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บทที ่1 

ขอ้มูลพืน้ฐานของสถานศกึษา 

1. ข้อมลูทัว่ไปของสถานศกึษา 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนราชวินิตบางเขน  

อักษรย่อ ร.น.บ. 

ที่ตั้ง   22/18 ซอยชินเขต  ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

เบอร์โทรศัพท์   02 – 580 – 1555 

โทรสาร   02 – 580 - 9482 

สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2    

เว็บไซต์โรงเรียน    www.rvb.ac.th  

เปิดสอนระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตราสัญลักษณ์  พระมหาพิชัยมงกุฎ 

คติพจน์          มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 

สีประจ าโรงเรียน น้ าเงินกรมท่า – ขาว 

ปรชัญา  ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ฝึกตนดีแล้ว  

 เป็นผู้ประเสริฐสุด 

เอกลกัษณ ์ โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จ 

 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

อัตลักษณ์           ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า 

 

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ เลขที่  22/18 หมู่บ้านชินเขต ซอย1/22                     
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของคุณย่าผัน                 
ค้าจงจิตร สภาพเดิมเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้้า ต้นกกและหญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพ้ืนที่  คุณย่าผัน ค้าจงจิตร ได้มอบ
ที่ดินแปลงนี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม  แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์ เจ้าอาวาส              
วัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ้านวยการโรงเรียนสุวรรณ                 
สุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียนสุวรรณ สุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินของวัดทอง                  
สุทธารามได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมายและนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจ้านวนมากใน         



          แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนราชวนิติบางเขน  ปกีารศกึษา 2564 – 2566  | 2  

แขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอ้าเภอเมืองนนทบุรี ยังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านต้องเดินทางไปเรียนต่อ              
ยังโรงเรียนที่อยู่ไกลๆด้วยเจตนารมณ์และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์ในการที่จะให้การสนับสนุน
การศึกษาของชาติและให้เยาวชนไทยทุกฐานะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มากข้ึน 

วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ท้าหนังสืออนุญาต
ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญศึกษา     
โดยดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณ 
สุทธารามวิทยา ได้เข้ามาส้ารวจพื้นที่ท่ีจะก่อสร้างโรงเรียน 

วันที่ 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบรับการใช้ที่ดินแปลงนี้ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา          
ปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  จ้านวน 1 โรง                    
ชื่อ “โรงเรียนบางเขนวิทยา” โดยเช่าพ้ืนที่นี้กับกรมการศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และสิ้นสุดตามสัญญาเช่า               
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2531 

วันที่ 16 เมษายน 2530 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดทองสุทธารามวิทยาซึ่งเป็น
โรงเรียนพ่ี เป็นผู้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในโรงเรียนบางเขนวิทยา จ้านวน 4 ห้องเรียน              
มีนักเรียนจ้านวน 200 คน โดยมี นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ้านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาเป็นผู้ดูแล
การจัดตั้งโรงเรียนบางเขนวิทยาและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเป็นการชั่วคราว ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษา
ได้อนุมัติให้โรงเรียนบางเขนวิทยารับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จ้านวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจ้านวน 
300 คน โดยใช้อาคารเรียนที่โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  
 วันที่1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้รับ
ค้าสั่งให้รักษาการในต้าแหน่ง “ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา” 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผูอ้้านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 
รักษาการในต้าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับมอบอ้านาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาลงนามใน
หนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียนเมื่อด้าเนินการในเรื่องที่ดินเรียนร้อยแล้วโรงเรียนบางเขน
วิทยาได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการ “รวมน้้าใจสู่ บ.ว.” เพ่ือระดมทุนท้าห้องเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบางเขน
วิทยา โดยปรับปรุงพื้นที่ซ่อมแซมโรงเรียนที่บริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยาคณะกรรมการวัดทองสุทธารามและผู้มีอุปการคุณในหมู่บ้านชินเขต 

วันที่ 16 สิงหาคม 2531 คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่
บริเวณท่ี จะท้าอาคารชั่วคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ 
  วันที ่12 กันยายน 2531 เทพ้ืนที่ห้องอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียนร้อย ในวันที่ 28 กันยายน 2531               
ส้านักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบางเขนวิทยาและวันที่11 ตุลาคม 
2531ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสู่โรงเรียนบางเขนวิทยาและเปิดท้าการเรียน
การสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนราชวินิตบางเขน เพื่อเป็นไปตาม
พระราชด้าริ ในการจัดตั้งโรงเรียน 
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วันที่ 2 กรกฎาคม  2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อ 
โรงเรียนบางเขนวิทยาเป็น โรงเรียนราชวินิตบางเขนและได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 วันที่  25  พฤศจิกายน  2540  ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีการศึกษา 2540 ในวันที่ 30 มกราคม 2541 

ปีการศึกษา 2546  ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักสี่ ให้เป็น
โรงเรียนในโครงการ 1 อ้าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีชุมชนให้การยอมรับ 

ปีการศึกษา 2547  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนน้า ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ปีการศึกษา 2547  ได้รับการคัดเลือกจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)                  
ให้เป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวในกรุงเทพมหานครในการเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการให้ความรู้เรื่อง “ การเพ่ิม
ผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ” 

ปีการศึกษา 2548  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน้าในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”       
เพ่ือส่งเสริมเพศศึกษาส้าหรับเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนโลก โดยกระทรวงสาธารณสุข 

ปีการศึกษา 2548  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน้าของส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

14 กุมภาพันธ์ 2549 ผ่านการรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อ้าเภอ                      
1 โรงเรียนในฝัน 

30  มิถุนายน 2549  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด้าเนิน                
ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  และทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2550  ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสอง) เพ่ือรับรองคุณภาพสถานศึกษา 
โดยส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  สมศ. 

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

14 ธันวาคม 2552   ได้รับโล่ เกียรติยศเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ                          
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

25 กุมภาพันธ์ 2553  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนและ                 
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ้าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 

4 กุมภาพันธ์ 2554  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ใสสะอาด พอเพียง เพ่ือพ่อ สู่สถานศึกษาและ
ชุมชน กิจกรรมเพ่ือสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา (2) จากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
 5 กุมภาพันธ์ 2554  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพวาด “พอเพียงเพ่ือไทยใส
สะอาด” ด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
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6 สิงหาคม 2554  ได้รับโล่เกียรติคุณส่งเสริม และสนับสนุนโครงการรินน้้าใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ.2554 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เพ่ือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา 
และสตูล จากกระทรวงศึกษาธิการ 

25 ธันวาคม 2555  ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสาม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา                
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โดยส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

16 สิงหาคม2556  ได้รับคัดเลือกเป็นชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ประจ้าปีการศึกษา 2556                 
จากส้านักนายกรัฐมนตรี ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

27 พฤษภาคม 2556  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัด  
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจ้าปี 2556 ผลการติดตาม
ตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 

15 ธันวาคม 2556  ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรม ระดับมัธยมศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา 2556 จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระศรีมหาธาตุ 

