙.๔๕ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๘๗๑ ๘ ๙๔ ๕๔ ๑๒๓ ๑๒๕ ๙๖ ๑๓๖ ๒๓๕ ๔๖๗ ๕๓.๖๒ 
สุขศึกษาและ       
พลศึกษา ๘๗๕ ๑ ๑๒ ๑๕ ๓๙ ๘๑ ๑๔๘ ๑๒๒ ๔๕๗ ๗๒๗ ๘๓.๐๙ 
ศิลปะ ๔๓๘ ๑ ๓ ๘ ๒๖ ๒๔ ๕๐ ๖๙ ๒๕๗ ๓๗๖ ๘๕.๘๔ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๔๓๘ ๓ ๕๒ ๓๒ ๕๙ ๔๑ ๖๗ ๖๒ ๑๒๒ ๒๕๑ ๕๗.๓๑ 
ภาษาตางประเทศ ๔๓๗ ๑ ๘๕ ๓๑ ๗๗ ๖๙ ๘๕ ๔๑ ๔๘ ๑๗๔ ๓๙.๘๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙๒๘ ๖ ๑๔๓ ๖๐ ๗๗ ๗๗ ๑๑๖ ๑๑๘ ๓๓๑ ๕๖๕ ๖๐.๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทกุระดบัชั้น ม.๓ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๔๓๙ ๔ ๙๖ ๒๗ ๕๑ ๔๓ ๕๔ ๓๗ ๑๒๗ ๒๑๘ ๔๙.๖๖ 
คณิตศาสตร ๔๓๔ ๐ ๑๕๑ ๔๗ ๔๙ ๕๗ ๔๐ ๓๙ ๕๑ ๑๓๐ ๒๙.๙๕ 
วิทยาศาสตร ๔๓๓ ๒ ๑๒๔ ๔๔ ๖๘ ๖๘ ๖๗ ๒๖ ๓๔ ๑๒๗ ๒๙.๓๓ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ๘๗๕ ๖ ๑๑๗ ๕๕ ๙๓ ๑๓๙ ๑๓๕ ๑๔๑ ๑๘๙ ๔๖๕ ๕๓.๑๔ 
สุขศึกษาและ       
พลศึกษา ๘๗๔ ๔ ๑๔ ๓๙ ๖๑ ๕๐ ๑๑๐ ๑๗๗ ๔๑๙ ๗๐๖ ๘๐.๗๘ 
ศิลปะ ๔๓๖ ๐ ๘ ๘ ๓๓ ๔๔ ๑๐๑ ๑๐๕ ๑๓๗ ๓๔๓ ๗๘.๖๗ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๔๓๙ ๕ ๘๒ ๓๖ ๖๕ ๓๙ ๘๒ ๔๔ ๘๖ ๒๑๒ ๔๘.๒๙ 
ภาษาตางประเทศ ๔๓๖ ๐ ๑๔๔ ๕๑ ๕๘ ๖๑ ๕๑ ๒๑ ๕๐ ๑๒๒ ๒๗.๙๘ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙๑๕ ๖ ๑๒๖ ๕๗ ๙๑ ๗๐ ๑๑๔ ๑๐๕ ๓๔๖ ๕๖๕ ๖๑.๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทกุระดบัชั้น ม.๔ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๓๒๕ ๐ ๒๑ ๒๓ ๓๗ ๓๕ ๔๔ ๓๘ ๑๒๗ ๒๐๙ ๖๔.๓๑ 
คณิตศาสตร ๓๒๕ ๐ ๑๐๔ ๕๑ ๓๗ ๔๐ ๒๓ ๒๒ ๔๘ ๙๓ ๒๘.๖๒ 
วิทยาศาสตร ๘๑๔ ๒ ๑๗๗ ๘๕ ๑๓๒ ๑๔๓ ๑๔๐ ๘๓ ๕๒ ๒๗๕ ๓๓.๗๘ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๙๗๕ ๐ ๑๕ ๔๗ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๐๔ ๑๕๘ ๙๑ ๕๕๓ ๕๖.๗๒ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๓๒๕ ๐ ๕ ๗ ๑๖ ๒๔ ๓๕ ๔๗ ๑๙๑ ๒๗๓ ๘๔.๐๐ 
ศิลปะ ๓๒๕ ๐ ๓๗ ๓๒ ๕๔ ๕๓ ๗๗ ๔๔ ๒๘ ๑๔๙ ๔๕.๘๕ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๓๒๕ ๐ ๑๓ ๑๒ ๔๔ ๕๐ ๔๒ ๒๕ ๑๓๙ ๒๐๖ ๖๓.๓๘ 
ภาษาตางประเทศ ๓๒๕ ๐ ๕๗ ๔๒ ๔๔ ๔๗ ๔๑ ๓๓ ๖๑ ๑๓๕ ๔๑.๕๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๑๘๔ ๐ ๑๑๐ ๗๗ ๑๒๗ ๑๗๖ ๒๔๐ ๑๘๐ ๒๗๔ ๖๙๔ ๕๘.๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทกุระดบัชั้น ม.๔ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๓๒๕ ๐ ๙ ๙ ๑๕ ๓๒ ๕๔ ๗๔ ๑๓๒ ๒๖๐ ๘๐.๐๐ 
คณิตศาสตร ๓๒๖ ๑ ๗๗ ๔๓ ๔๙ ๔๑ ๓๗ ๓๐ ๔๘ ๑๑๕ ๓๕.๒๘ 
วิทยาศาสตร ๒๖๑ ๐ ๑๕ ๑๖ ๔๓ ๖๓ ๓๒ ๙๒ ๐ ๑๒๔ ๔๗.๕๑ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๙๗๖ ๑ ๔๘ ๒๖ ๓๕ ๘๖ ๒๓๖ ๒๒๔ ๓๒๐ ๗๘๐ ๗๙.๙๒ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๓๒๖ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑๒ ๓๐๖ ๓๒๔ ๙๙.๓๙ 
ศิลปะ ๓๒๖ ๑ ๐ ๑ ๒ ๑๖ ๕๑ ๙๐ ๑๖๕ ๓๐๖ ๙๓.๘๗ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ๓๒๖ ๑ ๕ ๑๐ ๒๐ ๔๙ ๗๔ ๘๗ ๘๐ ๒๔๑ ๗๓.๙๓ 
