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ค าน า 
 

 ในรอบปีการศึกษา 2562  ท่ีผ่านมา โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้มีการพัฒนาในแต่ละด้านมาเป็น
ล าดับ และสรุปผลโดยใช้มาตรฐาน และตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก  
ในการประเมินคุณภาพภายใน บุคลากรทุกฝุายของโรงเรียนได้มีการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพตาม
วิสัยทัศน์  พันธกิจของโรงเรียน ตลอดจนโครงการ งาน และกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้ังนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถตามความถนัด ความสนใจ
ของนักเรียน ท าให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นการสะท้อนภาพแห่งความส าเร็จในการบริหารงานโรงเรียน  
ในรอบปีการศึกษา 2562  ท่ีผ่านมา ขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้ผลการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางเขนได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติโรงเรียน 

              
       อาคาร 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา                     สนามกีฬาอเนกประสงค ์
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรมสามัญศึกษา ต้ังอยู่ ท่ีเลขท่ี 22/18 หมู่บ้านชินเขต ซอย1/22             
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ี 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็นท่ีดินของคุณย่าผัน 
ค าจงจิตร สภาพเดิมเป็นท่ีลุ่ม มีแอ่งน้ า ต้นกกและหญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพื้นท่ี  คุณย่าผัน ค าจงจิตร              
ได้มอบท่ีดินแปลงนี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม  แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์  
เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียนสุวรรณ สุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในท่ีดิน
ของวัดทองสุทธารามได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเปูาหมายและนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6            
เป็นจ านวนมากในแขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอ าเภอเมืองนนทบุรี ยังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านต้อง    
เดินทางไปเรียนต่อยังโรงเรียนท่ีอยู่ไกล ๆ ด้วยเจตนารมณ์และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์           
ในการท่ีจะให้ การสนับสนุนการศึกษาของชาติและให้เยาวชนไทยทุกฐานะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มากขึ้น 

             
พระครูสุวรรณสุทธารมย ์    คุณย่าผัน ค าจงจิตร 

 วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ท าหนังสือ
อนุญาตให้กรมสามัญศึกษาใช้ท่ีดินแปลงนี้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญ
ศึกษา โดยดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าท่ีกรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดสุวรรณ สุทธารามวิทยา ได้เข้ามาส ารวจพื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างโรงเรียน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  2  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 วันที่ 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบรับการใช้ท่ีดินแปลงนี้ก่อสร้างโรงเรียน
มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 โรง ช่ือ “โรงเรียนบางเขนวิทยา” โดยเช่าพื้นท่ีนี้กับกรมการศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และส้ินสุดตามสัญญา
เช่าในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2531 

  
ภาพบรรยากาศของโรงเรียนในช่วงแรก 

 วันที่ 16 เมษายน 2530 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดทองสุทธารามวิทยาซึ่งเป็น
โรงเรียนพี่ เป็นผู้รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1เข้าเรียนในโรงเรียนบางเขนวิทยา จ านวน 4 ห้องเรียน มี
นักเรียนจ านวน 200 คน โดยมี นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาเป็น
ผู้ดูแลการจัดต้ังโรงเรียนบางเขนวิทยาและปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารเป็นการช่ัวคราว ปีการศึกษา 2531 กรม
สามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนบางเขนวิทยารับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1จ านวน 6 ห้องเรียน 
นักเรียนจ านวน 300 คน โดยใช้อาคารเรียนท่ีโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  
 วันที่1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 
ได้รับค าส่ังให้รักษาการในต าแหน่ง “ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา” 

   
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนในช่วงแรก 

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 
รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับมอบอ านาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาลงนามใน
หนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ท่ีดินแปลงนี้สร้างโรงเรียนเมื่อด าเนินการในเรื่องท่ีดินเรียนร้อยแล้วโรงเรียนบางเขน
วิทยาได้ด าเนินการจัดท าโครงการ “รวมน้ าใจสู่ บ.ว.” เพื่อระดมทุนท าห้องเรียนช่ัวคราวของโรงเรียน
บางเขนวิทยา โดยปรับปรุงพื้นท่ีซ่อมแซมโรงเรียน ท่ีบริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียนโดยได้รับการ
สนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยาคณะกรรมการวัดทองสุทธารามและผู้มีอุปการ
คุณในหมู่บ้านชินเขต 
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ภาพการกอ่สร้างอาคารเรียนแรกของโรงเรียน 

 วันที่ 16 สิงหาคม 2531 คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพื้นท่ี
บริเวณท่ี จะท าอาคารชั่วคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ 
  วันที่ 12 กันยายน 2531 เทพื้นท่ีห้องอาคารเรียนช่ัวคราวเสร็จเรียบร้อย ในวันท่ี 28 กันยายน 
2531 ส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบางเขนวิทยาและวันท่ี 
11 ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสู่โรงเรียนบางเขนวิทยาและ
เปิดท าการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา 

    
ภาพการกอ่สร้างอาคารเรียนแรกของโรงเรียน 

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ช่ือโรงเรียนว่า โรงเรียนราชวินิตบางเขน เพื่อเป็นไป
ตามพระราชด าริ ในการจัดต้ังโรงเรียน 

     
ภาพการกอ่สร้างอาคารเรียนที่สองและสามของโรงเรียน 

 วันที่ 2 กรกฎาคม  2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เปล่ียน

ช่ือ โรงเรียนบางเขนวิทยาเป็น โรงเรียนราชวินิตบางเขนและได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ของ

โรงเรียน  
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             ภาพตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน              และบรรยากาศของโรงเรียนในปัจจุบนั 

 วันที่  25  พฤศจิกายน  2540  ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2540 ในวันท่ี 30 มกราคม 2541 

ปีการศึกษา 2546  ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักส่ี ให้เป็น
โรงเรียนในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีชุมชนให้การยอมรับ 

ปีการศึกษา 2547  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนน า ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ปีการศึกษา 2547  ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ให้เป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวในกรุงเทพมหานครในการเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการให้ความรู้เรื่อง “ การ
เพิ่มผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ” 

ปีการศึกษา 2548  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” 
เพื่อส่งเสริมเพศศึกษาส าหรับเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนโลก โดยกระทรวงสาธารณสุข 

ปีการศึกษา 2548  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

14 กุมภาพันธ์ 2549 ผ่านการรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อ าเภอ  1 
โรงเรียนในฝัน 

30  มิถุนายน 2549  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรง
เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  และทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2550  ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสอง) เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  สมศ. 

28 กันยายน 2552  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น ตามโครงการ
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจ
พอเพียง และภูมิปัญญาไทยของดีมีคุณค่าของ สพท.กทม.2 

14 ธันวาคม 2552  ได้รับโล่เกียรติยศเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีมีคุณภาพ           
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

25 กุมภาพันธ์ 2553  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 
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4 กุมภาพันธ์ 2554  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ สู่สถานศึกษา
และชุมชน กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา (2) จากมูลนิธิประเทศไทยใส
สะอาด 
 5 กุมภาพันธ์ 2554  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพวาด “พอเพียงเพื่อไทย
ใสสะอาด” ด้านส่ิงแวดล้อมจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

6 สิงหาคม 2554  ได้รับโล่เกียรติคุณส่งเสริม และสนับสนุนโครงการรินน้ าใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ.
2554 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
สงขลา และสตูล จากกระทรวงศึกษาธิการ 

25 ธันวาคม 2555  ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสาม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  

16 สิงหาคม2556  ได้รับคัดเลือกเป็นชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556 จาก
ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

27 พฤษภาคม 2556  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้น
สังกัด  ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจ าปี 2556 ผลการ
ติดตามตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 

15 ธันวาคม 2556  ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรม ระดับมัธยมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระศรีมหาธาตุ 

11 มกราคม 2557  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันตอบปัญหา 
“สาระความรู้ ท่ัวไป” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

24 กันยายน 2557  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัด
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจ าปี 2557 ผลการติดตาม
ตรวจสอบมีคุณภาพ   ดีเยี่ยม 

26 กันยายน 2557  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทย และดนตรี
พื้นบ้าน ประจ าปี 2557  จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 11 พฤศจิกายน 2557 ได้รับโล่เกียรติยศสนับสนุนการอบรมโครงการ ปฏิบัติธรรมน าปัญญาต้าน
ภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากกรมกิจการพลเรือนกองบัญชาการกองทัพไทย 
 13 กรกฎาคม  2558  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้น
สังกัดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจ าปี 2558 ผลการ
ติดตามตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 9  ตุลาคม  2558  รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาปูองกันยาเสพติดดีเด่น (ป.ป.ส.) ปีการศึกษา 
2557 
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 25 มกราคม 2560 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟูา
ประจ าปี 2559 
 27 เมษายน 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 
 9 กุมภาพันธ์ 2562 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟูา
ประจ าปี 2561 
 3 ตุลาคม  2562  รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
 13-14 กุมภาพันธ์  2563  ผ่านการประเมินภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)  สมศ.  โดยผลการประเมินท้ัง 3 ด้าน อยู่ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

 
 
เว็บไซต์โรงเรียน  www.rvb.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  02-580-1555 
โทรสาร   02-580-9482 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 

 1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน   นายชาย จันทร์งาม 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการนิเทศ และ 

                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 

 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ พ.ย. 2562  จนถึงปัจจุบัน  

 2) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    มีจ านวน  4 คน  ประกอบด้วย 

2.1 นายนิติกร  ระดม  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน     

 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  2.2 นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ    

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาสังคมศึกษา 

 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

2.3 นางสุกรานต์   มหาสารินันทน์  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ  

 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.4 นายกิตติพล   โยงทองหลาง 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา   

 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1)  ข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน   

     1.1)  ภาคเรียนที่ 1       

        1.1.1)  ครูประจ าการ     มีจ านวนทั้งสิ้น  90  คน   

ที่ 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 วิทยาศาสตร์ 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 44 19 1 0 0 1 0 

10 ห้องสมุด 44 26 0 2 1 0 0 

                    เฉลี่ย / รวม 45.15 21.53 14 24 32 19 0 
        

1.1.2)  ครูอัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น  7   คน   
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 

1 ภาษาไทย - 0 

2 ภาษาต่างประเทศ 27 1 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 0 

4 คณิตศาสตร ์ 27 1 

5 วิทยาศาสตร์ 27 2 

6 ศิลปะ - 0 

7 การงานอาชีพ - 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 28.67 2 

9 กิจกรรมแนะแนว 34 1 

10 ห้องสมุด - 0 

                       เฉลี่ย / รวม 28.65 7 
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1.2)  ภาคเรียนที่ 2       

1.2.1)  ครูประจ าการ     มีจ านวนทั้งสิ้น  83  คน      

ที่ 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 0 6 2 3 0 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
42 15.15 3 3 6 2 0 

4 คณิตศาสตร ์ 39.42 15.42 1 4 7 0 0 

5 วิทยาศาสตร์ 39 18 1 5 4 1 0 

6 ศิลปะ 53 28 0 1 4 1 0 

7 การงานอาชีพ 50 30 1 2 4 1 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 39.2 15.4 1 1 2 1 0 

9 กิจกรรมแนะแนว 44 19 1 0 0 1 0 

10 ห้องสมุด 44 26 0 2 1 0 0 

                    เฉลี่ย / รวม 45.15 21.53 9 28 32 13 0 

     

     1.2.2)  ครูอัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น   7  คน   

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 

1 ภาษาไทย - 0 

2 ภาษาต่างประเทศ 27 1 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 0 

4 คณิตศาสตร์ 27 1 

5 วิทยาศาสตร์ 27 2 

6 ศิลปะ - 0 

7 การงานอาชีพ - 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 28.67 2 

9 กิจกรรมแนะแนว 35 1 

10 ห้องสมุด - 0 

                       เฉล่ีย / รวม 28.73 7 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  10  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 2) ข้อมูลครูที่มีชั่วโมงสอน จ าแนกรายภาคเรียน 

      2.1)  ครูประจ าการ   

       2.1.1)  ภาคเรียนที่ 1 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 
ครูที่สอนตามความ

ถนัด 
รวมจ านวนครู

ทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ จ านวนคน ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10 90.9 1 9.1 11 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12 92.3 1 7.7 13 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
14 100 0 0 14 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 12 100 0 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 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 2 100 0 0 2 

10. ห้องสมุด 2 66.67 1 33.33 3 

รวมท้ังหมด 86 96.63 3 3.37 89 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  11  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

  2.1.2) ภาคเรียนที่ 2 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 
ครูที่สอนตามความ

ถนัด 

รวมจ านวนครู

ทั้งหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ  
จ านวนคน ร้อยละ 

จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10 90 1 10 11 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 10 91.67 1 8.33 11 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
13 100 0 0 13 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 12 100 0 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 13 100 0 0 13 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 100 0 0 6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 8 100 0 00 8 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5 100 0 0 5 

9. กิจกรรมแนะแนว 2 100 0 0 2 

10. ห้องสมุด 2 66.67 1 33.33 3 

รวมท้ังหมด 86 96.63 3 3.37 83 

 