11 มกราคม 2557  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันตอบปัญหา                 
“สาระความรู้ทั่วไป” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2557 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

24 กันยายน 2557  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัดตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจ้าปี 2557 ผลการติดตาม
ตรวจสอบมีคุณภาพ   ดีเยี่ยม 

26 กันยายน 2557  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทย และดนตรี
พ้ืนบ้าน ประจ้าปี 2557  จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 11 พฤศจิกายน 2557 ได้รับโล่เกียรติยศสนับสนุนการอบรมโครงการ ปฏิบัติธรรมน้าปัญญาต้านภัย
ยาเสพติด ประจ้าปีงบประมาณ 2558 จากกรมกิจการพลเรือนกองบัญชาการกองทัพไทย 
 13 กรกฎาคม  2558  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัด
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจ้าปี 2558 ผลการติดตาม
ตรวจสอบมีคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 9  ตุลาคม  2558  รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (ป.ป.ส) ปีการศึกษา 2557 
 25 มกราคม 2560 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจ้าปี 
2559 
 27 เมษายน 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว      
ปลอดยา    เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 
 9 กุมภาพันธ์ 2562 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจ้าปี 
2561 
 ปีการศึกษา  2562  รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
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ท าเนียบผู้บริหาร 

รูปภาพ รายนาม ปีท่ีปฏิบัติงาน 

 

นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง 
พ.ศ. 2530 (ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเป็น

การชั่วคราว) 

 

นายวินัย นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2531 - 2540 

 

นางยุพา จิตตเกษม พ.ศ. 2540 - 2542 

 

นางวิมวดี ธรรมาธิคม พ.ศ. 2543 - 2544 

 

นางสาลินี มีเจริญ พ.ศ. 2545 - 2550 

 

นายเฉลียว พงศาปาน พ.ศ. 2550 - 2556 

 

นายเรืองยศ อุตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2559 

 

นายสันต์ธวัช ศรีค าแท้ พ.ศ. 2559 - 2561 

 

นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ พ.ศ. 2561 - 2562 

 

นายชาย จันทร์งาม พ.ศ. 2562 - 2563 
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ข้อมูลอาคารสถานที่   
 จ านวนอาคารเรียน   4  อาคารเรียน   

 1)  อาคารภัทรราชา (อาคาร 1)  
  ชั้น 1 ห้องบริหารทั่วไป , ห้องบริหารงานบุคคล , ลานประชุม , ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , 
ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา , ห้องคณะกรรมการนักเรียน , ห้องกิจกรรมลูกเสือ , ห้องเรียน             
สีเขียว , ห้องพักครูอุตสาหกรรม , ห้องเรียนอุตสาหกรรม 1-2 
  ชั้น 2  ห้องเรียนแนะแนว 1-2 , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1-3 , ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-3 , 
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ , ห้องนวัตกรรมราชัน 85 พรรษา 
  ชั้น 3  ห้องเตรียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1-3 , ห้องชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค , ห้องพักครู   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1-2 , ห้องเรียนเคมี , ห้องเรียนชีววิทยา , ห้องพักครู
ชาวต่างชาติ , ห้องเรียนฟิสิกส์ , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4-5 , ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ,              
ห้องวัสดุภัณฑ์เคมี 
  ชั้น 4 ห้องพระพุทธศาสนา , ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ต้น , 
ห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ต้น , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา             
และวัฒนธรรม 
 2)  อาคารวชิราบดินทร์ (อาคาร 2) 
  ชั้น 1  ห้องบริหารวิชาการ , ห้องแผนงานและสารสนเทศ , ห้องบริหารงบประมาณ ,             
ห้องส้านักงานผู้ อ้านวยการ ,  ห้องประชุมเกสรแก้ว ,  ห้องส้านักงานสมาคมผู้ปกครองและครู  ,                               
ห้องจักจักรีนฤบดินทร์ 
  ชั้น 2  ห้องสมุด , ห้อง E-class room, ห้อง E-learning , ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ 
  ชั้น 3  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ห้องเรียน 232-238 
  ชั้น 4  ห้องเรียน 241-248 
  ชั้น 5  ห้องเรียน 251-257 , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ชั้น 6  ห้องเรียน 262-268 , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา (อาคาร 3) 
  ชั้นใต้ดิน  โรงจอดรถ  
  ชั้น 1  ศูนยอ์าหาร , ห้องอาหารครู , ห้องเติมเงิน 
  ชั้น 2  ห้องโสตทัศนศึกษา , ห้องเรียนนาฏศิลป์ , ห้องพักครูศิลปะ ,ห้องประชุมสุวรรณสุทธารมย์ 
  ชั้น 3  ห้องดนตรีไทย , ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย , 
ห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย   
  ชั้น 4  หอประชุมจักรินทร์สิรินธร 
 4)  อาคารศูนย์อาหาร B.K.CAFETERIA (อาคาร 4) 
  ชั้น 1  ศูนยอ์าหาร , ร้าน BK SHOP , ร้าน BK CAFÉ 
  ชั้น 2 ห้องตัดเย็บ,ห้องประดิษฐ์ , ห้องวงโยธวาทิต, ห้องพักครูคหกรรม , ห้องศิลปะ , ห้องอาหาร 
  ชั้น 3 โรงยิม 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 100,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค งามวงศ์วาน  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อาชีพหลักของชุมชน มีหลากหลาย ได้แก่ 
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือ พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 50,000 – 1,500,000 บาท  จ้านวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 – 7  คน  

แผนที่สถานศึกษา
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ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

มูลนิธิพระครูสุวรรณสุทธาราม 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน (บางเขนวิทยา) 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

1. หัวหน้ากลุ่ม งานจัดการเรียน
การสอน  

1) งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
2) งานหลักสูตรพิเศษ 
Talented Class Program  
3) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
4) งานนิเทศการเรียนการสอน  
5) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี  
6) งานวิจัยในช้ันเรียน  
7) งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  
8) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 2. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  

1) งานรับนักเรียน 
2) งานทะเบียนนักเรียน  
3) งานวัดและประเมินผล  
4) งานส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้/ห้องสมุด  
5) งานแนะแนวและ          
การให้ค้าปรึกษา  
6) งานบริการทางวิชาการ  
7) งานส้านักงานวิชาการ  

1. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย                 
และแผน  

1) งานก้าหนดนโยบาย  
2) งานแผนงาน  
3) งานสารสนเทศ  
4) งานควบคุมภายใน 
5) งานตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ  

2. หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน              
และสินทรัพย์  

1) งานการเงิน  
2) งานบัญชี  
3) งานพัสดุ  
4) งานระดมทรัพยากรและ
กองทุน 
  

1. หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร  
1) งานการวางแผนอัตรากาลัง  
2) งานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง  
3) งานวินัยและจรรยาบรรณ  
4) งานทะเบียนประวัติ  
5) งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
6) งานรักษาความปลอดภัย 

2. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนา  

1) งานวิทยฐานะ  
2) งานส่งเสริม ยกย่องและ           
เชิดชูเกียรติ  
3) งานพัฒนาบุคลากร  
4) งานสวัสดิการครูและบุคลากร  

1. หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   1) งานกิจการนักเรียน  
       1.1 งานส่งเสริมความ
ประพฤติและระเบียบวินัย 
       1.2 งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม (โรงเรียนคุณธรรม) 
       1.3 งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
   2) งานระดับช้ัน/คณะสี และ
การปกครองนักเรียน  
   3) งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
   4) งานป้องกัน แก้ไข ปัญหา       
ยาเสพติด/To Be Number 1 
   5) งานสารวัตรนักเรียน  

2. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ  
1) งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม  
2) งานธุรการและสารบรรณ  
3) งานประชาสัมพันธ์ 
4) งานสัมพันธ์ชุมชน  
5) งานโภชนาการโรงเรียน 
6) งานพยาบาล 
7) งานโสตทัศนศึกษา 
8) งานยานพาหนะ 
 

กลุ่มโรงเรียนราชวินิต และ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชวินิตบางเขน  
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2. คณะผู้บริหารโรงเรียน  
 1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน   

 
 
 
 
 
 
 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด - การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.)สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
     - การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
     - ด้ารงต้าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ย. 2562 จนถึงปัจจุบัน  

 2) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    มีจ้านวน  4 คน  ประกอบด้วย 

     
  วุฒิการศึกษาสูงสุด - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการสอนคณิตศาสตร์     

   - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

        
  วุฒิการศึกษาสูงสุด - การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาสังคมศึกษา 

         - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 



          แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนราชวนิติบางเขน  ปกีารศกึษา 2564 – 2566  | 10  

 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด        -  วทิยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 

         - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด        - ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 

        - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ประเภทบคุลากร ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 
ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกวา่ ป.ตร ี ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกวา่ ป.ตร ี ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกวา่ ป.ตร ี

ผูบ้รหิาร - - 1 - - 1 - - 1 
ครปูระจ าการ          

1. กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย - 9 2 - 10 1 - 10 3 
2. กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ - 5 7 - 5 7 - 7 6 
3. กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ - 11 2 - 12 1 - 15 1 
4. กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
- 12 2 - 10 2 - 12 2 

5. กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา - 4 1 - 4 1 - 4 1 
6. กลุ่มสาระฯ ศิลปะ - 4 2 - 4 1 - 4 1 
7. กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 8 4 - 3 1 - 3 1 
8. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - 9 3 - 8 3 - 11 2 
9. ห้องสมุด - 2 1 - 2 1 - 2 1 
10. แนะแนว - - 1 - 1 1 - 2 - 

พนักงานราชการ - 2 - - 2 - - 2 - 
ครอูตัราจา้ง - 9 - - 9 - - - - 
ลกูจา้งประจ า 6 - - 6 - - 6 - - 
ลกูจา้งชัว่คราว - 11 - - 9 - - 9 - 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิและการบญัชี - - - - - - - - - 
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ประเภทบคุลากร ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 
ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกวา่ ป.ตร ี ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกวา่ ป.ตร ี ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกวา่ ป.ตร ี

เจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ - - - - - - - -  

เจา้หนา้ทีส่ารบรรณ - - - - - - - - - 

รวม 6 86 26 6 78 20 6 81 19 
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  4. ขอ้มลูนกัเรยีน    

 

ระดบัชัน้ 
ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 

จ านวน
ห้องเรยีน 

ชาย หญิง 
จ านวน

ห้องเรยีน 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน
ห้องเรยีน 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 172 123 8 164 131 295 7 142 119 261 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 170 110 8 180 124 304 8 168 128 296 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 158 134 8 164 107 271 8 177 122 299 

รวม 24 500 367 24 508 362 870 23 487 369 856 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 144 138 9 147 131 278 9 162 138 300 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 132 132 8 154 137 291 9 145 126 271 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 121 147 9 122 125 247 8 154 138 292 

รวม 26 397 417 26 423 393 816 26 461 402 863 
รวมทัง้หมด 50 897 784 50 931 755 1686 49 948 771 1,719 
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (Ordinary National Educational Test :                
O-NET)    
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ประจ้าปีการศึกษา 2559 – 2562                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ประจ้าปีการศึกษา 2559 – 2562                                      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 3) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ประจ้าปีการศึกษา  
2559 – 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 4) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ประจ้าปีการศึกษา                
2559 – 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-NET)   3 ปีย้อนหลัง ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ร้อยละของนักเรียน ร้อยละของนักเรียน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 50.03 57.51 55.61 50.88 48.51 41.48 

คณิตศาสตร ์ 28.18 31.03 26.71 26.78 32.26 24.80 

วิทยาศาสตร์ 32.25 35.66 28.91  31.21 31.49 28.24 

สังคมศึกษา - - - 35.71 35.18 34.87 

ภาษาอังกฤษ 32.62 31.96 35.77 31.75 34.48 31.45 
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6. ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหนว่ยงานต้นสงักัด 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สรุป
ผลได้ ดังนี้ 

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

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 96.14 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     2.  มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 99.88 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 94.62 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 99.75 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 86.67 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 94.45 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก้าหนด 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 96.44 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 97.69 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3 .  การยอมรับที่ จะอยู่ ร่ วมกันบนความแตกต่ า ง           
และหลากหลาย 

ร้อยละ 85 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 86.86 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 87.05 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
     2.1 มี เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก้าหนดชัดเจน 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 
     2.3 ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 83.51 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

      3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 80.05 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 86.53 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 82.52 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับ 
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ 80.05 ไดร้ะดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

 

 

7. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษา 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เมื่อวันที่ 20 ถึง 22                 

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สรุปผลได้ ดังนี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
( มัธยมศึกษา ) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.43 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.86 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.39 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น 10.00 8.82 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.78 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสา้คัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.92 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 11 ผลการดา้เนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเปน็เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 84.70 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้แต่ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่  ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งชี้ทีไ่ด้ระดบัดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบง่ชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่ 
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดบัคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่  ไม่ใช่ 
 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 

 

8. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่ของสถานศกึษา  

คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่  วันที่  13 – 14 กุมภาพันธ์  2563 โดยม ี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563)   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน   ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีมาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ   ดีมาก 
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9. การคาดคะเนจ านวนนักเรยีน ระยะ 3 ป ี(ปีการศึกษา 2564 – 2566) 

 

ระดบัชัน้ 
3 ปีทีย่้อนหลงั 3 ปีขา้งหนา้ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 250 280 300 300 300 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 300 300 300 300 300 300 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 300 300 300 300 300 300 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 275 280 280 300 300 300 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 307 310 310 300 300 300 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 301 305 305 300 300 300 

รวม 1733 1745 1775 1800 1800 1800 
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บทที ่2 

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 

1. การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีน 

  

สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) : วิเคราะห์โดยใช้หลักการ PEST Analysis 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) 

O1. ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการก าหนด
นโยบายที่ทันสมัย และมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ท าให้โรงเรียนสามารถวางแผนการจัด
กิจกรรมได้อย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ 

O2. มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท าให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

