


คํานํา 

 

 ในรอบปการศึกษา 2561  ท่ีผานมา โรงเรียนราชวินิตบางเขน ไดมีการพัฒนาในแตละดานมาเปน
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ในการประเมินคุณภาพภายใน บุคลากรทุกฝายของโรงเรียนไดมีการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพตาม

วิสัยทัศน  พันธกิจของโรงเรียน ตลอดจนโครงการ งาน และกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียน และบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียน ทําใหโรงเรียนราชวินิตบางเขน เปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน ท้ังนี้โรงเรียน

ไดรับการสนับสนุน สงเสริม ใหมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน              

ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถตามความถนัด ความสนใจของนักเรียน 

ทําใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เปนการสะทอนภาพแหงความสําเร็จในการบริหารงานโรงเรียน  

ในรอบปการศึกษา 2561  ท่ีผานมา ขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีทําใหผลการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางเขนไดพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มั ธยมศึ กษา  เขต  2  สํ านั ก งาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

มีเนื้อที่ 9 ไร่  2งาน 13 ตารางวา             

เดิมเป็นที่ดินของคุณย่าผัน  คําจง

จิตร ได้มอบที่ดิ นแปลงนี้  ให้แก ่                

วัดทองสุทธาราม ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์ เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการ

วัดและนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา(ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียน

สุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินของวัดทองสุทธาราม ได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมาย 

และมีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจํานวนมากในแขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอําเภอ

เมืองนนทบุรี ยังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน ต้องเดินทางไปเรียนโรงเรียนที่อยู่ไกล พระครูสุวรรณสุทธารมย์  และ

คณะกรรมการวัดได้ทําหนังสืออนุญาตให้กรมสามัญ

ศึกษาใช้ที่ดินแปลงนี้  สร้างโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียน

บางเขนวิทยา ในปีการศึกษา 2530 ซึ่งในระยะแรก          

ได้ทํา การเรียนการสอนที่โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

วิทยา  

วันที่ 11 ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์

จากโรงเรียนสุวรรณสุทธาราม มาสู่โรงเรียนบางเขน

วิทยา และเปิดทําการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขน

วิทยา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นภาคเรียนที่ 2 

ของปีการศึกษา 2531 โรงเรียนบางเขนวิทยา ได้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน  เพ่ือเป็นไปตามพระราชดําริ 

ในการจัดตั้งโรงเรียน 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

 วันที่ 2 กรกฎาคม  2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยน

ชื่อ โรงเรียนบางเขนวิทยาเป็น โรงเรียนราชวินิตบางเขนและได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ของ

โรงเรียน  

 วันที่  25  พฤศจิกายน  2540  ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียน

มัธยมศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีการศึกษา 2540 ในวันที่ 30 มกราคม 2541 

ปีการศึกษา 2546  ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักสี่ ให้เป็น

โรงเรียนในโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีชุมชนให้การยอมรับ 

ปีการศึกษา 2547  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนํา ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ปีการศึกษา 2547  ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ให้

เป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวในกรุงเทพมหานครในการเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการให้ความรู้เรื่อง “ การเพ่ิม

ผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ” 

ปีการศึกษา 2548  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนําในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” 

เพ่ือส่งเสริมเพศศึกษาสําหรับเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนโลก โดยกระทรวงสาธารณสุข 

ปีการศึกษา 2548  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนําของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

14 กุมภาพันธ์ 2549 ผ่านการรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อําเภอ                

1 โรงเรียนในฝัน 

30  มิถุนายน 2549  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง

เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  และทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2550  ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสอง) เพ่ือรับรองคุณภาพสถานศึกษา 

โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  สมศ. 

28 กันยายน 2552  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจ

พอเพียง และภูมิปัญญาไทยของดีมีคุณค่าของ สพท.กทม.2 

14 ธันวาคม 2552  ได้รับโล่เกียรติยศเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ                  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  3  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

25 กุมภาพันธ์ 2553  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนและ

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 

4 กุมภาพันธ์ 2554  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ใสสะอาด พอเพียง เพ่ือพ่อ สู่สถานศึกษา

และชุมชน กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา(2)จากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

 5 กุมภาพันธ์ 2554  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพวาด “พอเพียงเพ่ือไทย

ใสสะอาด” ด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

6 สิงหาคม 2554  ได้รับโล่เกียรติคุณส่งเสริม และสนับสนุนโครงการรินน้ําใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ.

2554 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เพ่ือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

สงขลา และสตูล จากกระทรวงศึกษาธิการ 

25 ธันวาคม 2555  ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสาม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน)  

16 สิงหาคม2556  ได้รับคัดเลือกเป็นชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556 จาก

สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

27 พฤษภาคม 2556  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้น

สังกัด  ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจําปี 2556 ผลการ

ติดตามตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 

15 ธันวาคม 2556  ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรม ระดับมัธยมศึกษา 

ประจําปกีารศึกษา 2556 จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระศรีมหาธาตุ 

11 มกราคม 2557  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันตอบปัญหา 

“สาระความรู้ทั่วไป” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ 

24 กันยายน 2557  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัด

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจําปี 2557 ผลการติดตาม

ตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 

26 กันยายน 2557  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทย และดนตรี

พ้ืนบ้าน ประจําปี 2557  จากกระทรวงวัฒนธรรม 

 11 พฤศจิกายน 2557 ได้รับโล่เกียรติยศสนับสนุนการอบรมโครงการ ปฏิบัติธรรมนําปัญญาต้าน

ภัยยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2558 จากกรมกิจการพลเรือนกองบัญชาการกองทัพไทย 
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 13 กรกฎาคม  2558  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้น

สังกัดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจําปี 2558 ผลการ

ติดตามตรวจสอบมีคุณภาพ   ดีเยี่ยม 

 9  ตุลาคม  2558  รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (ป.ป.ส) ปีการศึกษา 

2557 

 25 มกราคม 2560 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ําลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ประจําปี 2559 

 27 เมษายน 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 

 9 กุมภาพันธ์ 2562 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ําลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ประจําปี 2561 

เว็บไซด์โรงเรียน  www.rvb.ac.th 
เบอร์โทรศัพท์  02-580-1555 
โทรสาร   02-580-9482 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 

 1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน   นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์ 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 

 ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ย. 2561 จนถึงปัจจุบัน  

 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน    มีจํานวน  4 คน  ประกอบด้วย 

2.1 นายนิติกร  ระดม  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการสอนคณิตศาสตร์     

 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  2.2 นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ    

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาสังคมศึกษา 

 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.3 นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  

 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2.4 นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์ 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เศรษฐศาสตร์การคลัง   

 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1)  ขอ้มูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน   

     1.1)  ภาคเรียนที่ 1       

        1.1.1)  ครูประจ าการ     มีจ านวนทั้งสิ้น  90  คน   

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ

เฉลี่ย 

อายุราชการ

เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  

ครูผู้ช่วย 

 

ครู 

คศ.1 

ครู 

คศ.2 

ครู 

คศ.3 

ครู 

คศ.4 

1 ภาษาไทย 44.09 14.36 1 4 2 4 0 

2 ภาษาต่างประเทศ 45 18 1 5 2 5 0 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
42 15.15 5 1 6 2 0 

4 คณิตศาสตร ์ 39.42 15.42 0 4 7 1 0 

5 วิทยาศาสตร ์ 38.5 17.5 3 5 3 3 0 

6 ศิลปะ 52 27 0 1 4 1 0 

7 การงานอาชีพ 50 30 1 1 4 6 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 43.25 19 0 1 2 1 0 

9 กิจกรรมแนะแนว 58 35 0 0 0 1 0 

10 ห้องสมุด 44 26 0 2 1 0 0 

                    เฉลี่ย / รวม 45.65 21.743 11 24 31 24 0 

        

1.1.2)  ครูอัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น  10   คน   
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 

1 ภาษาไทย - 0 

2 ภาษาต่างประเทศ 27 1 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 0 

4 คณิตศาสตร ์ 27 2 

5 วิทยาศาสตร ์ 26.5 2 

6 ศิลปะ - 0 

7 การงานอาชีพ - 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 28.75 4 

9 กิจกรรมแนะแนว 34 1 

10 ห้องสมุด - 0 

                       เฉลี่ย / รวม 28.65 10 
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1.2)  ภาคเรียนที่ 2       

1.2.1)  ครูประจ าการ     มีจ านวนทั้งสิ้น  89  คน      

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ

เฉลี่ย 

อายุราชการ

เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  

ครูผู้ช่วย 

 

ครู 

คศ.1 

ครู 

คศ.2 

ครู 

คศ.3 

ครู 

คศ.4 

1 ภาษาไทย 41.09 14.36 2 4 2 3 0 

2 ภาษาต่างประเทศ 45 18 1 5 2 4 0 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
42 15.15 5 1 6 2 0 

4 คณิตศาสตร ์ 39.42 15.42 1 4 7 0 0 

5 วิทยาศาสตร ์ 39 18 3 4 4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0 

6 ศิลปะ 53 28 0 1 4 1 0 

7 การงานอาชีพ 50 30 1 2 4 5 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 39.2 15.4 1 1 2 1 0 

9 กิจกรรมแนะแนว 58 35 0 0 0 1 0 

10 ห้องสมุด 44 26 0 2 1 0 0 

                    เฉลี่ย / รวม 45.15 21.53 14 24 32 19 0 

     

     1.2.2)  ครูอัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น   9  คน   

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 

1 ภาษาไทย - 0 

2 ภาษาต่างประเทศ 27 1 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 0 

4 คณิตศาสตร์ 27 2 

5 วิทยาศาสตร์ 27 2 

6 ศิลปะ - 0 

7 การงานอาชีพ - 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 28.67 3 

9 กิจกรรมแนะแนว 34 1 

10 ห้องสมุด - 0 

                       เฉลี่ย / รวม 28.73 9 
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 2) ข้อมูลครูที่มีชั่วโมงสอน จ าแนกรายภาคเรียน 

      2.1)  ครูประจ าการ   

       2.1.1)  ภาคเรียนที่ 1 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 
ครูที่สอนตามความ

ถนัด 
รวมจ านวนครู

ทั้งหมดใน 

แต่ละกลุม่ฯ จ านวนคน ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10 90.9 1 9.1 11 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ภาษาต่างประเทศ 
12 92.3 1 7.7 13 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
14 100 0 0 14 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 100 0 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 13 100 0 0 13 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 100 0 0 6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 12 100 0 0 12 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4 100 0 0 4 

9. กิจกรรมแนะแนว 1 100 0 0 1 

10. ห้องสมุด 2 66.67 1 33.33 3 

รวมทั้งหมด 86 96.63 3 3.37 89 
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  2.1.2) ภาคเรียนที่ 2 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 
ครูที่สอนตามความ

ถนัด 

รวมจ านวนครู

ทั้งหมด 

ในแต่ละกลุม่ฯ  
จ านวนคน ร้อยละ 

จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10 90 1 10 11 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 11 91.67 1 8.33 12 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
14 100 0 0 14 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 100 0 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 13 100 0 0 13 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 100 0 0 6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 12 100 0 00 12 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5 100 0 0 5 

9. กิจกรรมแนะแนว 1 100 0 0 1 

10. ห้องสมุด 2 66.67 1 33.33 3 

รวมทั้งหมด 86 96.63 3 3.37 89 

 

หมายเหตุ ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึงครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน 

เพราะมีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ  
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  2.2)  ครูอัตราจ้าง 

  2.2.1) ภาคเรียนที่ 1 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครู
ทั้งหมด 

ในแต่ละกลุม่ฯ 
(ร้อยละ 100) 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 100 0 0 1 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

0 0 0 0 0 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 100 0 0 2 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 100 0 0 2 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4 100 0 0 4 

9. กิจกรรมแนะแนว 1 100 0 0 1 

10. ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 10 100 0 0 10 
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    2.2.2) ภาคเรียนที่ 2 

 

หมายเหตุ  ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน     

    เพราะมีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม

วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ

ถนัด 
รวมจ านวนครู

ทั้งหมดใน 

แต่ละกลุม่ฯ จ านวนคน ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 100 0 0 1 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
0 0 0 0 0 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 100 0 0 2 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 100 0 0 2 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 100 0 0 3 

9 กิจกรรมแนะแนว 1 100 0 0 1 

10 ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 9 100 0 0 9 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  12  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

 3)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

    3.1)  ครูประจ าการ   

      3.1.1)  ภาคเรียนที่ 1 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษาสูงสุด รวมจ านวนครูทั้งหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 9 2 0 11 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 0 10 3 0 13 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 12 2 0 14 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 7 5 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 11 3 0 14 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 4 2 0 6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 8 4 0 12 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 3 1 0 4 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 0 1 0 1 

10. ห้องสมุด 0 2 1 0 3 

รวมทั้งหมด 0 66 24 0 90 

 

   3.1.2)  ภาคเรียนที่ 2 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษาสูงสุด รวมจ านวนครูทั้งหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 9 2 0 11 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 0 9 3 0 12 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 12 2 0 14 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 5 7 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 11 2 0 13 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 4 2 0 6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 8 4 0 12 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 4 1 0 5 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 0 1 0 1 

10. ห้องสมุด 0 2 1 0 3 

รวมทั้งหมด 0 64 25 0 89 
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  3.2)  ครูอัตราจ้าง   

      3.2.1)  ภาคเรียนที่ 1 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษาสูงสุด รวมจ านวนครูทั้งหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 0 1 0 0 1 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 0 0 0 0 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 2 0 0 2 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 2 0 0 2 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 4 0 0 4 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 1 0 0 1 

10. ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 0 10 0 0 10 

 

   3.2.2)  ภาคเรียนที่ 2 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษาสูงสุด รวมจ านวนครูทั้งหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 0 1 0 0 1 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 0 0 0 0 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 2 0 0 2 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 2 0 0 2 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 3 0 0 3 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 1 0 0 1 

10. ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 0 9 0 0 9 
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4.  ข้อมูลนักเรียน 

     ภาคเรียนที่ 1  

 1)   ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2561 

  1.1)   จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,756  คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 8 169 120 289 36 

ม.2 7 177 113 290 41 

ม.3 9 162 141 303 34 

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3 24 508 374 882 37 

ม.4 8 143 138 281 35 

ม.5 9 147 146 293 33 

ม.6 9 137 163 300 33 

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6  26 427 447 874 34 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 50 935 821 1756 36 

      

  1.2)   จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 883 คน   คิดเป็นร้อยละ 50.27 

  1.3)   จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.02 

  1.4)   จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 9 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.5 

  1.5)   จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  -  

  1.6)   จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ -  คน  คิดเป็นร้อยละ - 

     1.7)   จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 9 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.5 

     1.8)   สถิติการขาดเรียน 1482 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.39     

     1.9)   จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

            -  ม.3  จํานวน   -  คนคิดเป็นร้อยละ  - 

             -  ม.6  จํานวน  -  คน คิดเป็นร้อยละ  - 
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     1.10)   อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน แยกตามระดับชั้น  (ข้อมูลภาคเรียนที่ 1) 

ระดับชั้น อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน 

ม.1 18 

ม.2 20.7 

ม.3 16.8 

ม.4 17.6 

ม.5 17.2 

ม.6 16.7 

เฉลี่ย 6 ระดับชั้น 17.8 

 

      1.11)   จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ   

1,756 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

     1.12)   จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 1,756 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

     1.13)   จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างสม่ําเสมอ 1,756 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  

 2) เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559 -2561 (ภาคเรียนที่ 1) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ม.1 310 254 289 
ม.2 295 305 290 
ม.3 295 300 303 
ม.4 319 275 281 
ม.5 314 307 293 
ม.6 291 300 300 
รวม 1824 1741 1756 
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     ภาคเรียนที่ 2  

 1)   ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม  2561 

  1.1)   จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,681  คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 8 172 123 295 37 

ม.2 7 170 110 280 40 

ม.3 9 158 134 292 32 

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3 24 500 367 867 36 

ม.4 8 144 138 282 35 

ม.5 9 132 132 264 29 

ม.6 9 121 147 268 30 

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6  26 397 417 814 31 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 50 897 784 1681 34 

 

    1.2)   จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - คน   คิดเป็นร้อยละ - 

     1.3)   จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,433 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.28 

     1.4)   จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 9 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.5     

     1.5)   จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน   คิดเป็นร้อยละ – 

     1.6)   จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ – คน   คิดเป็นร้อยละ –  

     1.7)   จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 9 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.5 

     1.8)   สถิติการขาดเรียน 1601 คน   คิดเป็นร้อยละ 95.24 

     1.9)   จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

           -  ม.3  จํานวน 277  คน  คิดเป็นร้อยละ  94.86 

           -   ม.6  จํานวน 252 คน  คิดเป็นร้อยละ  94.03 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  17  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

     1.10) อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียนแยกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน  

ม.1 18.4 

ม.2 20 

ม.3 16.2 

ม.4 17.6 

ม.5 15.5 

ม.6 14.9 

เฉลี่ย 6 ระดับชั้น 17.1 

       

   1.11)   จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ   

1,681 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

   1.12)   จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 1,681 คน คิดเป็น

ร้อยละ  100 

  1.13)   จํานวนนักเรยีนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ       

          อย่างสม่ําเสมอ  1,681 คน  คิดเปน็ร้อยละ 100 

 2) เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559 -2561 (ภาคเรียนที่ 2) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ม.1 302 253 295 
ม.2 291 306 280 
ม.3 291 301 292 
ม.4 307 277 282 
ม.5 311 310 264 
ม.6 288 300 268 
รวม 1790 1747 1681 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่   

 จ านวนอาคารเรียน   4  อาคารเรียน   

1)  อาคาร 1 

 ชั้น 1 ห้องปกครอง, ห้องบริการ, หอประชุม, ห้องอุตสาหกรรม 

 ชั้น 2 ห้องแนะแนว, ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องไฮเทค, ห้องเรียน 

 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ห้องพิมพ์ดีด, ห้องพักครู, ห้องเรียน 

 ชั้น 4 ห้องพระพุทธศาสนา, ห้องพักครู, ห้องเรยีนพิเศษ Talented Class Program(วิทยาศาสตร์,  

                  คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ) 

2)  อาคาร 2 

 ชั้น 1 ห้องวิชาการ, ห้องวัดผล, ห้องศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝัน, ห้องธุรการ,ห้องผู้อํานวยการ, 

    ห้องประชุม, ห้องเกียรติยศ 

 ชั้น 2 ห้องสมุด, ห้อง E-class room, ห้อง E-learning, ห้องประชุม 

 ชั้น 3 ห้องพักครู, ห้องเรียน 

 ชั้น 4 ห้องเรียน, ห้อง Lab 2 

 ชั้น 5 ห้องเรียน, ห้องพักครู 

 ชั้น 6 ห้องเรียน, ห้องพักครู 

3)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา 

 ชั้น 1 โรงอาหาร 

 ชั้น 2 ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องนาฏศิลป์, ห้องพักครู 

 ชั้น 3 ห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program(วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ),  

    ห้องพักครู, ห้องดนตรีไทย 

 ชั้น 4 ห้องประชุม 

4) อาคาร 4 

 ชั้น 1 โรงอาหาร  

 ชั้น 2 ห้องประดิษฐ์ 1, ห้องประดิษฐ์ 2, ห้องตัดเย็บ, ห้องดนตรีสากล, ห้องพักครู 

 ชั้น 3 โรงยิม 
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6. ข้อมูลงบประมาณ   

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ - งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 3,790,086.53 

เงินนอกงบประมาณ 24,629,826.13 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - 

เงินอ่ืนๆ (เงินบริจาค) 593,972.26 งบอ่ืนๆ เงินเรียนฟรี 15 ปี 10,977,981.33 

รวมรายรับ 25,223,798.39 รวมรายจ่าย 14,768,067.86 

  

 งบดําเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  15.03  ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  0.00  ของรายรับ 

 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 100,000 คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค งามวงศ์วาน  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อาชีพหลักของชุมชน มีหลากหลาย 

ได้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือ พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่

นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 50,000 – 1,500,000 บาท  

จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 – 7  คน  

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  20  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 3

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 3

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 3

ว21103 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 3 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 3

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 1

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

พ21103 เกมส์และกฬีาไทย 0.5 20 1 พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 1

ศ21105 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 1 ศ21107 ดนตรี 2 0.5 20 1

ศ21106 ดนตรี 1 0.5 20 1 ศ21108 นาฏศิลป์ 1 0.5 20 1

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

อ21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5 60 3 อ21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค21201 คณิตศาสตร์น่ารู้ 1 0.5 20 1 ค21202 คณิตศาสตร์น่ารู้ 2 0.5 20 1

ท21207 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 1 0.5 20 1 ท21108 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 2 0.5 20 1