ภาษาตางประเทศ ๓๒๖ ๑ ๓ ๑๕ ๖๑ ๖๐ ๕๖ ๔๗ ๘๓ ๑๘๖ ๕๗.๐๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๘๒ ๗ ๑๗๒ ๑๒๙ ๑๘๑ ๑๕๖ ๒๓๕ ๒๑๑ ๓๙๑ ๘๓๗ ๕๖.๔๘ 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ม.๕ ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๓๖๘ ๒ ๑ ๕ ๑๑ ๔๐ ๕๖ ๑๐๕ ๑๔๘ ๓๐๙ ๘๓.๙๗ 
คณิตศาสตร ๓๖๘ ๔ ๑๐๓ ๖๙ ๔๖ ๒๑ ๒๙ ๒๓ ๗๓ ๑๒๕ ๓๓.๙๗ 
วิทยาศาสตร - - - - - - - - - - - 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๑๑๐๔ ๑๐ ๑๖๑ ๑๒๓ ๒๐๑ ๒๒๖ ๑๕๔ ๑๑๖ ๑๑๓ ๓๘๓ ๓๔.๖๙ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๓๖๘ ๑ ๐ ๕ ๙ ๒๖ ๙๐ ๑๑๓ ๑๒๔ ๓๒๗ ๘๘.๘๖ 
ศิลปะ ๓๖๘ ๒ ๑๐ ๒๓ ๔๒ ๖๘ ๕๙ ๔๔ ๑๒๐ ๒๒๓ ๖๐.๖๐ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ๓๖๘ ๓ ๔๒ ๑๙ ๔๑ ๖๒ ๖๔ ๕๙ ๗๘ ๒๐๑ ๕๔.๖๒ 
ภาษาตางประเทศ ๓๖๘ ๑ ๒๒ ๖๒ ๗๒ ๗๕ ๖๐ ๔๐ ๓๖ ๑๓๖ ๓๖.๙๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๗๗๑ ๑๑ ๓๖๔ ๑๖๖ ๒๔๖ ๒๒๔ ๒๐๗ ๑๔๓ ๔๑๐ ๗๖๐ ๔๒.๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทกุระดบัชั้น ม.๕ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๓๖๗ ๐ ๕ ๘ ๖ ๒๔ ๕๕ ๘๕ ๑๘๔ ๓๒๔ ๘๘.๒๘ 
คณิตศาสตร ๓๖๗ ๒ ๖๖ ๒๓ ๓๓ ๓๙ ๕๘ ๔๘ ๙๘ ๒๐๔ ๕๕.๕๙ 
วิทยาศาสตร ๒๑๑ ๓ ๒๕ ๔๔ ๕๙ ๕๒ ๑๘ ๗ ๓ ๒๘ ๑๓.๒๗ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๑๑๐๓ ๗ ๙๙ ๗๕ ๑๔๖ ๒๐๗ ๒๔๒ ๑๗๙ ๑๔๘ ๕๖๙ ๕๑.๕๙ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๓๖๙ ๓ ๒ ๔ ๓ ๕ ๒๒ ๔๙ ๒๘๑ ๓๕๒ ๙๕.๓๙ 
ศิลปะ ๓๖๗ ๔ ๒๑ ๓๐ ๔๖ ๕๕ ๕๑ ๕๗ ๑๐๓ ๒๑๑ ๕๗.๔๙ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ๓๖๗ ๒ ๑๖ ๖ ๓๙ ๗๐ ๗๗ ๖๐ ๙๗ ๒๓๔ ๖๓.๗๖ 
ภาษาตางประเทศ ๓๖๗ ๐ ๓๔ ๕๕ ๘๓ ๖๙ ๔๗ ๓๙ ๔๐ ๑๒๖ ๓๔.๓๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๕๗๕ ๑๗ ๑๘๕ ๑๔๙ ๒๗๔ ๒๒๙ ๒๒๗ ๑๙๕ ๒๙๙ ๗๒๑ ๔๕.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทกุระดบัชั้น ม.๖ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๓๕๖ ๐ ๒๒ ๑๒ ๓๔ ๔๙ ๕๔ ๖๙ ๑๑๖ ๒๓๙ ๖๗.๑๓ 
คณิตศาสตร ๓๕๖ ๐ ๕๑ ๔๒ ๓๕ ๓๓ ๓๓ ๓๘ ๑๒๔ ๑๙๕ ๕๔.๗๘ 
วิทยาศาสตร ๕๐๔ ๒ ๗๓ ๒๘ ๖๗ ๗๕ ๖๗ ๗๔ ๑๑๘ ๒๕๙ ๕๑.๓๙ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๗๑๔ ๐ ๑๕ ๒๐ ๔๐ ๗๙ ๑๔๔ ๑๗๒ ๒๔๔ ๕๖๐ ๗๘.๔๓ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๓๕๖ ๐ ๒ ๐ ๔ ๖ ๒๑ ๒๙ ๒๙๔ ๓๔๔ ๙๖.๖๓ 
ศิลปะ ๓๕๖ ๐ ๑๑ ๑๐ ๒๓ ๔๖ ๗๓ ๑๐๐ ๙๓ ๒๖๖ ๗๔.๗๒ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ๓๕๖ ๐ ๓๐ ๓๘ ๖๘ ๑๑๕ ๗๖ ๒๔ ๕ ๑๐๕ ๒๙.๔๙ 
ภาษาตางประเทศ - - - - - - - - - - - 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๙๗๗ ๑ ๒๖๒ ๒๒๘ ๓๑๒ ๓๓๐ ๒๙๙ ๒๐๖ ๓๓๙ ๘๔๔ ๔๒.๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทกุระดบัชั้น ม.๖ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