หมายเหตุ ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึงครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน 

เพราะมีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  12  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

  2.2)  ครูอัตราจ้าง 

  2.2.1) ภาคเรียนที่ 1 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครู
ทั้งหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ 
(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. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 1 100 0 0 1 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 2 100 0 0 2 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 0 0 2 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 0 1 100 1 

10. ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

 รวมท้ังหมด 6 100 1 0 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  13  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

    2.2.2) ภาคเรียนที่ 2 

 

หมายเหตุ  ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูท่ีไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน     

    เพราะมีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม

วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ

ถนัด 
รวมจ านวนครู

ทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ 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 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 1 100 0 0 1 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 2 100 0 0 2 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 0 0 2 

9 กิจกรรมแนะแนว 0 0 1 100 1 

10 ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 6 100 1 0 7 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  14  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 3)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

    3.1)  ครูประจ าการ   

      3.1.1)  ภาคเรียนที่ 1 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษาสูงสุด รวมจ านวนครูท้ังหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี 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. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 7 5 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 0 10 3 0 13 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 4 2 0 6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 8 4 0 12 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 3 1 0 4 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 1 1 0 2 

10. ห้องสมุด 0 2 1 0 3 

รวมท้ังหมด 0 65 24 0 89 

 

   3.1.2)  ภาคเรียนที่ 2 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษาสูงสุด รวมจ านวนครูท้ังหมด 

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

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 9 2 0 11 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 0 9 2 0 11 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 12 2 0 14 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 5 7 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 0 9 3 0 12 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 4 2 0 6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 4 4 0 8 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 4 1 0 5 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 1 1 0 2 

10. ห้องสมุด 0 2 1 0 3 

รวมท้ังหมด 0 58 25 0 83 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  15  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

  3.2)  ครูอัตราจ้าง   

      3.2.1)  ภาคเรียนที่ 1 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษาสูงสุด รวมจ านวนครูท้ังหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี 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. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 1 0 0 1 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 0 2 0 0 2 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 0 0 2 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 1 0 0 1 

10. ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 0 7 0 0 7 

 

   3.2.2)  ภาคเรียนที่ 2 

ท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษาสูงสุด รวมจ านวนครูท้ังหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี 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. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 1 0 0 1 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 0 2 0 0 2 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 0 0 2 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 1 0 0 1 

10. ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 0 7 0 0 7 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  16  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

4.  ข้อมูลนักเรียน 

    1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียน อ้างอิงข้อมูลจาก DMC (10 พ.ย. 2562)   
 1.1)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,686  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 8 164 131 295 37 

ม.2 8 180 124 304 38 

ม.3 8 164 107 271 34 

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3 24 508 362 870 36 

ม.4 9 147 131 278 31 

ม.5 8 154 137 291 36 

ม.6 9 122 125 247 27 

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6  26 423 393 816 31 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 50 931 755 1,686 34 

 1.2)  จ านวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสท้ังหมด 177 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 
 1.3)  จ านวนนักเรียนท่ีอยู่ห่างเกิน 3 กิโลเมตร 881 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 
 1.4)  จ านวนนักเรียนขาดแคลนท้ังหมด 459 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 
 1.5)   จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,412 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.77 

 1.6)   จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

     -  ม.3  จ านวน 264  คน  คิดเป็นร้อยละ  97.77 

     -   ม.6  จ านวน 242 คน  คิดเป็นร้อยละ  98.38 

2) เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2560 -2562 (ภาคเรียนท่ี 2) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ม.1 253 295 295 
ม.2 306 280 304 
ม.3 301 292 271 
ม.4 277 282 278 
ม.5 310 264 291 
ม.6 300 268 247 
รวม 1,747 1,681 1,686 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  17  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่   

 จ านวนอาคารเรียน   4  อาคารเรียน   
 1)  อาคารภัทรราชา (อาคาร 1)  
  ช้ัน 1  ห้องบริหารท่ัวไป , ห้องบริหารงานบุคคล , ลานประชุม , ห้องกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องคณะกรรมการนักเรียน, ห้องกิจกรรม
ลูกเสือ, ห้องเรียนสีเขียว, ห้องพักครูอุตสาหกรรม, ห้องเรียนอุตสาหกรรม 1-2 
  ช้ัน 2  ห้องเรียนแนะแนว 1-2 , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1-2, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-3, 
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์, ห้องนวัตกรรมราชัน 85 พรรษา 
  ช้ัน 3  ห้องเตรียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  1-3, ห้องชุมนุนคุ้มครองผู้บริโภค, 
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-2, ห้องเรียนเคมี, ห้องเรียนชีววิทยา, ห้องพัก
ครูชาวต่างชาติ, ห้องเรียนฟิสิกส์, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 3-5, ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ, ห้อง
วัสดุภัณฑ์เคมี 
  ช้ัน 4  ห้องพระพุทธศาสนา, ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program           
ม.ต้น, ห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ต้น, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2)  อาคารวชิราบดินทร์ (อาคาร 2) 
  ช้ัน 1 ห้องบริหารวิชาการ, ห้องแผนงานและสารสนเทศ, ห้องบริหารงบประมาณ, ห้อง
ส านักงานผู้อ านวยการ, ห้องประชุมเกษรแก้ว, หอ้งส านักงานสมาคมผู้ปกครองและครู, ห้องจักรีนฤบดินทร์ 
  ช้ัน 2  ห้องสมุด, ห้อง E-class room, ห้อง E-learning , ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ 
  ช้ัน 3  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ห้องเรียน 232-238 
  ช้ัน 4  ห้องเรียน 241-248 
  ช้ัน 5  ห้องเรียน 251-257, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ช้ัน 6  ห้องเรียน 262-268, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา (อาคาร 3) 
  ช้ันใต้ดิน  โรงจอดรถ  
  ช้ัน 1  ศูนย์อาหาร, ห้องอาหารครู, ห้องเติมเงิน 
  ช้ัน 2  ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องเรียนนาฏศิลป์, ห้องพักครูศิลปะ, ห้องประชุมสุวรรณ
สุทธารมย์ 
  ช้ัน 3  ห้องดนตรีไทย, ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย, 
ห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย  
  ช้ัน 4  หอประชุมจักรินทร์สิรินธร 
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 4)  อาคารศูนย์อาหาร B.K.CAFETERIA (อาคาร 4) 
  ช้ัน 1  ศูนย์อาหาร, ร้าน BK SHOP, ร้าน BK CAFÉ 
  ช้ัน 2  ห้องตัดเย็บ, ห้องประดิษฐ์, ห้องวงโยธวาทิต, ห้องพักครูคหกรรม, ห้องศิลปะ, 
ห้องอาหาร 
  ช้ัน 3  โรงยิม 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ   

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ 51,925,349.74 งบด าเนินการ/เงินเดือน-
ค่าจ้าง 

53,857,087.91 

เงินนอกงบประมาณ 15,157,849.21 

งบอื่นๆ เงินเรียนฟรี 15 ปี 11,357,037.67 
เงินอื่นๆ (เงินบริจาค) 2,196,236.06 

รวมรายรับ 69,279,435.01 รวมรายจ่าย 65,214,125.58 
  
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ      77.74    ของรายรับรวม 

 งบอื่นๆ เงินเรียนฟรี 15 ปี    คิดเป็นร้อยละ      16.39    ของรายรับรวม 

 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 100,000 คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การไฟฟูา

ส่วนภูมิภาค งามวงศ์วาน  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อาชีพหลักของชุมชน มีหลากหลาย 

ได้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือ พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่

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

จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 3 – 7  คน  
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8.  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

 1) ห้องสมุดต้ังอยู่ ณ อาคาร 2 ช้ัน 2 มีเนื้อที่ขนาด 5 ห้องเรียนจ านวนหนังสือในห้องสมุด 31,500 

เล่ม 

 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติจ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปี

การศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 167.68 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 9.95  ของนักเรียนท้ังหมด 

 2) ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ได้แก่ 

 - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์       5    ห้อง   - ห้องหมอภาษา                 1     ห้อง     

 - ห้องนาฏศิลป์                            1 ห้อง   - ห้องดนตรีไทย                  1 ห้อง     

 - ห้องวงโยธวาทิต                         1 ห้อง   - ห้องศิลปะ                       1  ห้อง     

 - ห้องคหกรรม                             1  ห้อง   - ห้องประดิษฐ์                  1 ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม       2 ห้อง   - ห้องตัดเย็บ                      1 ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          3    ห้อง   - ห้องเรียนสีเขียว      1 ห้อง 

 - ห้องแนะแนว        2 ห้อง   - ห้องเรียนเคมี      1 ห้อง 

 - ห้องเรียนชีววิทยา       1 ห้อง   - ห้องเรียนฟิสิกส์      1 ห้อง 

 - ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ       1 ห้อง 

 - ห้องพระพุทธศาสนา       1 ห้อง   - ห้องสมุด       1 ห้อง 

 - ห้อง E – class room       1 ห้อง   - ห้อง E – learning     1 ห้อง 

 3) การให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสืบค้น 

  - คอมพิวเตอร์ มีจ านวนท้ังหมด  183 เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   153 เครื่อง 

   ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   25 เครื่อง 

   ใช้ในการบริหาร       5 เครื่อง 

  - เครื่องพิมพ์ที่จัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน จ านวน  2 เครื่อง 

      - พื้นท่ี ให้บริการ Wifi  แก่ครู ท่ัวบริเวณโรงเรียน 

      - พื้นท่ี ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียน ท่ัวบริเวณโรงเรียน 
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 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1,686 100 
ห้องเรียนสีเขียว 1,686 100 

ห้องหมอภาษา 1,686 100 

ห้องแนะแนว 1,686 100 

ห้องสมุด  1,686 100 

ห้อง E – class room 1,686 100 

ห้อง E – learning 1,686 100 

ห้องนาฏศิลป์ 1,686 100 

ห้องศิลปะ 1,686 100 

ห้องดนตรีไทย 1,686 100 

ห้องดนตรีสากล 1,686 100 

ห้องคหกรรม 1,686 100 

ห้องประดิษฐ์ 1,686 100 

ห้องตัดเย็บ 1,686 100 

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 1,686 100 

ห้องพระพุทธศาสนา 1,686 100 

อุทยานการศึกษา (ต้นไม้ภายใน
โรงเรียน) 

1,686 100 

 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ระดับชั้น กิจกรรม 
จ านวน
นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 -  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขา
ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
-  ทัศนศึกษา ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

295 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 - ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
- ทัศนศึกษา ณ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity 
Generating Authority of Thailand) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
 

304 
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ระดับชั้น กิจกรรม 
จ านวน
นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 - ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
- ทัศนศึกษา ณ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity 
Generating Authority of Thailand) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายทุ่งเก้าทัพ แคมป์ อ.เมืองกาญ  
จ.กาญจนบุรี 

271 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 -  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขา
ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
-  ทัศนศึกษา ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

278 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 -  ทัศนศึกษา ณ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity 
Generating Authority of Thailand) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
-  ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (อพวช.) อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

291 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 -  ทัศนศึกษา ณ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity 
Generating Authority of Thailand) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
-  ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (อพวช.) อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

247 

  

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  

ในปีการศึกษา 2562 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ปราชญ์ชาวบ้าน/ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เร่ืองที่ให้ความรู้ 
จ านวน
คร้ัง/ปี 

1 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การเข้าศึกษาต่อ 1 
2 นายหัสบดินทร์   โรจนชีวะ ทักษะยูโดพื้นฐานและกติกายูโดฉบับปัจจุบัน 1 
3 ผศ.ดร. สุริยา  ประดิษธุ์ศถาพร เทคนิคการเล่นและการแข่งขัน 1 
4 พระอาจารย์ภิญโญ  มหาวีริโย สอนพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 241 ครั้ง/ 

ปี 
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9. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.1 -ม.6 ปีการศึกษา 2562 

 