ส21203 ท้องถิน่ของเรา 1 0.5 20 1 ส21204 ท้องถิน่ของเรา 2 0.5 20 1

ส21231 หน้าท่ีพลเมอืง1 0.5 20 1 ส21232 หน้าท่ีพลเมอืง2 0.5 20 1

ง21203 การใช้ห้องสมดุ 1 0.5 20 1 ง21204 การใช้ห้องสมดุ 2 0.5 20 1

อ21211 ภาษาองักฤษฟงั - พดู 1 0.5 20 1 อ21212 ภาษาองักฤษฟงั - พดู 2 0.5 20 1

วิชาเลือกเสรี 1.0 40 2 วิชาเลือกเสรี 1.0 40 2

รวม 4.0 160 8 รวม 4.0 160 8

รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30 รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30

ก21901 แนะแนว - 20 1 ก21902 แนะแนว - 20 1

ก21903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก21904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก21905 ชุมนุม (อสิระ) - 20 1 ก21906 ชุมนุม (ส่งเสริมการอา่น) - 20 1

ก21911 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (10) - ก21912 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(10) 34 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(5) 34

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนราชวินิตบางเขน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ทัว่ไป
ภาคเรยีนที ่1

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชัว่โมง

 / 

สัปดาห์

ภาคเรยีนที ่2

รหัส รหัส
หน่วยกิต / ชั่วโมงสาระ

ชัว่โมง

 / 

สัปดาห์

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  21  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 3

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 3

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 3

ว21103 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 3 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 3

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 1

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

พ21103 เกมส์และกฬีาไทย 0.5 20 1 พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 1

ศ21105 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 1 ศ21107 ดนตรี 2 0.5 20 1

ศ21106 ดนตรี 1 0.5 20 1 ศ21108 นาฏศิลป์ 1 0.5 20 1

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

อ21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5 60 3 อ21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค21203 ทักษะคณิตศาสตร์ 1 1.5 60 3 ค21204 ทักษะคณิตศาสตร์ 2 1.5 60 3

ว21201 สนุกกบัการทดลอง 1.5 60 3 ว21202 มหัศจรรย์ส่ิงมชีีวิต 1.5 60 3

ส21203 ท้องถิน่ของเรา 1 0.5 20 1 ส21204 ท้องถิน่ของเรา 2 0.5 20 1

ส21231 หน้าท่ีพลเมอืง1 0.5 20 1 ส21232 หน้าท่ีพลเมอืง2 0.5 20 1

ง21203 การใช้ห้องสมดุ1 0.5 20 1 ง21204 การใช้ห้องสมดุ2 0.5 20 1

อ21211 ภาษาองักฤษฟงั - พดู 1 0.5 20 1 อ21212 ภาษาองักฤษฟงั - พดู 2 0.5 20 1

อ21233 ภาษาองักฤษทันโลก1 0.5 20 1 อ21234 ภาษาองักฤษทันโลก 2 0.5 20 1

รวม 5.5 220 11 รวม 5.5 220 11

รวมหน่วยการเรยีน 16.5 660 33 รวมหน่วยการเรยีน 16.5 660 33

ก21901 แนะแนว - 20 1 ก21902 แนะแนว - 20 1

ก21903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก21904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก21905 ชุมนุม (อสิระ) - 20 1 ก21906 ชุมนุม (ส่งเสริมการอา่น) - 20 1

ก21911 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (10) - ก21912 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.5 720(10) 37 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.5 720(5) 37

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 หอ้งเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ( ISMP) 

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

รหัสรหัส
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  22  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 3

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 3

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 3

ว21103 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 3 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 3

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 1

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

พ21113 เกมส์และกฬีาไทย 0.5 20 1 พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 1

ศ21105 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 1 ศ21107 ดนตรี 2 0.5 20 1

ศ21106 ดนตรี 1 0.5 20 1 ศ21108 นาฏศิลป์ 1 0.5 20 1

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

อ21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5 60 3 อ21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค21201 คณิตศาสตร์น่ารู้ 1 0.5 20 1 ค21202 คณิตศาสตร์น่ารู้ 2 0.5 20 1

ง21203 การใช้ห้องสมดุ1 0.5 20 1 ง21204 การใช้ห้องสมดุ2 0.5 20 1

ส21203 ท้องถิน่ของเรา 1 0.5 20 1 ส21204 ท้องถิน่ของเรา 2 0.5 20 1

ส21231 หน้าท่ีพลเมอืง 1 0.5 20 1 ส21232 หน้าท่ีพลเมอืง 2 0.5 20 1

อ21211 ภาษาองักฤษฟงั - พดู 1 0.5 20 1 อ21212 ภาษาองักฤษฟงั – พดู 2 0.5 20 1

อ21233 ภาษาองักฤษทันโลก1 0.5 20 1 อ21234 ภาษาองักฤษทันโลก2 0.5 20 1

อ21241 ภาษาองักฤษเสริมศักยภาพ 1 2.0 80 4 อ21242 ภาษาองักฤษเสริมศักยภาพ 2 2.0 80 4

รวม 5.0 200 10 รวม 5.0 200 10

รวมหน่วยการเรยีน 16.0 640 32 รวมหน่วยการเรยีน 16.0 640 32

ก21901 แนะแนว - 20 1 ก21902 แนะแนว - 20 1

ก21903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก21904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก21905 ชุมนุม (อสิระ) - 20 1 ก21906 ชุมนุม (ส่งเสริมการอา่น) - 20 1

ก21911 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (10) - ก21912 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.0 700(10) 36 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.0 700(5) 36

รหัส
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 หอ้งเรียนพิเศษ  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (IMEP)

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
รหัส

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  23  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 3

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 3

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 3

ว22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 3 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 3

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 1

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ22102 สุขศึกษา  4 0.5 20 1

พ22106 ตะกร้อ 0.5 20 1 พ22104 กรีฑา 0.5 20 1

ศ22105 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 1 ศ22107 ดนตรี 3 0.5 20 1

ศ22106 นาฎศิลป์ 2 0.5 20 1 ศ22108 นาฎศิลป์ 3 0.5 20 1

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 1

อ22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 60 3 อ22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค22206 คณิตศาสตร์น่ารู้ 3 0.5 20 1 ค22207 คณิตศาสตร์น่ารู้ 4 0.5 20 1

ส22205 เศรษฐกจิพอเพยีง 1 0.5 20 1 ส22206 เศรษฐกจิพอเพยีง 2 0.5 20 1

ส22233 หน้าท่ีพลเมอืง3 0.5 20 1 ส22234 หน้าท่ีพลเมอืง4 0.5 20 1

อ22211 ภาษาองักฤษฟงั – พดู 3 0.5 20 1 อ22212 ภาษาองักฤษฟงั – พดู 4 0.5 20 1

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) 1.0 40 2 I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 40 2

เลือกวิชาเสรี 1.0 40 2 เลือกวิชาเสรี 1.0 40 2

รวม 4.0 160 8 รวม 4.0 160 8

รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30 รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30

ก22901 แนะแนว - 20 1 ก22902 แนะแนว - 20 1

ก22903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก22904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก22905 ชุมนุม (อสิระ) - 20 1 ก22906 ชุมนุม (เศรษฐกจิพอเพยีง) - 20 1

ก22911 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (10) - ก22912 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(10) 34 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(5) 34

รหัสรหัส

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ทัว่ไป

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  24  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 3

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 3

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 3

ว22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 3 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 3

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 1

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ22102 สุขศึกษา  4 0.5 20 1

พ22106 ตะกร้อ 0.5 20 1 พ22104 กรีฑา 0.5 20 1

ศ22105 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 1 ศ22107 ดนตรี 3 0.5 20 1

ศ22106 นาฎศิลป์ 2 0.5 20 1 ศ22108 นาฎศิลป์ 3 0.5 20 1

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 1

อ22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 60 3 อ22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค22203 ทักษะคณิตศาสตร์ 3 1.5 60 3 ค22204 ทักษะคณิตศาสตร์ 4 1.5 60 3

ว22201 เคมรีอบรู้ 1.5 60 3 ว22202 โลก  ดาราศาสตร์ 1.5 60 3

ส22233 หน้าท่ีพลเมอืง3 0.5 20 1 ส22234 หน้าท่ีพลเมอืง4 0.5 20 1

อ22211 ภาษาองักฤษฟงั - พดู 3 0.5 20 1 อ22212 ภาษาองักฤษฟงั - พดู 4 0.5 20 1

อ22233 ภาษาองักฤษทันโลก 3 0.5 20 1 อ22234 ภาษาองักฤษทันโลก 4 0.5 20 1

รวม 4.5 180 9 รวม 4.5 180 9

รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31 รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31

ก22901 แนะแนว - 20 1 ก22902 แนะแนว - 20 1

ก22903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก22904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก22905 ชุมนุม (อสิระ) - 20 1 ก22906 ชุมนุม (เศรษฐกจิพอเพยีง) - 20 1

ก22911 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (10) - ก22912 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(10) 35 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(5) 35

รหัส รหัส
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ( ISMP) 
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  25  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 3

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 3

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 3

ว22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 3 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 3

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 1

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ22102 สุขศึกษา  4 0.5 20 1

พ22106 ตะกร้อ 0.5 20 1 พ22104 กรีฑา 0.5 20 1

ศ22105 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 1 ศ22107 ดนตรี 3 0.5 20 1

ศ22106 นาฎศิลป์ 2 0.5 20 1 ศ22108 นาฎศิลป์ 3 0.5 20 1

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 1

อ22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 60 3 อ22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค22201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 1.0 40 2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 1.0 40 2

ส22233 หน้าท่ีพลเมอืง 3 0.5 20 1 ส22234 หน้าท่ีพลเมอืง 4 0.5 20 1

อ22211 ภาษาองักฤษฟงั – พดู 3 0.5 20 1 อ22212 ภาษาองักฤษฟงั – พดู 4 0.5 20 1

อ22233 ภาษาองักฤษทันโลก 3 0.5 20 1 อ22234 ภาษาองักฤษทันโลก 4 0.5 20 1

อ22241 ภาษาองักฤษเสริมศักยภาพ  3 2.0 80 4 อ22242 ภาษาองักฤษเสริมศักยภาพ  4 2.0 80 4

รวม 4.5 180 9 รวม 4.5 180 9

รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31 รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31

ก22901 แนะแนว - 20 1 ก22902 แนะแนว - 20 1

ก22903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก22904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก22905 ชุมนุม (อสิระ) - 20 1 ก22906 ชุมนุม (เศรษฐกจิพอเพยีง) - 20 1

ก22911 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (10) - ก22912 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(10) 35 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(5) 35

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์
รหัส

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

รหัส
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 หอ้งเรียนพิเศษ  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (IMEP)
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  26  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 3

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 3

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 3

ว23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 20 1 ว23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 3 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 3

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 1

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 พ23102 สุขศึกษา  6 0.5 20 1

พ23103 บาสเกตบอล 0.5 20 1 พ23104 วอลเล่ย์บอล 0.5 20 1

ศ23105 ทัศนศิลป์ 3 0.5 20 1 ศ23107 ทัศนศิลป์ 4 0.5 20 1

ศ23106 ดนตรี 4 0.5 20 1 ศ23108 นาฎศิลป์ 4 0.5 20 1

ง23101 การงานพืน้ฐานอาชีพ 5 0.5 20 1 ง23102 การงานพืน้ฐานอาชีพ 6 0.5 20 1

อ23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 60 3 อ23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

อ23211 ภาษาองักฤษฟงั – พดู 5 0.5 20 1 อ23212 ภาษาองักฤษฟงั – พดู 6 0.5 20 1

ค23206 คณิตศาสตร์น่ารู้ 5 1.0 40 2 ค23207 คณิตศาสตร์น่ารู้ 6 1.0 40 2

ส23235 หน้าท่ีพลเมอืง 5 0.5 20 1 ส23236 หน้าท่ีพลเมอืง 6 0.5 20 1

เลือกวิชาเสรี 1.0 40 2 เลือกวิชาเสรี 1.0 40 2

รวม 3.0 120 6 รวม 3.0 120 6

รวมหน่วยการเรยีน 14.0 560 28 รวมหน่วยการเรยีน 14.0 560 28

ก23901 แนะแนว - 20 1 ก23902 แนะแนว - 20 1

ก23903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก23904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก23905 ชุมนุม (อสิระ) - 20 1 ก23906 ชุมนุม (ติวเข้ม) - 20 1

ก23911 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (10) - ก23912 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (5) -

I20903 การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(25) 4

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 14.0 620(10) 32 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 14.0 620(25) 32

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ทัว่ไป

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

รหัสรหัส

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  27  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 3

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 3

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 3

ว23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 20 1 ว23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 3 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 3

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 1

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 พ23102 สุขศึกษา  6 0.5 20 1

พ23103 บาสเกตบอล 0.5 20 1 พ23104 วอลเล่ย์บอล 0.5 20 1

ศ23105 ทัศนศิลป์ 3 0.5 20 1 ศ23107 ทัศนศิลป์ 4 0.5 20 1

ศ23106 ดนตรี 4 0.5 20 1 ศ23108 นาฎศิลป์ 4 0.5 20 1

ง23101 การงานพืน้ฐานอาชีพ 5 0.5 20 1 ง23102 การงานพืน้ฐานอาชีพ 6 0.5 20 1

อ23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 60 3 อ23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค23203 ทักษะคณิตศาสตร์ 3 1.5 60 3 ค23204 ทักษะคณิตศาสตร์ 6 1.5 60 3

ว23201 ฟสิิกส์ชีวิตประจ าวัน 1.5 60 3 ว23202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 60 3

ส23235 หน้าท่ีพลเมอืง5 0.5 20 1 ส23236 หน้าท่ีพลเมอืง6 0.5 20 1

อ23211 ภาษาองักฤษฟงั - พดู 5 0.5 20 1 อ23212 ภาษาองักฤษฟงั - พดู 6 0.5 20 1

อ23233 ภาษาองักฤษทันโลก 5 0.5 20 1 อ23234 ภาษาองักฤษทันโลก 6 0.5 20 1

รวม 4.5 180 9 รวม 4.5 180 9

รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31 รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31

ก23901 แนะแนว - 20 1 ก23902 แนะแนว - 20 1

ก23903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก23904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก23905 ชุมนุม (อสิระ) - 20 1 ก23906 ชุมนุม (ติวเข้ม) - 20 1

ก23911 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (10) - ก23912 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (5) -

I20903 การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(25) 4

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(10) 35 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(25) 35

รหัส

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 หอ้งเรียนพิเศษ กลุม่การเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ( ISMP) 

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

หน่วยกิต / ชั่วโมง

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ สาระ
รหัส

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

หน่วยกิต / ชั่วโมง

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  28  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 3

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 3

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 3

ว23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 20 1 ว23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 3 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 3

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 1

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 พ23102 สุขศึกษา  6 0.5 20 1

พ23103 บาสเกตบอล 0.5 20 1 พ23104 วอลเล่ย์บอล 0.5 20 1

ศ23105 ทัศนศิลป์ 3 0.5 20 1 ศ23107 ทัศนศิลป์ 4 0.5 20 1

ศ23106 ดนตรี 4 0.5 20 1 ศ23108 นาฎศิลป์ 4 0.5 20 1

ง23101 การงานพืน้ฐานอาชีพ 5 0.5 20 1 ง23102 การงานพืน้ฐานอาชีพ 6 0.5 20 1

อ23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 60 3 อ23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค23201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 1.0 40 2 ค23202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 1 40 2

ส23235 หน้าท่ีพลเมอืง5 0.5 20 1 ส23236 หน้าท่ีพลเมอืง6 0.5 20 1

อ23211 ภาษาองักฤษฟงั – พดู 5 0.5 20 1 อ23212 ภาษาองักฤษฟงั – พดู 6 0.5 20 1

อ23233 ภาษาองักฤษทันโลก 5 0.5 20 1 อ23234 ภาษาองักฤษทันโลก 6 0.5 20 1

อ23241 ภาษาองักฤษเสริมศักยภาพ 5 2.0 80 4 อ23242 ภาษาองักฤษเสริมศักยภาพ 6 2 80 4

รวม 4.5 180 9 รวม 4.5 180 9

รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31 รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31

ก23901 แนะแนว - 20 1 ก23902 แนะแนว - 20 1

ก23903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก23904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก23905 ชุมนุม (อสิระ) - 20 1 ก23906 ชุมนุม (ติวเข้ม) - 20 1

ก23911 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (10) - ก23912 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (5) -

I20903 การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(25) 4

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(10) 35 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(25) 35

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์
รหัส รหัส

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 หอ้งเรียนพิเศษ กลุม่การเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (IMEP)

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

หน่วยกิต / ชั่วโมง สาระสาระ
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

หน่วยกิต / ชั่วโมง

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  29  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 2

ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.5 60 3 ว31102 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ว30121 เคมีพื้นฐาน 1.5 60 3 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 2

ว30141 ชวีทยา 1.5 60 3 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

ว30162 วิทยาศาสตร์ โลก และดาราศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ31102 ยโูด 2 0.5 20 1

ว31101 ออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1

พ31101 ยโูด 1 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 รวม 6.0 240 12

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 รายวชิาเพ่ิมเติม

รวม 11.5 460 23 ค31208 คณิตศาสตร์เขม้ขน้ 2 2.0 80 4

รายวชิาเพ่ิมเติม ค31209 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 1.0 40 2

ค31207 คณิตศาสตร์เขม้ขน้ 1 2.0 80 4 ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80 4

ค31206 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ 1.0 40 2 ว31223 เคมีเขม้ขน้ 1 2.0 80 4

ว31281 เทคนคิปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ 1 1.0 40 2 ว31245 ชวีวิทยาเขม้ขน้ 1 2.0 80 4

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 ว31282 เทคนคิปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 2

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

อ31295 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 20 1

อ31296 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 12.0 480 24

รวมหน่วยการเรียน 17.5 700 35 รวมหน่วยการเรียน 18.0 720 36

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชมุนมุ - 20 1 ก31904 ชมุนมุ - 20 1

ก31909 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก31910 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม/จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม/จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 17.5 760(20) 38 รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 18.0 780(20) 39

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4   กลุม่การเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  หอ้งเรียนพิเศษ  (กลุม่ที1่)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัส
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

ชั่วโมง
 / 

สัปดาห์
รหัส

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  30  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 2

ว31101 ออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 20 1 ว30141 ชวีวิทยาพื้นฐาน 1.5 60 3

ว30162 วิทยาศาสตร์โลก และดาราศาสตร์ 1 1.0 40 2 ว31102 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

พ31101 ยโูด 1 0.5 20 1 พ31102 ยโูด 2 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

รวม 7.0 280 14 รวม 7.5 300 15

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ท31208 การอ่าน 1.0 40 2 ท31210 การเขยีน 1.0 40 2

ค31207 คณิตศาสตร์เขม้ขน้ 1 2.0 80 4 ค31208 คณิตศาสตร์เขม้ขน้ 2 2.0 80 4

ค31206 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ 1.0 40 2 ค31209 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 1.0 40 2

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

ส31221 กฎหมายนา่รู้ 1 1.0 40 2 ว30281 การใชโ้ปรแกรมกราฟิก 1.0 40 2

อ31293 ทักษะภาษาอังกฤษ 1 2.0 80 4 อ31294 ทักษะภาษาอังกฤษ 2 2.0 80 4

อ31295 การอ่านภาษาอังกฤษเขม้ขน้ 1 1.0 40 2 อ31296 การอ่านภาษาอังกฤษเขม้ขน้ 2 1.0 40 2

อ31297 การเขยีนเพื่อพัฒนาการส่ือสาร 1 1.0 40 2 อ31298 การเขยีนเพื่อพัฒนาการส่ือสาร 2 1.0 40 2

รวม 9.5 380 19 รวม 9.5 380 19

รวมหน่วยการเรียน 16.5 660 33 รวมหน่วยการเรียน 17.0 680 34

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชมุนมุ - 20 1 ก31904 ชมุนมุ - 20 1

ก31909 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก31910 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม/จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม/จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 16.5 720(20) 36 รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 17.0 740(20) 37

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  กลุม่การเรียน  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ หอ้งเรียนพิเศษ  (กลุม่ที2่)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์
รหัส

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สัปดาห์

รหัส
สาระ

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  31  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 2
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 2
ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.5 60 3 ว31102 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ว30121 เคมีพื้นฐาน 1.5 60 3 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 2

ว30141 ชวีทยา 1.5 60 3 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

ว30162 วิทยาศาสตร์ โลก และดาราศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ31102 ยโูด 2 0.5 20 1

ว31101 ออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1

พ31101 ยโูด 1 0.5 20 1 รวม 6.0 240 12

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 รายวชิาเพ่ิมเติม

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 60 3

รวม 11.5 460 23 ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80 4

รายวชิาเพ่ิมเติม ว31222 เคมี 2 1.5 60 3

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 60 3 ว31244 ชวีวิทยา 2 1.5 60 3

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 ว30281 การใชโ้ปรแกรมกราฟิก 1.0 40 2

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

อ31221 ภาษาอังกฤษอ่านเชงิวิเคราะห ์1 1.0 40 2 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 20 1