 

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 ๓๕๖ ๐ ๑๖ ๘ ๒๕ ๗๗ ๘๒ ๙๑ ๕๗ ๒๓๐ ๖๔.๖๑ 
คณิตศาสตร ๓๕๖ ๐ ๓๒ ๓๓ ๔๓ ๔๐ ๕๐ ๔๗ ๑๑๑ ๒๐๘ ๕๘.๔๓ 
วิทยาศาสตร - - - - - - - - - - - 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๗๑๒ ๐ ๑๙ ๑๓ ๒๐ ๔๑ ๘๘ ๑๒๙ ๔๐๒ ๖๑๙ ๘๖.๙๔ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๓๕๗ ๑ ๒ ๙ ๑๑ ๙ ๔๔ ๑๓๓ ๑๔๘ ๓๒๕ ๙๑.๐๔ 
ศิลปะ ๓๕๗ ๑ ๑๐ ๗ ๑๕ ๑๗ ๔๔ ๖๓ ๒๐๐ ๓๐๗ ๘๕.๙๙ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี - - - - - - - - - - - 
ภาษาตางประเทศ - - - - - - - - - - - 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒๓๒๕ ๖ ๒๑๑ ๒๑๕ ๔๑๒ ๓๘๙ ๓๖๐ ๒๗๘ ๔๕๔ ๑๐๙๒ ๔๖.๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                        ๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกวาหรือเทากับ

ขีดจํากัดลาง 
คณิตศาสตร ๔๓๗ ๓๕.๒๙ ๑๒.๕๗ ๓๕.๒๙ ๒๕๒ คน / รอยละ ๕๗.๖๗ 
ภาษาไทย ๔๓๘ ๕๓.๐๓ ๑๑.๘๑ ๕๓.๐๓ ๒๙๗ คน / รอยละ ๖๗.๘๑ 
วิทยาศาสตร ๔๓๗ ๓๖.๖๒ ๑๔.๐๗ ๓๖.๖๒ ๒๓๖ คน / รอยละ ๕๔.๐๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๔๓๗ ๔๘.๖๔ ๑๐.๗๘ ๔๘.๖๔ ๓๐๐ คน / รอยละ ๖๘.๖๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๓๗ ๕๒.๘๐ ๘.๕๐ ๕๒.๘๐ ๒๖๘ คน / รอยละ ๖๑.๓๓ 
ศิลปะ ๔๓๗ ๔๘.๗๘ ๑๐.๔๘ ๔๘.๗๘ ๓๐๑ คน / รอยละ ๖๘.๘๘ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๔๓๗ ๕๒.๖๖ ๑๒.๙๐ ๕๒.๖๖ ๓๑๒ คน / รอยละ ๗๑.๔๐ 

ภาษาตางประเทศ ๔๓๘ ๓๔.๙๔ ๑๓.๙๕ ๓๔.๙๔ ๒๒๓ คน / รอยละ ๕๐.๙๑ 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกวาหรือเทากับ

ขีดจํากัดลาง 
คณิตศาสตร ๓๕๓ ๓๒.๓๖ ๑๖.๙๘ ๓๒.๓๖ ๒๒๔ คน / รอยละ ๖๓.๔๖ 
ภาษาไทย ๓๕๑ ๔๙.๐๙ ๑๐.๑๘ ๔๙.๐๙ ๒๘๑ คน / รอยละ ๘๐.๐๖ 
วิทยาศาสตร ๓๕๑ ๓๑.๙๘ ๙.๙๖ ๓๑.๙๘ ๒๑๖ คน / รอยละ ๖๑.๕๔ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๕๓ ๓๘.๗๑ ๘.๖๘ ๓๘.๗๑ ๒๕๑ คน / รอยละ ๗๑.๑๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๕๑ ๕๘.๔๓ ๗.๑๗ ๕๘.๔๓ ๒๖๓ คน / รอยละ ๗๔.๙๓ 
ศิลปะ ๓๕๑ ๓๔.๔๓ ๘.๐๗ ๓๔.๔๓ ๒๖๔ คน / รอยละ ๗๕.๒๑ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๓๕๑ ๕๕.๑๙ ๙.๑๐ ๕๕.๑๙ ๒๗๕ คน / รอยละ ๗๘.๓๕ 

ภาษาตางประเทศ ๓๕๓ ๒๙.๕๘ ๑๓.๒๖ ๒๙.๕๘ ๒๓๗ คน / รอยละ ๖๗.๑๔ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                                     ๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนระดับทองถิ่น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 
ปรับปรุง พอใช ดี 

คณิตศาสตร ๔๑๖ ๑๖.๐๐ ๘.๒๑ ๓๒.๐๑ ๓๕.๕๘ ๕๖.๒๕ ๘.๑๗ 
ภาษาไทย ๔๑๖ ๒๓.๙๘ ๗.๘๔ ๔๗.๙๗ ๓๐.๗๗ ๕๒.๖๔ ๑๖.๕๙ 
วิทยาศาสตร ๔๑๖ ๑๘.๗๐ ๗.๓๒ ๓๗.๔๐ ๒๖.๖๘ ๖๕.๖๓ ๗.๖๙ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๔๑๖ ๑๕.๔๙ ๔.๒๒ ๓๐.๙๘ ๖๙.๗๑ ๓๐.๒๙ ๐.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - - - - - - - 
ภาษาตางประเทศ ๔๑๖ ๑๙.๖๘ ๑๑.๙๙ ๓๙.๓๖ ๔๕.๖๗ ๓๒.๖๙ ๒๑.๖๓ 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 
 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 
ปรับปรุง พอใช ดี 