จ านวน นร. ร้อยละ

กลุ่มสาระ ภาค ที่ได้รับ ของ นร. ที่

การเรียนรู้ เรียน คุณภาพ ได้รับคุณภาพ

ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

1 3174 52 130 225 284 439 436 572 378 658 2483 78.23

2 3235 64 27 165 182 285 359 435 473 1243 2795 86.40

6409 116 157 390 466 724 795 1007 851 1901

100 1.81 2.45 6.09 7.27 11.30 12.40 15.71 13.28 29.66

1 3143 30 502 459 420 416 331 279 241 465 1732 55.11

2 3140 18 58 575 390 531 401 383 260 524 2099 66.85

6283 48 560 1034 810 947 732 662 501 989

100 0.76 8.91 16.46 12.89 15.07 11.65 10.54 7.97 15.74

วิทยาศาสตร์ 1 3788 27 286 424 298 420 465 539 417 912 2753 72.68

และเทคโนโลยี 2 4456 30 108 639 346 422 496 615 584 1213 3330 74.73

8244 57 394 1063 644 842 961 1154 1001 2125

100 0.69 4.78 12.89 7.81 10.21 11.66 14.00 12.14 25.78

สังคมศึกษา ศาสนา 1 5508 20 149 158 152 306 495 728 907 2593 5029 91.3

และวัฒนธรรม 2 5638 15 94 160 150 318 451 659 909 2879 5216 92.52

11146 35 243 318 302 624 946 1387 1816 5472

100 0.31 2.18 2.85 2.71 5.60 8.49 12.44 16.29 49.09

สุขศึกษาและ 1 3503 28 69 46 48 82 158 243 427 2402 3312 94.55

พลศึกษา 2 3443 47 21 111 39 86 111 203 221 2604 3225 93.67

6946 75 90 157 87 168 269 446 648 5006

100 1.08 1.30 2.26 1.25 2.42 3.87 6.42 9.33 72.07

1 2663 7 236 72 85 154 253 431 570 855 2263 84.98

2 2673 16 65 148 40 53 106 228 399 1618 2404 89.94

5336 23 301 220 125 207 359 659 969 2473

100 0.43 5.64 4.12 2.34 3.88 6.73 12.35 18.16 46.35

1 2783 14 90 55 52 141 172 271 321 1667 2572 92.42

2 2383 24 14 108 45 92 85 161 196 1656 2190 91.9

5166 38 104 163 97 233 257 432 517 3323

100 0.74 2.01 3.16 1.88 4.51 4.97 8.36 10.01 64.32

ภาษา 1 4502 43 469 452 383 451 478 560 449 1217 3155 70.08

ต่างประเทศ 2 4537 36 80 896 470 551 490 626 465 919 3051 67.25

9039 79 549 1348 853 1002 968 1186 914 2136

100 0.87 6.07 14.91 9.44 11.09 10.71 13.12 10.11 23.63

58569 471 2398 4693 3384 4747 5287 6933 7217 23425

100 0.80 4.09 8.01 5.78 8.10 9.03 11.84 12.32 40.00

จ านวน
ร,มส 0 2.521.5

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้

1 43.53

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

คณิคศาสตร์

รวม
82.355278

60.973831

73.796083

87.464667

94.116537

81.2947609

91.9210245

6206 68.66

92.184762
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 

 

10. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (Ordinary National Educational Test : 
O-NET)    
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาต่างประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 

2560 - 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 50.03 57.51 55.61 

คณิตศาสตร์ 28.18 31.03 26.71 
วิทยาศาสตร์ 32.25 35.66 28.91 
ภาษาอังกฤษ 32.62 31.96 35.77 

  

 4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 

2560 - 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 50.88 48.51 41.48 

คณิตศาสตร์ 26.78 32.26 24.80 
วิทยาศาสตร์ 31.21 31.49 28.24 
ภาษาอังกฤษ 31.75 34.48 31.45 
สังคมศึกษา 35.71 35.18 34.87 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา   

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

1.  นายไพรัช   ผอบนาค ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

2.  นายธนวัฒน์ ศรีมงคล ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

3.  นายกิตติพงศ์  นิยงค์ ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

4.  นายมังกร  ศรีดา ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

5.  นายภูริทัต  บุญสมยา ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

6.  นายบัณฑิต  นนทวัน ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

7.  นายทัศษิยะ  โพธ์ิศรี ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

8.  นายอาทิตย์ หนองใด ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

9.  นายสุรชัย  พลทามูล ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

10.  นายมนัสชัย  อยู่สบาย ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

11.  นายเดชณรงค์  ปานรุ่งโรจน์ ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

12.  นายอลงกรณ์  ทองเกลี้ยง ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

13.  นายปริวัฒน์  ช่วยยก ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

14.  นายอัครพล  เฮงประเสริฐ ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             

แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 
 รางวัล

ชนะเลิศ 

15.  นายธนกร  ข าแดง ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัล
ชนะเลิศ 

16.  นายอาทิตย์  หนองใด ม.4-ม.6 
รายการฟุตบอลนักเรียน 7 คน             
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์ คัพ 2019 

 รางวัลนักเตะ
ยอดเย่ียม 

17.  เด็กชายชยานันท์   แก้วพวง ม.1-ม.3 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม

 เหรียญทอง 
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ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 
นักเรียน ครั้งที่ 69 

18.  เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย ม.1-ม.3 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญ
ทองแดง 

19.  
เด็กหญิงอรรถมาตร  
                        ชอบท ากิจ 

ม.1-ม.3 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

 เหรียญ
ทองแดง 

20.  เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ธรรมคุณ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญ
ทองแดง 

21.  เด็กหญิงภาวิตา   แก้วมณี ม.1-ม.3 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)    ม.1-ม.3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญ
ทองแดง 

22.  เด็กหญิงศิริพร   สุทธิคีร ี ม.1-ม.3 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  ม.1-ม.3ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญ
ทองแดง 

23.  นางสาวกชพร   ทามโคกสูง ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญ
ทองแดง 

24.  นายชีวิน   เทศชื่น ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญทอง 

25.  นายณัฐกรณ์   ภาดี ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญทอง 

26.  นายผจงพงศ์   ลิ่มศลิา ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญทอง 

27.  นายยุทธนา   หลักค าศรี ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญทอง 

28.  นายศิรัณฐ์   อ่อนพร้อม ม.4-ม.6 

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
 

 เหรียญทอง 

29.  นายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.4-ม.6 

 เหรียญทอง 
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ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

30.  นางสาวสุภาวดี   สังข์เงิน ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญทอง 

31.  นายเกรียงไกร   ประสารพวง ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)   ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญทอง 

32.  นายเจษฎาภรณ์   เงินสลุง ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญทอง 

33.  นางสาวเพียงออ   พูลเจริญ ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญทอง 

34.  เด็กชายณัฐวุฒิ   เงินนาค ม.1-ม.3 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญเงิน 

35.  เด็กหญิงปุญนิสา  จันทรทิพย์ ม.1-ม.3 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
1-ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญเงิน 

36.  เด็กหญิงปุณภา   ปัญจวรรณ ์ ม.1-ม.3 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
1-ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญเงิน 

37.  เด็กชายวรชน  เติมวิทย์ขจร ม.1-ม.3 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
1-ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญเงิน 

38.  เด็กหญิงวรวรรณ  พัดสูงเนิน ม.1-ม.3 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
1-ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 เหรียญเงิน 

39.  พรรณธิภา ศรีทองค า ม.1 
การแข่งขันเขียนบันทึก Differ Sheet 
Writer Contest   (ครั้งที่ 2) 

ชนะเลิศ
ระดับชั้นม.1 

 

40.  เด็กหญิงปุญนิสา  จันทรทิพย์ ม.2 
การแข่งขันเขียนบันทึก Differ Sheet 
Writer Contest (ครั้งที่ 2) 

ชนะเลิศ
ระดับชั้นม.2 

 

41.  นายปิยชาติ  เปรมบางเขน ม.2 
การประกวดพูดสุนทรพจน์                      
มัธยมตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
ระดับชั้นม.2 

 

42.  นายกลวัชร  มาฉิมมี ม.2 
การประกวดคัดลายมือ (แบบอาลักษณ์ ) 
โดยสมาคมครภูาษาไทย แห่งประเทศไทย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

43.  นางสาวกนกวรรณ  พานะ ม.4-ม.6 
การแข่งขันคัดลาย ม.4 - ม.6 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ  

เหรียญเงิน 
 

44.  เด็กหญิงนันท์นภัส  ตุงกะพินุ ม.1-ม.3 พินิจวรรณคดี ม.ต้น วันภาษาไทยแห่งชาติ เหรียญทองแดง  

45.  นางสาวธาริณี  ศิริกุล ม.4-ม.6 
พินิจวรรณคดี ม.ปลาย วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

เหรียญทองแดง  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  28  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

46.  เบญญาภา อินทร์โชตฺ ม.1-ม.3 
การแข่งขันคัดลาย ม.1 - ม.3 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เหรียญทองแดง  

47.  เด็กหญิงเบญรัตน์  เลี่ยมไธสง ม.1-ม.3 
การแข่งขันการคัดลาย ม.ต้น โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

ชมเชย  

48.  
เด็กหญิงนฤมล  เดือนเด่น 
 

ม.1-ม.3 
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด  
ปี 2562 

รองชนะเลิศ
อันดับสอง 

 

49.  เด็กหญิงปุรนิสา  จันทรทิพย์ ม.1-ม.3 
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด  
ปี 2562 

รองชนะเลิศ
อันดับสอง 

 

50.  
เด็หญิงอุรชา  สุภัทรเมธากุล 
 

ม.1-ม.3 
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด  
ปี 2562 

รองชนะเลิศ
อันดับสอง 

 

51.  นายปิยชาติ  เปรมบางเขน ม.4-ม.6 
การประกวดพูดสุนทรพจน์  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

 

52.  นางสาวเกศินี ดีหล้า ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน    ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุุน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ชนะเลิศ  
การเปิด

พจนานุกรมฟุริ
กะนะ 

 

53.  นางสาวพรนัชชา อุ่นใจ ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน                 
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญ
ทอง การพูด
สุนทรพจน์
ภาษาญ่ีปุุน 

 

54.  นางสาวอรศจ ีบ ารุง ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน                
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญ
ทอง การเขียน           

 

55.  นางสาวมณิชญา ศิริวัน ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน              
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญ
ทอง การเปิด

พจนานุกรมคันจิ 

 

56.  นางสาวชาลิสา แซ่ซิ้ม และ ม.4-ม.6 
การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุุน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน การ
แข่งขันการตอบ

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  29  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 
ปัญหา

ภาษาญ่ีปุุน 

57.  นางสาวธมลวรรณ หงษ์ทอง ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน               
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน การ
แข่งขันการตอบ

ปัญหา
ภาษาญ่ีปุุน 

 

58.  นางสาวเกศินี ดีหล้า ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุนระดับประเทศ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง
ระดับประเทศ 

การเปิด
พจนานุกรมฟุริ

กะนะ 

 

59.  นางสาวพรนัชชา อุ่นใจ ม.4-ม.6 

 
 
การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุนระดับประเทศ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน

ระดับประเทศ 
การพูด                 

สุนทรพจน์
ภาษาญ่ีปุุน 

 

60.  นางสาวกนกวรรณ ขันค า ม.4-ม.6 
การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

61.  นายธีร์จุฑา  ศรีชัย ม.4-ม.6 
การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

62.  นางสาวฐิติรัตน์ เวชชศาสตร ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

63.  นางสาวกนกทิพย์  เชิดปรุ ม.4-ม.6 
การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

64.  นางสาวเกศมณี แซ่ตัน ม.4-ม.6 
การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

65.  นางสาวทิพวรรณ สารโคตร ม.4-ม.6 
การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

66.  
นางสาวศิริอักษร ชูสาร 
 

ม.4-ม.6 
การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

67.  
 
นายภาคภูมิ ปานบ ารุง 
 

ม.4-ม.6 
การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  30  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

68.  
 
นางสาวเกศินี ดีหล้า 
 

ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน              
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญ
ทอง การเปิด

พจนานุกรมฟุริ
กะนะ 

 

69.  
 
นางสาวพรนัชชา อุ่นใจ 
 

ม.4-ม.6 

 
การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน             
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญ
ทอง การพูด
สุนทรพจน์
ภาษาญ่ีปุุน 

 

70.  
 
นางสาวอรศจ ีบ ารุง 
 

ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน              
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญ
ทอง การเขียน
ตามค าบอก
ภาษาญ่ีปุุน 

 

71.  
นางสาวมณิชญา   ศิริวัน 
 

ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน              
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญ
ทอง การเปิด

พจนานุกรมคันจิ 

 

72.  
 
นางสาวชาลิสา    แซ่ซิ้ม  
 

ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน             
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน การ
แข่งขันการตอบ

ปัญหา
ภาษาญ่ีปุุน 

 

73.  
 
นางสาวธมลวรรณ   หงษ์ทอง 
 

ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุน               
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุุน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน การ
แข่งขันการตอบ

ปัญหา
ภาษาญ่ีปุุน 

 

74.  
 