อ31222 ภาษาอังกฤษอ่านเชงิวิเคราะห ์2 1.0 40 2

รวม 3.5 140 7 รวม 9.5 380 19

รวมหน่วยการเรียน 15.0 600 30 รวมหน่วยการเรียน 15.5 620 31

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชมุนมุ - 20 1 ก31904 ชมุนมุ - 20 1

ก31909 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก31910 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 15.5 680(20) 34

รหัสรหัส
ชั่วโมง

 / 
สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  กลุม่การเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุม่ที3่)

 

 

  

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  32  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 2

ว30162 วิทยาศาสตร์ โลก และดาราศาสตร์ 1 1.0 40 2 ว30141 ชวีวิทยาพื้นฐาน 1.5 60 3

ว31101 ออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 20 1 ว31102 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

พ31101 ยโูด 1 0.5 20 1 พ31102 ยโูด 2 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

รวม 7.0 280 14 รวม 7.5 300 15

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ท31208 การอ่าน 1.0 40 2 ท31210 การเขยีน 1.0 40 2

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 60 3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 60 3

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 ว30281 การใชโ้ปรแกรมกราฟิก 1.0 40 2

ส31221 กฎหมายนา่รู้ 1 1.0 40 2 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

ง31271 บญัช ี1 0.5 20 1 ง31272 บญัช ี2 0.5 20 1

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 20 1 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 20 1

อ31221 ภาษาอังกฤษอ่านเชงิวิเคราะห ์1 1.0 40 2 อ31222 ภาษาอังกฤษอ่านเชงิวิเคราะห ์2 1.0 40 2

อ31231 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.0 40 2 อ31232 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 40 2

รวม 7.0 280 14 รวม 7.0 280 14

รวมหน่วยการเรียน 14.0 560 28 รวมหน่วยการเรียน 14.5 580 29

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชมุนมุ - 20 1 ก31904 ชมุนมุ - 20 1

ก31909 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก31910 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.0 620(20) 31 รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.5 640(20) 32

รหัสรหัส
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

ชั่วโมง
 / 

สัปดาห์

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  กลุม่การเรียน  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  (กลุม่ที4่)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  33  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย  1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร์  1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์  2 1.0 40 2

ว30162 วิทยาศาสตร์ โลก และดาราศาสตร์ 1 1.0 40 2 ว30141 ชวีวิทยาพื้นฐาน 1.5 60 3

ว31101 ออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 20 1 ว31102 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 ส31102 สังคมศึกษา  2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

พ31101 ยโูด 1 0.5 20 1 พ31102 ยโูด 2 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

รวม 7.0 280 14 รวม 7.5 300 15

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ท31208 การอ่าน 1.0 40 2 ท31210 การเขยีน 1.0 40 2

ว30281 การใชโ้ปรแกรมกราฟิก 1.0 40 2 ส31221 กฎหมายนา่รู้ 1 1.0 40 2

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 20 1 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 20 1

อ31221 ภาษาอังกฤษอ่านเชงิวิเคราะห ์1 1.0 40 2 อ31222 ภาษาอังกฤษอ่านเชงิวิเคราะห ์2 1.0 40 2

ญ31211 ภาษาญี่ปุน่ 1 3.0 120 6 ญ31212 ภาษาญี่ปุน่ 2 3.0 120 6

รวม 7.0 280 14 รวม 7.0 280 14

รวมหน่วยการเรียน 14.0 560 28 รวมหน่วยการเรียน 14.5 580 29

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชมุนมุ - 20 1 ก31904 ชมุนมุ - 20 1

ก31909 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก31910 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.0 620(20) 31 รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.5 640(20) 32

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัส
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

ชั่วโมง
 / 

สัปดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์
รหัส

 โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  กลุม่การเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาญ่ีปุ่น  (กลุม่ที5่)

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  34  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย  1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร์  1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์  2 1.0 40 2

ว30162 วิทยาศาสตร์ โลก และดาราศาสตร์ 1 1.0 40 2 ว30141 ชวีวิทยาพื้นฐาน 1.5 60 3

ว31101 ออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 40 1 ว31102 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 ส31102 สังคมศึกษา  2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

พ31101 ยโูด 1 0.5 20 1 พ31102 ยโูด 2 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

รวม 7.0 300 14 รวม 7.5 300 15

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ท31208 การอ่าน 1.0 40 2 ท31210 การเขยีน 1.0 40 2

ว30281 การใชโ้ปรแกรมกราฟิก 1.0 40 2 ส31221 กฎหมายนา่รู้ 1 1.0 40 2

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 20 1 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 20 1

อ31221 ภาษาอังกฤษอ่านเชงิวิเคราะห ์1 1.0 40 2 อ31222 ภาษาอังกฤษอ่านเชงิวิเคราะห ์2 1.0 40 2

จ31211 ภาษาจนี 1 3.0 120 6 จ31212 ภาษาจนี 2 3.0 120 6

รวม 7.0 280 14 รวม 7.0 280 14

รวมหน่วยการเรียน 14.0 580 28 รวมหน่วยการเรียน 14.5 580 29

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชมุนมุ - 20 1 ก31904 ชมุนมุ - 20 1

ก31909 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก31910 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.0 640(20) 31 รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.5 640(20) 32

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สัปดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์
รหัสรหัส

   โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  กลุม่การเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  (กลุม่ที6่)

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  35  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย  1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร์  1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์  2 1.0 40 2

ว30141 ชวีวิทยาพื้นฐาน 1.5 60 3 ว30162 วิทยาศาสตร์ โลก และดาราศาสตร์ 1 1.0 40 2

ว31101 ออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 20 1 ว31102 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 ส31102 สังคมศึกษา  2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

พ31101 ยโูด 1 0.5 20 1 พ31102 ยโูด 2 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.0 280 14

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ท31208 การอ่าน 1.0 40 2 ท31210 การเขยีน 1.0 40 2

ท31213 หลักการใชภ้าษาไทย 1.5 60 3 ท31214 ภมูิปญัญาทางภาษาไทย 1.5 60 3

ส31221 กฎหมายนา่รู้ 1 1.0 40 2 ส31222 กฎหมายนา่รู้ 2 1.0 40 2

ส31265 วัฒนธรรมและภมูิปญัญาไทย 1.5 60 3 ส31264 ประวัติศาสตร์ไทย 1.5 60 3

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

ศ31211 ศิลปะการแสดง1 1.0 40 2 ศ31212 ศิลปะการแสดง2 1.0 40 2

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 20 1 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 20 1

รวม 7.0 280 14 รวม 7.0 280 14

รวมหน่วยการเรียน 14.5 580 29 รวมหน่วยการเรียน 14.0 560 28

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชมุนมุ - 20 1 ก31904 ชมุนมุ - 20 1

ก31909 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก31910 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.5 640(20) 32 รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.0 620(20) 31

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สัปดาห์

รหัส รหัส

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  กลุม่การเรียน  ภาษาไทย – สงัคมศึกษา  (กลุม่ที7่)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาระ

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  36  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย  1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร์  1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์  2 1.0 40 2

ว30141 ชวีวิทยาพื้นฐาน 1.5 60 3 ว30162 วิทยาศาสตร์ โลก และดาราศาสตร์ 1 1.0 40 2

ว31101 ออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 20 1 ว31102 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 ส31102 สังคมศึกษา  2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

พ31101 ยโูด 1 0.5 20 1 พ31102 ยโูด 2 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.0 280 14

รายวชิาเพ่ิมเติม รายวชิาเพ่ิมเติม

ท31208 การอ่าน 1.0 40 2 ท31210 การเขยีน 1.0 40 2

ส31221 กฎหมายนา่รู้ 1 1.0 40 2 ว30281 การใชโ้ปรแกรมกราฟิก 1.0 40 2

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

ศ31211 ศิลปะการแสดง 1 1.0 40 2 ศ31212 ศิลปะการแสดง 2 1.0 40 2

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 20 1 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 20 1

เลือกเสรี เลือกเสรี

ธุรกิจ ธุรกิจ

ศิลปส์ร้างสรรค์ ศิลปส์ร้างสรรค์

วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา

รวม 7.0 280 14 รวม 7.0 280 14

รวมหน่วยการเรียน 14.5 580 29 รวมหน่วยการเรียน 14.0 560 28

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชมุนมุ - 20 1 ก31904 ชมุนมุ - 20 1

ก31909 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก31910 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.5 640(20) 32 รวมหน่วยการเรียน / เวลารวม 14.0 620(20) 31

รหัสรหัส

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  กลุม่การเรียน  ทกัษะอาชีพ   (กลุม่ที8่)

3.0 120 63.0 120 6

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สัปดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  37  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 2

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมศิาสตร์ 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 2

ส32103 พระพทุธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพทุธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 6.0 240 12

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค32203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 2.0 80 4 ค32204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 2.0 80 4

ค32205 การพสูิจน์ทางคณิตศาสตร์ 1.0 40 2 ค32207 การสัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1.0 40 2

ว32202 ฟสิิกส์ 2 2.0 80 4 ว32201 ฟสิิกส์ 3 2.0 80 4

ว32227 เคมเีข้มข้น 2 2.0 80 4 ว32225 เคมเีข้มข้น 3 2.0 80 4

ว32249 ชีววิทยาเข้มข้น 2 2.0 80 4 ว32245 ชีววิทยาเข้มข้น 3 2.0 80 4

ว32281 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1.0 40 2 ว32282 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 2

ส30231 หน้าท่ีพลเมอืง 1 0.5 20 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมอืง 2 0.5 20 1

พ32201 แบดมนิตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด์บอล 0.5 20 1

อ32201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 1

อ32295 การอา่นภาษาองักฤษเข้มข้น 3 1.0 40 2 อ32296 การอา่นภาษาองักฤษเข้มข้น 4 1.0 40 2

 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ (IS1) 1.0 40 2

รวม 12.5 500 25 รวม 13.5 540 27

รวมหน่วยการเรยีน 18.5 740 37 รวมหน่วยการเรยีน 19.5 780 39

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก32908 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 18.5 800(20) 40 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 19.5 840(20) 42

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   กลุม่การเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  หอ้งเรียนพิเศษ  (กลุม่ที1่)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัส
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง /

 สัปดาห์
รหัส

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  38  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 2

ว30101 ฟสิิกส์พืน้ฐาน 1.5 60 3 ว30121 เคมพีืน้ฐาน 1.5 60 3

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมศิาสตร์ 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 2

ส32103 พระพทุธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพทุธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา  3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ  3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.5 300 15
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 1 1.0 40 2 ท32202 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 2 1.0 40 2

ค32203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 2.0 80 4 ค32204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 2.0 80 4

ค32205 การพสูิจน์ทางคณิตศาสตร์ 1.0 40 2 ค32207 การสัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1.0 40 2

ส30231 หน้าท่ีพลเมอืง 1 0.5 20 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมอืง 2 0.5 20 1

พ32201 แบดมนิตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด์บอล 0.5 20 1

ง32273 ธุรกจิสร้างรายได้ 1 1.0 40 2 ง32274 ธุรกจิสร้างรายได้ 2 1.0 40 2

อ32293 ทักษะภาษาองักฤษ 3 2.0 80 4 อ32294 ทักษะภาษาองักฤษ 4 2.0 80 4

อ32295 การอา่นภาษาองักฤษเข้มข้น 3 1.0 40 2 อ32296 การอา่นภาษาองักฤษเข้มข้น 4 1.0 40 2

อ32297 การเขียนเพื่อพัฒนาการส่ือสาร 3 1.0 40 2 อ32298 การเขียนเพือ่พฒันาการส่ือสาร 4 1.0 40 2

 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ (IS1) 1.0 40 2

รวม 10.0 400 20 รวม 11.0 440 22
รวมหน่วยการเรยีน 17.5 700 35 รวมหน่วยการเรยีน 18.5 740 37

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก32908 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3
รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 17.5 760(20) 38 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 18.5 800(20) 40

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  กลุม่การเรียน  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ หอ้งเรียนพิเศษ  (กลุม่ที2่)

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

หน่วยกิต /ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์
รหัส

สาระ หน่วยกิต /ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์
รหัส

สาระ

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  39  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร์  4 1.0 40 2

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมศิาสตร์ 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 2

ส32103 พระพทุธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพทุธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 6.0 240 12

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 1.5 60 3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 1.5 60 3

ว32202 ฟสิิกส์ 2 2.0 80 4 ว32201 ฟสิิกส์ 3 2.0 80 4

ว32221 เคม ี2 1.5 60 3 ว32223 เคม ี3 1.5 60 3

ว32247 ชีววิทยา 2 1.5 60 3 ว32241 ชีววิทยา 3 1.5 60 3

ส30231 หน้าท่ีพลเมอืง 1 0.5 20 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมอืง 2 0.5 20 1

พ32201 แบดมนิตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด์บอล 0.5 20 1

อ32201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 1

อ32221 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 3 1.0 40 2 อ32222 ภาษองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 4 1.0 40 2

 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ (IS1) 1.0 40 2

รวม 9.0 360 18 รวม 10.0 400 20

รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30 รวมหน่วยการเรยีน 16.0 640 32

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก32908 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.0 700(20) 35

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  กลุม่การเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุม่ที3่)
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

รหัส รหัส

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  40  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 2

ว30101 ฟสิิกส์พืน้ฐาน 1.5 60 3 ว30102 เคมพีืน้ฐาน 1.5 60 3

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมศิาสตร์ 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 2

ส32103 พระพทุธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพทุธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา  3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ  3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.5 300 15

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 1 1.0 40 2 ท32202 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 2 1.0 40 2

ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 1.5 60 3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 1.5 60 3

ส30231 หน้าท่ีพลเมอืง1 0.5 20 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมอืง2 0.5 20 1

พ32201 แบดมนิตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด์บอล 0.5 20 1

ง32273 ธุรกจิสร้างรายได้ 1 1.0 40 2 ง32274 ธุรกจิสร้างรายได้ 2 1.0 40 2

ง32276 บญัช ี3 0.5 20 1 ง32279 บญัช ี4 0.5 20 1

อ32201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 1

อ32221 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 3 1.0 40 2 อ32222 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 4 1.0 40 2

อ32231 ภาษาองักฤษรอบรู้ 3 1.0 40 2 อ32232 ภาษาองักฤษรอบรู้ 4 1.0 40 2

 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ (IS1) 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 8.5 340 17

รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30 รวมหน่วยการเรยีน 16.0 640 32

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก32908 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.0 700(20) 35

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

รหัส รหัส

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  กลุม่การเรียน  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  (กลุม่ที4่)

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  41  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 2

ว30101 ฟสิิกส์พืน้ฐาน 1.5 60 3 ว30102 เคมพีืน้ฐาน 1.5 60 3

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมศิาสตร์ 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 2

ส32103 พระพทุธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพทุธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา  3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ  3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.5 300 15

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 1 1.0 40 2 ท32202 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 2 1.0 40 2

ส30231 หน้าท่ีพลเมอืง1 0.5 20 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมอืง2 0.5 20 1

พ32201 แบดมนิตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด์บอล 0.5 20 1

ง32273 ธุรกจิสร้างรายได้ 1 1.0 40 2 ง32274 ธุรกจิสร้างรายได้  2 1.0 40 2

อ32201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 1

อ32221 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 3 1.0 40 2 อ32222 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 4 1.0 40 2

ญ32211 ภาษาญีปุ่่น 3 3.0 120 6 ญ32212 ภาษาญีปุ่่น 4 3.0 120 6

 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ (IS1) 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 8.5 340 17

รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30 รวมหน่วยการเรยีน 16.0 640 32

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก32908 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.0 700(20) 35

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  กลุม่การเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาญ่ีปุ่น  (กลุม่ที5่)
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

รหัสรหัส

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  42  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 2

ว30101 ฟสิิกส์พืน้ฐาน 1.5 60 3 ว30102 เคมพีืน้ฐาน 1.5 60 3

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมศิาสตร์ 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 2

ส32103 พระพทุธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพทุธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา  3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ  3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.5 300 15

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 1 1.0 40 2 ท32202 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 2 1.0 40 2

ส30231 หน้าท่ีพลเมอืง1 0.5 20 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมอืง2 0.5 20 1

พ32201 แบดมนิตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด์บอล 0.5 20 1

ง32273 ธุรกจิสร้างรายได้  1 1.0 40 2 ง32274 ธุรกจิสร้างรายได้  2 1.0 40 2

อ32201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 1

อ32221 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 3 1.0 40 2 อ32222 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 4 1.0 40 2

จ32211 ภาษาจีน 3 3.0 120 6 จ32202 ภาษาจีน 4 3.0 120 6

 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ (IS1) 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 8.5 340 17

รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30 รวมหน่วยการเรยีน 16.0 640 32

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก32908 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.0 700(20) 35

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  กลุม่การเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  (กลุม่ที6่)
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

รหัส รหัส

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  43  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 2

ว30102 เคมพีืน้ฐาน 1.5 60 3 ว30101 ฟสิิกส์พืน้ฐาน 1.5 60 3

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมศิาสตร์ 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 2

ส32103 พระพทุธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพทุธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา  3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ  3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.5 300 15

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 1 1.0 40 2 ท32202 การพดู - เขียน เชิงสร้างสรรค์ 2 1.0 40 2

ท32203 ภาษากบัวัฒนธรรม 1.5 60 3 ท32204 วรรณคดีท้องถิน่ 1.5 60 3

ส30231 หน้าท่ีพลเมอืง 1 0.5 20 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมอืง 2 0.5 20 1

ส32281 ประชากรและส่ิงแวดล้อม 1.5 60 3 ส32241 เงินทองของมค่ีา 1.5 60 3

ส32284 อาเซียนศึกษา 1.0 40 2 ส32223 การเมอืงการปกครอง 1.0 40 2

พ32201 แบดมนิตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด์บอล 0.5 20 1

ง32273 ธุรกจิสร้างรายได้ 1 1.0 40 2 ง32274 ธุรกจิสร้างรายได้ 2 1.0 40 2

อ32201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 1

 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ (IS1) 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 8.5 340 17

รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30 รวมหน่วยการเรยีน 16.0 640 32

ก32901 กจิกรรมแนะแนว - 20 1 ก32902 กจิกรรมแนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก31907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก31908 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.0 700(20) 35

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  กลุม่การเรียน  ภาษาไทย – สงัคมศึกษา  (กลุม่ที7่)

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

รหัสรหัส

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  44  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 2

ว30102 เคมพีืน้ฐาน 1.5 60 3 ว30101 ฟสิิกส์พืน้ฐาน 1.5 60 3

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมศิาสตร์ 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 2

ส32103 พระพทุธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพทุธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา  3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ  3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.5 300 15
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 การพดู - เขียนเชิงสร้างสรรค์ 1 1.0 40 2 ท32202 การพดู - เขียนเชิงสร้างสรรค์ 2 1.0 40 2

ส30231 หน้าท่ีพลเมอืง 1 0.5 20 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมอืง 2 0.5 20 1

ส32284 อาเซียนศึกษา 1.0 40 2 ส32223 การเมอืงการปกครอง 1.0 40 2

พ32201 แบดมนิตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด์บอล 0.5 20 1

ง32273 ธุรกจิสร้างรายได้ 1 1.0 40 2 ง32274 ธุรกจิสร้างรายได้ 2 1.0 40 2

อ32201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 1

 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ (IS1) 1.0 40 2
เลือกเสรี เลือกเสรี
ธุรกจิ ธุรกจิ
ศิลป์สร้างสรรค์ ศิลป์สร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์การกฬีา วิทยาศาสตร์การกฬีา

รวม 7.5 300 15 รวม 8.5 340 17
รวมหน่วยการเรยีน 15.0 600 30 รวมหน่วยการเรยีน 16.0 640 32

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก32908 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3
รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.0 700(20) 35

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  กลุม่การเรียน  ทกัษะอาชีพ   (กลุม่ที8่)

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

3.0 120 6

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชัว่โมง
 / 

สัปดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

3.0 120 6

รหัสรหัส
ชัว่โมง

 / 
สัปดาห์

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  45  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร์  2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาองักฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค33207 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 2.0 80 4 ค33208 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 2.0 80 4

ค33203 คณิตศาสตร์แอดมดิชัน่ 1.0 40 2 ค33209 สถิติกบัการวิจัย 1.0 40 2

ว32204 ฟสิิกส์ 4 2.0 80 4 ว30261 วิทยาศาสตร์ โลก และดาราศาสตร์ 2 1.0 40 2

ว33228 เคมเีข้มข้น 4 2.0 80 4 ว33205 ฟสิิกส์ 5 2.0 80 4

ว33248 ชีววิทยาเข้มข้น 4 2.0 80 4 ว33227 เคมเีข้มข้น 5 2.0 80 4

ว33285 วิทยาศาสตร์แอดมดิชัน่ 1.0 40 2 ว33247 ชีวิวิทยาเข้มข้น 5 2.0 80 4

ส30233 หน้าท่ีพลเมอืง 3 0.5 20 1 ว33286 การค านวณเชิงฟสิิกส์ 1.0 40 2

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมอืง 4 0.5 20 1

อ33295 ภาษาองักฤษเข้มข้น 5 1.0 40 2 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 40 2 อ33296 ภาษาองักฤษเข้มข้น 6 1.0 40 2