คณิตศาสตร ๓๖๖ ๑๔.๒๑ ๕.๓๐ ๔๗.๓๖ ๗.๙๒ ๗๗.๓๒ ๑๔.๗๕ 
ภาษาไทย ๓๖๖ ๑๗.๗๘ ๕.๑๘ ๔๔.๔๖ ๑๖.๖๗ ๗๓.๒๒ ๑๐.๑๑ 
วิทยาศาสตร ๓๖๖ ๑๘.๘๐ ๕.๓๗ ๔๗.๐๐ ๑๒.๐๒ ๗๓.๗๗ ๑๔.๒๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๖๖ ๒๑.๙๒ ๕.๐๕ ๕๔.๘๐ ๑๒.๕๗ ๗๖.๕๐ ๑๐.๙๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - - - - - - - 
ภาษาตางประเทศ ๓๖๖ ๑๙.๒๖ ๗.๐๐ ๔๘.๑๔ ๑๐.๑๑ ๖๙.๑๓ ๒๐.๗๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

๙๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

   ๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

ดานชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๔๓๙ - ๙๙.๘๘ ๐.๑๑ - 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๔๒๗ ๕.๗๓ ๗๗.๖๓ ๑๗.๓๓ ๐.๓๕ 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๔๔๗ - ๗๗.๙๖ ๒๑.๗๐ ๐.๓๓ 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๓๓๑ ๑.๘๑ ๙๘.๐๓ - ๐.๑๕ 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๗๕ ๕.๓๓ ๙๓.๔๖ ๐.๘๐ ๐.๔๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๓๕๘ ๕.๘๖ ๙๔.๑๓ - - 

รวม ๒,๓๗๗ - - - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๓.๑๒ ๙๐.๑๘ ๖.๖๖ ๐.๒๑ 

 

๓.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๔๓๙ ๑.๓๖ ๖๙.๗๐ ๒๘.๗๐ ๐.๒๒ 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๔๒๗ ๔.๙๑ ๗๓.๑๘ ๒๐.๖๐ ๐.๙๓ 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๔๔๗ ๑๑.๐๗ ๗๒.๒๕ ๑๕.๙๙ ๐.๖๗ 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๓๓๑ ๒๕.๖๗ ๗๒.๖๕ - ๐.๑๙ 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๗๕ ๘.๙๓ ๖๑.๐๖ ๒๙.๓๓ ๐.๖๖ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๓๕๘ ๑๗.๘๗ ๖๕.๙๒ ๑๕.๙๒ ๐.๒๗ 

รวม ๒,๓๗๗ - - - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๑๑.๖๔ ๖๙.๑๓ ๑๘.๔๒ ๐.๔๙ 

 

๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(รอยละของนักเรียน) 

ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๔๓๙ ๙๙.๘๓ ๐.๑๗ 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๔๒๗ ๙๕.๖๑ ๔.๓๙ 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๔๔๗ ๙๘.๗๑ ๑.๒๙ 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๓๓๑ ๙๙.๔๗ ๐.๕๓ 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๗๕ ๙๙.๒๐ ๐.๘๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๓๕๘ ๙๙.๗๙ ๐.๒๑ 

รวม ๒,๓๗๗ - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๙๘.๗๗ ๑.๒๓ 

       
 



 

 

๑๐๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                              ๓.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน 
 

ดาน 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผาน ไมผาน 
จํานวน
นักเรียน 

 
รอยละ 

จํานวน
นักเรียน 

 
รอยละ 

๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร ๒,๔๓๖ ๒,๓๒๔ ๙๕.๔๐ ๑๑๒ ๔.๖๑ 
๒) ดานความสามารถในการคิด ๒,๔๓๖ ๒,๑๑๐ ๘๖.๖๑ ๓๒๖ ๑๓.๔๐ 
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา ๒,๔๓๖ ๒,๑๓๔ ๘๗.๖๐ ๓๐๒ ๑๒.๔๑ 
๔) ดานความสามารถในการใชทกัษะชีวิต ๒,๔๓๖ ๒,๓๖๐ ๙๖.๘๘ ๗๖ ๓.๑๓ 
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี ๒,๔๓๖ ๒,๓๒๒ ๙๕.๓๒ ๑๑๔ ๔.๖๘ 

รวม ๑๒,๑๘๐ ๑๑,๒๕๐ - ๙๓๐ - 
เฉลี่ยรอยละ - - ๙๒.๓๖ - ๗.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
 
 

        ๑.  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
  ผลการดําเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในรอบปที่ผานมา สวนใหญทกุ
โครงการประสบผลสําเร็จ เพียงแตมบีางกจิกรรมที่ไมประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมาย ซึ่งสรปุผลได ดังนี ้ 
                

                 โครงการ/กจิกรรมทีป่ระสบผลสําเร็จ 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสูมาตรฐานสากล 
๒. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการ

จัดการเรียนรู 
๓. โครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรู 
๔. โครงการเสรมิสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอม 

(ลดโลกรอน) และแหลงเรียนรู 
๕. โครงการสงเสรมิใหนักเรียนเปนคนดีแหง

พระบารมปีกเกลา 
๖. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน 
๗. โครงการเสรมิสรางสุขภาพพลานามัย 
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
๙. โครงการสงเสรมิความเปนเลิศของนักเรียน 
๑๐. โครงการสงเสรมิสุนทรียภาพดานศิลปะ 