นางสาวเกศินี ดีหล้า 
 

ม.4-ม.6 

 
 
การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุนระดับประเทศ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง
ระดับประเทศ 

การเปิด
พจนานุกรมฟุริ

กะนะ 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  31  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

75.  นางสาวพรนัชชา อุ่นใจ ม.4-ม.6 

 
 
การแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุุนระดับประเทศ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน

ระดับประเทศ 
การพูด 

สุนทรพจน์
ภาษาญ่ีปุุน 

 

76.  พีรวิชญ์   ทันติศิรินทร์ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

77.  เด็กชายอามีน  สุนทรปภัสศร ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

78.  เด็กชายศุภกร   บุญอมร ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

79.  เด็กหญิงนภัสสร   เทียมสนิท ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

80.  เด็กหญิงธิดาพร   หงส์ทอง ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

81.  เด็กชายจิรณัฐ   บ ารุงศิลป ์ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

82.  เด็กหญิงวรัทยา   ดวงแก้ว ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

83.  เด็กหญิงกมลพร   หมื่นรัตน์ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

84.  เด็กหญิงจิระนันทร์   พูลศิลป์ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

85.  ภัทราภรณ์ สายสะอาด ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  32  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

86.  เด็กชายอธิบดี   โพธ์ิรอด ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

87.  เด็กชายญาณภัทร   บ ารุงศร ี ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

88.  เด็กหญิงกมินตา   หอมเกษร ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

89.  เด็กชายภูมิพัฒน์   ระหงส ์ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

90.  เด็กหญิงน้ าทิพย์   มากโฉม ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

91.  เด็กหญิงเบญจรัตน์ เลียมไธสง ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

92.  เด็กหญิงธัญมน   ศักด์ิธนากูล ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

93.  เด็กชายศิวัฒน์   พูลศิลป์ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

94.  เด็กหญิงโชติรส   วัชราวรรณ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

95.  เด็กชายคฑาวุธ   ปะถะมา ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

96.  เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้ววิลัย ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

97.  เด็กหญิงปิยธิดา   ซ่อนกลิ่น ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  33  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

98.  เด็กชายสิริวุฒิ   สรณะ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

99.  พีระณัฐศักด์ิเกียรติด ารง ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

100.  เบญญาภา   อินทร์โชติ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

101.  เด็กชายธนกร  แจ้งสวัสด์ิ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

102.  เด็กหญิงพรพรรณ   มุมส า ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

103.  เด็กหญิงไอรัก   รักไทย ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

104.  เด็กหญิงสลิลทิพ   แหยมบุญ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

105.  เด็กหญิงพาณิภัค   กาสา ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

106.  เด็กหญิงสลิลรัตน์  แหยมบุญ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

107.  เด็กหญิงฌาณิชา  พรหมศรี ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

108.  เด็กชายชิณณาณุ   รัตนแย้ม ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

109.  นายเกรียงไกร   ประสารพวง ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  34  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

110.  นายปิยะณัฐ   โกมุทธพงศ์ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

111.  นายจตุเทพ   เทศชื่น ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

112.  นายกนกภัณฑ์   กนกเภตรา ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

113.  สุจิตรากิตติเจริญตระกูล ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

114.  นางสาวสุภาวดี   สังข์เงิน ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

เหรียญทอง  

115.  นายวันฉัตร   สายน้ าทิพย์ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

  

116.  นายศิรัณฐ์   อ่อนพร้อม ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

  

117.  นางสาวเพียงออ   พูลเจริญ ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

  

118.  นายผจงพงศ์   ลิ่มศลิา ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

  

119.  นายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

  

120.  นางสาวกชพร   ทามโคกสูง ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

  

121.  นายยุทธนา   หลักค าศรี ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  35  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

122.  นายเจษฏาภรณ์   เงินสลุง ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

  

123.  นายณัฐกรณ์   ภาดี ม.1-ม.6 
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  2562  ประเภท  
Symphonic  Band 

  

124.  เบญญาภา  อินทร์โชติ ม.1-ม.3 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย                     
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 

 

125.  นางสาวกนกวรรณ   พานะ ม.4-ม.6 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย              
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

126.  
เด็กชายอภิรักษ์  กาญจนจิวะ
สิงห ์

ม.1-ม.3 
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์                    
ม.1-ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
ครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

127.  นายปองธรรม   วรบุตร ม.4-ม.6 
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์                  
ม.4-ม.6ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
ครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

128.  นางสาวนันท์นภัส   ตุงคะพินธุ ม.1-ม.3 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 

 

129.  นางสาวธาริณี   ศิริกุล ม.4-ม.6 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 

 

130.  
เด็กหญิงนิชฌานันท์   วิงวอน 
 

ม.1-ม.3 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ                  
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

131.  นายเผชิญชัย   ปานมี ม.4-ม.6 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ                 
(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

132.  เด็กหญิงวิจิตรา   ปัญจากุล ม.1-ม.3 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.1-ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

133.  นายวันชัย   วารีหลั่ง ม.4-ม.6 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.4-ม.6ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง  

134.  รัฐธรรมนูญ  โรจน์วิรัตน์ ม.1-ม.3 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  36  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

135.  วิฤาษณี   ธนเสริมทรัพย์ ม.1-ม.3 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3  ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

136.  นายปิยชาติ   เปรมบางเขน ม.4-ม.6 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

137.  เด็กหญิงนฤมล   เดือนเด่น ม.1-ม.3 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.
1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เข้าร่วม  
 (สพม.2) 

 

138.  นางสาววรินทร   เกษสยม ม.4-ม.6 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.
4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

139.  เด็กชายสิรภาส   จิรภาสโภคิน ม.1-ม.3 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

140.  นายภัทรพล   พงษ์สุวรรณ ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

141.  เด็กชายชณิภัทร หมื่นจ าเริญ ม.1-ม.3 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์                    
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

 

142.  เด็กหญิงศศิวิมล   จันทรวิมล ม.1-ม.3 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์              
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

 

143.  นางสาวรุ่งรัตน์   วันเพ็ญ ม.4-ม.6 

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์               
(เอแม็ท)  ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 
(สพม.2) 

 

144.  เด็กชายวสันต์   รูปงาม ม.4-ม.6 
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง    
(สพม.2) 

 

145.  นางสาวธีริศรา   เนาวรัตน์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 

 

146.  เด็กชายวรนิพิฐ   โก่งเกษร ม.1-ม.3 
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

147.  เด็กชายชยพล   ปูองกัน ม.1-ม.3 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.
1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

148.  
เด็กหญิงชุติกาญจน์   
                   อินทองแก้ว 

ม.1-ม.3 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.
1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

149.  นางสาวทิพกฤตา   เทพทอง ม.1-ม.3 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.
1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

150.  นายจตุพล   แสงงาม ม.4-ม.6 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

151.  นางสาวชนารัศมิ์   เดชากุล ม.4-ม.6 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

152.  นางสาวเมธาวี   เจริญต้ังศิริกลุ ม.4-ม.6 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เข้าร่วม 
(สพม.2) 

 

153.  เด็กชายชยานันท์   แก้วพวง ม.1-ม.3 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 
(สพม.2) 

 

154.  เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย ม.1-ม.3 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 
(สพม.2) 

 

155.  
เด็กหญิงอรรถมาตร   
                       ชอบท ากิจ 

ม.1-ม.3 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 
(สพม.2) 

 

156.  นางสาวนาตาชา  ธนสุขสวัสด์ิ ม.4-ม.6 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

157.  นายศิรสิทธ์ิ   เทียนเจริญชัย ม.4-ม.6 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

158.  นายเจตพัฒน์   ตันเทียว ม.4-ม.6 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

159.  เด็กชายชยานันท์   แก้วพวง ม.1-ม.3 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

160.  เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย ม.1-ม.3 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

161.  
เด็กหญิงอรรถมาตร   
                       ชอบท ากิจ 

ม.1-ม.3 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

162.  นางสาวทองทราย   วัฒนพันธ์ ม.4-ม.6 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 
 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

163.  นายศิรสิทธ์ิ   เทียนเจริญชัย ม.4-ม.6 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 

 

164.  นายเจตพัฒน์   ตันเทียว ม.4-ม.6 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 

 

165.  เด็กหญิงพิมพ์ทอง   ธรรมคุณ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 
(สพม.2) 

 

166.  เด็กหญิงภาวิตา   แก้วมณี ม.1-ม.3 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 
(สพม.2) 

 

167.  เด็กหญิงศิริพร   สุทธิคีร ี ม.1-ม.3 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 
(สพม.2) 

 

168.  นางสาวธัญญพัทธ์   ศิริพงศ ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

169.  นายปิยชาติ   เปรมบางเขน ม.4-ม.6 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)   ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

170.  
นางสาวพรปรางค์ทิพย์  
                           ศรสิทธิ 

ม.4-ม.6 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)    ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

171.  เด็กหญิงกัญญาณี   เรืองฤทธ์ิ ม.1-ม.3 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

172.  เด็กชายสุริยะ   พลสมัคร ม.1-ม.3 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

173.  นายพัชรนันท์   เทียนงาม ม.4-ม.6 
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

174.  นางสาวสิริภัทร   ไชโย ม.4-ม.6 
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

175.  เด็กหญิงจามินตา   ศิริจร ม.1-ม.3 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้
ที่ 69 
 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

176.  เด็กหญิงอักษราภัค   บัวแก้ว ม.1-ม.3 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้
ที่ 69 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 

 

177.  เพ็ญพิชชา   หวานสนิท ม.4-ม.6 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้
ที่ 69 

เหรียญทองแดง 
(สพม.2) 

 

178.  
นางสาวแพรพันธ์    
                      เหรียญทอง 

ม.4-ม.6 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้
ที่ 69 

ทองแดง 
(สพม.2) 

 

179.  เด็กชายชยานนท์   หานาม ม.1-ม.3 
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญเงิน  
(สพม.2) 

 

180.  นางสาวสุรินี   เทศจันอัด ม.4-ม.6 
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"                 
ม.4-ม.6ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

181.  เด็กชายศุภณัฐ   ลองจ านงค ์ ม.1-ม.3 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี                
ม.1-ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

182.  เสาวนีย์ ธาดาชัยปฐมพงศ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี                
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

183.  นายธนพล   วิจิตร ม.1-ม.3 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี                  
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

184.  
นางสาวภูญาดา   
                   แย้มพรรณราย 

ม.4-ม.6 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี                
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

185.  
นางสาวภัทราพร   
                    ทองตะนุนาม 

ม.4-ม.6 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

186.  
นายวรรณพฤกษ์  
                  เลิศเจริญสวัสด์ิ 

ม.4-ม.6 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

187.  เด็กหญิงกนกพร กลกานนท์ ม.1-ม.3 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

188.  นางสาวมณิชญา   ศิริวัน ม.4-ม.6 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

189.  นายกฤด์ิสกุล   วิษณุรังสรรค ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย  ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

190.  นางสาวก้องนภา   ศรีเจริญ ม.4-ม.6 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  40  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

191.  นายเกิดชัย   ก าลังศิลป ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

192.  เด็กหญิงอุรชา สุภัทรเมธากุล ม.4-ม.6 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
(สพม.2) 

 

193.  เด็กหญิงกนกวรรณ แก้ววิลัย ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1  (สพม.2) 

 

194.  เด็กชายชิณณาณุ   รัตนแย้ม ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

195.  เด็กหญิงณาณิชา   พรหมศร ี ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

196.  เด็กหญิงธัญมน   ศักด์ิธนากูล ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

197.  เด็กหญิงน้ าทิพย์   มากโฉม ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

198.  เด็กหญิงปิยธิดา   ซ่อนกลิ่น ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

199.  เด็กหญิงพรพรรณ   มุมส า ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

200.  
เด็กชายพีระณัฐ  
                ศักด์ิเกียรติด ารง 

ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

201.  เด็กหญิงสลิลทิพ   แหยมบุญ ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

202.  เด็กหญิงสลิลรัตน์  แหยมบุญ ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  41  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

203.  เด็กหญิงเบญจรัตน์เลียมไธสง ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

204.  เด็กหญิงไอรัก   รักไทย ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1   (สพม.2) 

 

205.  นางสาวกชพร   ทามโคกสูง ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ                
(สพม.2) 

 

206.  นายชีวิน   เทศชื่น ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ            
(สพม.2) 

 

207.  นายณัฐกรณ์   ภาดี ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ                
(สพม.2) 

 

208.  นายผจงพงศ์   ลิ่มศิลา ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ              
(สพม.2) 

 

209.  นายยุทธนา   หลักค าศร ี ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ                 
(สพม.2) 

 

210.  นายศิรัณฐ์   อ่อนพร้อม ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ            
(สพม.2) 

 

211.  นายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ             
(สพม.2) 

 

212.  นางสาวสุภาวดี   สังข์เงิน ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ             
(สพม.2) 

 

213.  นายเกรียงไกร   ประสารพวง ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ             
(สพม.2) 

 

214.  นายเจษฎาภรณ์   เงินสลุง ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ            
(สพม.2) 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  42  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

215.  นางสาวเพียงออ   พูลเจริญ ม.4-ม.6 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ           
(สพม.2) 

 

216.  นายธีรพัฒน์   เจริญทรัพย์ ม.1-ม.3 
การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม  ม.1- ม.3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง  
(สพม.2) 

 

217.  เด็กหญิงวิจิตรา   ปัญจากุล ม.1-ม.3 
การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่                  
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน 
(สพม.2) 

 

218.  นางสาวกรรณิกา   สารโคตร ม.4-ม. 6 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                    
ม.4-ม. 6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

219.  นางสาวจิดาภา   เลิศสวัสด์ิ ม.4-ม. 6 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                    
ม.4-ม. 6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

220.  นางสาวจุฬาลักษณ ์มีสวนนิล ม.4-ม. 6 
 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                    
ม.4-ม. 6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

221.  นางสาวดารา   หนูแสง ม.4-ม. 6 
 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                    
ม.4-ม. 6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

222.  นางสาวรัสเซีย   เสือเฒ่า ม.4-ม. 6 
 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                    
ม.4-ม. 6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

223.  นางสาววราพร   ประจักษ์จิตต์ ม.4-ม. 6 
 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                    
ม.4-ม. 6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