O3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เปิดโอกาสให้
ผู้ ปกครองและชุ มชนมีส่ วนร่ วมในการจั ด
การศึกษา เป็นผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากองค์กรเครือข่าย ชุมชน และผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษา 

T1. สภาพการเมืองของประเทศขาดเสถียรภาพ มี
การเปลี่ยนผู้บริหารประเทศบ่อย นโยบาย
ทางการศึ กษา เปลี่ ยนแปลงตามผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงศึกษาธิการ ท าให้โรงเรียนขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการบริหาร 

T2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณตามจ านวน
นักเรียน (เงินอุดหนุนรายหัว) ของรัฐบาล ท าให้
โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบที่ไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
O4. บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาเป็นแหล่งโรงงาน

อุตสาหกรรม ท าให้ โรงเรียนสามารถระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาได้ 

T3. ผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง และมี
รายได้น้อย ท าให้ไม่สามารถระดมทรัพยากร
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) 
O5. ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีความหลากหลายทาง 

เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เป็นผลให้โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้อย่าง
หลากหลาย 

O6. มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายตั้งอยู่โดยรอบโรงเรียน 
ทั้งด้านเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

T4. มีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงหลายแห่ง เป็นผลให้ผู้ปกครองมีค่านิยม
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว 

T5. บิดา – มารดาของนักเรียนส่วนมากมีปัญหาหย่า
ร้ าง  เป็นผลให้นัก เรียนไม่ ได้ รับการดูแลดี
เท่าท่ีควร 

T6. ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง มีเวลาท างานที่ไม่แน่นอน ท าให้ไม่มีเวลา
ติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
O7. มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนทางด้าน

เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

O8. เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูมี
โอกาสพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

O9. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ท าให้โรงเรียนมีทางเลือกที่หลากหลาย
ในการใช้สื่อการเรียนการสอนมากขึ้น 

O10. องค์กรภายนอกมีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์จ านวนมาก ท าให้ครูและนักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเรียน
การสอนได้สะดวกขึ้น 

T7. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ไม่ต่อเนื่อง 

T8. อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมีราคาถูกลง นักเรียน
เข้ าถึ ง อุปกรณ์ เหล่ านี้ ได้ ง่ ายขึ้น  เป็นผลให้
โรงเรียนควบคุมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีได้ยาก
ขึ้น  
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) : วิเคราะห์โดยใช้หลัก 2S – 4M 

Strengths (จดุแข็ง) Weakness (จดุอ่อน) 
ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure and Policy) 

S1. โรงเรียนมีโครงการสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  
S2. โรงเรียนมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ

กลุ่มงาน ท าให้ทราบถึงขอบข่ายการท างาน 
S3. นโยบายของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับ พรบ.

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

W1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
ย้ายบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องทางนโยบาย
ในการบริหารและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ด้านลูกค้าและบริการ (Service) 

S4. ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 

S5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ใน
การท ากิจกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

S6. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

S7. โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ย้ายติดตาม
ผู้ปกครองได้เข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

S8. มีรถรับ – ส่ง นักเรียนจากปากซอยถึงโรงเรียน 
ทั้งช่วงเช้าและเย็น 

W2. โรงเรียนไม่สามารถคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาได้ 
W3. มีนักเรียนย้ายเข้าและย้ายออกบ่อย เนื่องจาก

การย้ายติดตามผู้ปกครอง 
W4. ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในซอยค่อนข้างลึก 
W5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ

ปานกลางถึงต่ า 

ด้านบุคลากร (Manpower) 

S9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ ตรงตามกลุ่มสาระฯท่ีท าการสอน 

S10. ครูเอาใจใส่และดูแลนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

S11. ครูมีความรับผิดชอบ ท างานร่วมกันเป็นทีม และ
ทุ่มเทในการท างานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ 

S12. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

S13. ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

W6. ครูแต่ละท่านมีภาระหน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน 
นอกเหนือจากการสอน 

W7. ครูส่ วนหนึ่ ง เป็นครู บรรจุ ใหม่  ท า ให้ ขาด
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

W8. มีอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนไม่เพียงพอ 
W9. บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอต่องานที่

รับผิดชอบ 
W10. ครูน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ 
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Strengths (จดุแข็ง) Weakness (จดุอ่อน) 

ด้านบุคลากร (Manpower) (ต่อ) 
S14. ผู้บริหารมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในการ

บริหารโรงเรียน 
 

ด้านการเงิน (Money) 
S15. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรได้เป็นจ านวน

มาก 
S16. โรงเรียนมีแผนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 

และเหมาะสม 

W11. ผู้ปกครองค้างช าระเงินบ ารุงการศึกษาเป็น
จ านวนมาก  

W12. ขาดการน าผลการประเมินโครงการด้านการใช้
งบประมาณมาพัฒนาการด าเนินโครงการในครั้ง
ต่อไป 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
S17. โรงเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย 
S18. พ้ืนที่ของโรงเรียนกว้างขวาง สามารถใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ 
S19. โรงเรียนมีการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน

การสอนอย่างเพียงพอ 

W13. ห้องเรียนและศูนย์ปฏิบัติการทางการเรียนรู้มีไม่
เพียงพอ 

W14. สถานที่ ไม่ เ อ้ื ออ านวย ในการจัดกิจ กร รม
กลางแจ้ง เนื่องจากไม่มีต้นไม้ใหญ่หรือหลังคา
กันแดด 

W15. มาตรการการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ต่างๆ ของโรงเรียนไม่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
S20. มีจัดการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และยึด

หลักประชาธิปไตย 
S21. มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

W16. ขาดการก ากับติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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2. การประเมนิสภาพของโรงเรยีน  

การประเมินประเด็นส าคัญสภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) 

โอกาส (+) อปุสรรค (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
O1 4 4 4 4 4 4.0 T1 5 4 4 5 5 4.6 

O2 4 4 5 4 5 4.4 T2 4 4 5 5 5 4.6 
O3 5 4 4 4 5 4.4        

คา่เฉลีย่  4.3 คา่เฉลีย่  4.6 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 

โอกาส (+) อปุสรรค (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

O4 4 4 4 4 4 4.0 T3 5 5 5 5 5 5.0 
คา่เฉลีย่  4.0 คา่เฉลีย่  5.0 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) 

โอกาส (+) อปุสรรค (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
O5 5 4 4 5 4 4.4 T4 5 5 5 5 5 5.0 

O6 4 4 5 5 5 4.6 T5 4 4 4 4 4 4.0 
       T6 4 4 3 4 4 3.8 

คา่เฉลีย่  4.5 คา่เฉลีย่  4.3 

ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 

โอกาส (+) อปุสรรค (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

O7 4 4 5 4 4 4.2 T7 4 4 4 4 4 4.0 
O8 4 4 5 4 4 4.2 T8 4 4 4 4 4 4.0 

O9 3 3 3 3 2 2.8        
O10 5 5 5 4 4 4.6        

คา่เฉลีย่  4.0 คา่เฉลีย่  4.0 
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การประเมินประเด็นส าคัญสภาพแวดล้อมภายใน 

ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure and Policy) 

จดุแขง็ (+) จดุออ่น (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

S1 5 5 5 5 4 4.8 W1 4 5 5 4 5 4.6 
S2 5 5 5 5 5 5.0        

S3 4 5 5 4 5 4.6        
คา่เฉลีย่  4.8 คา่เฉลีย่  4.6 

ด้านลูกค้าและบริการ (Service) 

จดุแขง็ (+) จดุออ่น (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
S4 5 4 4 4 4 4.2 W2 5 5 5 5 5 5.0 

S5 5 5 5 5 5 5.0 W3 4 4 4 4 4 4.0 
S6 4 5 4 5 4 4.4 W4 5 5 5 5 5 5.0 

S7 5 5 5 5 5 5.0 W5 4 4 4 4 5 4.2 
S8 4 5 5 5 4 4.6        

คา่เฉลีย่  4.6 คา่เฉลีย่  4.6 

ด้านบุคลากร (Manpower) 

จดุแขง็ (+) จดุออ่น (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

S9 5 5 5 4 4 4.6 W6 4 4 4 5 5 4.4 
S10 4 5 5 5 4 4.6 W7 4 4 4 4 4 4.0 

S11 4 4 5 4 5 4.4 W8 5 5 4 5 5 4.8 
S12 4 4 5 4 4 4.2 W9 5 5 5 5 5 5.0 

S13 4 4 4 4 4 4.0 W10 4 4 3 4 4 3.8 

S14 5 5 4 4 4 4.4        
คา่เฉลีย่  4.4 คา่เฉลีย่  4.4 
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ด้านการเงิน (Money) 

จดุแขง็ (+) จดุออ่น (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
S15 4 4 4 4 4 4.0 W11 4 4 4 4 4 4.0 

S16 4 4 5 4 5 4.4 W12 4 4 4 4 4 4.0 
คา่เฉลีย่  4.2 คา่เฉลีย่  4.0 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 

จดุแขง็ (+) จดุออ่น (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
S17 5 4 5 5 5 4.8 W13 4 4 5 4 5 4.4 

S18 4 4 4 4 4 4.0 W14 4 4 4 4 5 4.2 
S19 4 4 4 5 5 4.4 W15 5 4 4 4 5 4.4 

คา่เฉลีย่  4.4 คา่เฉลีย่  4.3 

ด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จดุแขง็ (+) จดุออ่น (-) 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

ประเดน็
ส าคญั 

สมาชกิคนที ่
เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

S20 4 4 4 4 5 4.2 W16 4 4 4 4 5 4.2 
S21 4 4 5 5 4 4.4        

คา่เฉลีย่  4.3 คา่เฉลีย่  4.2 
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3. สรปุผลการวเิคราะหส์ถานภาพของโรงเรยีน  

ค่าน้ าหนักเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปจัจยัภายนอก 
น.น.คะแนน
รวมเทา่กบั 1 

ค่าคะแนน คะแนนจรงิ 

สรปุ โอกาส อุปสรรค 
โอกาส อุปสรรค 

(1-5) (1-5) 

1. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.10 4.3 4.6 0.43 -0.46 -0.03 

2. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.25 4.0 5.0 1.00 -1.25 -0.25 
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.20 4.5 4.3 1.12 -1.07 0.05 

4. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.40 4.0 4.0 1.60 -1.60 0.00 

สรปุปจัจยัภายนอก  4.15 -4.38  
เฉลีย่ปจัจยัภายนอก -0.23  

ค่าน้ าหนักเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายใน 

ปจัจยัภายใน 
น.น.คะแนน
รวมเทา่กบั 1 

ค่าคะแนน คะแนนจรงิ 
สรปุ จดุแข็ง จดุอ่อน 

จดุแข็ง จดุอ่อน 
(1-5) (1-5) 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.10 4.8 4.6 0.48 -0.46 0.02 

2. ด้านลูกค้าและการบริการ (S2) 0.25 4.6 4.6 1.15 -1.15 0.00 

3. ด้านบุคลากร (M1) 0.20 4.4 4.4 0.88 -0.88 0.00 
4. ด้านการเงิน (M2) 0.15 4.2 4.0 0.63 -0.60 0.03 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.15 4.4 4.3 0.66 -0.65 0.01 

6. ด้านการบริหารจัดการ (M4) 0.15 4.3 4.2 0.65 -0.63 0.02 
สรปุปจัจยัภายนอก  4.45 4.37  

เฉลีย่ปจัจยัภายนอก 0.08  
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ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มสถานศกึษา 

(1) 
ปจัจยั

ภายนอก 

(2) 
นน.คะแนน
รวมเทา่กบั 1 

(3) 
ค่าคะแนน 

(4) 
คะแนนจรงิ 

(5) 
สรปุ 

(6) 
ปจัจยั
ภายใน 

(7) 
นน.คะแนน
รวมเทา่กบั 

1 

(8) 
ค่าคะแนน 

(9) 
คะแนนจรงิ 

(10) 
สรปุ 

โอกาส  
(1-5) 

อุปสรรค 
(1-5) 

โอกาส อุปสรรค จดุแข็ง 
(1-5) 

จดุอ่อน 
(1-5) 

จดุแข็ง จดุอ่อน 

1. P 0.10 4.3 4.6 0.43 -0.46 -0.03 1. S1 0.10 4.8 4.6 0.48 -0.46 0.02 

2. E 0.25 4.0 5.0 1.00 -1.25 -0.25 2. S2 0.25 4.6 4.6 1.15 -1.15 0.00 
3. S 0.20 4.5 4.3 1.12 -1.07 0.05 3. M1 0.20 4.4 4.4 0.88 -0.88 0.00 

4. T 0.40 4.0 4.0 1.60 -1.60 0.00 4. M2 0.15 4.2 4.0 0.63 -0.60 0.03 
       5. M3 0.15 4.4 4.3 0.66 -0.65 0.01 

       6. M4 0.15 4.3 4.2 0.65 -0.63 0.02 

สรปุปจัจยัภายนอก 4.15 -4.38  สรปุปจัจยัภายใน 4.45 4.37  
เฉลีย่ปจัจยัภายนอก -0.23  เฉลีย่ปจัจยัภายใน 0.08  
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จากตารางสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  สามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก   ที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (+4.15)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   

ในด้านสังคมและวัฒนธรรม (+0.05) ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ เศรษฐกิจ (-0.25) และเมื่อพิจารณาโดย

ภาพรวมแล้ว  ปัจจัยภายนอก  มีอุปสรรคมากกว่าโอกาส  ซึ่งไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                   

(-0.23) 

 ปัจจัยภายใน   โดยสรุปสถานศึกษามีจุดแข็ง (+4.45) ซ่ึงด้านการเงินจะเห็นได้วา่เป็นจุดแข็ง (+0.03) 

ที่พอจะส่งผลต่อการพัฒนาได้ และมีจุดอ่อน (-4.37) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สถานศึกษามีจุดแข็งในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษามากกว่าจุดอ่อน (+0.08) 