ดนตรี และนาฏศิลป 
๑๑. โครงการสงเสรมิสวสัดิการทางการศึกษา 
๑๒. โครงการสงเสรมิพัฒนาครูสูมาตรฐาน

วิชาชีพ 
๑๓. โครงการเสรมิสรางความสมัพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน 
๑๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนกลยทุธ และปรับหลกัสูตรสถานศึกษา
สูมาตรฐานสากล 

๑๕. โครงการการวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๑๖. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัด
การศึกษา 

๑๗. โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผล 
๑๘. โครงการบริหารงานพสัดุ ครุภัณฑ 

สาธารณูปโภค ยานพาหนะ และซอมแซม
บํารุง 

๑. ความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของบุคลากร 
๒. ความรูความสามารถและความตั้งใจในการปฏบิัติ

หนาที่ของบุคลากร 
๓. ความพรอมเพรียงและความสามัคคีของบุคลากร 
๔. ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนเปนอยางดจีาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูและ
ผูปกครองเครือขายผูปกครอง สมาคมศิษยเกา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ชุมชน และหนวยงานตางๆ 

ตอนที่ ๔  สรปุผลการพฒันาและการนําไปใช 



 

 

๑๐๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

                 โครงการ/กจิกรรมทีไ่มประสบผลสําเร็จ 
 

ไมม ี
 
 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 
 

                                         ๒.๕   ดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน เปนโรงเรียนที่ไดคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาพอเพียง   

โรงเรียนสีขาว โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนสํานึกพลเมือง โรงเรียนการใชหลักสูตร
มาตรฐานสากล วงโยธวาทิต และวงดนตรีไทย มีผลงานทัง้ในระดับประเทศ   
และตางประเทศ 

จุดท่ีควรพัฒนา สงเสริมใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูทั้งทางดาน
เศรษฐกจิพอเพียง สํานึกพลเมือง หลกัสูตรมาตรฐานสากล วงโยธวาทิต และ   
วงดนตรีไทย 

 
 

 
 



 

 

๑๐๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

                                       โรงเรียนมีแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
๑. แผนพัฒนาบุคลากร 

(๑)  โรงเรียนมีแผนพัฒนาความรู ความสามารถของครู ดังนี ้
๑.๑  สามารถจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
๑.๒  สามารถการจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงดวยเทคนิคที ่

                 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) ขอสนับสนุนเงินบริจาคจากชุมชน ในการเสริมสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย  
ดนตรีสากลและพัฒนาวงโยธวาทิตอยางครบวงจรรวมทัง้การเขาคายฝกซอมเพื่อเขารวมการแขงขันกับ
หนวยงานตางๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

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 
(๗) จัดประกวดวาดภาพ สุนทรพจน คําขวัญการตอตานยาเสพติด วันเอดสโลก ดวยการบูรณาการของ

วิชาภาษาไทย  ศิลปะ สุขศึกษาและงานอนามัย  
๔.๓.๔  แผนพัฒนาชุมชน 
(๑)  โรงเรียนเปนแหลงใหความรูและใหบรกิารชุมชน 
(๒)  ติดตอประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมลูกบัชุมชน 

       (๓)  ประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนรับทราบอยางตอเนือ่ง 
 



 

 

๑๐๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ๔. ความตองการและการชวยเหลือ 
 

(๑) การชวยเหลือดานวิทยากรในการพฒันาครจูากหนวยงานตาง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรบั
ของคร ู

(๒) การชวยเหลือดานงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ความชวยเหลือดานอัตรากําลงัครูในสาขาที่ขาดแคลนในวิชาวิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  

และอัตรากําลงับุคลากร  เจาหนาที่ธุรการ  พัสดุและการเงนิ  
(๔) การใหความรวมมือจากผูปกครองในการดูแลเอาใจใส ติดตามพฤติกรรม ความมีระเบียบวินัยความ

รับผิดชอบและผลการเรียนของบุตรหลานอยางใกลชิด 
(๕) การใหความรวมมือของชุมชนในการสนบัสนุนกิจกรรมการตอตานยาเสพติด  การติดเกม การอนุรักษ

วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 



 

 

๑๐๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 



 

 

๑๐๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

 



 

 

๑๑๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 



 

 

๑๑๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 



 

 

๑๑๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  
  โรงเรียนราชวินิต มัธยม ไดรับการแระเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบแรกเมือ่วันที่ ๒๖-

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มี ๓ ดาน คือ ผูบริหาร ดานครู และ 
ดานผูเรียน ซึ่งสรปุผลการประเมนิโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี ้

 
 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 
ดานผูเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

   

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึ่งประสงค    
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี          
                   วิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน 

  
 

 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร    
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
                      รักการเรียนรู และพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 

   
 

มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน      
                      รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

   
 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี    
มาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี   
                        และกีฬา 

    
 

ดานผูบริหาร    
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงาน   
                         อยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

   
 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ   
                         ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา 

   
 

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย  
                         เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   
 

มาตรฐานที่ ๒๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร 
                         จัดการ 

   
 

มาตรฐานที่ ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
                         มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 

   
 

ดานคร ู    
มาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี   
                        ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   
 

มาตรฐานที่ ๒๔ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
                         และมีครูเพียงพอ 