224.  นางสาวสุจิตรา   ภูเด่นผา ม.4-ม. 6 

 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                    
ม.4-ม. 6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

 
เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

225.  นางสาวเจนจิรา   สุยารัมย์ ม.4-ม. 6 

 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                    
ม.4-ม. 6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

 
เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 
 
 
 

226.  เด็กหญิงอัครสร  ภูบุญทอง ม.4-ม.6 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 69 

-  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  43  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

227.  นางสาววรกมล   วงษ์อักษร ม.1-ม.3 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง  

228.  เด็กหญิงภัทราพร   คนซื่อ ม.4-ม.6 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ม.4-ม.6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง  

229.  เด็กชายณัฐวุฒิ   เงินนาค ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ        
(สพม.2) 

 

230.  เด็กหญิงปุญนิสา จันทรทิพย์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ        
(สพม.2) 

 

231.  เด็กหญิงปุณภา   ปัญจวรรณ ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ        
(สพม.2) 

 

232.  เด็กชายวรชน  เติมวิทย์ขจร ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ        
(สพม.2) 

 

233.  เด็กหญิงวรวรรณ  พัดสูงเนิน ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ        
(สพม.2) 

 

234.  นายกฤติมุข   นวกิจกุล ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง        
(สพม.2) 

 

235.  นางสาวณภัทร  พรชัยวิวัฒน์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง        
(สพม.2) 

 

236.  นางสาวพัฒน์นรี   จิตตรีสินธ์ุ ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง        
(สพม.2) 

 

237.  นางสาววริน  เสมอพิทักษ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง        
(สพม.2) 

 

238.  นางสาวโศภิศฏ ์ ย้ิมเฟือง ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.
4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง        
(สพม.2) 

 

239.  เด็กหญิงนัยน์ปพรศิริมาณนท์ ม.1-ม.3 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 

 

240.  เด็กชายภูริศ   สุวรรณโกศัย ม.1-ม.3 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 
 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

241.  นายณัฐพัฒน์   แซ่ต้ัง ม.4-ม.6 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด)  ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 

 

242.  นางสาวกรรวี   ทองแกมแก้ว ม.4-ม.6 
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 

 

243.  นางสาวนันทกาญจน์   สัมริด ม.4-ม.6 
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 

 

244.  เด็กหญิงณัฐรุจา   พระพล ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาญ่ีปุุน                   
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน               
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

245.  
นางสาวพัชราภรณ์   
                      พร้อมบูรณ์ 

ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาญ่ีปุุน                   
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน               
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

246.  นางสาวพัชรีญา   พร้อมบูรณ ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาญ่ีปุุน                   
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน               
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

247.  นายอดิเทพ  เสมาเข่ือนขันธ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาญ่ีปุุน                   
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน               
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

248.  นางสาวเกศินี  ดีหล้า ม.4-ม.6 
การแข่งขันละครสั้นภาษาญ่ีปุุน                   
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน               
ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

249.  นายรพีพงศ์   มานะพงศ์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 

 

250.  นายวิศววิท   เอ้ือไพบูลย์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 

 

 

251.  นางสาวชาลิสา   แซ่ซิ้ม ม.4-ม.6 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์                
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
ครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน        
(สพม.2) 

 

 

252.  นางสาวสายพิณ   ศรีวัชระ ม.4-ม.6 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์                
ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน             
ครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน        
(สพม.2) 

 

 

253.  เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยชนะ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 
นักเรียน ครั้งที่ 69 

254.  เด็กหญิงณัฐวะดี  นิรันดร์พุฒ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 

 

255.  เด็กชายชัยภัทร  บุญพระ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน        
(สพม.2) 

 

256.  เด็กชายปุณยธร   รัตนสุภา ม.1-ม.3 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญเงิน        
(สพม.2) 

 

257.  กิตติญา  มโหสถนันทน์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

258.  พิมพ์มาร์ดา ปิติธรรมตระกูล ม.4-ม.6 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 

1 (สพม.2) 

 

259.  กิตติญา  มโหสถนันทน์ ม.4-ม.6 
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic  
ม.4-ม.6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 

 

260.  นางสาวชญาดา  บวบขม ม.4-ม.6 
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic  
ม.4-ม.6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 

เหรียญทองแดง        
(สพม.2) 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
รับการประเมินระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน   ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีมาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ดีมาก 

 

จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน   

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน และอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานของแต่ละ
ระดับช้ัน มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ                
มีทักษะในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมกับวัย มีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคนมีเหตุมีผลสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ตาม
ความเหมาะสมกับวัย มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และคุณสมบัติของคนไทยในยุค 4.0 และ            
การเป็นพลโลก ในศตวรรษที่ 21  

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    
1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบคณะสี  โดยคณะสีเน้นบทบาทของผู้เรียนสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี                  
ให้ผู้เรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องรุ่นสู่รุ่นในด้านวิชาการและด้านการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาวินัย ผู้บริหาร            
มีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน  ครู บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
พัฒนางานท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการใช้นโยบายลดการใช้พลังงานไฟฟูาด้วยโครงการ 
คาร์บอนต่ าโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสถานศึกษาและครอบครัวผู้เรียน การด าเนินการ           
มีความต่อเนื่องจนเกิดความประหยัดเป็นนิสัย ผู้เรียน ครู บุคลากรใช้ไฟเท่าท่ีจ าเป็น  

3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารท้ังหมดให้เป็น “อุทยานการศึกษา”                 
ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ได้แก่ ไม้สมุนไพร ไม้มงคล ไม้ประจ าท้องถิ่น ไม้โบราณ ไม้หายาก และจัดท า           
ปุาสวนปุาชายเลน โดยจัดให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนมีความร่มรื่น สะอาด  สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4. การบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุมสถานศึกษาให้ผู้เรี ยนเป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมนี้               
เต็มรูปแบบต้ังแต่การก่อต้ังจนจบกิจกรรมและได้พัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนด้านกีฬา                  
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ฟุตซอล มีการจัดแข่งขันภายในและส่งไปแข่งขันรายการท่ีจัดภายนอกอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทองหลายรายการ และหลายคนเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติในปัจจุบัน  

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ   
1. ครูวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง และผู้เรียน    
2. ครูมีความสามารถในการสอนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสอนแบบ Active 

Learning แบบสะเต็มศึกษา แบบ Independent Study แบบ Project Approach ซึ่งเป็นการสอน               
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ  

3. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสามารถผลิตส่ือการสอนอย่างหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด   

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ควรให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจในการ

ประกอบอาชีพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

สถานศึกษาควรเพิ่มการเสริมแรงทางบวกให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้เรียนแกนน าเพื่อ
กระตุ้นให้เห็นความส าคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การยกย่องชมเชย      
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคม 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูผู้สอนควรแสวงหาวิธีการสอนและเทคนิคใหม่ๆ มาจัดการเรียนการสอน และควรใช้ส่ือ

และวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและใช้การเสริมแรงทางบวกในการพัฒนาผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี   
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน   

จากการท่ีสถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแนว
หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้น ผู้เรียนควร
ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้ด้วยโครงงานเพิ่มเติมโดยการขยายการท าโครงงานไปใน               
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความคิด การรู้จักแสวงหาความรู้ได้ท างาน
ตามความสนใจหรือความถนัดของตนเอง มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่ 
โครงงานตามสาระการเรียนรู้ และโครงงานตามความสนใจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้  
เช่น โครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานท่ีเป็นการค้นคว้า ศึกษาทดลอง โครงงานศึกษา
หลักการและแนวคิดใหม่ ๆ โครงงานการสร้างหรือประดิษฐ์คิดค้น เป็นต้น การท าโครงงานอาจบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ หรือบูรณาการระหว่างรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน  
จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานและลดภาระงานในการท าโครงงาน    
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสนใจด้านกีฬาได้จัดต้ังชุมนุมกีฬาฟุตซอลหลายชุมนุม สถานศึกษา   

มีสนามกีฬาอเนกประสงค์ซึ่งใช้เป็นสนามฟุตซอลด้วย นักกีฬาฟุตซอลของสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทองจากการแข่งขันภายนอกหลายรายการอย่างต่อเนื่องและหลายคนประสบความส าเร็จอย่าง สูง 
ได้เป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติรวมท้ังมีผู้เรียนประถมศึกษาปีท่ี  6 สนใจมาคัดตัวเป็นนักกีฬาฟุตซอลของ
สถานศึกษาจ านวนมาก สถานศึกษาจึงควรน ากีฬาท่ีสถานศึกษามีความสามารถพิเศษอย่างเด่นชัด                 
มาจัดสอนโดยก าหนดเป็นวิชาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดรายการแข่งขันภายในอย่างต่อเนื่อง
รวมท้ังเป็นเจ้าภาพจัดรายการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับประถมศึกษาปีท่ี6โดยเชิญสถานศึกษาท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ีเข้าร่วมแข่งขัน  

   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  1. ครู จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ
กระบวนการคิด การต่อยอดจากส่ิงท่ีเรียนรู้ การสืบค้นจากส่ิงท่ีสนใจ หรือการแก้ปัญหาจากส่ิงท่ีพบเห็น   
ในรูปแบบของโครงงาน โดยให้จัดให้ครอบคลุมทุกช้ันเรียน ซึ่งอาจใช้เป็นโครงงานแบบบูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ อาจจัดเป็นชุมนุมท่ีผู้เรียนทุกคนต้องผ่านกิจกรรมนี้   

  2. ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ครูน่าจะน ามาท างานวิจัยในกระบวนการสอนให้เป็นท่ีประจักษ์ ใน
ผลงานท่ีครูจัดท า 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
     ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
      ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามท่ี สมศ. ก าหนด 
      ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องต้ังแต่เนื้อหา จุดเด่น                 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง 
รายชื่อ ต าแหน่ง ลงชื่อ 

 

1.  นางงามละมัย เสริมสกุลวัฒน์ 
 

ประธาน           
 

 

2. นางวัชรี กมลเสรีรัตน์ 
 

กรรมการ  
 

 

3. นางสาวดาริกา  อ่วมส าอางค์ 
 

กรรมการและเลขานุการ   
          

วันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่  2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนด โดยโรงเรียนได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดย             
การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมท้ังโรงเรียนมีการติดตาม 
สนับสนุนการด าเนินงานประจ า ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
หลากหลายและมีการจัดระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และค่าเปูาหมายระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังตาราง 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เทียบค่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
     1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 85.41 +5.41 

     2. มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอ ย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 99.77 +19.77 

     3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 95.45 +15.45 

     4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสาร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 +20.00 

     5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 60 ร้อยละ 52.5 -7.5 
     6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.36 +19.36 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 98.72 +18.72 

     2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 98.67  +18.67 

     3 .  กา ร ยอมรั บที่ จ ะอ ยู่ ร่ วมกั นบนความแตก ต่ า ง           
และหลากหลาย 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 86.29 +6.29 

     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.67 +5.67 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เทียบค่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม = 
     2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 
     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม = 

     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.06 +4.06 

      3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.22 +1.22 

     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.94 +5.94 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.11 +3.11 

     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.06 +1.06 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

 
จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐาน  

ตามค่าเปูาหมายท่ีโรงเรียนก าหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีต้นสังกัดประกาศแต่งต้ังร่วมประเมินคุณภาพ
ภายในด้วย ดังมีรายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 

     1. มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 
85.41 

1. ชุมนุมส่งเสริมการอ่าน 
2. บันทึกการอ่าน 
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์ห้องสมุด 
4. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู้ (IS1) การสื่อสาร
และการน าเสนอ (IS2)  
5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย 
6. กิจกรรมเพชร ร.น.บ. 
7. โครงการรักษ์ภาษาพัฒนาเยาวชน 
8. โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม 
     8.1 กิจกรรม “สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ” 
     8.2 การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาฯ
(CEFR) 
9. ผลการประเมิน“การรู้เรื่องการอ่าน” ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 
10. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
11. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 
12. โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร ์
13. แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมความ สามารถในการ
อ่าน การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

     2. มีความสามารถในการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ  อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 
99.77 

1.โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. แผนการจัดการเรียนการสอนเน้นคิดวิเคราะห์ 
   2.1 STEM Education 
   2.2 วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
   2.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. โครงการส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

4. กิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะทางวิชาการ 
5. กิจกรรมกีฬาส ี
6. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน (ปพ.5) 
7. ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
8. ผลการประเมิน PISA 
9. ค่ายทักษะวิชาการบูรณาการ สะเต็ม  ศึกษากับ
ภาษาอังกฤษ 
10. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ 

     3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 
95.45 

1. โครงงานสง่เสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. โครงการห้องเรียนสีเขียว 
3. โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ เช่น 
       - การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร ์
       - การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
4. โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 
5. ค่ายทักษะวิชาการบูรณาการ สะเต็ม  ศึกษากับ
ภาษาอังกฤษ 
6. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชุมนุม 
    -  วิชาชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