 เมื่อพิจารณาโดยรวม  พบว่า สถานศึกษามีปัจจัยที่เป็นโอกาสและมีจุดแข็งกล่าวคือ สถานศึกษามี

โอกาสในการจัดการศึกษา หรือให้บริการทางการศึกษามากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกด้านสังคมและ

วัฒนธรรมสนับสนุน  แต่ยังมีอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในด้านเศรษฐกิจของประชาชน  

ส าหรับข้อไดเ้ปรยีบของสถานศึกษา คือด้านการเงิน  ท าให้สถานศึกษามีความสามารถในการจดัการและขยาย

โอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
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4. กราฟแสดงสถานภาพสถานศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟแสดงสถานภาพสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าสถานศึกษามีความพร้อม มีความเข้มแข็ง แต่มี

อุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่เป็นปัญหา ดังนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจจะต้องรอ

โอกาสจากปัจจัยภายนอก จึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  

S  = 4.45 

W  = -4.37 

 = 0.08 
 

O = 4.15 

T = -4.38 

 = -0.23 

S W 

O 

T 

4.45 -4.37 

-4.38 

4.15 

0.08 

-0.23 
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บทที ่3 

ทิศทางการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ลูกราชวินิตบางเขนมีคุณธรรม น าความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล  เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า”  

2. พันธกิจ (Missions) 

1. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

นักเรียนเป็นส าคัญ  เ พ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้ งด้ านร่ างกายและสติปัญญา                             

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

2. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เน้นการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตส านึก

ในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                       

เป็นประมุข 

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เสริมสร้างสังคม                

แห่งการเรียนรู้ ทั้งภายในและนอกโรงเรียน 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนก้าวทัน

เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ควบคู่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. สร้างความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                 

ของโรงเรียน 

3. เป้าประสงค์ (Objectives) 

1. นักเรียนมีความรู้ตรงตามหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย      

และสติปัญญา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี 

2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทยและพลโลก สามารถศึกษา  

ต่อในระดับที่สูงขึ้น และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน             

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

4. มีแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. มีองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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4. กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Strategies) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ตรงตามหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ                        
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตด้วยการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในความเป็นไทยและมีความเป็นพลโลก  และมีแนวคิดใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่าง                  
มีคุณภาพตามวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและวางกลไกการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 
5. โครงการหลักของโรงเรียน 
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  3. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 

  4. โครงการตามรอยพระราชด าริ 

  5. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  6. โครงการรักษ์สุขภาพ 

  7. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 

  8. โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 9. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ 

  10. โครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 
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6. ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

 

 

 

 

 

พนัธกจิ เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์
1.จัดการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานการศึกษา
ชาติและมาตรฐานสากล โดยจัดกจิกรรม
การเรยีนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญั เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณท์ั้งด้าน
ร่างกายและสตปิัญญา มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 

1. นักเรียนมีความรู้ตรงตามหลักสตูร
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มี
ความสมบรูณ์ทั้งด้านร่างกายและ
สติปัญญา มีความสามารถใน          
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลย ี

กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้             
ตรงตามหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาด้านคุณธรรม จรยิธรรม                   
เน้นการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สรา้งจิตส านึกใน
ความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรม มีจติส านึกในความเป็นไทย
และพลโลก สามารถศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงข้ึน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข และมีจติส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อยา่งยั่งยืน 

กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสรมิผู้เรียน ให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตด้วยการใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 
มีจิตส านึกในความเป็นไทยและมคีวาม
เป็นพลโลก และมีแนวคิดในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข 

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร                
ในโรงเรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ทั้งภายในและนอกโรงเรียน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน            
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และครู
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยทุธท์ี่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการศึกษาและการจดัการ
เรียนการสอนอย่างมีคณุภาพตามวิชาชีพ 
และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมยั ส่งเสริม
ให้ครูและนักเรียนก้าวทันเทคโนโลยี
อย่างชาญฉลาด ควบคูม่ีจิตส านึกใน               
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. มีแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธท์ี่ 4 ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการ
สอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมใหเ้อื้อต่อ
การเรยีนรู ้

5. สร้างความร่วมมือกับองค์กร 
เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. มีองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของโรงเรยีน 

กลยทุธท์ี่ 5 พัฒนาและวางกลไก 
การบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

“ลูกราชวินติบางเขนมคีุณธรรม น าความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

น้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เทียบเคียงมาตรฐานสากล  เป็นคนดี

ในพระบารมีปกเกล้า” 

วิสยัทศัน ์
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7. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ 

กลยทุธโ์รงเรยีน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ตรงตาม
หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

1. ระดับคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ร้อยละ 98 ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร  
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ 
4. ระดับความสามารถในการใช้ทักษะในการด าเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถด ารงชีวิตด้วยการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในความเป็นไทยและมี
ค ว าม เป็ นพล โลก  และมี แนวคิ ด ในร ะบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มากกว่า
ร้อยละ 95 
6. ร้อยละ  95 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพตามวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

7 .  ร้ อยละ  98 ของครูที่ น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
8. ร้อยละ... ของความพึงพอใจของผู้ปกครองและ           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

9. ระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
10. ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาและวางกลไกการบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

11. ระดับความสามารถของผู้บริหารในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
12. ร้อยละ 98 ของกิจกรรมที่ชุมชน องค์กร และ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง  ให้การช่ วย เหลือและ
สนับสนุนโรงเรียน 
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 บทท่ี 4 กรอบกลยุทธเ์พื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 กรอบกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางเขน มีดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตรงตามหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.1 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ร้ อยละของครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน ได้รับ
การบริการและการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 
92 

 
94 

 
96 

 
98 

 
393,000/ป ี

 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

1.2 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมระบบการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา
จากการจัดโครงการ ร้อยละ 90 

 
90 

 
92 

 
94 

 
96 

 
153,240/ปี 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1.3 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

ผู้ เรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
สนั บ สนุ น อุปกรณ์ ก า ร เ รี ยน 
เครื่องแบบนักเรียน และหนังสือ
เรียน 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
3,253,317/ปี 

 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1.4 โครงการเจียระไน 
เพชรภาษาไทย 

ร้ อ ย ล ะ  7 0  ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนวิชา
ภาษาไทย ในระดับเกรด 3 ขึ้นไป 
 

 
70 

 
72 

 
74 

 
76 

 
7,000/ป ี

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
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โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.5 โครงการหมอภาษา 
พัฒนาเยาวชน 
 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะ
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เพ่ิมข้ึน 

 
85 

 
87 

 
89 

 
91 

 
1,000/ป ี

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1.6 โครงการคณิตศาสตร์
ก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ใน
ระดับเกรด 2 ขึ้นไป 
 

60 62 64 66 20,000/ป ี
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1.7 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในระดับเกรด 2.5 ขึ้น
ไป 

80 82 84 86 40,000/ป ี

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.8 โครงการยุวพัฒน
ศิลป์ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับ
เกรด 2.5 ขึ้นไป 
 