  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก 
 ดานผูบริหาร 
  ควรจัดทําแผนพฒันาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนการเพิม่ทักษะใหผูเรียนในดาน
การวิเคราะห  คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหา และตัดสินใจอยางมีเหตุผล สงเสริมใหครจูัดการเรียน
การสอนโดยใชแหลงการเรียนรูภายนอกเพิ่มขึ้น รวมทัง้ผลการประเมินไปใชในการพฒันาผูเรียนอยางตอเนือ่ง 
 ดานครู 
  ผูบริหารควรจงูใจใหครูตระหนักถึงการทํางานอยางมีระบบมีรองรอย สงเสรมิใหครูผลิตและใช
เครื่องมือประเมินพฒันาการของผูเรียนที่มหีลากหลายและจาํเปนตอใชสําหรบัการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 
สงเสริมใหครูไดรับการอบรมในวิชาที่สอนอยางตอเนื่อง  
 ดานผูเรียน 
  ครูควรเนนการจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห คิดสงัเคราะห และสามารถเชื่องโยงสาระ
ความรูตางๆ มาวางแผนการทํางานหรือโครงงานในชวงช้ันตางๆ ได 
การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
 จากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗  พบวาโรงเรียนผาน
การประเมินแตละมาตรฐานอยูในระดับพอใช ๓ มาตรฐาน ไดแก ดานครู คือ มาตรฐานที่ ๒๔  ครูมีคุณวุฒิ/
ความรู ความสามารถตรงกับงานทีร่ับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ ดานนักเรียน คือ มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความ
สารถในการคิดวิเคราะห คิดสงัเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน และ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสตูร สวนมาตรฐานอื่นที่เหลอือีก ๑๐ มาตรฐานอยูใน
ระดับดี หลังจากทราบผลการประเมินโรงเรียนทําการประชาสัมพันธ และเผยแพรผลการประเมินในรปูแบบ
เอกสาร วารสาร และอินเตอรเนต ใหกบัผูที่มสีวนไดสวนเสยีทุกฝายไดรบัทราบ นอกจากนี้โรงเรียนยงัไดจัด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหาร   ฝายตาง ๆ เพื่อระดมสมองและปรบัแผนกลยทุธ 
วิสัยทัศน และเปาประสงคใหทันยุคทันสมัยยิง่ขึ้น      และขานรับกบัผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ดังนั้นโรงเรียนจึงนําผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกมาดําเนินการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้

ดานครู 
๑.  โครงการการพฒันาครูใหเปนครูมืออาชีพ ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย 

ทั้งการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  นิเทศภายใน ภายนอก   พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดแสดงผลงาน 
การนําเสนองาน จัดนทิรรศการทางวิชาการ  เนื่องในโอกาสตาง ๆ อาทิ การอบรมใหความรูครู เรื่อง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  การสรางแผนกิจกรรมคิดวิเคราะหตามแนวการเรียนรูของ
สมอง  การนําเสนอบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร (Smart  Instrutor) การจัดการเรียนการสอนเพือ่พัฒนา
กระบวนการคิดของนักเรียน  การทอดกฐินเฉลิมพระเกียรต ิ การศึกษาแหลงเรียนรู การนําครสููธรรมะวิถีพุทธ 
ร.น.ม (ไหวพระ ๙ วัดและศึกษาวิถีชีวิตลุมน้ําเจาพระยา)  Smart Life(ปฏิบัติธรรมวัดญาณสังวราราม)    วิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  กฎหมายปกครองทีเ่กี่ยวของกับบุคลากรทางการศึกษา การพฒันาครู ดานการใช
ภาษาตางประเทศ  การพัฒนาครูของกลุมสาระตาง ๆ  การทัศนศึกษา การศึกษาดูงานของกลุม สาระตาง ๆ 
การเขารวมประชุม อบรม สัมมนากับ หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   เปนตน      

๒. โครงการการวิเคราะหปญหา  พัฒนาตนเอง 
๓. โครงการการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 

 

๑๑๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ดานนักเรียน 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย  ดังนี ้

การเขาคายวิชาการและคายกจิกรรมพัฒนานกัเรียน  ทัศนศึกษา  การอบรมผูนํารุนใหม  วันสําคัญตาง ๆ การ
จัดแสดงผลงาน  วิถีพุทธ  เสียงตามสาย  ดนตรีไทยยามเชา    เสียงตามสาย  พิธีประดับเข็ม   
 Cleaning day   ยินดีกบัความสําเรจ็ ม.๓ และ ม.๖  และธงคุณภาพ 

๒.  โครงการสงเสริมความสามารถของนกัเรียนประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ  แขงขันตอบปญหา
วิชาการ  ประกวดคัดลายมือ  ออกแบบweb Site เลานิทาน เรียงความวันพอ วันแม  กลาวสุนทรพจน  วาด
ภาพ ละครภาษาอังกฤษ ดนตรีไทย วงโยธวาทิต  รองเพลง   Science Show   Spelling  Bee  Quiz  Show 

๓. โครงการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต ทั้งทางดานวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
              นอกจากนี้โรงเรียนยังสงเสริมใหนักเรียนรวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน 
และเขารวมกิจกรรมระดับชาติกับประเทศตางๆ ทั่งโลก พุงเปาเนนเปนพเิศษทางดานการคิดวิเคราะห   คิด
สังเคราะห  คดิสรางสรรค และคดิไตรตรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  
  โรงเรียนราชวินิต มัธยม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสองเมื่อ 

วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มี ๓ ดาน คือ ผูบรหิาร  
ดานครู และ ดานผูเรียน ซึ่งสรปุผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี ้
 

 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก 

ดานผูเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึ่งประสงค    √ 
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี    √ 
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี   
                        และกีฬา 

     
√ 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี         
                   วิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและ
วิสัยทัศน 