     4. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสาร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
   - ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ของทุกระดับชั้น 
2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบทดสอบออนไลน์ 
STOS5910 
3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบทดสอบออนไลน์
ด้วย Google Form 
4. สรุปผลการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
5. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
6. โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 

     5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
52.5 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. ประมวลการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบรายงานผลจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
4. แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน 8 สาระการ
เรียนรู้ 
5. แบบสรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
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มาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

สาระการเรียนรู้ย้อนหลัง 3 ปี  
6. แบบรายงานการก าหนดค่าเปูาหมายผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
7. แบบสรุปผลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) ย้อนหลัง 3 ปี 
8. แบบรายงานการก าหนดค่าเปูาหมายผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดับโรงเรียน 
9. แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
10. เอกสารกิจกรรม / โครงการ 
     10.1 โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมสง่เสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
- กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-ม.6 
- กิจกรรมมอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ 
     10.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 
- ค่ายบูรณาการ STEM ศึกษา  
- กิจกรรมติวเข้ม O-NET ม.3 และ ม.6 
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     10.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมเรียนเสริมวิชาหลักหลังเลิกเรียน 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
- กิจกรรมสอบ CEFR 
- กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร ์
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- กิจกรรมสง่เสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เช่น ติว สอวน. , 
สอบทีเด็ด 
      10.4 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ 
      10.5 โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

     6 .  มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ ดี ต่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.36 

1.กิจกรรมพ่ีแนะแนวน้อง 
2.กิจกรรมแนะแนวลูกรักเลือกแนวทางการศึกษาต่อ 
3.โครงการติดตามผลการศึกษาต่อและการประกอบอาชพี 
4.กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

5.โครงการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การปฏิบัติจริง  
6.ชุมนุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ม.2 และ ม.4 
7.กิจกรรมการเรียนการสอนการสัมภาษณ์อาชีพของบุคคล
ในครอบครัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
8.กิจกรรมการเรียนการสอนการสัมภาษณ์อาชีพที่นักเรียน
สนใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
9.การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
10.การส่งเสริมการท างานและหารายได้ระหว่างเรียน 
11. โครงการบริการจัดวางตัวบุคคล 

1 . 2  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 

     1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 
98.72 

1. กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน 
2. กิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม  
3. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม/ ห้องเรียนสีขาว 
4. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
5. กิจกรรมมุทิตาจิต 
6. กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 
7. กิจกรรมไหว้คร ู
8. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
9. กิจกรรมวันประดับเข็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
10. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1, ม.2, ม.3 
11. กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 
12. กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
13. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และสถานศึกษา 
14. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ลูกเสืออาสาจราจร, 
งาน Big Cleaning Day  
15. กิจกรรมท าความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบของคณะสี 
16. กิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าสัปดาห์ 

     2. ความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 
98.67  

1. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 
2. โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย 
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย 
4. ชุมนุมนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
5.แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท้องถ่ินของเรา 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

     3. การยอมรับที่ จะอยู่
ร่ วมกันบนความแตกต่าง           
และหลากหลาย 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 
86.29 

1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
สถานศึกษา 
4. งานส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม 
5. กิจกรรมทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู ้
6. กิจกรรม Big Cleaning Day 
7. โครงการห้องเรียนสีขาว 
8. กิจกรรมกีฬาส ี
9. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1, ม.2, ม.3 
10. กิจกรรมวันคริสต์มาส 

     4. สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
85.67 

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียน 
      1.1 บันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียน 
      1.2 แบบสรุปการตรวจสุขภาพ 
      1.3 แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. กิจกรรม student care 
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬายูโด 
5. กิจกรรมสนับสนุนกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 
6. กิจกรรม Aerobic Dance for health 
7. โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
8. กิจกรรมกีฬาส ี
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1. กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ผ่าน

โครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านต่าง ๆ  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน 
และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษท่ี 
21 สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560), หลักสูตรมาตรฐานสากล, หลักสูตรท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้                 
มีทักษะ ในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเปูาหมายท่ีโรงเรียนก าหนด โดย
จัดการทดสอบทักษะในการอ่าน เขียนและการคิดค านวณส าหรับผู้เรียนเมื่อเข้ามาศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ียังอ่าน เขียนภาษาไทยไม่คล่องโดยการจัดช้ันเรียนให้แก่ผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการทางด้าน
การอ่าน การเขียนและการคิดค านวณให้อยู่ในห้องเดียวกัน เพื่อสะดวกในการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน
และทักษะการคิดค านวณจนท าให้ผู้เรียนมีความสามารถอ่านเขียนได้คล่องและจัดโครงการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารส าหรับผู้เรียนในห้องเรียนปกติจนท าให้ผู้เรียนสามารถอ่าน
เขียนได้คล่องสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดค านวณ ในการฝึกการอ่านโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การตีความให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ การคิดค านวณผ่านเกม เพื่อทบทวนและฝึกการคิดของผู้เรียน การวิจัยและสัมมนาทาง
คณิตศาสตร์ นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีทักษะการคิดโดยการใช้การเรียนรู้แบบ 
STEM Education วิชา Independent Study(IS) โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจนท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล สามารถเช่ือมโยง องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างช้ินงานได้อย่างหลากหลาย 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงาน
และน าเสนอผลงานได้ เช่น การผลิตการ์ตูนและเกมแอนิเมชัน การประเมินคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบ           
การทดสอบออนไลน์ เป็นต้น  ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับช้ัน โดย
ผู้เรียนต้องรู้จักตนเองในด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน ความสนใจ บุคลิกภาพของตนเองและเจตคติท่ีดี                
เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนได้รับส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองในทุกด้าน 
รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถ
วางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการ               
วางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝุรู้  ใฝุเรียน มีวิธีการเรียนรู้ สามารถ             
วางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม และพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการ
ท างานหรืองานอาชีพ โรงเรียนราชวินิตบางเขน มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนา
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วงจรคุณภาพ PDCA ผ่านการจัดท าโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้ มีคุณลักษณะ              
ท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด สามารถเป็นแบบอย่างได้ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดและมีค่านิยมท่ีดีตามท่ี
โรงเรียนก าหนด ดังอัตลักษณ์ท่ีว่า “ลูกราชวินิตบางเขน เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า” จัดกิจกรรม             
การพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยลูก ร.น.บ. เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงระเบียบวินัยต่างๆ โครงการ
ห้องเรียนสีขาว  โครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเ ส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติ เหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ                       
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น กิจกรรมโครงงานตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ในการจัดท าโครงงาน เพื่อน าไปใช้
ชีวิตประจ าวัน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความเป็นไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ เช่น วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ให้ผู้เรียนได้รู้ จักความสามัคคีกัน                  
ในหมู่คณะและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือ
และดูแลผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น 
ลูกเสืออาสาจราจร งาน Big Cleaning Day การช่วยกันท าความสะอาดในพื้นท่ีรับผิดชอบของคณะสี             
ให้ผู้เรียนรู้จักความเสียสละเพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการส่งเสริมให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี มีนักจิตวิทยาและเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ( สาขาท่าทราย ) มาดูแลด้าน
สุขภาพอนามัย ส่งผลให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีทักษะชีวิต มีความสุขและเป็น          
คนดี เห็นได้จากผู้เรียนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน มีสัมมาคารวะ แต่งกายเรียบร้อย วาจาสุภาพ               
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสถานศึกษาจัดให้อย่างพร้อมเพรียงและมีความสุข 
 
2. ผลการด าเนินงาน   

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตามมาตรฐานการศึกษาและ
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและ
อ่านคล่องตามมาตรฐาน การอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารคิดค านวณ วิเคราะห์ได้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น    
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีได้เรียนรู้ อีกท้ังยังสามารถ            
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น าความรู้ท่ีได้จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน/ช้ินงานของตนเอง
แล้วน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และ                   
การประกอบอาชีพ  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และค่านิยม 12 
ประการ หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่า
ในตัวเอง มีทัศนคติท่ีดี รวมถึงความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และวัย มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย  รวมถึงมีจิตส านึกในการเสียสละ เพื่อส่วนรวม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ท าให้เกิด               
อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ลูกราชวินิตบางเขน เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า” ท้ังนี้มีผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการอ่าน
และเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
    ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านและเขียน เฉลี่ยร้อยละ 95.30  
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวน ผู้ เรี ยน ท่ีมีผลการประ เมินความสามารถในการ ส่ือสาร                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
     ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 99.94 

 
ความสามารถ
ในการคิด
ค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้ เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ 60.98 
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2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
       ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เฉลี่ยร้อยละ 99.94 

 

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้ เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
       ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา เฉลี่ยร้อยละ 99.60 
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3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
       ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เฉลี่ยร้อยละ 95.45 

 
 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เฉลี่ยร้อยละ 100 
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงกว่าค่าเปูาหมาย มีค่าเฉล่ียร้อยละ 87.5 

 
(2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ (ร้อยละ 50.00 คะแนนเฉล่ียของผู้เรียน  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ) 
การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2562 55.61 35.77 26.71 28.91 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 

ผลการพัฒนา สูงกว่า สูงกว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

 
(3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ) สูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ (ร้อยละ 20.00 คะแนนเฉล่ียของผู้เรียน  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ)  
การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2562 41.48 34.87 31.45 24.80 28.24 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 

ผลการพัฒนา ต่ ากว่า ต่ ากว่า สูงกว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

 
 

เกรดเฉลี่ย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ไทย คณิต วิทย ์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
เป้าหมาย 2.74 1.94 2.44 2.97 3.43 3.03 3.21 2.54 

ปีการศึกษา 2562 2.83 2.18 2.61 3.30 3.59 3.18 3.45 2.47 
ผลการพัฒนา สูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึน ต่ าลง 

ร้อยละของกลุ่มสาระฯ  
ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่าค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละ 87.5 
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6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ มี
ความพร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ี
สูงขึน้ 

      ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 99.36 

 
 
ประเด็นพิจารณา 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 
98.63 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การอยู่อย่าง
พอเพียงตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
       ผู้เรียนมีความสามารถอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 98.78 

 
การมีจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการมีจิตสาธารณะ ช้ันมัธยมศึกษา           
ปีท่ี 1-6  
         ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 98.77 
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2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความ
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 

      ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
      ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 98.67  

 
 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 

         ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน              
บนความแตกต่างและหลากหลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
          ผู้เรียนมีความสามารถในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                
ตามเกณฑ์มาตรฐานขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 86.29 
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4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ประเด็น ผลการประเมิน 

สุขภาวะทาง
ร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ร้อยละของจ านวนผู้ เรี ยน ท่ีมีผลการประเมิน ด้านสุขภาวะทางร่างกาย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
        ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 84.02 

 

สุขภาวะทางจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินด้านสุขภาวะทางจิต ช้ันมัธยมศึกษา             
ปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีสุขภาวะทางจิตตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 87.31 
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3. จุดเด่น  
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความใฝุรู้ ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้คล่องตามมาตรฐาน

แต่ละระดับช้ัน 
2) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีทักษะใน

การด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
3) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
4) ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ท่ี

สถานศึกษาได้ต้ังไว้ 
 
4. จุดควรพัฒนา   
 1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้ด้วยโครงงานเพิ่มเติมโดยการขยายการ
ท าโครงงานไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และตรงกับความสนใจของผู้เรียน 
 2)  ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  68  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 

     2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. ธรรมนูญโรงเรียน 
3. มาตรฐานการศึกษา 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. ปฏิทินการด าเนินงาน 
6. คู่มือการบริหารงาน 4 ฝุาย 
7. แผนบริหารจัดการสารสนเทศ 
8. แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของโรงเรยีน 

     2 . 2  มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษา 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. โครงการและกจิกรรม 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. รายงานการประชุมสมาคมผูป้กครอง และครู  
7. รายงานผลการด าเนินงานของคณะสี 
8. ผลการแข่งขันทางวิชาการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    
    2 งานและ 1 กิจกรรม 
9. การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
10. รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

     2.3 ด า เ นินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ร อ บ ด้ า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเปูาหมาย 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
    1.1 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552  
(ฉบับปรับปรุง 2561) 
     1.2 หลักสูตรท้องถ่ิน 
2. แฟูมงานโครงการนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
(นักเรียนเรียนร่วม) 
3. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสถาบันการศึกษา
ปัญญาภิวัฒน์  สโมสรศรีสมานฟุตบอลคลับ สโมสรโรตารี่ 
มูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS)  
กระทรวงยุติธรรม  การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย  
หน่วยงาน/ห้างร้านเช่น บริษัท MK (โครงการการศึกษาและ
การมีงานท า)  เป็นต้น 
4. เอกสารสรุปการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
5. เอกสารสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และผลการประเมิน
ระดับชาติ 
6. แฟูมสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
7.  แฟูมสรุปงาน/โครงการ/กจิกรรม 
    7.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (กิจกรรม
ติวเข้ม ม.3 ม.6 การซ่อมเสริมและสอบซ่อมกรณีพิเศษ 0 ร 
มส มผ) 
     7.2 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรม
ส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
กิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะทางวิชาการ  กิจกรรม Open 
House  กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 - ม.6) 
      7.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม  (กิจกรรม
ไหว้ครู กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว งานระเบียบวินัยโรงเรียน) 
     7.4 การเข้าค่าย  (กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี         
ม.1-ม.3 ค่ายพุทธบุตร  ค่ายคุณธรรมนักกีฬา) 
     7.5 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่พัฒนาผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีของโรงเรียน (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ
ยวรางกูร  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันมหาธีรราช
เจ้า) กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา  
      7.6 กิจกรรมแนะแนวลูกรัก ม.3 
      7.7 กิจกรรม Big Cleaning Day 
      7.8 กิจกรรมการท าความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่
ละคณะส ี
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มาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

8. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS1/IS2 
9. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) 
10. โครงงานชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง 
11. แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมประจ าปงีบประมาณ 60 และ 61(Plan 5) 
12. แบบสรุปการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม 

     2 . 4  พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา               
    1.1 การพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 
     1.2 แผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
(Id Plan)  
     1.3 การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจร 
(คูปองครู) 
     1.4 แบบรายงานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผูช้่วย 
2. งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
3. งานสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรทางการศึกษา 
4. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

     2.5  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. กิจกรรมซ่อมบ ารุงปรับปรงุอาคารสถานที่ 
2. กิจกรรมพัฒนาและซ่อมบ ารุงห้องโสตฯ 
3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  
   - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียน 
4. งานบ ารุงดูแลลิฟต์   
5. งานบ ารุงดูแลเครื่องปรับอากาศ 
6. การพัฒนา/ปรับปรุง แหล่งเรียนรู้และการบริการทาง
การศึกษา 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริ ห า ร จั ดก าร และ  ก า ร
จัดการเรียนรู้ 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศประจ าปี 2562 
2. กิจกรรม student care 
3. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. งานปรับปรุงระบบเครือข่าย 
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1. กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ด าเนินการบริหารและจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนอง

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการศึกษาสภาพของโรงเรียนจากการประเมิน
คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
รอบท่ี 3 ได้ท าการวิเคราะห์ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ี
ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนด
เปูาหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  รวมท้ังโรงเรียนจัดระบบบริหาร
จัดการเพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัด
โครงสร้างการบริหารการท างานเป็น 4 กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ           
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารท่ัวไป มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบ
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  ใช้รูปแบบคณะสี 5 คณะสี  โดยเป็นการบริหารท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝุาย ได้เข้ามาช่วยคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน จึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเปูาหมาย สร้างความตระหนัก
และความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน  และสรุปผลปฏิบัติงาน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบตามสายงานทุกระบบงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนบริหารจัดการพัฒนางานด้านวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน           
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน การ              
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตาม
ศักยภาพและความสนใจ จัดอบรมครูผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ด้านการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม โดยมีกระบวนการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาครูและบุคลากรนั้น มีแผนการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน โดยก าหนดให้มีการ
อบรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ครูและบุคลากรสายการสอนทุกคนต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN) 
เพื่อเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีผ่านการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ อีกท้ังยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนวิชาความรู้ศึกษาต่อ 
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ในระดับท่ีสูงขึ้น จัดท าผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้น าระบบ Student Care มาใช้ในงานบริหารจัดการผู้เรียน และ
สนับสนุนการเรียนรู้ ท าให้ครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทันสมัย 
เช่น รายงานการมาโรงเรียน การเข้าเรียนของผู้เรียน รายงานพฤติกรรมของผู้ เรียน และน าระบบศูนย์
อาหารมาใช้ในการจัดการภายในโรงอาหาร โดยเปล่ียนจากการจ าหน่ายอาหารด้วยเงินสดเป็นการใช้บัตร
เติมเงิน (Food Court Cash Card) เพื่อความสะดวกในการจ าหน่ายอาหาร และเพื่อจัดระเบียบการใช้ศูนย์
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
จัดท าเป็นรูปเล่ม เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน และมีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต มีการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ท้ังภายใน
ห้องเรียนและบริเวณภายในโรงเรียนให้มีทัศนียภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ                
ความปลอดภัย 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ                     
การเปล่ียนแปลง ซึ่งโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก ากับติดตาม ดูแลขับเคล่ือนให้การด าเนินงานของโรงเรียน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนการพัฒนาการศึกษา บรรลุตามเปูาหมาย ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้การบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  
 
ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน แบ่งโครงสร้างการบริหารการท างาน
เป็น 4 กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่ม
บริหารท่ัวไป มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมด้วยคณะสี การบริหารจัดการจึงเสมือนเป็นโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ คณะสีมีการขับเคล่ือน
กิจกรรม โดยให้ผู้เรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องรุ่นสู่รุ่น และมีเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง มีการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเรียน และมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา               
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ปรึกษา และระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
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ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย การพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง มีการปรับปรุงหลักสูตรแบบย่อยทุกปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดกลุ่มการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องเรียนพิเศษ Intensive 
Science Math Program กับ Intensive English Program และห้องเรียนท่ัวไป ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร Intensive Science Math 
Program กับ Intensive  Math English Program กลุ่มมนุษยศาสตร์และกลุ่มศิลปศาสตร์ จัดรายวิชา
เพิ่มเติมตรงตามความต้องการ ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน และเปิดวิชาเลือกเสรี มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  จัดคาบ             
สอนเสริม ติว O-NET ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จัดแข่งขัน
ทางวิชาการภายในโรงเรียนและส่งไปแข่งขันภายนอก  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตซอลมุ่งสู่
ระดับชาติ ได้แชมป์ 7 สี กรมพลศึกษา และเป็นตัวแทนทีมชาติ  กิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่อาเซียน กิจกรรม
ทัศนศึกษา กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมค่ายทักษะSTEM บูรณาการ
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยมีผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยการ
ด าเนินงานตามวงจร PDCA   
 
ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของครูและโรงเรียน ด้วยโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อปริญญาโท ท าผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือน/ขอมีวิทยฐานะ จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) สัปดาห์ละ 2 คาบ และมี PLC ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เรียนเรียนร่วม จัดอบรม
สัมมนาภายในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าตามแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม,  การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
เล่ือนวิทยฐานะ (ว21)และส่งครูเข้าร่วมอบรมภายนอกโรงเรียน ตามวิชาท่ีสอน ภาระงาน และความต้องการ 
มีการศึกษาดูงานสถานศึกษาท้ังภายในประเทศและศึกษาดูงานภายนอกประเทศ  โดยในปีการศึกษา 2562 
ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนสายปัญญารังสิตและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต การดูแลครูบรรจุใหม่ มีการ
ปฐมนิเทศครู และจัดครูพี่เล้ียงสอนงาน และนิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้ครู และ
บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะชีวิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ 
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ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้   มีกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน มีห้องศูนย์เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุดกลาง ตะกร้าหนังสือ มีอุทยานการศึกษา            
ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ ประเภทไม้สมุนไพร ไม้มงคล ไม้ประจ าท้องถิ่น ไม้โบราณ ไม้หายาก เช่น               
ต้นมะพลับ มะเกลือ มะหวด มะค่าแต้ ชะมวง เส้ียวมันปู กร่าง นางกวัก พะยูง กระทิง แสมสาร เสม็ดด า 
ชมพูพันธุ์ทิพย์ สตาร์แอปเปิ้ล เป็นต้น และจัดท าปุาสวนปุาชายเลน มีต้นโกงกาง ล าพู ล าแพน ฝาดแดง 
และประสักเงิน เป็นต้น  ซึ่งจัดให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนมีความร่มรื่น สะอาด  สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้  
ด้วยการติดปูายนิเทศ QR Code ให้สืบค้นข้อมูล นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ร่วมกันอนุรักษ์
พลังงานไฟฟูา กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  จัดประกวดห้องเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนละ   
3 ครั้ง ในชุมชนชินเขต พื้นท่ีในโรงเรียนและในห้องเรียน ปรับปรุงโรงอาหารบางส่วนเป็นโต๊ะบาร์และ                 
เก้าอี้บาร์บริการอินเทอร์เน็ต ปรับปรุงซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ ท าใหส้ามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมและปลอดภัย 
 
ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดยได้น าระบบ Student Care มาใช้ในงานบริหาร
จัดการผู้เรียน และสนับสนุนการเรียนรู้ ท าให้ครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวผู้เรียนอย่าง
รวดเร็ว ทันสมัย เช่น รายงานการมาโรงเรียน การเข้าเรียนของผู้เรียน รายงานพฤติกรรมของผู้เรียนมีระบบใน
การดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีดีขึ้น ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถติดต่อกันระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครองได้
อย่ า งสะดวกขึ้ น  นอกจากนี้ ยั ง มี ระบบระบบData Management Center (DMC)และEducation 
Management Information System (EMIS) ในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ทางการเรียนการสอน ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสอนได้แก่ VDO,  You tube, DLIT, Google Classroom,  
Power Point, Clip, Google Site ทุกห้องเรียนมีโทรทัศน์หรือโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงาน ตรวจสอบ แยกประเภท ประมวลผล ท าสถิติ
เปรียบเทียบ น าเสนอ ในรูปแบบPaper และLink QR Code ลงWebsite ของโรงเรียนท าให้สะดวกในการ 
น าผลการประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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3. จุดเด่น 
 1) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และรูปแบบคณะสี  โดยคณะสีเน้นบทบาทของผู้เรียนสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ให้ผู้เรียนรุ่นพี่
ดูแลรุ่นน้องรุ่นสู่รุ่น 
 2) โรงเรียนมีการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาวินัย ส่งผลให้จ านวนผู้เรียนท่ีติด 0 ร. มส. ลดลง   
อย่างมาก  
 3) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท                 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
 4) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารท้ังหมดให้ เป็น “อุทยานการศึกษา”                    
ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่หลากหลายประเภท ได้แก่ ไม้สมุนไพร ไม้มงคล ไม้ประจ าท้องถิ่น ไม้โบราณ            
ไม้หายาก  โดยจัดให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนมีความร่มรื่น สะอาด  สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการติด
ปูายนิเทศ QR Code แสดงช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ วงศ์ ถิ่นที่พบมาก ลักษณะ การใช้ประโยชน์ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรเพิ่มการเสริมแรงทางบวกให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้เรียนแกนน าเพื่อกระตุ้นให้
เห็นความส าคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การยกย่องชมเชย เพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 

     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบั ติ
จ ริ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
84.06 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวน การคิดและปฏิบัติจริง 
2. โครงการพัฒนางานบริการวิชาการ เช่น กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี , กิจกรรมติวเข้ม O-NET ม.3 และ ม.6 กิจกรรม
ทัศนศึกษา ม.1-ม.6 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เช่น กิจกรรมไหว้คร,ู 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว, กิจกรรม Big Cleaning Day 
5. โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
6. โครงการงานอนามัยโรงเรียน เช่น กิจกรรมอบรมการ
ช่วยชีวิตผู้ปุวยฉุกเฉิน  
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมฝึก
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , กิจกรรมสง่เสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ  
8. โครงการกจิกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการบูรณาการสะเต็มศึกษา , ศึกษาแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ 
9. โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ , กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร,์
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
11. กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม
ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ , กิจกรรมทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

12. กิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีโรงเรียน เช่น วัน
เข้าพรรษา, วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร, 
วันมหาธีรราชเจ้า  
13. กีฬาสี 
14. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
15. กจิกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย เช่นกิจกรรมวันสุนทรภู ่
16. กิจกรรมเพชร รนบ. เช่น การแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย 
17. โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
18. กิจกรรมวันแม่ 
19. โครงการสง่เสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ,
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
(STEM) 
20. โครงการห้องเรียนสีเขียว 
21. โครงการสง่เสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมวันตรุษจีน 
22. กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา เช่น กิจกรรม
ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ , กิจกรรมวันมาฆบูชา 
23. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น การ
แข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการครอบครัวพอเพียง  
24. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น กิจกรรมประกวดพาน
ไหว้ครู , ประกวดกระทง 
25. กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เช่น การแข่งขัน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
26. กิจกรรมประกวดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
27. โครงการสนับสนุนกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 
28. โครงการสง่เสริมทักษะกีฬายูโด 
29. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์ห้องสมุด  
ชุมนุมส่งเสริมการอ่าน  
30. โครงการสง่เสริมโอกาสทางการศึกษาและบริการ เชน่ 
กิจกรรมแนะแนวสัญจร , กิจกรรมพ่ีแนะแนวน้อง , กิจกรรม
ติดตามการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน ชั้น ม.3 
และ ม.6 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  78  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

มาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

31. โครงการสุขภาวะทางกายและจิตสังคม เช่น กิจกรรมวัย
ทีนวัยใส 
32. การจัดการเรียนรายวิชาชุมนุมโครงการบรูณาการตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
33. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง IS 
34. ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอน 
35. แบบสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสง่เสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
36. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
37. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
38. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
39. รายงานการประเมินตนเองของครู 