80 82 84 86 40,000/ป ี
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

1.9 โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้สู่
อาชีพ 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ ในระดับ
เกรด 2.5 ขึ้นไป 
 

 
 

80 

 
 

82 

 
 

84 

 
 

86 

 
 

20,000/ป ี

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 
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โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.10 โครงการ
อัจฉริยภาพทางภาษา
พัฒนาสู่สากล 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านตามหลักสูตร 

 
75 

 
78 

 
80 

 
82 

 
 

20,000/ปี 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1.11 โครงการวิชาการ
สร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในระดับเกรด 3.00  
ขึ้นไป 

80 85 87 90 1,330,000/ป ี

โครงการห้องเรียน
พิเศษ ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
1.12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ
และภาวะผู้น้า 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านตามหลักสูตร 

 
88 

 
90 

 
92 

 
94 

 
1,390,000/ป ี

โครงการห้องเรียน
พิเศษระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
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กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตด้วยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในความเป็นไทย
และมีความเป็นพลโลก และมีแนวคิดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

2.1 โครงการท้าดีมีสุข ลูก 
รนบ. 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม รักษา
ประเพณีไทย ตลอดจน
ประพฤติตนตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ 
 

 
 

80 

 
 

82 

 
 

84 

 
 

86 

 
 

126,200/ปี 

 
อ.วันดี 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

2 . 2 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สถานศึกษาและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เ ต็ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้ เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การบริการที่ส่งเสริมที่ท้าให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่าง
เ ต็ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

1,322,400/ปี 

 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2 . 3 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม และ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น                                         
เ พ่ือความรักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์ และสถานศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8 ประการ อยู่ในระดับผ่าน
เกณฑ์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   
 

 
 
 

80 

 
 
 

82 

 
 
 

84 

 
 
 

86 

 
 
 

85,000/ปี 

 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

2 . 4  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่ พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม เ ข้ า ค่ า ย                
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีมาก 

 
80 

 
82 

 
84 

 
86 

 
330,000/ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.5 โครงการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก 

 
80 

 
82 

 
84 

 
86 

 
670,000/ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.6 โครงการพัฒนายุวชนสู่
พลโลก 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
จากสื่อและนวัตกรรมที่ครู
ได้พัฒนาขึ้น 

 
82 

 
84 

 
86 

 
88 

 
20,000/ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

 
2.7 โครงการสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ทราบ
ข้อมูลการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

 
85 

 
90 

 
92 

 
94 

 
7,675/ปี 

งานแนะแนว 

2.8 โครงการส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนที่ขอรับ
ทุนการศึกษาแล้ ว ได้ รั บ
ทุนการศึกษา 

 
90 

 
92 

 
94 

 
96 

 
1,625/ปี 

งานแนะแนว 

2.9 โครงการพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมคุณธรรมน้าทักษะ
วิชาการ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สูงขึ้น 

80 82 84 86 1,164,500/ปี 
โครงการห้องเรียน

พิเศษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
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กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตด้วยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในความเป็นไทย
และมีความเป็นพลโลก และมีแนวคิดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
3. โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย 
 
 

3.1 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีไทย 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนได้
ร่วมกิจกรรมในวันส้าคัญ
ต่างๆ ตามเทศกาล 

 
85 

 
87 

 
89 

 
91 

 
2,000/ปี 

อ.ณัฐพล 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.2 โครงการรักษ์ภาษาไทย ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มี
จิตส้านึกในความเป็นไทย 

90 92 94 96 12,000/ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
 
กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตด้วยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในความเป็นไทย
และมีความเป็นพลโลก และมีแนวคิดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
4. โครงการตามรอย
พระราชด้าริ 
 
 

โครงการตามรอย
พระราชด้าริ 

ร้อยละของครูบุคลากรและ
ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการตาม
รอยพระราชด้าริ 

 
90 

 
92 

 
93 

 
95 

 
1,000/ปี 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตด้วยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในความเป็นไทย
และมีความเป็นพลโลก และมีแนวคิดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
5. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

โ ค ร ง ก า ร วั ย ใ ส ใ ส่ ใ จ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมาใช้
สิ ท ธิ อ อก เ สี ย ง เ ลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการนักเรียน 

 
85 

 
87 

 
89 

 
91 

 
- 

อ.จารุพงศ์ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตด้วยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในความเป็นไทย
และมีความเป็นพลโลก และมีแนวคิดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
6. โครงการรักษ์สุขภาพ 
 

6.1 โครงการสุขกายสบาย
ใจ อนามัยนักเรียน 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อเจ็บป่วย 

 
90 

 
92 

 
94 

 
96 

 
20,000/ปี 

อ.ญาณิศา 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

6.2 โครงการสร้างสุข  
สร้างร่างกาย สร้างรอยยิ้ม 

ผู้ เรียนร้อยละ 80 มีการ
ออกก้าลังกายมากขึ้น 

 
80 

 
83 

 
86 

 
89 

 
- 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาฯ 
 
 



          แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนราชวนิติบางเขน  ปกีารศกึษา 2564 – 2566  | 43  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
7. โครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
 

โครงการส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน 
มี ความตระหนั ก ในการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

90 

 
 

92 

 
 

94 

 
 
96 

 
 

13,000/ปี 

 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

8. โครงการส่งเสริมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 

8.1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ และมีขวัญก้าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 

 
80 

 
82 

 
84 

 
86 

 
300,000/ปี 

ครูรชฏ 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

8.2 โครงการพัฒนาการ
บริ การกลุ่ มบริ หา ร ง าน
บุคคล  

ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลมีทรัพยากรใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

85 

 
 

87 

 
 

89 

 
 

91 

 
 

73,770/ปี 

 
ครูอนุรักษ์ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

8.3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ของสถานศึกษา  

ครู บุคลากร และผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประหยัด
การใช้ระบบสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

 
80 

 
82 

 
84 

 
86 

 
3,465,000/ปี 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

8.4 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 

งานพัสดุด้าเนินการเบิก –จ่าย 
พัสดุและควบคุมการจ้าหน่าย
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ ร้อยละ 100 
 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
2,000,000/ปี 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

8. โครงการส่งเสริมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 

8.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูยุคใหม่ 

ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการ
อบรมสัมมนา 2 ครั้ง/ปีและ
บุคลากรศึกษาดูงาน 1 ครั้งต่อปี 

80 85 90 100 170,000/ปี 

โครงการห้องเรียน
พิเศษ ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
8.6 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาและการ
บริการทางการศึกษา 

ร้อยละของครูต่างชาติและ
เจ้าหน้าที่ส้านักงานมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนและ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

100 100 100 100 684,000/ปี 

โครงการห้องเรียน
พิเศษ ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

8.7 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านภาษาและการ
บริการทางการศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านภาษาผ่านตาม
หลักสูตร 

 
85 

 
87 

 
89 

 
91 

 
630,000/ปี 

โครงการห้องเรียน
พิเศษระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนราชวนิติบางเขน  ปกีารศกึษา 2564 – 2566  | 46  