    
√ 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร   √  
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
                      รักการเรียนรู และพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 

    
√ 

มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน      
                      รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

    
√ 

ดานคร ู     
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
                       และมีครูเพียงพอ 

    
√ 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี   
                       ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    
√ 

ดานผูบริหาร     
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถ 
                        ในการบริหารจัดการ 

    
√ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงาน   
                         อยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

    
√ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย  
                         เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    
√ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
                         มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 

    
√ 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ   
                         ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา 

    
√ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบท่ีสอง 
 ดานผูบริหาร 
  ควรวางแผนใหผูปกครอง  ชุมชน  และองคกรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนด 
แผนกลยทุธ  ทําหลักสูตรทองถิ่นและมสีวนรวมในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ประเมินหลักสูตร 
และนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการพฒันาการศกึษา  และพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม 
กับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น   ควรมีการประสานงานกับกรุงเทพมหานครในเรือ่งของการบําบัดน้ํา
เสียในคลองเปรมประชา  เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผูเรียนในเรื่องกลิ่น 
 ดานครู 
  ผูบริหารควรพัฒนาครูบางสวนใหมีความสามารถในการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและของผูเรียน  สามารถประเมิน 
ผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูทีจ่ัดใหผูเรียนและอิงพฒันาการของผูเรียน ตลอดจนการนํา
ผลการประเมินมาปรบัเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  
 ดานผูเรียน 
  ครูควรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระที่ยงัอยูในระดับพอใชใหอยูในระดบัดีหรือดี
มากไดแกกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษาและวัฒนธรรมและ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองไปใช 
 จากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบทีส่อง เมื่อวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  พบวาโรงเรียนผาน
การประเมินแตละมาตรฐานดงันี้ระดบัดี ๑ มาตรฐาน ไดแก ดานนักเรียน คือ มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียน 
มีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร สวนอีก ๑๓ มาตรฐานอยูในระดับดมีาก หลังจากทราบผล 
การประเมินโรงเรียนไดทําการประชาสัมพันธ และเผยแพรผลการประเมินในรูปแบบเอกสาร วารสาร และ
อินเตอรเนต ใหกบัผูทีม่ีสวนไดสวนเสียทกุฝายไดรบัทราบ นอกจากนี้โรงเรียนยงัไดจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการบรหิาร   ฝายตาง ๆ เพื่อระดมสมองและปรับแผนกลยทุธ วิสัยทัศน และ
เปาประสงคใหทันยุคทันสมัยยิ่งขึ้น   และขานรับกบัผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ดังนั้นโรงเรียนจึงนําผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สองมาดําเนินการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้

ดานครู 
๑.  โครงการการพฒันาครูใหเปนครูมืออาชีพ ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย 

ทั้งการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  นิเทศภายใน ภายนอก   พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู    อาทิ การอบรม 
ใหความรูครู เรื่องการทํางานวิจัย  ๕ บท   การจัดทําหลักสตูรทองถิ่น  การพฒันาหลักสูตรบูรณาการกบัหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   การจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันากระบวนการคิดของนักเรียน    การศึกษาแหลง
เรียนรูทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิ จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดเชียงราย  จังหวัด
แมฮองสอน  จังหวัดตราด  ประเทศเวียดนาม  ประเทศกมัพูชา   การนําครูสูธรรมะวิถีพุทธ ร.น.ม        การ
พัฒนาครู ดานการใชภาษาตางประเทศ   การพฒันาดานการเรียนการสอนของครูกลุมสาระตาง ๆ   การศึกษาดู
งานของกลุม สาระตาง ๆ   การเขารวมประชุม อบรม สัมมนากับ หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน   เปนตน      

๒.  โครงการการวิเคราะหปญหา  พัฒนาตนเอง 
๓.  โครงการการพฒันาหลักสูตรบูรณาการกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

 

๑๑๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ดานนักเรียน 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย  ดังนี ้

การเขาคายวิชาการและคายกจิกรรมพัฒนานกัเรียน  ทัศนศึกษา  การอบรมผูนํารุนใหม  วันสําคัญตาง ๆ การ
จัดแสดงผลงาน  วิถีพุทธ  เสียงตามสาย  ดนตรีไทยยามเชา    เสียงตามสาย  พิธีประดับเข็ม   
Cleaning day   ยินดีกับความสําเร็จ ม.๓ และ ม.๖  และติวเขมกอน  Entrance 

๒.  โครงการสงเสริมความสามารถของนกัเรียนประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ  แขงขันตอบปญหา
วิชาการ  ประกวดคัดลายมือ  ออกแบบweb Site เลานิทาน เรียงความวันพอ วันแม  กลาวสุนทรพจน   
วาดภาพ   ละครภาษาอังกฤษ  ดนตรีไทย วงโยธวาทิต  รองเพลง  วันวิทยาศาสตร  คิดวิเคราะหปริศนา
ตัวเลขซูโดกุ    A-Math   Quiz  Show 

๓. โครงการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต ทั้งทางดานวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
              นอกจากนี้โรงเรียนยังสงเสริมใหนักเรียนรวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน 
และเขารวมกิจกรรมระดับชาติกับประเทศตางๆ ทั่วโลก พุงเปาเนนเปนพเิศษทางดาน 
การคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค และคิดไตรตรอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๒๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ปการศกึษา ๒๕๕๒ และ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ม.๓ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
                

กลุมสาระการเรียนรู 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ 

 ระดับ
โรงเรียน  

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ  

 ระดับ
โรงเรียน  

ระดับ
จังหวัด 

 ระดับ 
ประเทศ  

ภาษาไทย ๔๒.๒๒ ๔๐.๓๖ ๓๕.๓๕ ๔๙.๐๘ ๔๖.๕๑ ๔๒.๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ๔๔.๒๖ ๔๒.๕๙ ๓๙.๗๐ ๕๐.๔๙ ๔๖.๔๗ ๔๐.๘๕ 