รวม 13.0 520 26 รวม 13.0 520 26

รวมหน่วยการเรยีน 19.0 760 38 รวมหน่วยการเรยีน 18.5 740 37

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก33908 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 19.0 820(20) 41 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 18.5 800(40) 40

ชั่วโมง
 / 

สัปดาห์

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   กลุม่การเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  หอ้งเรียนพิเศษ  (กลุม่ที1่)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัส
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

ชั่วโมง
 / 

สัปดาห์
รหัส

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  46  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาองักฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท33201 หลักการใช้ภาษา 1.0 40 2 ท33202 รักษ์ภาษา 1.0 40 2

ค33207 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 2.0 80 4 ค33208 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 2.0 80 4

ค33203 คณิตศาสตร์แอดมดิชัน่ 1 1.0 40 2 ค33209 สถิติกบัการวิจัย 1.0 40 2

ว33281 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1 1.0 40 2 ว33282 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 2 1.0 40 2

ส30233 หน้าท่ีพลเมอืง 3 0.5 20 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมอืง 4 0.5 20 1

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33293 ทักษะภาษาองักฤษ 5 2.0 80 4 อ33294 ทักษะภาษาองักฤษ 6 2.0 80 4

อ33295 ภาษาองักฤษเข้มข้น 5 1.0 40 2 อ33296 ภาษาองักฤษเข้มข้น 6 1.0 40 2

อ33297 การเขียนเพือ่พฒันาการส่ือสาร 5 1.0 40 2 อ33298 การเขียนเพือ่พฒันาการส่ือสาร 6 1.0 40 2

I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 40 2

รวม 11.0 440 22 รวม 10.0 400 20

รวมหน่วยการเรยีน 17.0 680 34 รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก33908 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 17.0 740(20) 37 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(40) 34

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  กลุม่การเรียน  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ หอ้งเรียนพิเศษ  (กลุม่ที2่)

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

รหัส
สาระ หน่วยกิต /ชั่วโมง

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์
รหัส

สาระ หน่วยกิต /ชั่วโมง

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  47  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร์  2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาองักฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 1.5 60 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6 1.5 60 3

ว33204 ฟสิิกส์ 4 2.0 80 4 ว30261 วิทยาศาสตร์ โลก และดาราศาสตร์ 2 1.0 40 2

ว33224 เคม ี4 1.5 60 3 ว33205 ฟสิิกส์ 5 2.0 80 4

ว33244 ชีววิทยา 4 1.5 60 3 ว33225 เคม ี5 1.5 60 3

ส30233 หน้าท่ีพลเมอืง 3 0.5 20 1 ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 60 3

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมอืง 4 0.5 20 1

อ33201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 5 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33221 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 5 1.0 40 2 อ33202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 0.5 20 1

I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 40 2 อ33222 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 6 1.0 40 2

รวม 10.0 400 20 รวม 10.0 400 20

รวมหน่วยการเรยีน 16.0 640 32 รวมหน่วยการเรยีน 15.5 620 31

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก33908 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 16.0 700(20) 35 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 15.5 680(40) 34

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  กลุม่การเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุม่ที3่)
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์
รหัสรหัส

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  48  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาองักฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท33201 หลักการใช้ภาษา 2 1.0 40 2 ท33202 รักษ์ภาษา 1.0 40 2

ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 1.5 60 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6 1.5 60 3

ว33281 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1 1.0 40 2 ว33282 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 2 1.0 40 2

ส30233 หน้าท่ีพลเมอืง 3 0.5 20 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมอืง 4 0.5 20 1

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 5 0.5 20 1 อ33202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 0.5 20 1

อ33221 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 5 1.0 40 2 อ33222 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 6 1.0 40 2

อ33233 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาศักยภาพ 1.5 60 3 อ33234 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาศักยภาพ 1.5 60 3

I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 40 2

รวม 8.5 340 17 รวม 7.5 300 15

รวมหน่วยการเรยีน 14.5 580 29 รวมหน่วยการเรยีน 13.0 520 26

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก33908 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 14.5 640(20) 32 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 13.0 580(40) 29

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  กลุม่การเรียน  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  (กลุม่ที4่)

ภาคเรยีนที ่2

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

ภาคเรยีนที ่1

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

รหัส รหัส

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  49  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร์  5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาองักฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 หลักการใช้ภาษา 1.0 40 2 ท33202 รักษ์ภาษา 1.0 40 2

ว33281 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1 1.0 40 2 ว33284 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 2 1.0 40 2

ส30233 หน้าท่ีพลเมอืง 3 0.5 20 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมอืง 4 0.5 20 1

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 5 0.5 20 1 อ33202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 0.5 20 1

อ33221 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 5 1.0 40 2 อ33222 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 6 1.0 40 2

ญ33211 ภาษาญีปุ่่น 5 3.0 120 6 ญ33212 ภาษาญีปุ่่น 6 3.0 120 6

I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 40 2

รวม 8.5 340 17 รวม 7.5 300 15

รวมหน่วยการเรยีน 14.5 580 29 รวมหน่วยการเรยีน 13.0 520 26

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก33908 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 14.5 640(20) 32 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 13.0 580(40) 29

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

ภาคเรยีนที ่1

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

รหัสรหัส

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  กลุม่การเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาญ่ีปุ่น  (กลุม่ที5่)

ภาคเรยีนที ่2

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  50  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาองักฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท33201 หลักการใช้ภาษา 1.0 40 2 ท33202 รักษ์ภาษา 1.0 40 2

ว33281 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1 1.0 40 2 ว33282 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 2 1.0 40 2

ส30233 หน้าท่ีพลเมอืง 3 0.5 20 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมอืง 4 0.5 20 1

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 5 0.5 20 1 อ33202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 0.5 20 1

อ33221 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 5 1.0 40 2 อ33222 ภาษาองักฤษอา่นเชิงวิเคราะห์ 6 1.0 40 2

จ33211 ภาษาจีน 5 3.0 120 6 จ33212 ภาษาจีน 6 3.0 120 6

I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 40 2

รวม 8.5 340 17 รวม 7.5 300 15

รวมหน่วยการเรยีน 14.5 580 29 รวมหน่วยการเรยีน 13.0 520 26

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก33908 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 14.5 640(20) 32 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 13.0 580(40) 29

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

ภาคเรยีนที ่2

สาระ
รหัสรหัส

หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  กลุม่การเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  (กลุม่ที6่)

ภาคเรยีนที ่1

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  51  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร์  5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาองักฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท33201 หลักการใช้ภาษา 1.0 40 2 ท33202 รักษ์ภาษา 1.0 40 2

ท33203 ภาษาเพือ่การแสดง 1.5 60 3 ท33204 คติชาวบ้าน 1.5 60 3

ว33281 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1 1.0 40 2 ว33282 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 2 1.0 40 2

ส30233 หน้าท่ีพลเมอืง 3 0.5 20 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมอืง 4 0.5 20 1

ส33263 โลกปัจจุบัน 1.5 60 3 ส33203 ศาสนาสากล 1.5 60 3

ส33242 เศรษฐกจิโลก 1.0 40 2 ส33282 ภูมศิาสตร์กายภาพ 1.0 40 2

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 5 0.5 20 1 อ33202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 0.5 20 1

I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 40 2

รวม 8.5 340 17 รวม 7.5 300 15

รวมหน่วยการเรยีน 14.5 580 29 รวมหน่วยการเรยีน 13.0 520 26

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก33908 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 14.5 640(20) 32 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 13.0 580(20) 29



โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  กลุม่การเรียน  ภาษาไทย – สงัคมศึกษา  (กลุม่ที7่)

ภาคเรยีนที ่1

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์

ภาคเรยีนที ่2

รหัสรหัส
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  52  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต เวลาเรยีน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาองักฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท33201 หลักการใช้ภาษา 1.0 40 2 ท33202 รักษ์ภาษา 1.0 40 2

ว33281 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1 1.0 40 2 ว33282 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 2 1.0 40 2

ส30233 หน้าท่ีพลเมอืง 3 0.5 20 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมอืง 4 0.5 20 1

ส33242 เศรษฐกจิโลก 1.0 40 2 ส33286 ภูมศิาสตร์กายภาพ 1.0 40 2

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 5 0.5 20 1 อ33202 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 0.5 20 1

I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 40 2

เลือกเสรี เลือกเสรี

ธุรกจิ ธุรกจิ

สร้างสรรค์งานอาชีพ สร้างสรรค์งานอาชีพ

วิทยาศาสตร์การกฬีา วิทยาศาสตร์การกฬีา

รวม 8.5 340 17 รวม 7.5 300 15

รวมหน่วยการเรยีน 14.5 580 29 รวมหน่วยการเรยีน 13.0 520 26

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) - ก33908 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรยีนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 14.5 640(20) 32 รวมหน่วยการเรยีน / เวลารวม 13.0 580(20) 29

120 63.0

ภาคเรยีนที ่2

รหัส รหัส
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง

ชั่วโมง
 / 

สปัดาห์

3.0 120 6

ภาคเรยีนที ่1

สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง
ชั่วโมง

 / 
สปัดาห์



โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  กลุม่การเรียน  ทกัษะอาชีพ   (กลุม่ที8่)

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  53  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

9.  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 1) ห้องสมุดตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 2 มีเนื้อที่ขนาด 5 ห้องเรียนจํานวนหนังสือในห้องสมุด 31,500 เล่ม 

 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติจํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี

การศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 350 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 19.55  ของนักเรียนทั้งหมด 

 2) ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ได้แก่ 

 - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์       8    ห้อง   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา      1     ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์                1 ห้อง   - ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย      1 ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการทางดนตรีสากล        1 ห้อง   - ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา     1  ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการทางคหกรรม            2 ห้อง   - ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์   2 ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม       3 ห้อง   - ห้องปฏิบัติการเกษตร          1 ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          3    ห้อง   

 3) การให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสืบค้น 

  - คอมพิวเตอร์ มีจํานวนทั้งหมด  183 เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   153 เครื่อง 

   ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   25 เครื่อง 

   ใช้ในการบริหาร       5 เครื่อง 

  - เครื่องพิมพ์ที่จัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน จํานวน  2 เครื่อง 

      - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่ครู ทั่วบริเวณโรงเรียน 

      - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียน ทั่วบริเวณโรงเรียน 
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 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนครั้งที่ใช้/ปี    

2561 
1. ห้องพระพุทธศาสนา 288 

2.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
3.ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ตลอดปีการศึกษา 
4.ห้องปฏิบัติการคหกรรม ตลอดปีการศึกษา 
5.ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ตลอดปีการศึกษา 
6.ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 504 

7.ห้องเรียนสีเขียว 250 

8.ห้องสมุด 7,311 

9. ห้องนาฏศิลป์ 1 648 

10. ห้องนาฏศิลป์ 2 612 

11. ห้องดนตรีไทย 666 

12. ห้องทัศนศิลป์1 594 

13. ห้องทัศนศิลป์2 648 
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 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนครั้งที่ไป/ปี 

2561 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร 1 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
ศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเส้นทางสายเดียวกัน 1 

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรณบุรี 1 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 2 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม 1 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. จ.ปทุมธานี 1 

ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 
 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  

ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ปราชญ์ชาวบ้าน/ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่องท่ีให้ความรู้ จ านวนครั้ง/ปี 

1 นายสนิท   หฤหรรษาวาสิน แนะแนวการศึกษาต่อ 1 
2 นายณัฐกานต์   สุนทร แนะแนวการศึกษาต่อ 1 
3 นายหัสบดินทร์   โรจนชีวะ ทักษะยูโดพ้ืนฐานและกติกายูโดฉบับ

ปัจจุบัน 
1 

4 ผศ.ดร. สุริยา  ประดิษธุ์ศถาพร เทคนิคการเล่นและการแข่งขัน 1 
5 พระอาจารย์ภิญโญ  ศิลาพรหม สอนพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 
288 

6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย  

การอบรมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ําลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าสู้ชุมชน 

1 
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10. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 -ม.6 ปีการศึกษา 2561 

 
 

ร,มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1 3043 10 42 324 220 462 467 485 409 624 1518 49.88 2447 80.41

2 3026 31 175 207 215 397 384 527 469 621 1617 53.44 2398 79.25

6069 41 217 531 435 859 851 1012 878 1245

100 0.676 3.576 8.749 7.168 14.15 14.02 16.67 14.47 20.5141

1 3126 20 67 943 404 445 323 316 211 397 924 29.56 1692 54.13

2 3076 26 302 491 394 513 358 309 211 472 992 32.25 1863 60.57

6202 46 369 1434 798 958 681 625 422 869

100 0.742 5.95 23.12 12.87 15.45 10.98 10.08 6.804 14.0116

1 3695 43 118 597 399 535 497 493 384 629 1506 40.76 2538 68.69

2 4248 39 223 591 496 653 628 595 422 601 1618 38.09 2899 68.24

7943 82 341 1188 895 1188 1125 1088 806 1230

100 1.032 4.293 14.96 11.27 14.96 14.16 13.7 10.15 15.4853

1 5367 30 77 341 300 528 645 875 819 1752 3446 64.21 4619 86.06

2 5504 31 149 245 245 434 605 752 721 2322 3795 68.95 4834 87.83

10871 61 226 586 545 962 1250 1627 1540 4074

100 0.561 2.079 5.39 5.013 8.849 11.5 14.97 14.17 37.4759

1 3479 13 55 173 70 162 185 366 434 2021 2821 81.09 3168 91.06

2 3479 25 140 121 70 137 176 283 512 2015 2810 80.77 3123 89.77

6958 38 195 294 140 299 361 649 946 4036

100 0.546 2.803 4.225 2.012 4.297 5.188 9.327 13.6 58.0052

1 2868 14 110 313 83 168 257 337 365 1221 1923 67.05 2348 81.87

2 2736 36 121 88 89 140 223 350 288 1401 2039 74.52 2402 87.79

5604 50 231 401 172 308 480 687 653 2622

100 0.892 4.122 7.156 3.069 5.496 8.565 12.26 11.65 46.788

1 4012 12 83 228 123 246 280 437 528 2075 3040 75.77 3566 88.88

2 3554 22 219 128 143 190 234 380 415 1823 2618 73.66 3042 85.59

7566 34 302 356 266 436 514 817 943 3898

100 0.449 3.992 4.705 3.516 5.763 6.794 10.8 12.46 51.52

1 4419 34 119 821 450 552 523 499 408 1013 1920 43.45 2995 67.78

2 4412 31 443 584 418 580 515 508 409 924 1841 41.73 2936 66.55

8831 65 562 1405 868 1132 1038 1007 817 1937

100 0.736 6.364 15.91 9.829 12.82 11.75 11.4 9.252 21.9341

60044 417 2443 6195 4119 6142 6300 7512 7005 19911

100 0.694 4.069 10.32 6.86 10.23 10.49 12.51 11.67 33.1607

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

รอ้ยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

ภาษาต่าง 

ประเทศ

ปีการศึกษา 2561

ผลการจัดการเรียนรู้โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ผลสัมทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6)

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

กลุม่สาระการ

เรยีนรู้

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

จ านวน 

นร.ที่

ได้รบั

คุณภาพ

ตาม

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้รบั

คุณภาพ

ตามเกณฑ์

ที่ รร.

จ านวน
ภาค

เรยีน

5931 67.16

46870 78.0634428 57.34

4845 79.83

3555 57.32

5437 68.45

9453 86.96

6291 90.41

4750 84.76

6608 87.34

3962 70.70

5658 74.78

3761 42.59

3124 39.33

7241 66.61

5631 80.93

จ านวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีนรู้

3135 51.66

1916 30.89

รอ้ยละ

ของนร.ที่

ได้ระดับ

3ขึ้นไป

จ านวนนร.

ที่ได้ระดับ

3ขึ้นไป
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 

 

 

11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (Ordinary National Educational Test : 

O-NET)    

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
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ภาษา ไทย  คณิ ตศาสตร์  วิ ทย าศาสตร์  ภาษาอั ง กฤษ  

คะแนนเฉลี่ยนของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ คะแนนเฉลี่ยรับประเทศ 
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 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

  

 3) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ประจําปีการศึกษา 

2560 กับ 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษา ไทย  คณิ ตศาสตร์  วิ ทย าศาสตร์  สั งคม ศึกษา  ภาษาอั ง กฤษ  

คะแนนเฉลี่ยนของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ คะแนนเฉลี่ยรับประเทศ 

50.03 
57.51 

28.18 31.03 

32.25 

35.66 32.62 

31.96 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
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 4) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ประจําปีการศึกษา 

2560 กับ 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-NET)   3 ปีย้อนหลัง ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ร้อยละของนักเรียน ร้อยละของนักเรียน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 47.55 50.03 57.51 54.65 50.88 48.51 

คณิตศาสตร ์ 30.88 28.18 31.03 25.90 26.78 32.26 

วิทยาศาสตร์ 36.13 32.25 35.66 31.72 31.21 31.49 

สังคมศึกษา 50.23 - - 35.39 35.71 35.18 

ภาษาอังกฤษ 36.24 32.62 31.96 31.77 31.75 34.48 

 

 

 

50.88 48.51 
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32.26 

31.21 

31.49 

35.71 35.18 

31.75 

34.48 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
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12.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา   

รางวัลที่นักเรียนได้รับในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

1 เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันพินิจวรรณดคี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงจันทลักษณพร  ช่วยเรอืง 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสุธาดา  ศิริกลุ 

2 เหรียญ
เงิน 

การแข่งขันพินิจวรรณดคี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรกัษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. นางสาวธาริณี  ศิริกลุ 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสุธาดา  ศิริกลุ 

3 เกียรติ
บัตร
ดีเด่น 

การคัดเลือกนักเรยีนผูม้ีความเสียสละ 
ช่วยเหลือสังคม 

มูลนิธิ ดร.สุข              
พุคยาภรณ ์

1. นายกฤษดิ์สกุล  วิษณรุังสรรค ์
ครูผู้ควบคมุ 
นางสุธาดา  ศิริกลุ 

4 เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันคิดลายมือ ช้ึนมัธยมศกึษาตอน
ปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนือ่งในวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. นายกลวัชร  มาฉิมม ี
ครูผู้ควบคมุ 
นางสังวาลย์  ยรรยงค ์

5 เหรียญ
ทอง 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มหสิยา 
ครูผู้ควบคมุ 
นางญาณิศา  จันทะแจม่ 

6 เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรกัษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. นายเผชิญชัย  ปานม ี
ครูผู้ควบคมุ 
นายจารุพงศ์  กวางษี 

7 เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน             
วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงเบญญาภา  อินทร์โชต ิ
ครูผู้ควบคมุ 
นางจุติพร  เมฆบตุร 

8 ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนบันทึก Differsheet Writer 
Contest ครั้งท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิต 

1. เด็กหญิงพรรณธิภา  ศรีทองคํา 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวเฉลมิสริิ  หนูด ี

9 ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนบันทึก Differsheet Writer 
Contest ครั้งท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิต 

1. เด็กหญิงปุณนสิา  จันทรทิพย ์
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวเฉลมิสริิ  หนูด ี
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ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

10 เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ                
สุวรรณภมู ิ

1. เด็กหญิงเบญญาภา   อินทร์โชติ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางจุติพร   เมฆบตุร 
 

11 เข้าร่วม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ            
สุวรรณภมู ิ

1. นายพิชัย  พิสิทธิคุณ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสังวาลย์  ยรรยงค ์
 

12 เข้าร่วม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเตรียมอุดม 
ศึกษาพัฒนาการ  
รัชดา 

1. เด็กหญิงสรุินี   เทศจันอัด 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวอมรรตัน์  กระดาษ 
 

13 เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเตรียมอุดม 
ศึกษาพัฒนาการ  
รัชดา 

1. นางสาวโสมอุษา   บุญเสรมิ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวอมรรตัน์  กระดาษ 
 

14 เหรียญ
เงิน 

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 
 

โรงเรียนเตรียมอุดม 
ศึกษาพัฒนาการ  
รัชดา 

1. เด็กหญิงจันทลักษพร   ช่วยเรือง 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสุธาดา  ศิริกลุ 

15 ทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 
 

โรงเรียนเตรียมอุดม 
ศึกษาพัฒนาการ            
รัชดา 

1. นางสาวธาริณี   ศิริกุล 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสุธาดา  ศิริกลุ 

16 ทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 68 
 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
สุวรรณภมู ิ

1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   มหสิยา 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางญาณิศา   จันทะแจม่ 
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ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

17 เงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
สุวรรณภมู ิ

1. นายเผชิญชัย   ปานม ี
 ครูผู้ควบคมุ 
นายจารุพงศ์  กวางษี 

18 ทองแดง การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ 
 ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงวิจิตรา  ปัญจากลุ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก 

19 ทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ 
 ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. นางสาวธัญญารตัน์    จิ๋วน๊อต 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางนิตยา  ปัญจากลุ 

20 เข้าร่วม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 
(6 บท) ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กร่างใกล ้
2. เด็กหญิงภัคนันท์   สีเขียว 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวอุไรวรรณ   ละดาดก 

21 เข้าร่วม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สภุาพ 
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

1. นายปองธรรม   วรบุตร 
2. นางสาวพัชรีญา   พร้อมบูรณ ์
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวอมรรตัน์  กระดาษ 

22 เงิน การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดมิ)  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนมัธยม 
วัดหนองจอก 

1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   อินทองแก้ว 
2. เด็กหญิงวิฤาษณี   ธนเสริมทรพัย ์
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวกนกวรรณ  ทองดี 

23 เงิน การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดมิ)  
ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนมัธยม 
วัดหนองจอก 

1. นายปิยชาติ   เปรมบางเขน 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวกนกวรรณ   ทองดี 
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รางวัลที่นักเรียนได้รับในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

1 รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน ระดับ ม.
ปลาย ประจําปี 2562 ของมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม “SPU Chinese New Year 2019 ” 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม รายชื่อนักเรียน  
1. น.ส.กนกวรรณ ขันคํา  
2. นายธีร์จุฑา  ศรีชัย 
3. น.ส.ฐิติรตัน์ เวชชศาสตร ์
4. น.ส.กนกทิพย์ เชิดปร ุ
5. น.ส.เกศมณี แซ่ตัน 
6. น.ส.ทิพวรรณ สารโครต 
7. น.ส.ศิริอักษร ชูสาร 
8. นายภาคภูมิ ปานบํารุง 
ครูผู้ควบคมุ  
นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน 

2 เหรียญ
ทอง 

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ
ภูมิภาค 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่น 
สพฐ. 