      3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
81.22 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
2. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ทะเบียนการใช้สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอน 
4. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น สถิติการใช้บริการห้องสมดุ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
5. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
6. รายงานการประเมินตนเองของคร ู

     3.3  มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
85.94 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
   - ประมวลการสอน (course syllabus) 
   - ข้อตกลงในชั้นเรียน 
2. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู ้
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
4. รายงานการประเมินตนเองของคร ู

     3 . 4   ตร วจส อบ แล ะ
ประ เมินผู้ เ รี ยนอย่าง เป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
83.11 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ประมวลการสอน (course syllabus) 
3. แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
6. รายงานการประเมินตนเองของคร ู
7. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5) 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

     3.5  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
81.06 

1. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2. รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. รายงานนิเทศการสอน 
4. รายงานการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียนราชวินิต
บางเขนรายงานการประชุม ระหว่างผู้ปกครองและครู 
(Classroom Meeting)   

 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดท าหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลาย ครูออกแบบหน่วยการจัดการ
เรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมตามความสนใจผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ได้ลงมือท า ได้ฝึกทักษะ ได้แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็นได้เรียนรู้โดย
เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ อีกท้ังมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ครูบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยวิเคราะห์ผู้เรียน สร้างบรรยากาศ
ในช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ประมวลการสอน(course syllabus) และ
มีการเช็คเวลาเรียนในคาบเรียน อีกท้ังครูมีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ 
เพื่อให้เกิดช้ันเรียนท่ีดี โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน วางแผน ก าหนดปฏิทิน จัดการประชุมครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ มีการอภิปรายและสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ โดยการนิเทศการสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ค้นหาปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรมแล้วน าสู่
การปฏิบัติและการสะท้อนผล สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
มีข้ันตอนการตรวจสอบ เลือกใช้เครื่องมือ /วิธีการวัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม และผู้เรียนสามารถ
มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูทุกคนจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
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เป็นส าคัญให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปพัฒนาตนเองต่อไป มีการก ากับติดตาม ประเมินผล สรุปผล 
น ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูได้จัดการเรียน                 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยเริ่มจากการที่โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
มอบหมายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากนั้นโรงเรียนน าหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ จากนั้นโรงเรียนจัดการด าเนินการตาม โครงการ/
กิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พร้อมท้ังมีการก ากับติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาต่อไป  ท้ังนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีความรู้ ความเข้าใจในเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนตามตามมาตรฐาน          
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อน ามาจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
โปรแกรมท่ีสนใจได้ ท าให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน
ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ  โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น Active Learning 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ Independent Study สะเต็มศึกษา Project 
Approach เป็นต้น   สามารถให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานของตนเองได้ โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังได้จัดการเรียนรู้เสริมเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ท้ังนอกและใน
โรงเรียน โดยมีโครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุน เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 – ม.6, กิจกรรมเพชร ร.น.บ., 
งานห้องเรียนสีเขียว, กิจกรรมประกวดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน, งานการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่
การปฏิบัติจริง, งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย, ค่ายทักษะวิชาการบูรณาการสะเต็มศึกษากับภาษาอังกฤษ, 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียน
ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
และน าผลมาปรับปรุง 
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ประเด็นพิจารณาท่ี  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

โดยมีการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและบริบท               
ของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน หลังจากนั้นวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ และน าส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ              
มีการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือ         
ท่ีหลากหลาย ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผล เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โรงเรียน          
จัดแหล่งเรียนรู้ และส่ือเทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยี ซึ่งมี
โครงการท่ีสนับสนุนครูผู้สอน เช่น งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา, จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน, การ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นต้น 
 
ประเด็นพิจารณา  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล รวมถึงเข้าใจในระดับความสามารถและสถานการณ์ชีวิตของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จากนั้นน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ในช้ันเรียน ให้ผู้เรียนรักษาส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมท้ังวิธีการสร้าง
ระเบียบวินัยในห้องเรียน เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นท าให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้   อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้เรียนกับครู และการท างานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้เรียนมีความอบอุ่น ความสบายใจ ความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
มีความรักความศรัทธาต่อครู มีความกล้า มีความอิสระ ในการแสดงออก อย่างมีระเบียบวินัยในช้ันเรียน 
โดยปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล มีบรรยากาศของการเรียนรู้สร้างสรรค์เร้าความสนใจ ให้กิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสุข  พร้อม ท้ังก่อให้ เกิดแรงจูง ใจให้ ผู้ เรี ยนไ ด้มาโรง เรียน                 
อย่างมีความสุข 
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ประเด็นพิจารณา  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน โดยวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อมท้ังจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบและมีการ
วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและตัดสินผลการเรียนรู้โดย
พิจารณาคะแนนพัฒนาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน ท้ังผลการเรียน การท างาน และผลงานต่าง ๆ จากครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง 

 
ประเด็นพิจารณา  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูไม่โดดเด่ียวและมีเครือข่ายในการท างานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการ
ร่วมกันอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ถือเป็นการรวมตัว ร่วมมือร่วมใจ และร่วมเรียนรู้ร่วมกัน
ของครู บนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เปูาหมาย และภารกิจร่วมกัน โดย
ท างานร่วมกันแบบทีม มีจัดการประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู้ มีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยการนิเทศการสอน แลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC) สัปดาห์ละ 2 คาบ มีท้ังแบบภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภายนอกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยมีการค้นหาปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรมและน าสู่การปฏิบัติและการ
สะท้อนผล สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ท าร่วมกันและผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  

จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในประเด็นต่างๆ ดังแสดงในตาราง 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

84.06 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจในเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนตามตามมาตรฐาน          
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

85.78  

1.2 วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน
ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

86.44 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนด้าน
ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และสามารถให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน
ของตนเองได้ โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงของการจัดการเรียนรู ้

83.56 

1.4 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร ่ 80.44 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 81.22 ยอดเยี่ยม 

2.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน  

81.33  

2.2 วางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ และน าส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

81.11 

2.3 น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

82.00 

2.4 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

80.44 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85.94 ยอดเยี่ยม 

3.1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงเข้าใจในระดับความสามารถและ
สถานการณ์ชีวิตของผู้เรียนและจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

85.33  

3.2 น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรม           
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน            

83.11 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

3.3 มีการสร้างและการรักษาส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมท้ังวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน เพื่อรักษาสภาพ
บรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น 
ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 

86.89 

3.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการการมีปฏสัิมพันธ์เชิงบวก 
ระหว่างผู้เรียนกับครู และการท างานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดงให้เห็น
ถึงการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

88.44 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

83.11 ยอดเยี่ยม 

4.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 89.78  
4.2 มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม

หลักการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้พร้อมท้ังจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ 

80.22 

4.3 วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลายและตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ 

82.44 

4.4 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

80.00 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

81.06 ยอดเยี่ยม 

5.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 

84.00  

5.2 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  80.00 
5.3 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้  
80.22 

5.4 ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80.00 

สรุปภาพรวม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 83.08 ยอดเยี่ยม 
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3.จุดเด่น 

1)  ครูมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง และผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

2)  ครูมีความสามารถในการสอนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสอนแบบ Active 
Learning แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

3)  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างหลายหลาย สามารถผลิตส่ือการสอนท่ีน่าสนใจ         
ต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ 
 

4. จุดควรพัฒนา 

1)  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด การต่อยอด จากส่ิง
ท่ีเรียนรู้ การสืบค้นจากส่ิงท่ีสนใจ หรือการแก้ปัญหาจากส่ิงท่ีพบเห็น ในรูปแบบของโครงงาน โดยจัดให้
ครอบคลุมทุกช้ันเรียน ซึ่งอาจใช้เป็นโครงงานแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2)  ครูควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและนวัตกรรม รวมท้ังการน าไปปฏิบัติจริงสู่ชุมชนให้มากขึ้น 
3)  ครูควรใช้ส่ือและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและใช้การเสริมแรงทางบวกในการพัฒนา

ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  86  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตบางเขน อยู่ในระดับ 5 คือ ยอดเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเปูาหมายไว้ ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ             
ยอดเย่ียม ท้ังนี้ เพราะ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการจัดการศึกษา อยู่ใน

ระดับยอดเย่ียม  
ท้ังนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไป 

ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเย่ียม ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และ
เผยแพร่  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเปูาหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง และมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ มีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียน
ใหญ่ โดยใช้รูปแบบคณะสี 5 คณะสี เป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุก
ฝุาย ได้เข้ามาช่วยคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน เพื่อให้การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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การด าเนินงานตามวงจร PDCA ได้มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมี
ส่วนร่วมท าให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงตลอดเวลา ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็น
ฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง 
แกไ้ขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ด้านของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของโรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ครูสามารถใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตบางเขนถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีโรงเรียน
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  
จากผลการด าเนินงานของโรงเรียน สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 สรุปผลด้านคุณภาพของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ เป็น ผู้มี              

ความใฝุรู้ ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้คล่อง
ตามมาตรฐานแต่ละระดับช้ัน 

2) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี            
ในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
มีทักษะในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

3) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ
กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 

4) ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่าง
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ มี คุ ณ ลั ก ษ ณะ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์                  
ตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาได้ต้ังไว้ 

          1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะ            
การคิดด้วยการเรียนรู้ด้วยโครงงานเพิ่มเติมโดยการ
ขยายการท าโครงงานไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และตรงกับความสนใจของผู้เรียน 
 2)  ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝัง ส่งเสริม
คุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
และส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เด่นชัดมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 สรุปผลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการ

จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบคณะสี  โดยคณะสี
เน้นบทบาทของผู้เรียนสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 
ให้ผู้เรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องรุ่นสู่รุ่น 
 2) โรงเรียนมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
พัฒนาวินัย ส่งผลให้จ านวนผู้เรียนท่ีติด 0 ร. มส. 
ลดลงอย่างมาก  

             โรงเรียนควรเพิ่มการเสริมแรงทางบวก
ให้ แก่ ผู้บ ริ หาร  ครู  เ จ้ าหน้ า ท่ี  ผู้ เ รี ยนแกนน า                 
เพื่อกระ ตุ้นให้ เห็นความส าคัญและปฏิบั ติอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การยกย่อง
ชมเชย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่าง           
ท่ีดีให้กับสังคม 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 3) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่น 
ทุ่ ม เท ในกา รปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี แล ะพัฒน าง าน                    
ท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  
 4) โรงเรียนมีการ จัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกอ าคาร ท้ั ง ห มด ให้ เ ป็ น  “ อุ ทย าน
การศึกษา” ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่หลากหลาย
ประเภท ได้แก่ ไม้สมุนไพร ไม้มงคล ไม้ประจ า
ท้องถิ่น ไม้โบราณ  ไม้หายาก  โดยจัดให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนมีความร่มรื่น สะอาด  สวยงามและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการติดปูายนิเทศ QR Code 
แสดงช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ วงศ์ ถิ่นท่ีพบมาก 
ลักษณะ การใช้ประโยชน์ 
 
 สรุปผลด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  ครูมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง และผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ            
ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

2)  ครูมีความสามารถในการสอนใช้เทคนิค
การสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสอนแบบ Active 
Learning แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการสอนท่ีส่งเสริม
ให้ ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิด คิดวิ เคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 

3)  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อย่างหลายหลาย สามารถผลิตส่ือการสอนท่ีน่าสนใจ
ต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ 

1)   ครู ควร จัดกิ จกรรมการ เรี ยน            
การสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด 
การต่อยอด จากส่ิงท่ีเรียนรู้ การสืบค้นจากส่ิงท่ี
สนใจ หรือการแก้ปัญหาจากส่ิง ท่ีพบเห็น                
ในรูปแบบของโครงงาน โดยจัดให้ครอบคลุม 
ทุก ช้ัน เรียน ซึ่ งอาจใช้ เป็นโครงงานแบบ             
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2)  ครูควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและ
นวัตกรรม รวมท้ังการน าไปปฏิบัติจริงสู่ชุมชน
ให้มากขึ้น 
          3)  ครูควรใช้ ส่ือและวิธีการสอนท่ี
เหมาะสมกับ ผู้ เรี ยนและใช้การเสริมแ รง
ทางบวกในการพัฒนาผู้เรียน 
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 1. การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจใน
การประกอบอาชีพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. สถานศึกษาเพิ่มการเสริมแรงทางบวกให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้เรียนแกนน าเพื่อกระตุ้นให้
เห็นความส าคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การยกย่องชมเชย เพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคม 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนแสวงหาวิธีการสอนและเทคนิคใหม่ๆ มาจัดการเรียนการสอน 
การใช้ส่ือและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
 

 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  91  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 80  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ร้อยละ 80 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 80 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 60 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ระดับยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเย่ียม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ร้อยละ 80 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 

    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
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