ภาษาตางประเทศ ๓๒.๗๔ ๒๙.๗๖ ๒๒.๕๔ ๒๕.๓๕ ๒๓.๗๑ ๑๖.๑๙ 

คณิตศาสตร ๓๐.๐๐ ๓๐.๔๓ ๒๖.๐๕ ๒๙.๐๕ ๒๘.๗๖ ๒๔.๑๘ 

วิทยาศาสตร ๓๔.๔๙ ๓๒.๖๑ ๒๙.๑๖ ๓๓.๒๐ ๓๒.๐๐ ๒๙.๑๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๒.๗๒ ๖๐.๔๘ ๕๖.๗๐ ๗๗.๖๐ ๗๕.๒๗ ๗๑.๙๗ 

ศิลปะ ๓๕.๗๗ ๓๕.๘ ๓๒.๙๕ ๓๐.๓๗ ๒๙.๙๓ ๒๘.๔๘ 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี ๔๐.๕๒ ๓๗.๘๔ ๓๓.๘๖ ๕๕.๐๗ ๕๑.๗๕ ๔๗.๐๗ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ม.๖ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย ๕๕.๙๒ ๕๔.๘๘ ๔๖.๔๗ ๔๙.๗๐ ๕๐.๖๐ ๔๒.๖๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ๔๒.๐๐ ๔๑.๔๘ ๓๖.๐๐ ๕๐.๒๒ ๕๑.๑๗ ๔๖.๕๑ 

ภาษาตางประเทศ ๓๓.๘๐ ๓๔.๒๔ ๒๓.๙๘ ๒๘.๙๕ ๓๐.๒๙ ๑๙.๒๒ 

คณิตศาสตร ๓๘.๙๙ ๓๗.๓๕ ๒๘.๕๖ ๒๑.๖๖ ๒๓.๖๐ ๑๔.๙๙ 

วิทยาศาสตร ๓๖.๗๖ ๓๕.๖๕ ๓๑.๐๓ ๓๖.๒๔ ๓๖.๒๖ ๓๐.๙๐ 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา ๔๗.๑๘ ๔๘.๒๔ ๔๕.๓๗ ๖๖.๔๐ ๖๕.๘๑ ๖๒.๘๖ 

ศิลปะ ๔๒.๘๖ ๔๒.๐๘ ๓๗.๗๕ ๓๕.๘๘ ๓๖.๓๘ ๓๒.๖๒ 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี ๓๘.๐๘ ๓๖.๐๙ ๓๒.๙๘ ๔๙.๔๘ ๔๙.๑๐ ๔๓.๖๙ 

 



 

 

๑๒๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

ผูทรงคณุวุฒภิายนอกของสถานศกึษา 

 นายไพรัช  กรบงกชมาศ  ขาราชการบํานาญ อดีตผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 
๑. นางสาวสุวรรณา  เอมประดิษฐ ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 
๒. รศ.ดร. กรรณิการ  สัจกลุ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓. พระเทพคุณาภรณ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. พลเอก บุญเลิศ  แกวประสิทธิ ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. ดร.ศักดิ์สิน  โรจนสราญรมย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. พันเอก นิเวศน บุญกันทะ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. รศ.สุพิน  บุญชูวงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๘. นายศิริพงษ  ลิมปชัย ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
๙. นายบุญชวย  เลาบัณฑิต ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 
๑๐. นางจินดา  อยูเปนสุข  ผูแทนคร ู กรรมการ 
๑๑. ผศ.ชนนาถ   มีนะนันทน ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 
๑๒. นาวาอากาศโทฉลาด  ทองตะโก ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 
๑๓. นางสาววนิดา  ชมไพศาล ผูแทนองคกรศาสนาคริสต กรรมการ 
๑๔. พระมหาธวัช  จันทปญโญ ผูแทนภิกษุสงฆ กรรมการ 
๑๕. ดร.บญุธรรม พิมพาภรณ ผูอํานวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๒๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ภาพกิจกรรม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

มาตรฐาน ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 

    

   

 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

   

   

 

 

 

 



 

 

๑๒๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง    

อยางตอเน่ือง 
 

    

   

 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได

อยางมีสต ิ
 

   

   

 

 

 

 



 

 

๑๒๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 

   

   

  

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจต

คติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 

    

   

 

  

 



 

 

๑๒๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

   

   

 

 มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

   

   

  

 

 



 

 

๑๒๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

   

   

 

 มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนอยางรอบดาน 
 

   

   

 

 มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม



 

 

๑๒๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ศักยภาพ 

      

 มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

         

 มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

   

   

 มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่



 

 

๑๒๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

กําหนดขึ้น 

 มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ

สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

   

    

     

 

รายการกิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา 
 

วัน กิจกรรรม 
จันทร ฝกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกบัครูตางชาติ, การบรรเลงดนตรีสากลของวงโยธวาทิต 
อังคาร รักการอานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน(ม.๑ - ม.๓), การบรรเลงดนตรีไทย 

พุธ Talent  show, การบรรเลงดนตรีสากลของวงโยธวาทิต 
พฤหัสบดี ทําบุญตักบาตร, รักการอานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔ - ม.๕), การบรรเลง

ดนตรีไทย 
ศุกร ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีความสามารถ, การบรรเลงดนตรีสากลของวงโยธวาทิต 

 

 



 

 

๑๒๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

 

 

 



 

 

๑๓๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

 

 