รายชื่อนักเรียน   
1. น.ส.วรกมล  วงษ์อักษร 
ครูผู้ควบคมุ  
นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย ์

3 เหรียญ
เงิน 

การแข่งขันเขียนตามคาํบอก ระดบัภูมิภาค ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่น 
สพฐ. 

รายชื่อนักเรียน 
1. น.ส.พรณัชชา  อุ่นใจ   
ครูผู้ควบคมุ  
นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย ์

4 ทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน่ ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับชาตคิรั้งท่ี 68 
 

สพฐ. 1. นายฐาปกร  ทําบุญ 
2. นางสาวพรนัชชา   อุ่นใจ 
 ครูผู้ควบคมุ  
นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย ์

5 ทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับชาตคิรั้งท่ี 68 

สพฐ. 1. นางสาวจิตปภสัส ์ ศรีทอง 
2. นายพลกฤต  พิมพ์เรือง 
3. นายภาณมุาศ  กานต์สิทธิโชค 
4. นางสาวสุภักดิ์   จริงเพชร 
5. นางสาวเกศิน ี ดีหล้า 
 ครูผู้ควบคมุ  
นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย ์
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ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

6 รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

โรงเรียนเทพลลีา รายชื่อนักเรียน   
1. น.ส.วรกมล  วงษ์อักษร 
ครูผู้ควบคมุ  
นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย ์

7 รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

การแข่งขันเขียนตามคาํบอก ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

โรงเรียนเทพลลีา รายชื่อนักเรียน 
1. น.ส.พรณัชชา  อุ่นใจ   
ครูผู้ควบคมุ  
นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย ์

8 ชมเชย การแข่งขันเปิดพจนานุกรม โรงเรียนเทพลลีา รายชื่อนักเรียน   
1. นายพลกฤต  พิมเรือง 
ครูผู้ควบคมุ  
นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย ์

9 เข้าร่วม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา  
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนราชวินิต
บางเขน 

1. นายนนทวัฒน์   ประเสริฐ  
ครูผู้ควบคมุ  
นางศิริพร  เวชภูต ิ

10 ทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง 
จาตุรจินดา 

1. เด็กหญิงจันจิรา   เพ็ชรศรีงาม 
 ครูผู้ควบคมุ  
นายปิยะ   พันชนะ 

11 เงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 
 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. นางสาวพิมลนาฏ   วารีวนิช 
 ครูผู้ควบคมุ  
นางอุไรวรรณ   คงเกินทุน 

12 เข้าร่วม การแข่งขัน Multi Skills Competition 
 ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 
 
 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 1. เด็กหญิงอาริยา   จวบสุข 
 ครูผู้ควบคมุ  
นางสาวกรรณิกา  ไทยใจอุ่น 
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13 เข้าร่วม การแข่งขัน Multi Skills Competition  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 1. นางสาวเสาวณีย ์ ธาดาชัยปฐมพงศ์  
 ครูผู้ควบคมุ  
นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรญู 

14 เงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนสิรริัตนาธร 1. เด็กหญิงกนิษฐ์นันท์   ภูพงศ์พยัคฆ ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เงินนาค 
3. เด็กหญิงปุญนสิา   จันทรทิพย ์
4. เด็กหญิงปุณณภา   ปัญจวรรณ ์
5. เด็กหญิงวรวรรณ   พัดสูงเนิน 
 ครูผู้ควบคมุ  
นางสาวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธ์ิ 

15 ทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน่ ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเทพศิรินทร์
ร่มเกล้า 

1. นายฐาปกร  ทําบุญ 
2. นางสาวพรนัชชา   อุ่นใจ 
 ครูผู้ควบคมุ  
นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย ์

16 ทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเทพศิรินทร์
ร่มเกล้า 

1. นางสาวจิตปภสัส ์ ศรีทอง 
2. นายพลกฤต  พิมพ์เรือง 
3. นายภาณมุาศ  กานต์สิทธิโชค 
4. นางสาวสุภักดิ์   จริงเพชร 
5. นางสาวเกศิน ี ดีหล้า 
 ครูผู้ควบคมุ  
นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย ์

17 เงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวริ์ด) 
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์
อุปถัมภ ์

1. เด็กชายณัฐพัฒน์  แซ่ตั้ง 
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   มหสิยา 
 ครูผู้ควบคมุ  
นางวิภาพรรณ   เพ็ชรจรูญ 

18 ทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวริ์ด) 
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์
อุปถัมภ ์

1. นางสาวพัฒน์นรี   จิตตรสีินธุ ์
 ครูผู้ควบคมุ  
นางวิภาพรรณ   เพ็ชรจรูญ 
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1 เงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.
1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติครั้งท่ี 68 

สพฐ. 1. นางสาวมนิชญา  ศิริวัน  
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

2 ทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติครั้งท่ี 68 

สพฐ. 1. เด็กหญิงวิจิตรา   ปัญจากุล 
 ครูผู้ควบคมุ 
นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม 

3 รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
เหรียญทอง 

การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่งลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติครั้งท่ี 68 

สพฐ. 1. เด็กชายกนกภัณฑ์   กนกเภตรา 
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิลัย 
3. เด็กชายจตุเทพ   เทศช่ืน 
4. เด็กชายชิณณาณุ   รัตนแย้ม 
5. เด็กหญิงณาณิชา   พรหมศร ี
6. เด็กหญิงภูริชญา  ธัญญจติต์โรจน์ 
7. เด็กหญิงสลิลทิพ   แหยมบญุ 
8. เด็กหญิงสลิลรัตน์   แหยมบญุ 
9. เด็กหญิงสุจติรา   กิตติเจรญิตระกูล 
10. เด็กชายเกรียงไกร   ประสารพวง 
11. เด็กหญิงไอรัก   รักไทย 
 ครูผู้ควบคมุ 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร ์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ 
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม 

4 ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่งลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 68 

สพฐ. 1. นางสาวกชพร   ทามโคกสูง 
2. นายกรวิชญ์   บํารุงศร ี
3. นางสาวบุญสติา   พุกบ้านยาง 
4. นางสาวปาณิสรา  กิตติไพบูลย ์
5. นายผจงพงศ์   ลิ่มศิลา 
6. นายภาณุพงศ์   เงินสลุง 
7. นายยุทธนา  หลักคําศร ี
8. นายศิรัณฐ ์ อ่อนพร้อม 
9. นายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร 
10. นางสาวอรวรรณ  เกตชมภ ู
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11. นายเจษฎาภรณ์   เงินสลุง 
12. นางสาวเพียงออ  พูลเจริญ 
 ครูผู้ควบคมุ 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร ์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ 
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม 

5 ทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. เด็กหญิงสรุิณี   เทศจันอัด 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

6 เงิน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. นาย มานะ    สุ่มประดิษฐ์  
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

7 ทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. เด็กหญิงวรรณรัตน์   ธนศรีพนชิชัย 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

8 ทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. นางสาวธีริศรา   จังอินทร์ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

9 เงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณ ี
 ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 
 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. เด็กหญิงจันจิรา   เพชรศรีงาม 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  
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10 เงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. นางสาวนริศรา    คําภูม ี 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

11 ทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. เด็กชายวรรณพฤกษ์   เลิศเจรญิสวัสดิ ์
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

12 ทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. นายวิธวัส  โมกขศักดิ ์ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

13 ทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. นางสาวมนิชญา  ศิริวัน  
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

14 ทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

1. นายชนธนกร   ถ้ําเพชร  
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวลวิตรา   วรวาท  

15 ทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 
 
 

โรงเรียนดอนเมือง
จาตุรจินดา 

1. เด็กชายธีรพัฒน์  เจริญทรัพย ์
 ครูผู้ควบคมุ 
นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม 
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ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

16 ทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนดอนเมือง
จาตุรจินดา 

1. เด็กหญิงวิจิตรา   ปัญจากุล 
 ครูผู้ควบคมุ 
นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม 

17 เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ  
เบญจมราชาลัย 

1. เด็กหญิงแพรวพรรณ   เครือมะละ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นายสืบตระกลู   เตียประเสริฐ 

18 เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ  
เบญจมราชาลัย 

1. นางสาวสุดธิดา   ขมิ้นเครือ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นายสืบตระกลู   เตียประเสริฐ 

19 ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนว 
มินทราชูทิศ 
เบญจมราชาลัย 

1. นายกฤดิ์สกุล   วิษณุรังสรรค ์
 ครูผู้ควบคมุ 
นายสืบตระกลู   เตียประเสริฐ 

20 ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนราชวินิต
บางเขน 

1. นายอาทิตย์   อาร้อน 
 ครูผู้ควบคมุ 
นายสืบตระกลู   เตียประเสริฐ 

21 ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

โรงเรียนราชวินิต
บางเขน 

1. เด็กหญิงก้องนภา   ศรีเจริญ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นายสืบตระกลู   เตียประเสริฐ 
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ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

22 เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนหอวัง 1. นายเกิดชัย   กําลังศิลป ์
 ครูผู้ควบคมุ 
นายสืบตระกลู   เตียประเสริฐ 

23 ทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงอุรชา   สุภัทรเมธากลุ 
 ครูผู้ควบคมุ 
นายสืบตระกลู   เตียประเสริฐ 

24 ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่งลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนมัธยม 
วัดบึงทองหลาง 

1. เด็กชายกนกภัณฑ์   กนกเภตรา 
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิลัย 
3. เด็กชายจตุเทพ   เทศช่ืน 
4. เด็กชายชิณณาณุ   รัตนแย้ม 
5. เด็กหญิงณาณิชา   พรหมศร ี
6. เด็กหญิงภูริชญา  ธัญญจติต์โรจน์ 
7. เด็กหญิงสลิลทิพ   แหยมบญุ 
8. เด็กหญิงสลิลรัตน์   แหยมบญุ 
9. เด็กหญิงสุจติรา   กิตติเจรญิตระกูล 
10. เด็กชายเกรียงไกร   ประสารพวง 
11. เด็กหญิงไอรัก   รักไทย 
 ครูผู้ควบคมุ 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร ์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ 
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม 
 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  71  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

25 ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่งลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนมัธยม 
วัดบึงทองหลาง 

1. นางสาวกชพร   ทามโคกสูง 
2. นายกรวิชญ์   บํารุงศร ี
3. นางสาวบุญสติา   พุกบ้านยาง 
4. นางสาวปาณิสรา  กิตติไพบูลย ์
5. นายผจงพงศ์   ลิ่มศิลา 
6. นายภาณุพงศ์   เงินสลุง 
7. นายยุทธนา  หลักคําศร ี
8. นายศิรัณฐ ์ อ่อนพร้อม 
9. นายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร 
10. นางสาวอรวรรณ  เกตชมภ ู
11. นายเจษฎาภรณ์   เงินสลุง 
12. นางสาวเพียงออ  พูลเจริญ 
 ครูผู้ควบคมุ 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร ์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ 
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม 

26 ทอง การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวกรรณิกา  สารโคตร 
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   มีสวนนิล 
3. นางสาวธัญพร   เติมสายทอง 
4. นางสาวพิรดา   ถิระการ 
5. นางสาวรัสเซีย  เสือเฒา่ 
6. นางสาวสิริวิภา   กันทะวงศ ์
7. นางสาวสุจิตรา   ภูเด่นผา 
8. นางสาวเจนจิรา   สุยารัมย ์
 ครูผู้ควบคมุ 
1. นางวรัญญา  ยอดกระโหม 
2. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ 
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รางวัลที่นักเรียนได้รับในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

1 เหรียญทอง 
ระดับเขต

พื้นที่  

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสัน้ 
(Comic Strip) งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ
กรุงเทพมหานคร 

ด.ญ. ชุติกาญจน์  อินทองแก้ว  
ด.ญ.ศศินภิา  รัตนพงษ ์
ครูผู้ควบคมุ 
ครูสภุาวดี  พุทธรัตน ์

2 เหรียญทอง 
ระดับเขต

พื้นที ่

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนหอวัง นางสาวพิมพ์มารด์า  ปิติธรรมตระกูล 
นางสาวกิตติยา มโหสถนันทน์ 
ครูผู้ควบคมุ 
ครูสภุาวดี  พุทธรัตน ์

3 เหรียญเงิน 
ระดับเขต

พื้นที ่

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 

เด็กหญิงดวงใจ  ธูปเถื่อน  
เด็กหญิงพรรษา คงตุ้ง 
ครูผู้ควบคมุ 
ครูสภุาวดี  พุทธรัตน ์

4 เหรียญเงิน 
ระดับเขต

พื้นที ่

การแข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกิตติยา มโหสถนันทน์ 
นางสาวชญาดา  บวบขม 
ครูผู้ควบคมุ 
ครูสภุาวดี  พุทธรัตน ์

5 เหรียญทอง  
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 
ระดับเขต

พื้นที่  

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอร์ฟแวร์ ระดับช้ัน ม.4-6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนบดินทร 
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

นายเผชิญชัย  ปานม ี
นางสาวพัชรีญา  พร้อมบูรณ ์
นางสาวพัทธธ์ธีรา  หนูเสน 
ครูผู้ควบคมุ 
ครูนภาเพญ็  ภูหาด 
 

6 เหรียญเงิน 
ระดับเขต

พื้นที่  

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น 
ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ  
บดินทรเดชา 

นางสาวพัทราภรณ์  พร้อมบรูณ ์
นางสาวชาลิสา  แซ่ซิม้ 
ครูผู้ควบคมุ 
ครูนภาเพญ็  ภูหาด 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  73  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

7 เหรียญเงิน 
ระดับเขต

พื้นที่  

การประกวดภาพยนสั้น  
ระดับชั้น ม.4-6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

 นายไตรรตัน์ ยุตตยิงค์ 
นายพุฒิเมธ  พงษ์ทรัพย์ 
นายปริภัทร โชติชินธันย ์
นางสาวณัฐรจุา  พระพล 
นางสาวธมลวรรณ  หงส์ทอง 
ครูผู้ควบคมุ 
ครูนภาเพญ็  ภูหาด 

 
รางวัลที่นักเรียนได้รับในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

1. รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

แข่งขันตอบปัญหา: เศรษฐศาสตรฉ์ลาดรู้สู่
เยาวชนไทย เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68   
 

มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

1. นายคฑาวุธ วิชัย  
2. นางสาวสุดธิดา  ขมิ้นเครือ 
3. นางสาววรินทร  เกษสยม 
ครูผู้ควบคมุ  
ครูเบญจมาศ  อินทรชิต 

2 ทอง การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบําเพญ็ 

1. เด็กหญิงก้องนภา  ศรีเจริญ 
2. เด็กหญิงชนนิกานต ์ กุหลาบอ่ํา 
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กังขอนนอก 
4. เด็กหญิงสภุัคนร ี สินสวัสดิ ์
5. เด็กหญิงเจษฎาภรณ ์ ภมรพืช 
ครูผู้ควบคมุ 
นางพนิดา  สาระรักษ ์

3 ทอง การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบําเพญ็ 

1. นางสาวธัญพร    เติมสายทอง 
2. นายรัตนธรรม  เต็มพร้อม 
3. นางสาวสิริวิภา   กันทะวงศ ์
4. นางสาวสุพิชญา  วงษา 
5. นายเกิดชัย  กําลังศิลป ์
ครูผู้ควบคมุ 
นางนิตยา  ปัญจากลุ 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  74  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

4 เงิน การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์
อุปถัมภ ์

1. นางสาวณัฐรุจา   พระพล  
2. นางสาวธมลวรรณ   หงษ์ทอง 
3. นายปริภัทร   โชติชินธันย์  
4. นายพุฒิเมธ   พงษ์ทรัพย์  
5. นายไตรรัตน์   ยุตติยงค ์ 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช 
2. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด 

5 ทอง การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนราชดําร ิ 1. เด็กหญิงนิชฌานันท ์ วิงวอน 
ครูผู้ควบคมุ 
 นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว 

6 ทอง การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนราชดําร ิ 1. นางสาวพิยดา  ธันสม 
 ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวภัทรสุดา  หนองกก 

7 ทองแดง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 

1. เด็กหญิงกัญญาณ ี เรืองฤทธิ ์
2. เด็กชายสุรยิะ  พลสมัคร 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์ 
  

8 ทองแดง การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 

1. นายพัชรนันท ์  เทียนงาม 
2. นางสาวสิริภัทร  ไชโย 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสดิ ์
  

 
 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  75  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รางวัลที่นักเรียนได้รับในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

1 เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.1-ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายบุญญฤทธ์ิ   นิตยสกุล 
ครูผู้ควบคมุ 
นายกิตติพล   โยงทองหลาง 

2 เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. นายปรมินทร ์ พิธานพร 
ครูผู้ควบคมุ 
นายนิติกร   ระดม 

3 เข้าร่วม การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. นายภัทรพล   พงษ์สุวรรณ ์
2. นายเจตพัฒน ์ ตันเทียว 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวดวงพร   ปราบคช 
2. นางสาวมัณฑนา  ฟักขาว 

4 ทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายสิรภาส  จิรภาสโภคิน 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวสุกรานต์   มหาสารินันทน ์
 

5 เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. นายศิรสิทธ์ิ   เทียนเจริญชัย 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวขวัญใจ   ภาสพันธุ ์

6 เงิน การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์ 
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายพัชรพล   พันธุ์โพธ์ิ 
2. เด็กชายสุรยิา   พันธ ุ
ครูผู้ควบคมุ 
1. นายนพดล   เชิงศิริ 
2. นายสุโชติ   โชติมัย  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  76  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

7 ทอง การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอ
แม็ท) ม.4-ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวรุ่งรัตน์   วันเพ็ญ 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวนูรีดา   มะล ี
  

8 เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายวสันต ์ รูปงาม 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาววรรณธิวา   ประดับลาย 
 

9 ทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวธีริศรา   เนาวรัตน ์
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวทศรัตณ์   สุวรรณรัตน ์

10 ทองแดง การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายวรนิพิฐ  โก่งเกสร 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวสกณุา   วิเศษพงษ ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  77  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

รางวัลที่นักเรียนได้รับในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

1 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญทอง 

การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติครั้งท่ี 68 

สพฐ. นักเรียน 
1. เด็กหญิงอรรถมาตร    ชอบทํากิจ  
2. เด็กหญิงณฐภัทร    ศรีไทย 
3. เด็กหญิงนฤมล    เดือนเด่น 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวณัฐชยา    จิตมาศ 
2. นายพงศ์นที    คงถาวร 

2 รางวัลระดับ
เหรียญทอง  

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-6  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติครั้งท่ี 68   

สพฐ. นักเรียน 
1. นายปิยชาติ    เปรมบางเขน 
2. นางสาวชุติกาญจน์    สิงห์โตทอง 
3. นางสาวพรปรางค์ทิพย์    ศรสทิธิ 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวนันทวัน    เชิงหอม 
2. นายอนันต์    เชื้อชีลอง 

3 รางวัลรอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

นักเรียน 
1. เด็กหญิงอรรถมาตร    ชอบทํากิจ  
2. เด็กหญิงณฐภัทร    ศรีไทย 
3. เด็กหญิงนฤมล    เดือนเด่น 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวณัฐชยา    จิตมาศ 
2. นายพงศ์นที    คงถาวร 

4 รางวัล
ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 

การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

นักเรียน 
1. เด็กหญิงอรรถมาตร    ชอบทํากิจ  
2. เด็กหญิงณฐภัทร    ศรีไทย 
3. เด็กหญิงนฤมล    เดือนเด่น 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวณัฐชยา    จิตมาศ 
2. นายพงศ์นที    คงถาวร 

5 รางวัลรอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 3 
เหรียญเงิน 

การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

นักเรียน 
1. เด็กหญิงอรรถมาตร    ชอบทํากิจ  
2. เด็กหญิงณฐภัทร    ศรีไทย 
3. เด็กหญิงนฤมล    เดือนเด่น 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  78  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวณัฐชยา    จิตมาศ 
2. นายพงศ์นที    คงถาวร 

6 รางวัลระดับ
เหรียญเงิน 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68   

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

นักเรียน 
1. นายณัฎฐ์ชนนท์    นภนาคจันทร์ 
2. นายวรกิจ    ลําเจียก 
3. นางสาวทิพวรรณ    เทียมทอง 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางวิริสา    ปัญญะโส 
2. นางสาวอัจฉรา    วงษ์แก้ว 

7 รางวัลระดับ
เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-6   
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

นักเรียน 
1. นายปิยชาติ    เปรมบางเขน 
2. นางสาวชุติกาญจน์    สิงห์โตทอง 
3. นางสาวพรปรางค์ทิพย์    ศรสทิธิ 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวนันทวัน    เชิงหอม 
2. นายอนันต์    เชื้อชีลอง 

8 รางวัลระดับ
เหรียญทอง 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-6   
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

นักเรียน 
1. นายปิยชาติ    เปรมบางเขน 
2. นางสาวชุติกาญจน์    สิงห์โตทอง 
3. นางสาวพรปรางค์ทิพย์    ศรสทิธิ 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวนันทวัน    เชิงหอม 
2. นายอนันต์    เชื้อชีลอง 

9 รางวัลระดับ
เหรียญเงิน 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-3   
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

นักเรียน 
1. เด็กชายนพบดินทร์    โจว 
2. เด็กหญิงทิพกฤตา    เทพทอง 
3. เด็กหญิงภัทราพร    ทองตะนุนาม 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวอภิญญา    ขําอินทร์  
2. นางสาวเปรมจติ    จันนุช 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  79  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

10 เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียน 
บดินเดชา 

1. เด็กชายชยพล   ป้องกัน 
2. เด็กหญิงพานชนก   มีทอง 
3. เด็กชายศุภชัย  ถาวรานนท์ 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวรัถญา  คําแพง 
2. นางสาวรัตนา   วันทาแก้ว 

11 เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียน 
บดินเดชา 

1. นางสาวชนารัศมิ ์ เดชากุล 
2. นายศุภวิชช์   ปิ่นสุทธิมงคล 
3. นางสาวอรวรรณ  ปานแก้ว 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวรัถญา  คําแพง 
2. นางสาวรัตนา   วันทาแก้ว 

12 เงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียน 
บดินเดชา 

1. เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย 
2. เด็กหญิงนฤมล  เดือนเด่น 
3. เด็กหญิงอรรถมาตร   ชอบทํากิจ  
ครูผู้ควบคมุ 
1. นายพงศ์นที   คงถาวร 
2. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ 

13 เงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียน 
บดินเดชา 

1. นายณัฎฐ์ชนนท์  นภนาคจันทร ์
2. นางสาวทิพวรรณ  เทียมทอง 
3. นายวรกิจ   ลําเจียก 
 ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว 
2. นางสาววิริสา  ปัญญะโส 

14 ทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียน 
ปทุมคงคา 

1. เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย 
2. เด็กหญิงนฤมล  เดือนเด่น 
3. เด็กหญิงอรรถมาตร   ชอบทํากิจ 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นายพงศ์นที   คงถาวร 
2. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ 

15 เงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง

โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงทิพกฤตา   เทพทอง 
2. เด็กชายนพบดินทร์    โจว 
3. เด็กหญิงภัทราพร   ทองตะนุนาม 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  80  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวเปรมจติ  จันนุช 
2. นางสาวอภิญญา  ขําอินทร์  

16 ทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวชุติกาญจน์   สิงห์โตทอง 
2. นายปิยชาติ   เปรมบางเขน 
3. นางสาวพรปรางค์ทิพย ์ ศรสิทธ ิ
ครูผู้ควบคมุ 
1. นางสาวนันทวัน  เชิงหอม 
2. นายอนันต์   เชื้อชีลอง  

17 เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ  
เตรียอดุมศึกษา  
น้อมเกล้า 

1. เด็กหญิงชัญญาฐ์นุช   เอี่ยมสวยงาม 
2. เด็กหญิงณัชพิมพ์    บังอร 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นายชาคริต  ปิยเดชอัครพงศ ์
2. ว่าท่ีร้อยตรีศุภกร  พรสว่างกลุ 

 

18 เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
สามมติิ (3D) ปล่อยอสิระ ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ครั้งท่ี 68 

โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ  
เตรียอดุมศึกษา  
น้อมเกล้า 

1. เด็กชายณภัทร   บัวแสง 
2. เด็กชายมงคล   กองสุวรรณ 
ครูผู้ควบคมุ 
1. นายชาคริต  ปิยเดชอัครพงศ ์
2. ว่าท่ีร้อยตรีศุภกร  พรสว่างกลุ  

 
รางวัลที่นักเรียนได้รับในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

1 ชนะเลิศ
อันดับ 1  

การแข่งขัน เนช่ันแมน สพฐ ฟุตซอลลีก 
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งท่ี 13   

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

2 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน กรมพลศึกษา 
ประเภททั่วไป รุ่นอายไุม่เกิน 12 ป ี

อาคาร 
นิมิตรบตุร 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

3 ชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันฟุตบอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน โซนกรุงเทพมหานคร 
ภาค 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี

สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
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ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

4 ชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันฟุตซอล กทม.ลีก รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี 

สนามฟุตซอล 
บางกอกอารีน่า 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

5 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันฟุตซอล กทม.ลีก รุ่นอายุไม่
เกิน 15 ปี 

สนามฟุตซอล 
บางกอกอารีน่า 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

6 ชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันทักษะฟุตบอล สพฐ.-เอ-พี.
ฮอนด้า เรดแชมป์เปีย้นชิพ ปีท่ี 7 รุ่นอายุ
ไม่เกิน 12-15 ป ี
 

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

7 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันเอสแบคฟุตซอลนักเรยีนคัพ 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

8 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันเอสแบคฟุตซอลนักเรยีนคัพ รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ป ี

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

9 ชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน กรมพลศึกษา 
ประเภทถ้วย ก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

อาคาร 
นิมิตรบตุร 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

10 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน กรมพลศึกษา 
ประเภทถ้วย ก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

อาคาร 
นิมิตรบตุร 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

11 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7สี 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

12 รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

การแข่งขัน เนช่ันแมน-สพฐ. ฟุตซอลลีก 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ครั้งท่ี 10 

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

13 เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 

 1. นางสาวพัชราภรณ์   พร้อมบูรณ ์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา   หนูเสน 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ 
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รางวัลที่นักเรียนได้รับในปีการศึกษา 2561 กลุ่มงานห้องสมุด 

ล าดับ รางวัล กิจกรรม / ผลงาน  สถานที่จัด รายช่ือนักเรียน และผู้ควบคุม 

1. เงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ร.ร.ฤทธิยะวรรณา
ลัย 
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียน 
1. นางสาวกนกวรรณ  พานะ  
2. นางสาวชนาภัทร์   นุ่มประเสรฐิ  
3. นางสาวธัญญารตัน์   จิ๋วน๊อต 
ครูผู้ควบคมุ 
นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย 

2. เงิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการ
อ่าน ม.4-ม.6 

ร.ร.ฤทธิยะวรรณา
ลัย 
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียน 
1. นางสาวณิชชากานต์   กิจจานุรกัษกุล 
2. นางสาวสาธุ   หนูแสง 
3. นางสาวอินทิรา   สีหิน 
ครูผู้ควบคมุ 
น.ส.สุกฤตา  ชาวนาฮ ี
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม    

รับการประเมินระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

ตัวบ่งชี้ คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 8        
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 9.43    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ําหนกั สว่นสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
                  รวมทั้งรู้จกัดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย            

 
4.64 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ          4.79     
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 9.86    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง     3.91     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน         3.95     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม           2.00     
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ต่อเนื่อง 9.39    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.86     
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 4.53     
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรยีนคิดเป็น ท าเป็น 8.82   √  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด            4.39     
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม     4.43     
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน 10.78  √   
ตัวบ่งชี้ 5.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
                 ในระดับชั้นม.3 และ ม.6 

 
1.29 

    

ตัวบ่งชี้ 5.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

  0.90 
 

    

ตัวบ่งชี้ 5.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
                 ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.60     

ตัวบ่งชี้ 5.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.24     

ตัวบ่งชี้ 5.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
               และพลศึกษาในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.06 
 

    

ตัวบ่งชี้ 5.6  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.86     

ตัวบ่งชี้ 5.7  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
                และเทคโนโลย ีในระดับชัน้ ม.3 และ ม.6 

1.93     

ตัวบ่งชี้ 5.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
                ในระดับชั้น  ม.3 และ ม.6 

0.90     

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสทิธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 8   √  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา 4     
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู           4     
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธภิาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 4.50    √ 
ข้อที่ 1  ประสิทธภิาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 1.50     
ขัอที่ 2  ประสิทธภิาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           1.00     
ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  2.00     
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด     √ 
กรณีที่ 1   เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในป ี2554      
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ตัวบ่งชี้ คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                   จากต้นสังกัด 1 ปีล่าสุด  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปยี้อนหลัง 4.92     
กรณีที่ 2  สถานศึกษาที่ไดร้ับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี 2555-2558 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

 
2.42 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2.50     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ตัวบ่งชี้ที่ 9 – 10       
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
                วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

5    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                 สถานศึกษา 

5    √ 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 11– 12      
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  คะแนนเชิงคุณภาพ 2     
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  คะแนนพัฒนาการ 3     
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 
                   มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง 
                   การปฏิรปูการศึกษา 

 
4   √  

                                           คะแนนรวม / คุณภาพ 84.70   √  
 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรองเนื่องจาก ....................... 
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ส่วนที่  2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

ในปีการศึกษา 2561  โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่โรงเรียนกําหนด โดยโรงเรียนได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดย             
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ที่กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปี รวมทั้งโรงเรียนมีการติดตาม 
สนับสนุนการดําเนินงานประจํา ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลายและมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นกระบวนการเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้กําหนด
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังตาราง 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
     1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคํานวณ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 96.14 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     2.  มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 99.88 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 94.62 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 99.75 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 86.67 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 94.45 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 96.44 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 97.69 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3 .  การยอมรับที่ จะอยู่ ร่ วมกั นบนความแตกต่ า ง           
และหลากหลาย 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 86.86 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 

ยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ร้อยละ 87.05 ไดร้ะดับ

ยอดเยี่ยมขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
     2.1 มี เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 
     2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 83.51 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

      3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 80.05 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 86.53 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 82.52 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 80.05 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

 
จากการดําเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐาน  

ตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งร่วมประเมินคุณภาพ
ภายในด้วย ดังมีรายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 

1. กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอย่าง

เป็นระบบ โดยมีการกําหนดนโยบายและค่าเป้าหมายของการพัฒนาผู้ เรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียนและจบ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพสูงตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายและมาตรฐานของหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มศักยภาพ ซึ่งมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์ว่าโรงเรียนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดเป็น 
การวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูล (Baseline) เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET หรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนประจําปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยแยกพิจารณาเป็นรายวิชา และระดับชั้น โดยมีการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความสามารถที่จําเป็นตาม
หลักสูตร มีกระบวนการจัดกิจกรรมภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  มีการวางแผนด้านงบประมาณและ           
การประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจหลักของโรงเรียนด้านพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียนและด้านพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษาและครูมี           
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และได้จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีทักษะ           
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด ผู้เรียน                       
มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ผู้เรียน              
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทํางานเป็นทีม  เชื่อมโยง องค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาทิเช่น แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ สังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้ง               
มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ และผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ  
 นอกจากทางด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขนยังมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
ทางด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึก ตามที่ โรงเรียนกําหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม                 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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ในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย สามารถยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี และมีการรักษา              
สขุภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยโรงเรียนมีโครงการและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อาทิเช่น กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ลูกเสืออาสาจราจร , งาน Big Cleaning Day 
เป็นต้น โครงการห้องเรียนสีขาว กิจกรรมการแข่งกีฬาชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ               
เนตรนารี  กิจกรรมอาชีพจําลอง (One Room One Product)  กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห์  
โครงการวัยทีนวัยใสเข้าใจการปรับตัว  โครงงานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เป็นต้น 
 
2. ผลการด าเนินงาน   

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองตามมาตรฐานการศึกษาและ
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป ี
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและ
อ่านคล่องตามมาตรฐาน การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารคิดคํานวณ วิเคราะห์ได้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้เรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถ            
นําความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานของตนเอง
แล้วนําเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ                   
การประกอบอาชีพ  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และค่านิยม 12 
ประการ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่า
ในตัวเอง มีทัศนคติที่ดี รวมถึงความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และวัย มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย  รวมถึงมีจิตสํานึกในการเสียสละ เพื่อส่วนรวม สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ทั้งนี้มีผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด โดยมีเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็นพิจารณา 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นโดยเน้นกระบวนการคิดแบบลงมือปฏิบัติจริง รูปแบบการระดมสมองและ 
การอ่านออกเสียง ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน หนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การอ่าน อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถจับประเด็นเนื้อหาที่อ่านได้ สามารถจับประเด็น
ใจความหลักจากสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด 
เรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้ นอกจากนั้นผู้เรียนยังมีความสามารถในการรับและ             
ส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้การถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง
เจรจาเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีความสามารถในการใช้กระบวนการทักษะ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน
และเขียน 
(ร้อยละ 
95.03 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมตาม
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 
 
 
 
 
 

    ร้อยละของจํานวนผู้ เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
    ผู้เรียนมีผลการอ่าน และเขียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80-100 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
(ร้อยละ 
99.87 ได้
ระดับ 
ยอดเยี่ยม 
ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจํ านวนผู้ เ รี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่ อสาร                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
     ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80-100 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

ความสามารถ
ในการคิด
คํานวณ 
(ร้อยละ 
93.53 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมตาม
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 

     ร้อยละของจํานวนผู้ เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดคํานวณ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 -100 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด  
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
เป็นอย่างดี มีทักษะในการแสดงออก มีลักษณะการเป็นผู้นํา นําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น          
ทําเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยผู้ เรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้  พิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผล                     
อย่างรอบคอบโดยอาศัยหลักฐาน ข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาใช้แก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิดและ
ปฏิบัติอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ นําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 
(ร้อยละ 
99.94 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมตาม
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 

      ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80-100 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 
(ร้อยละ 
99.81 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมตาม
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 

     ร้อยละของจํานวนผู้ เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
       ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80-100 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยกระบวนการสร้าง

นวัตกรรม เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์, ความต้องการแก้ปัญหา,              
การจัดการและต่อยอดองค์ความรู้ การปรับปรุงและพัฒนา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย เช่น การเรียนในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี, การเรียนในรายวิชาวิทยาการคํานวณ, การเรียน                
ในรายวิชาโครงงานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , การสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น, การเรียน
ในรายวิชาการออกแบบ website, การเรียนในรายวิชาการศึกษาอิสระ IS และการเรียนในรายวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างนวัตกรรม             
ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สามารถนํานวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและนํานวัตกรรม          
ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 
(ร้อยละ 
94.62 ได้
ระดับ 
ยอดเยี่ยม 
ตามเกณฑ์ 
ทีโ่รงเรียน
กําหนด) 
 
 
 

     ร้อยละของจํานวนผู้ เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
       ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 80-100 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน               
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในทุกระดับชั้น โดยในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการนําความรู้ไปใช้
สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานของตนเอง และสามารถนําเสนอผลงานของตนเองผ่านระบบสารสนเทศและ            
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ยังมุ่งสร้างจิตสํานึกในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมต่อตนเองและสังคม  

ทั้งนี้  โรงเรียนราชวินิตบางเขน ยังให้การสนับสนุน ส่งเสริมผู้ เรียนที่มีความสามารถและ                 
ความสนใจในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ให้เข้าร่วมการแข่งขันในทุก
ระดับชั้นเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และฝึกฝนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียนให้
พร้อมสําหรับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ร้อยละ 
99.75 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมตาม
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจํานวนผู้ เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
      ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80-100 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน มุ่งเน้นในการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดย

ได้กําหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานขั้นต้นในระดับปานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนบรรลุและ  
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาวงจร
คุณภาพ PDCA ผ่านการจัดทําโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดและมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ย (GPA) ของผลการสอบระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60- 79 อยู่ในระดับ

คุณภาพ ระดับดีเลิศ 

 
           
 
 
 
 
 

เกรดเฉลี่ย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ไทย คณิต วิทย ์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
เป้าหมาย 2.66 1.88 2.37 2.88 3.33 2.94 3.12 2.47 

ปีการศึกษา 2561 2.66 1.98 2.36 3.04 3.37 3.09 3.20 2.40 
ผลการพัฒนา สูงขึ้น สูงขึ้น ต่ําลง สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น ต่ําลง 

ร้อยละของกลุ่มสาระฯ  
ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่าค่า

เป้าหมาย  
75.00 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 3 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ (ร้อยละ 75.00 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ) 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

2561 57.51 31.96 31.03 35.66 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 

ผลการพัฒนา สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า ต่ํากว่า 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

 

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ไม่ต่ํากว่า 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100.00 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน              

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ)  

การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

2561 48.51 35.18 34.48 32.26 31.49 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 

ผลการพัฒนา สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
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6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้น และมีการดําเนินการจัด 

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยผู้เรียนต้องรู้จักตนเองในด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน ความสนใจ 
บุคลิกภาพของตนเองและเจตคติที่ดี เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนได้รับ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ รู้จัก
แสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้             
ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม และพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทํางานหรืองานอาชีพ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผู้เรียน ม.3 และ 
ม.6 ที่มีความ
พร้อมใน
การศึกษาต่อ 
คิดเป็นร้อยละ 
94.45 

         ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 จบหลักสูตรในปีการศึกษา
2561 ทีม่ีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
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จบการศึกษา ไม่จบการศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ              

ที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด สามารถเป็นแบบอย่างได้ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดและมีค่านิยมที่ดีตามที่
โรงเรียนกําหนด ดังอัตลักษณ์ที่ว่า “ลูกราชวินิตบางเขน เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า” จัดกิจกรรม             
การพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยลูก ร.น.บ. เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงระเบียบวินัยต่างๆ โครงการ
ห้องเรียนสีขาว  โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่ เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติ เหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ                       
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน กิจกรรมโครงงานตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง นําหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ในการจัดทําโครงงาน เพ่ือนําไปใช้
ชีวิตประจําวัน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความเป็นไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงความสําคัญของวันสําคัญต่างๆ เช่น วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ให้ผู้ เรียนได้รู้จักความสามัคคีกัน                  
ในหมู่คณะและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือช่วยเหลือ
และดูแลผู้เรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น 
ลูกเสืออาสาจราจร งาน Big Cleaning Day การช่วยกันทําความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบของคณะสี             
ให้ผู้เรียนรู้จักความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
(ร้อยละ 
96.08 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมตาม
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 

     ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6  
      ผู้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ               
80-100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การอยู่อย่าง
พอเพียงตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(ร้อยละ 
96.09 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมตาม
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 
 

       ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
       ผู้เรียนมีความสามารถอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80-100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

การมีจิต
สาธารณะ 
(ร้อยละ 
97.14 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมตาม
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 
 
 
 
 

        ร้อยละของจํานวนผู้ เรียนที่มีผลการประเมินการมีจิตสาธารณะ ชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ 1-6  
         ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80-100 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
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2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็น

ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน                      
โดยการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประกอบด้วยครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้               
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยได้ดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรม
ประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรม
ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย มีการฝึกอาชีพหลากหลายตามที่ผู้เรียนสนใจ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมวันสําคัญ         
ตามประเพณีของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข และมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมใน                
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความ
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
(ร้อยละ 
97.69 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมตาม
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กําหนด) 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
      ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80-100 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมที่ให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วม เช่น  กิจกรรมการแข่งกีฬาชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์  โครงงานอาชีพจําลอง (One Room 
One product)  กิจกรรม Big Cleaning Day  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมสายรหัสพ่ีรหัสน้องในคณะสี  เป็นต้น เ พ่ือให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ                      
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และให้เกียรติผู้อ่ืน ผู้เรียนสามารถยอมรับความคิดเห็น 
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น           
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
(ร้อยละ 86.86 
ได้ระดับยอด
เยี่ยมตามเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กําหนด) 
 
 
 
 
 
 

         ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน              
บนความแตกต่างและหลากหลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
          ผู้เรียนมีความสามารถในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                
ตามเกณฑ์มาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 80-100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้มีกระบวนการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ เรียน           

โดยส่งเสริมสุขภาพกายด้วยการพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง                     
มีความสามารถในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้มีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน โดยเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์ 
แข็งแรง และส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักตนเองและยอมรับคุณลักษณะของตนเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง 
สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ําเสมอ              
มีความมั่นคงทางอารมณ์ภาคภูมิใจในตนเอง การคิดบวก การให้กําลังใจในตนเองได้มีความมุ่งมั่น                   
ในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัยและบทบาทหน้าที่  
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน รู้จักป้องกันตนเอง                      
จากสิ่งเสพติดให้โทษ เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเป็นหนทางห่างไกล             
ยาเสพติด และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และปัญหาทางเพศ รู้จักวิธีดูแล
รักษาตนเองให้ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากอุบัติเหตุต่างๆ และผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อปัญหา             
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจาก
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และเพ่ือนผู้เรียน 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

สุขภาวะทาง
ร่างกาย 
(ร้อยละ 85.28 
ได้ระดับยอด
เยี่ยมตามเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กําหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ร้อยละของจํานวนผู้ เรี ยนที่มีผลการประเมินด้ านสุขภาวะทางร่างกาย                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
        ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 80-100  อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

86
.51

 

86
.01

 

85
.14

 

83
.76

 

87
.67

 

82
.61

 

85
.28

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.1-ม.6 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  102  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
สุขภาวะทางจิต 
(ร้อยละ 88.82 
ได้ระดับยอด
เยี่ยมตามเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กําหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินด้านสุขภาวะทางจิต ชั้นมัธยมศึกษา             
ปีที่ 1-6  
      ผู้เรียนมีสุขภาวะทางจิตตามเกณฑ์มาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 80-100  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 
3. จุดเด่น  

1) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านได้คล่อง รวมถึงสามารถเขียนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกท้ังยังสามารถคิดคํานวณ แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานได้  

2)  ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนํามาใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยเป็นที่ยอมรับได้  

3)  ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานได้ด้วยตนเองได้ 

4)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในแต่ละระดับสูงขึ้น โดย
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ทําให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงตลอดเวลา 

5)  โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการแบ่งผู้เรียนเป็นคณะสีในแต่ละระดับชั้น โดยมีสายรหัสพ่ี              
รหัสน้อง เพ่ือให้พ่ีที่เป็นสายรหัสดูแลน้องสายรหัสของตนเอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง                 
พ่ีกับน้องในคณะสีของตนเอง 
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4. จุดควรพัฒนา   
 1) ผู้เรียนที่มีทักษะด้านการอ่าน เขียน และการคํานวณ ต่ํากว่าเกณฑ์ ควรได้รับการพัฒนาทักษะ
อย่างเข้มให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม 

2) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีโครงการที่เน้นการบูรณาการหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ ทุกระดับชั้นและตรงกับความสนใจของผู้เรียน 
 3) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการความรู้เพ่ือให้เกิด
ความคิดสรางสรรค์เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้มีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย 
 4)  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะตามที่โรงเรียนกําหนดอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม               
อัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือวางแผนร่วมกันกําหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ กําหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน             
มีโครงสร้างการบริหารจัดการและกําหนดขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบของงานฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจนโดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โดยใช้รูปแบบคณะสี 5 คณะสี             
โดยเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ได้เข้ามาช่วยคิดตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมทํางาน จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้
บรรลุเป้าหมาย สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการบริหารและจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมาเพ่ือนําข้อมูลมา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียนราชวินิตบางเขนบริหารจัดการพัฒนางานด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความ
สนใจ จัดอบรมครูผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม โดยมีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีแผนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครูและโรงเรียน โดยกําหนดให้มีการอบรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ครูและบุคลากรสาย          
การสอนทุกคนต้องจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) เพ่ือเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
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เอกชน ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ อีกทั้ง                    
ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนวิชาความรู้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จัดทําผลงานเพ่ือขอเลื่อน
วิทยฐานะ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน เพ่ือพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน ดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยมีการสํารวจสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา ให้มีความสวยงามสะอาด ร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งภายในห้องเรียนและ
บริเวณภายในโรงเรียนให้มีทัศนียภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้นําระบบ Student Care มาใช้ในงานบริหารจัดการผู้ เรียน และ
สนับสนุนการเรียนรู้ ทําให้ครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทันสมัย 
เช่น รายงานการมาโรงเรียน การเข้าเรียนของผู้เรียน รายงานพฤติกรรมของผู้ เรียน และนําระบบศูนย์
อาหารมาใช้ในการจัดการภายในโรงอาหาร โดยเปลี่ยนจากการจําหน่ายอาหารด้วยเงินสดเป็นการใช้บัตร
เติมเงิน (Food Court Cash Card) เพ่ือความสะดวกในการจําหน่ายอาหาร และเพ่ือจัดระเบียบการใช้ศูนย์
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน และ
จัดทําเป็นรูปเล่ม เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้งาน และมีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยี
ในโรงเรียนอยู่เสมอ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารภายในโรงเรียน 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลตามการ
บริหารการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมกันกําหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กําหนดพันธ์กิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน             
พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย                  
ที่กําหนดไว้  มีการดําเนินการนิเทศ  กํากับติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน  และสรุปผลปฏิบัติ งาน        
โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบตามสายงานทุกระบบงานด้วย                   
วงจรคุณภาพ PDCA 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 
ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ                    
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกํากับติดตาม ดูแลขับเคลื่อนให้การดําเนินงานของโรงเรียน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปี แผนการพัฒนาการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้การบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  
 
ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่ประกอบด้วยเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
รวมถึงมีแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการนํารูปแบบการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ประกอบด้วย 5 คณะสี โดยมี
เครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเรียน 
และมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ปรึกษา และระดมความคิดเห็น
ของคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยมีผลการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม/
โครงการ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยการดําเนินงานตามวงจร  PDCA  และการดําเนินการจัดสรร
งบประมาณได้อย่างลงตัวและเหมาะสม 
 
ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของครูและโรงเรียน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน ส่งผลให้ครู 
และบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะชีวิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนมีความร่มรื่น โดยนําสิ่งที่มีอยู่มาปรับปรุงตกแต่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมและปลอดภัย  
  
ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีระบบในการดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนที่ดีขึ้น ถูกต้องและ
รวดเร็ว สามารถติดต่อกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองได้อย่างสะดวกขึ้น มีระบบการใช้บัตรศูนย์
อาหาร ทําให้การจําหน่ายอาหารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถตรวจสอบได้ มีการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนไว้ที่เดียว ทําให้สะดวกในการเรียกออกมาใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ และมีระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีภายในโรงเรียนที่ดีข้ึน 
 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนครั้งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 

22% 

53% 

11% 14% 

ร้อยละ 

1ครั้ง/ปีการศึกษา 2ครั้ง/ปีการศึกษา 

3ครั้ง/ปีการศึกษา มากกว่า 4ครั้ง/ปีการศึกษา 
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3. จุดเด่น 
 1) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรโรงเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน            
การรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐาน ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 2) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่
ประกอบด้วยเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
รวมถึงมีแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  

3)  โรงเรียนมีหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โดยใช้
รูปแบบคณะสี 5 คณะสี โดยเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ได้
เข้ามาช่วยคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทํางาน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือรายงานผล 
การปฏิบัติงาน ปรึกษา และระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
 4)  โรงเรียนมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ทําให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงตลอดเวลา 
 5)  ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพในทุกด้าน เพ่ือนําไปพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21  
 6)  โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม และมีความปลอดภัย  
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง จากสํานักงานเขนหลักสี่ ชุมชน ผู้ปกครอง และบุคลากร  
ได้อย่างดีเยี่ยม 

7) โรงเรียนมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อํานวยความสะดวก และการบริหารจัดการ
โรงเรียนในยุค Thailand 4.0 
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4. จุดควรพัฒนา 
 1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น              
โดยผ่านคณะกรรมการนักเรียนในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองให้ตรงตามศักยภาพ 
 2) โรงเรียนต้องสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชํานาญการในแต่ละด้าน            
เพ่ือความต่อเนื่องของการบริหารงานวิชาการให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3) โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม                 
เพ่ือพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านที่ครูสนใจ และสามารถนําวิชาความรู้มาพัฒนาผู้เรียนได้ 
 4) ควรมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปี           
ในรูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี 
 5) ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้
เพียงพอ 
 6) ขยายโครงการบัตรศูนย์อาหารให้ครอบคลุมงานอ่ืนมายิ่งขึ้นในบัตรเดียว เช่น นํามาใช้เป็นบัตร
ยืม-คืนหนังสือห้องสมุด เป็นบัตรเข้าใช้บริการห้องพยาบาล เป็นบัตรประจําตัวผู้เรียน เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม/โครงการ              
ที่หลากหลาย ครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมตามความสนใจผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือท า ได้ฝึกทักษะ ได้แสดงออก น าเสนอผลงาน                
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็นได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ อีกทั้งมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ครูบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก โดยวิเคราะห์ผู้เรียน สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดทําแผน            
การจัดการเรียนรู้ ประมวลการสอน(course syllabus) และมีการเช็คเวลาเรียนในคาบเรียน อีกทั้งครูมี 
การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดชั้นเรียนที่ดี โรงเรียนราชวินิตบางเขน
มีการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
วางแผน กําหนดปฏิทิน จัดการประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู้ มีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยการนิเทศการสอน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ค้นหา
ปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรมแล้วนําสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล สรุปรายงานผล 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนการตรวจสอบ เลือกใช้เครื่องมือ /วิธีการ
วัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม และผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูทุกคน
จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไป
พัฒนาตนเองต่อไป มีการก ากับติดตาม ประเมินผล สรุปผล น ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการดําเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูได้จัดการเรียน                
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยเริ่มจากการที่โรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการ
มอบหมายให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จากนั้นโรงเรียนนําหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมาใช้  จากนั้นโรงเรียนจัดการดําเนินการตาม โครงการ/
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พร้อมทั้งมีการกํากับติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เพ่ือเป็นแนวทาง
พัฒนาต่อไป  ทั้งนี้มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ประเด็นพิจารณาที ่3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ โดยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและนวัตกรรมที่หลากหลาย โดยครูศึกษา          
ทําความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา              
วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และ
สามารถให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานของตนเองได้ โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ มีการกํากับติดตาม ประเมินผลและสรุปผล 
เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป อีกทั้งได้จัดการเรียนรู้เสริมเพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ทั้งนอกและในสถานที่ เช่น โครงการพัฒนางานบริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี  โครงการส่งเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมอบรม
การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  กิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการบูรณาการสะเต็มศึกษา  โครงการค่าย  
พุทธบุตร กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคัญตามประเพณีโรงเรียน เช่น                    
วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรมทําบุญ              
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) กีฬาสี กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
ม.1 , ม.2 , ม.3  การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมประกวดวงดนตรีนักเรียน โครงการสนับสนุนกีฬา
ฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมทักษะกีฬายูโด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์ห้องสมุด 
ชุมนุมส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมแนะแนวสัญจร กิจกรรมพ่ีแนะแนวน้องโครงการห้องเรียนสีเขียวโครงการ
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ส่งเสริมทักษะทางภาษาและ การแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการครอบครัว
พอเพียง กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ประกวดกระทง ชุมนุมโครงการบูรณา
การตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ม.2, ม.4) โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นต้น             
ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
โดยมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล และนําผลมาปรับปรุง 
 
ประเด็นพิจารณาที ่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
โดยมีการสํารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและบริบท               
ของท้องถิ่นท่ีเป็นปัจจุบัน หลังจากนั้นวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ และนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ             
มีการนําบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ         
ที่หลากหลาย กํากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผล เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน          
จัดแหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 
ประเด็นพิจารณา  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล รวมถึงเข้าใจในระดับความสามารถและสถานการณ์ชีวิตของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และจัดทําสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จากนั้นนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งวิธีการสร้าง
ระเบียบวินัยในห้องเรียน เพ่ือรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่าง
ราบรื่นทําให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้  อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างผู้เรียนกับครู และการทํางานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้เรียนมีความอบอุ่น ความสบายใจ ความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
มีความรักความศรัทธาต่อครู มีความกล้า มีความอิสระ ในการแสดงออก อย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน 
โดยปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล มีบรรยากาศของการเรียนรู้สร้างสรรค์เร้าความสนใจ ให้กิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสุข  พร้อมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ เรียนได้มาโรงเรียนทุกวัน                 
อย่างมีความสุข 
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ประเด็นพิจารณา  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนา

ผู้เรียน โดยวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบและมีการ
วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและตัดสินผลการเรียนรู้โดย
พิจารณาคะแนนพัฒนาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียน  ครูวิ เคราะห์สภาพปัญหาของผู้ เรียนและสอนเสริม                   
ผู้เรียนสามารถนําไปใช้พัฒนาตนเอง ครูซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูส่งผลกับงานวัดผล
และประเมินผล ประกาศผลสอบแก้ตัว งานวัดผลและประเมินผลจัดทําสถิติ แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนมีการประกาศผลและมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ใน 
แต่ละรายวิชา  
 
ประเด็นพิจารณา  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยวและมีเครือข่ายในการทํางานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการ
ร่วมกันอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ถือเป็นการรวมตัว ร่วมมือร่วมใจ และร่วมเรียนรู้ร่วมกัน
ของครู บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดย
ทํางานร่วมกันแบบทีม มีจัดการประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู้ มีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยการนิเทศการสอน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ค้นหา
ปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรมและนําสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล สรุปรายงานผล 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการเรียนรู้ ที่มีครูเป็นผู้ทํา
ร่วมกันและผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง                     
สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสําคัญและความสุขของ             
การทํางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  โดยถือว่าโรงเรียนได้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในประเด็นต่างๆ ดังแสดงในตาราง 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

83.51 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามตามมาตรฐาน          
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

87.52  

1.2 วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

89.50 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีแ่สดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนด้าน
ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และสามารถให้ผู้เรียนนําเสนอผลงาน
ของตนเองได้ โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงของการจัดการเรียนรู้ 

83.76 

1.4 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 73.27 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80.05 ยอดเยี่ยม 

2.1 สํารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน  

80.79  

2.2 วางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ และนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80.59 

2.3 นําบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

79.21 

2.4 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

79.60 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 86.53 ยอดเยี่ยม 

3.1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงเข้าใจในระดับความสามารถและ
สถานการณ์ชีวิตของผู้เรียนและจัดทําสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

84.75  

3.2 นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรม           
ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน            

84.16 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  115  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

ข้อ ประเด็นพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

3.3 มีการสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน เพ่ือรักษาสภาพ
บรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างราบรื่น 
ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 

88.71 

3.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ระหว่างผู้เรียนกับครู และการทํางานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดงให้เห็น
ถึงการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

88.51 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

82.52 ยอดเยี่ยม 

4.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 89.31  
4.2 มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม

หลักการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ 

79.21 

4.3 วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ 

82.18 

4.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนําไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

79.41 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

80.05 ยอดเยี่ยม 

5.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 

84.75  

5.2 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  80.00 
5.3 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้  
77.82 

5.4 คร ูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

77.62 

สรุปภาพรวม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 82.53 ยอดเยี่ยม 
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3.จุดเด่น 

1)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้มีนวัตกรรมและการเผยแพร่  สร้างชื่อเสียง ความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียนราชวินิต
บางเขน 

2)  ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภายใน-
ภายนอกที่มีความหลากหลายตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3)  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีสร้างให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วม
ในการจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

4)  ครูมีวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้เพ่ือนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5)  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด          
การเรียนรู้ 
 

4. จุดควรพัฒนา 

1)  ครูควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและนวัตกรรม รวมทั้งการนําไปปฏิบัติจริงสู่ชุมชนให้มากขึ้น 
2)  ควรจัดให้มีการประกวดสื่อ นวัตกรรม และเผยแพร่สู่สาธารณะให้มากขึ้น 
3)  ควรมีการวัดความพึงพอใจในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกท่าน 
4)  โรงเรียนเพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เช่น ประกาศผลการเรียนทางเว็บไซต์

ของโรงเรียนโดยนักเรียนใช้รหัสผ่านของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลและแอพพลิเคชั่น STUDENT CARE 
5)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานควรมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning 

Community (PLC) อย่างต่อเนื่อง 
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ผลการประเมนิตนเองของโรงเรียนราชวินิตบางเขน อยู่ในระดับ 5 คือ ยอดเยี่ยม 

จากผลการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ             
ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม  

ทั้งนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป 
ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้ เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนําไปใช้และ
เผยแพร่  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทํางานหรืองานอาชีพ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดเป็นแบบอย่างได้  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากําหนด ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มี
ผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนํา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  มีการใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โดยใช้รูปแบบคณะสี 5 คณะสี เป็นการบริหารที่เปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ได้เข้ามาช่วยคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทํางาน เพ่ือให้
การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ได้มีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทําให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงตลอดเวลา ใช้

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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ผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรของโรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  

โดยสรุปได้เป็นตารางผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเป้าหมาย) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ดังนี้ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา (ค่าเป้าหมาย) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
มาตรฐาน / ประเด็น

พิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

 

    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

 

1. มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร คิ ด
คํานวณ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 96.14 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. ชุมนุมส่งเสริมการอ่าน 
2. บันทึกการอ่าน 
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาหห์้องสมุด 
    3.1 การประกวดคําขวัญ หัวขอ้“ทศวรรษในการอ่าน” 
    3.2 การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ห้องสมุดในจตินาการ” 
    3.3 การประกวดเขียนเรยีงความจากภาพ 
    3.4 การประกวด “Library Brand  Ambassador(LBA)” 
     3.5 ระบายสี “หัวข้อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10” 
4. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) การสื่อสาร
และการนาํเสนอ (IS2)  
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มาตรฐาน / ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

5. โครงการส่งเสรมิทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม 
     6.1 กิจกรรม “สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ” 
     6.2 การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาฯ(CEFR) 
6. ผลการประเมิน“การรู้เรื่องการอ่าน” ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 3 
7. กิจกรรมการเรียนการสอนงานแนะแนว 
      7.1 ใบงานนี่แหละตัวฉัน 
      7.2 ใบงานนิทานสร้างสรรคจ์ากตัวฉัน ระดับชั้น ม.1 
      7.3 ใบงานสัมภาษณ์อาชีพ ระดับช้ัน ม.1 และ ม.3 
8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
      8.1 กิจกรรมสุนทรภู่ครูกวีศรแีผ่นดิน  สืบสานศาสตร์
และศลิป์ภาษาไทย 
9. แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสรมิความ สามารถในการอ่าน 
การเขียน  การสื่อสารและการคดิคํานวณ 

2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 99.88 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1.โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   1.1 การแสดงทางวิทยาศาสตร ์
2. แผนการจัดการเรียนการสอนเน้นคิดวิเคราะห ์
   2.1 STEM Education 
   2.2 วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
   2.3 โครงงานวิทยาศาสตร ์
   2.4 โครงงานอาชีพจําลอง (One Room One product) 
3. โครงการพัฒนาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ 
   3.1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
4. กิจกรรมกีฬาส ี
5. โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์
6. การประเมินการอ่านคดิวิเคราะห์และเขยีน (ปพ.5) 
7. ผลการประเมินสมรรถนะผูเ้รียน 
8. ผลการประเมิน PISA 

3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 94.62 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. โครงงานส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     1.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เช่น   
          - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง    
แผงไข่จากยางพารา  
          - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง เรื่อง
โครงงานการพัฒนาประสิทธิภาพความยืดหยุ่นของยางพารา
สําหรับผลติภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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มาตรฐาน / ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

2. โครงการห้องเรยีนสีเขยีว 
3. โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ เช่น 
       - การแข่งขันโครงงานคอมพวิเตอร์ ประเภทซอร์ฟแวร ์
       - การแข่งขันการตดัต่อภาพยนตร ์
4. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชุมนุม 
    4.1 วิชาชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
5. แผนการจัดการเรียนรู ้

4. มีความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 99.75 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้
   1.1 ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ของทุกระดับช้ัน 
   2. ผลการประเมินคณุภาพผู้เรียนผ่านระบบทดสอบ
ออนไลน์ STOS5910 
3. ผลการประเมินคณุภาพผู้เรยีนผ่านระบบทดสอบออนไลน์
ด้วย Google Form 
4. สรุปผลการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร ์

5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 86.67 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. ประมวลการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบรายงานผลจัดการเรยีนการสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
4. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการสอน 8 สาระการ
เรียนรู ้
5. แบบสรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่ม
สาระการเรียนรูย้้อนหลัง 3 ปี  
6. แบบรายงานการกําหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
7. แบบสรุปผลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ย้อนหลัง 3 ปี 
8. แบบรายงานการกําหนดค่าเป้าหมายผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน 
9. แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะวชิาการ 
10. เอกสารกิจกรรม / โครงการ 
     10.1 โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสรมิการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
- กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-ม.6 
- กิจกรรมมอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ 
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มาตรฐาน / ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

     10.2 โครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 
- ค่ายบูรณาการ STEM ศึกษา  
- กิจกรรมติวเข้ม O-NET ม.3 และ ม.6 
- กิจกรรมพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     10.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมเรียนเสรมิวิชาหลักหลังเลิกเรยีน 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
- กิจกรรมสอบ CEFR 
- กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร ์
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- กิจกรรมส่งเสรมินักเรยีนสู่ความเป็นเลิศ เช่น ติว สอวน. , 
สอบทีเด็ด 
      10.4 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
- ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการบูรณาการสะเตม็ศึกษา 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์นอกสถานท่ี 
      10.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

6.  มี ความรู้  ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 94.45 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1.กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง 
2.กิจกรรมแนะแนวลูกรักเลือกแนวทางการศึกษาต่อ 
3.กิจกรรมติดตามการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
4.กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
5.กิจกรรมอาชีพจําลอง รายวิชาพื้นฐาน ง33102 
5.ชุมนุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ม.2 และ ม.4 
6.กิจกรรมการเรยีนการสอนการสมัภาษณ์อาชีพของบุคคลใน
ครอบครัวของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
7.กิจกรรมการเรยีนการสอนการสมัภาษณ์อาชีพท่ีนักเรยีน
สนใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
8.การนํานักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม Open House ของ
มหาวิทยาลยัต่างๆ 
9.การนํานักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมประชารัฐ รวมพลัง  
สร้างยุวแรงงาน 
10.การส่งเสริมการทํางานและหารายได้ระหว่างเรียน 
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พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

1 . 2  คุณลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

 

1. การมีคุณลักษณะ
แล ะ ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ต า ม ที่
สถานศึกษากําหนด 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 96.44 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. งานส่งเสริมระเบียบวินัยโรงเรียน 
     - สถิตินักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า 
     - สถิติของหายได้คืน 
    - สถิติการมาสายของนักเรียน 
    - สถิติการมาเรยีนของนักเรียน และคะแนนความประพฤต ิ
    - สถิติการเข้าเรียนจากครูประจําวิชา 
    - สถิติผลการเรียน 0, ร, มส, มผ 
2. งานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
     - กิจกรรมปฐมนเิทศ ม.1 และ ม.4  
     - กิจกรรมไหว้คร ู
     - กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 
     - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
     - กิจกรรมวันประดับเขม็ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
     - กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
     - กิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา  
     - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ลูกเสืออาสาจราจร, 
งาน Big Cleaning Day  
     - กิจกรรมทําความสะอาดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของคณะส ี
     - กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห ์
3. โครงการห้องเรยีนสีขาว 

2 .  ค ว า ม ภู มิ ใ จ ใ น
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 97.69  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1.ชุมนุมนาฏศิลป ์
2.กิจกรรมส่งเสริม 
  ทักษะภาษาไทย 
3.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
4.วันสุนทรภู ่
5.งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน 
6.กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา 
7.ประกวดพานไหว้คร ู
8.แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาทอ้งถิ่นของเรา 

3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 86.86 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1)  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
2)  กิจกรรม Big Cleaning Day 
3)  โครงการห้องเรียนสีขาว 
4)  กิจกรรมกีฬาส ี
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มาตรฐาน / ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

5)  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  ม.1 - ม.3 
6)  โครงการวัยทีนวัยใสเข้าใจการปรับตัว 
7)  กิจกรรมวันครสิต์มาส 
8)  กิจกรรมอาชีพจําลอง (One Room One Product) 
9)  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ(กระทรวงยุติธรรม) 

4 .  สุ ข ภ า ว ะ ท า ง
ร่างกาย และจิตสังคม 

ร้อยละ 80 ได้
ระดับยอด
เยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 87.05 
ได้ระดับยอด
เยี่ยมขึ้นไป 

1.  บันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียน 
2.  แบบสรุปการตรวจสุขภาพ 
3.  แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4.  แบบประเมินผลกิจกรรมกีฬาส ี

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

 

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 
2. ธรรมนญูโรงเรียน 
3. มาตรฐานการศึกษา 
4. แผนปฏิบัติการประจําป ี
5. ปฏิทินปฏิบัติการ 
6. คู่มือการบรหิารวิชาการ 
7. คู่มือการบรหิารงานบุคคล 
8. แผนบริหารจัดการสารสนเทศ 
9. สรุปรายงานวิจัย 
10. แผนการกํากับนเิทศ ติดตามการประเมินผลของโรงเรียน 
11. คณะกรรมการโรงเรียนและภาคี 4 ฝ่าย 

    2 .2  มี ระบบบริหาร
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษา 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
2. แผนปฏิบัติการประจําปี 2561 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. โครงการและกิจกรรม 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครอง และครู  
7. รายงานผลการดําเนินงานของคณะส ี
8. ผลการแข่งขันทางวิชาการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    
    2 งานและ 1 กิจกรรม 
9. การอบรมสมัมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
10. รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
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มาตรฐาน / ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

    2.3 ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่ เ น้นคุณภาพ
ผู้ เ รี ย น ร อ บ ด้ า น ต า ม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

1.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนราชวินิตบางเขน 
 หลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552  

(ฉบับปรับปรุง 2561) 
 หลักสตูรท้องถิ่น 

2. แฟ้มงานโครงการนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ (นักเรยีน
เรียนร่วม) 
3. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑติย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยรตัน
บัณฑิตสถาบันการศึกษาปัญญาภวิัฒน์  สโมสรศรสีมาน
ฟุตบอลคลับ สโมสรโรตารี่ มลูนิธกิารศึกษาวัฒนธรรมสัมพันธ์
ไทย-นานาชาติ (AFS)  กระทรวงยุติธรรม  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย  หน่วยงาน/ห้างร้านเช่น บริษัท MK 
(โครงการการศึกษาและการมีงานทํา)  เป็นต้น 
4. เอกสารสรุปการนเิทศ ติดตามการจัดการเรยีนการสอน 
5. เอกสารสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และผลการประเมิน
ระดับชาต ิ
6. แฟ้มสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
7.  แฟ้มสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (กิจกรรมติว

เข้ม ม.3 ม.6 การซ่อมเสริมและสอบซ่อมกรณีพิเศษ 0 ร 
มส มผ) 

 โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมส่งเสริม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
กิจกรรมคา่ยบูรณาการทักษะทางวิชาการ  กิจกรรม 
Open House  กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 - ม.6) 

 โครงการส่งเสริมคณุธรรม – จริยธรรม  (กิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว งานระเบียบวินัยโรงเรียน) 

 การเข้าค่าย  (กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
 ม.1-ม.3 ค่ายพุทธบุตร  ค่ายคณุธรรมนักกีฬา) 
 กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันสําคัญตาม

ประเพณีของโรงเรยีน (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
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 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันมหาธีรราชเจ้า) 
กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  กิจกรรมใส่
บาตรประจําสัปดาห์) กิจกรรมสํานึกรักษ์ท้องถิ่น กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้สู่อาเซียน  กิจกรรมอาชีพจําลอง กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์  กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ  วัน
สุนทรภู่ วันภาษาไทย  กีฬาภายใน ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ 

 กิจกรรมแนะแนวลูกรัก ม.3 
 กิจกรรมวัยทีนวัยใส 
 กิจกรรม One Room One Product 
 กิจกรรม Big Cleaning Day 
 กิจกรรมการทําความสะอาดพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละ

คณะส ี
 การจัดการเรยีนการสอนรายวิชา IS1/IS2 
 การจัดการเรยีนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) 
 การนําเสนอโครงงานชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง 
 ฯลฯ 
8. แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมประจําปีงบประมาณ 60 และ 61 (Plan 5) 
9. แบบสรุปการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  2 . 4  พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 
    1.1  งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
     - คําสั่งแต่งตั้งการเลื่อนวิทยฐานะ 
     - รายงานผลการอบรมพัฒนา 
     - แผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id 
Plan) ทุกคน 
      - แบบรายงานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร (คูปองครู) 
     - รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การเข้าถึงเด็ก
ยุคใหม่ด้วยหัวใจความเป็นคร ู
     -  แบบรายงานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครผูู้ช่วย 
      1.2 กิจกรรมชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
       - แบบสรุปรายงานของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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มาตรฐาน / ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

    2.5  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

1. กิจกรรมซ่อมบาํรุงปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
  - การทาสรีอบอาคารเรียนและหอ้งเรียน 
  - การทาสี ปรับปรุงตกแต่งปากซอยเข้าโรงเรียน 
  -  ปรับปรุงหอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  
2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  
   - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียน 
3. งานบํารุงดูแลลิฟต ์  
   - การปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์ใหดุ้สวยงาม 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบรหิารงบประมาณ 2561 

2. สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศประจําปี 2561 
3. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของ

โรงเรียน 
4. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบศูนย์อาหาร 

(Food Court Cash Card) 
มาตรฐานที่ 3      
    กระบวนการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

 

  3.1  จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 83.51 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้โดยผา่น
กระบวน การคดิและปฏิบัตจิริง 
2. โครงการพัฒนางานบริการวิชาการ เช่น กิจกรรมวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาฯ 
3. โครงการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันศิลปหตัถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี , กิจกรรมติวเขม้ O-NET ม.3 และ ม.6 กิจกรรม
ทัศนศึกษา ม.1-ม.6 
4. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม-จริยธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู , 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว, กิจกรรม Big Cleaning Day 
5. โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
6. โครงการงานอนามัยโรงเรยีน เช่น กิจกรรมอบรมการ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน  
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ , กิจกรรมส่งเสรมินกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
8. โครงการกิจกรรมเสรมิหลักสูตร เช่น ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการบูรณาการสะเตม็ศึกษา , ศึกษาแหล่งเรียนรู้และ
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มาตรฐาน / ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

ฝึกประสบการณ์นอกสถานท่ี 
9. โครงการค่ายพุทธบุตร 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ , กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์,
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเปน็เลิศ 
11. กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการเรยีนรู้ เช่น กิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะทางวิชาการ , กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้
12. กิจกรรมวันสําคญัตามประเพณีโรงเรียน เช่น วัน
เข้าพรรษา , วันคลา้ยวันสถาปนาลูกเสือ , วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวราง
กูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ,  วันมหาธีรราชเจา้  
13. กีฬาสี 
14. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ,ม.2, ม.3 
15. กิจกรรมส่งเสรมิทักษะภาษาไทย เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู ่
16. กิจกรรมเพชร รนบ. เช่น การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
17. โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ 
18. กิจกรรมวันแม ่
19. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เช่น กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ,การแข่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร,์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) 
20. โครงการห้องเรียนสีเขียว 
21. โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่าง ประเทศ, กิจกรรมวันตรุษจีน 
22. กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา เช่น กิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ , กิจกรรมวันมาฆบูชา 
23. กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ เช่น การ
แข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการ
ครอบครัวพอเพียง  
24. กิจกรรมส่งเสรมิทักษะอาชีพ เช่น กิจกรรมประกวดพาน
ไหว้ครู , ประกวดกระทง 
25. กิจกรรมอาชีพจําลอง เช่น กิจกรรม One Room One 
Product 
26. กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เช่น การแข่งขันทักษะ
ทางคอมพิวเตอร ์
27. กิจกรรมประกวดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
28. กิจกรรมประกวดวงดนตรีนักเรียน 
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มาตรฐาน / ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

29. โครงการสนับสนุนกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 
30. โครงการส่งเสริมทักษะกีฬายูโด 
31. กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและงานสัปดาห์ห้องสมุด  ชุมนุม
ส่งเสริมการอ่าน 32. โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
และบริการ เช่น กิจกรรมแนะแนวสัญจร , กิจกรรมพ่ีแนะแนว
น้อง , กิจกรรมติดตามการศึกษาตอ่และประกอบอาชีพของ
นักเรียน ช้ัน ม.3 และ ม.6 
33. โครงการสุขภาวะทางกายและจิตสังคม เช่น กิจกรรมวัย
ทีนวัยใส 
34. การจัดการเรียนรายวิชาชุมนมุโครงการบูรณาการตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ม.2,ม.4) 
35. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง IS 
36. โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
37. ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอน 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 80.05 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่ท่ีใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
2.สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น สถติิการใช้บริการห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์  
3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
4. ทะเบียนสื่อ 

    3 . 3   มี ก า รบ ริ ห า ร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ร้อยละ 80 
 ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 86.53 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้
   - ประมวลการสอน (course syllabus) 
2. โครงการห้องเรยีนสีขาว 
   - ข้อตกลงในช้ันเรียน 
3. แบบแสดงผลพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) 
4. แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สําคัญ (SARครู) 

    3.4  ตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
ระบบ และนําผลมาพัฒนา 
ผู้เรียน 

ร้อยละ 80 
 ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 82.52 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. ตารางสอบซ่อม 
2. แผนการจัดการเรียนรู ้
3. ประมวลการสอน 
4. วิจัยในช้ันเรียน 
5. แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
6. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน / ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

7.ผลงานนักเรยีน ช้ินงาน / รายงาน/ แฟ้มสะสมงาน /  
โครงงาน 
8.สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู ้
9.รายงานการประเมินตนเอง รายบุคคล (Self  Assessment  
Report: SAR) 

3.5  มีการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ มู ล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
 ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 80.05 
ได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

1. เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชมุ PLC เช่น 

ตารางสอนครู วาระการประชุม 

2. รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. รายงานนิเทศการสอน 
4. รายงานการประชุมประจําเดือนของโรงเรียนราชวินิต

บางเขนรายงานการประชุม ระหวา่งผู้ปกครองและครู 
(Classroom Meeting)   
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 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตบางเขนถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญที่ โรงเรียน
จะต้องนําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  
จากผลการดําเนินงานของโรงเรียน สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 สรุปผลด้านคุณภาพของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1 ) ผู้ เ รี ยน อ่านหนั งสื อออกและอ่าน              

ได้คล่อง รวมถึงสามารถเขียนสื่อสารได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ อีกทั้ งยั งสามารถคิดคํานวณ 
แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานได ้

2)  ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหาและสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือ
นํามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และเผยแพร่          
สู่สาธารณชนโดยเป็นที่ยอมรับได้  

3)  ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อย่าง
เหมาะสม สามารถพัฒนาความรู้ที่ได้จากการเรียน
ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงาน/
ชิ้นงานได้ด้วยตนเองได้ 

4) ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน            
ที่จําเป็นตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น  ผลการประเมิน
อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมิน  และมีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในแต่ละระดับสูงขึ้น โดยดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ทําให้มีการตรวจสอบและปรับปรุง
ตลอดเวลา 

        1) ผู้เรียนที่มีทักษะด้านการอ่าน เขียน และ
การคํานวณ ต่ํากว่าเกณฑ์ ควรได้รับการพัฒนาทักษะ
อย่างเข้มให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม 

2) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีโครงการ
ที่เน้นการบูรณาการหลากหลายใน ทุกระดับชั้นและ
ตรงกับความสนใจของผู้เรียน 
 3) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการความรู้เพ่ือให้
เกิดความคิดสรางสรรค์เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
ให้มีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย 
 4) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะ
ตามที่โรงเรียนกําหนดอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม           
อัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
      5) โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการแบ่งผู้เรียน
เป็นคณะสีในแต่ละระดับชั้น โดยมีสายรหัสพ่ีรหัส
น้อง เพ่ือให้พ่ีที่เป็นสายรหัสดูแลน้องในรหัสของ
ตนเอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่ีกับ
น้องในคณะสีของตนเอง 
 
 สรุปผลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
     1)  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ 
อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม 
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติ การประจํ าปี         
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐาน ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 2) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน
ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา           
ที่ประกอบด้วยเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ              
กลยุ ทธ์ ใ นการบริ ห า รจั ดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจนมีหลักสูตรสถานศึกษา           
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้ เรียนอย่างรอบด้าน รวมถึงมีแผนปฏิบัติการ

        1) ควรเปิดโอกาสให้นักเรียน โรงเรียนราชวินิต
บางเขน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น              
โดยผ่านคณะกรรมการนักเรียนในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาตนเองให้ตรงตามศักยภาพ 
 2) โรงเรียนต้องสนับสนุนครูและบุคลากร           
ให้มีความเชี่ยวชาญและชํานาญการในแต่ละด้านเพ่ือ
ความต่อเนื่องของการบริหารงานวิชาการให้ผู้เรียน           
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3) โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองในทุกๆ ด้านที่ครูสนใจ และสามารถนําวิชา
ความรู้มาพัฒนาผู้เรียนได้ 
 4) ควรมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปี               
ในรูปแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมายแผนพัฒนา
สถานศึกษาระยะ 5 ปี 
 5) ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
การจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้            
ให้เพียงพอ 
 6) ขยายโครงการบัตรศูนย์อาหารให้
ครอบคลุมงานอ่ืนมายิ่งขึ้นในบัตรเดียว เช่น นํามาใช้
เป็นบัตรยืม -คืนหนังสือห้องสมุด เป็นบัตรเข้าใช้
บริการห้องพยาบาล เป็นบัตรประจําตัวผู้เรียน              
เป็นต้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ป ร ะ จํ า ปี เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น                  
อย่างชัดเจน  

3)  โรงเรียนมีหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โดยใช้
รูปแบบคณะสี 5 คณะสี โดยเป็นการบริหารที่เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุก
ฝ่าย ได้เข้ามาช่วยคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม
ทํางาน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ปรึกษา และระดม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 4)  โรงเรียนมีการดําเนินงานตามวงจร 
PDCA ทํ า ให้ มี ก า รตรวจสอบและปรั บปรุ ง
ตลอดเวลา 
 5)  ครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพในทุกด้าน เพ่ือนําไปพัฒนา
ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21  
 6)  โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง
ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม และมี
ความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่อย
งานที่เกี่ยวข้อง จากสํานักงานเขนหลักสี่ ชุมชน 
ผู้ปกครอง และบุคลากรได้อย่างดีเยี่ยม 
        7) โรงเรียนมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อํานวยความสะดวก และการ
บริหารจัดการโรงเรียนในยุค Thailand 4.0 
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 สรุปผลด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
กระบวนการคิ ดและปฏิบั ติ จ ริ งสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมและการเผยแพร่  
สร้างชื่อเสียง ความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว 
และโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

2)  ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภายใน-
ภายนอกที่มีความหลากหลายตรงกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

3)  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งเกิดจากการมีส่วน
ร่วมในการจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

4)  ครูมีวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและสามารถตรวจสอบได้เพ่ือนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         5)  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูและให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

         1)  ครูควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและ
นวัตกรรม รวมทั้งการนําไปปฏิบัติจริงสู่ชุมชน
ให้มากขึ้น 

2 )   ควรจั ด ให้ มี ก ารประกวดสื่ อ 
นวัตกรรม และเผยแพร่สู่สาธารณะให้มากขึ้น 

3)  ควรมีการวัดความพึงพอใจใน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุก
ท่าน 

4)  โรงเรียนเพ่ิมช่องทางในการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เช่น ประกาศผลการ
เรียนทางเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยนักเรียนใช้
รหัสผ่านของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลและ
แอพพลิเคชั่น STUDENT CARE 

5)  ทุกกลุ่มสาระและกลุ่มงานควรมี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning 
Community (PLC) อย่างต่อเนื่อง 
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 1.  การส่งเสริมให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลในด้าน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการกํากับ ติดตาม ผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.  การพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยการบูรณาการในหลากหลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการนําไปใช้และเผยแพร่ 
 3.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย มีการ
ติดตามผลการนําไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 4.  การพัฒนาและจัดระบบโครงสร้างของโรงเรียนให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับโครงสร้าง
ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทาง    
การศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน           
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับสะเต็มศึกษาและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ 
ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม 

  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

 ๓.๒  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 
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