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

9. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและแหล่งการ
เรียนรู้ 

9.1 โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผู้เรียน เข้าร่วมโครงการ  
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
350,240/ปี 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

9.2 โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้และได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

 
90 

 
92 

 
94 

 
96 

 
257,080/ปี 

อ.ฉัตรชัย 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

9.3 โครงการห้องเรียนสี
เขียว 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในห้องเรียนสีเขียว 
 

80 82 84 86 
1,712.77 
(สนับสนุน

งบบประมาณ
จาก กฟผ.) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

9.4 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

ครูร้อยละ 80 มีสื่อที่หลากหลาย
และเพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน 
 

 
80 

 
83 

 
85 

 
90 

 
- 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาฯ 

9.5 โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต เพื่อส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้และเข้า
ใช้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ 

 
90 

 
92 

 
94 

 
96 

 
85,000/ป ี 

งานห้องสมุด 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
9.6 โครงการส่งเสริมการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละของสื่ออุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีพร้อมเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

80 85 90 95 461,100/ปี 
โครงการห้องเรียน

พิเศษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 



          แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนราชวนิติบางเขน  ปกีารศกึษา 2564 – 2566  | 47  

โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

9. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและแหล่งการ
เรียนรู้ 

9.7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริการ 

ร้อยละของห้องเรียนและห้อง
ส้านักงาน  พร้อมใช้งาน และ
ปลอดภัย 

80 85 90 95 769,000/ปี 
โครงการห้องเรียน
พิเศษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

9.8 โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้ เรียนที่มีเทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ในการเรียนการสอน 

 
86 

 
88 

 
90 

 
92 

 
690,000/ปี 

โครงการห้องเรียน
พิเศษระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและวางกลไกการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
โครงการหลัก 
ของโรงเรียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
สภาพ 

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
10.โครงการพัฒนา
เครือข่ายทางการศึกษา 

10.1 โครงการพัฒนา ภาคี 
เครือข่าย ทางการศึกษา 

ร้อยละของครูและบุคลากรที่เข้า
ร่วมและได้รับพัฒนาในโครงการ 

 
90 

 
93 

 
96 

 
99 

 
271,000/ปี 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

10.2 โครงการใจประสานใจ
เครือข่ายผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
ประชุมและเป็นเครือข่าย ตลอดจน
ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 

 
 

80 

 
 

82 

 
 

84 

 
 

86 

 
 

4,000/ปี 

 
อ.จันทร์ทิพย์ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

10.3 โครงการระดมทรัพยากร
และลงทุนเพ่ือการศึกษา 

โรงเรียนได้รับเงินระดมทุน
ทรัพยากรตามเกณฑ์ที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อยละ 80 

 
80 

 
82 

 
84 

 
86 

 
20,000/ปี 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

10.4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี ของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / กลุ่มงานบริหาร ร้อยละ 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
3,770/ปี 

งานแผนงาน 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

10.5 โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง บุคลากรและภาคี
เครือข่าย 

ร้อยละ 95 ของผู้ปกครองที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
140,000/ปี 

โครงการห้องเรียน
พิเศษระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
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บทที ่5 

การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผล 

 เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด

ขึ้น จึงควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกหรือคณะบุคคล ติดตาม วัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่างและจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. สร้างความตระหนักในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรทุก

คนยอมรับและร่วมมือกันในการน าแผนพัฒนาฯ ไปเป็นกรอบในการจัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

4. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้น

สังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 

โครงการ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจริง 

6. มีการประสาน การสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืนตามที่

ก าหนดไว้ในแผน 

7. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี บุคลากรจะมีส่วนร่วมและก าหนดสภาพความส าเร็จที่คาดหวัง

ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จหรือเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ 

8. ก ากับ ติดตามขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินงานและ

การใช้งบประมาณตามแผน 

9. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานให้โรงเรียนทราบ เมื่อ

เสร็จสิ้นงาน/โครงการ/กิจกรรม 

10. หัวหน้างานแต่ละฝ่าย ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานและจัดท าสรุปรายงานผล 

11. ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความ

เหมาะสมต่อไป 

12. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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13. ประเมินผลในช่วง 1 ปีแรกของแผนเพื่อทบทวนความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกล

ยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปี 

14. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เพ่ือสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์

ของงานที่เกิดขึ้น และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในครั้งต่อไป 

การก ากับ ติดตามละประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ ที่มุ่งรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ กลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนราชวินิตบางเขน  จึงได้ก าหนดแนวทางและ

กลไกในการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปี

ต่อไป ซึ่งการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติ 

และสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี

ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในระยะต่อไป 

4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี  แบ่งสาระส าคัญในการ

ประเมินผลงานเป็น 4 ส่วน คือ 

1) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

2) การติดตามการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

4) การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวยสอบได้ และ

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดี ก่อนน าเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ เนื่องจากการ

ด าเนินการต่างๆ ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด 
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2. กลไกการติดตามการประเมินผล  

 การติดตามและการประเมินผล ประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติงาน 

ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนเป็นเลขานุการ โดยน าผลการติดตามและประเมินแผนงาน/

แผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางเขน  พิจารณาก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 

 ในส่วนระดับปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของกลุ่มงานย่อย และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็น

ประจ าทุกภาคการศึกษา 

 ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการ

ปฏิบัติงาน คือการเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติในปีถัดไป และให้การด าเนินการ

จัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการของปีถัดไปของโรงเรียนครอบคลุมทุกกลยุทธ์  

3. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 ให้ทุกกลุ่มงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละกลุ่มงาน ไปยังกลุ่มงานนโยบายและ

แผนตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อโรงเรียน และเพ่ือให้สามารถน าผลของ

การประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ที ่ การตดิตาม/ประเมนิผล ระยะเวลา ผูใ้ห้ข้อมลู วธิกีาร กลไก 
1. ติดตามเป้าหมายการใช้จ่าย

งบประมาณ 
ทุกเดือน การเงิน ติดตามการขออนุมัติ

เงินประจ างวดและ
การใช้จ่าย 

1) กลุ่มงานนโยบาย
และแผน 

2. ติ ด ต า ม แ ผ น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการ 

ทุกภาค
การศึกษา 

ทุกหน่วยงาน ติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ปฏิทินกิจกรรม 

2) กลุ่มงานนโยบาย
และแผนรวบรวม
ข้อมูลเสนอทุกกลุ่ม
งาน 

3. ประ เมิ นผลสั มฤทธิ์ ขอ ง
โครงการ/กิจกรรม 

ปลายปี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใช้แบบติดตามและ
ประเมินผล

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

3) กลุ่มงานเจ้าของ
โครงการรายงานผล
การปฏิบัติ งานต่อ
งานนโยบายและ
แผน 

4. ป ร ะ เ มิ นป ระ โ ย ชน์ ขอ ง
แผนปฏิบัติการ 

ปลายปี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใช้แบบติดตามและ
ประเมินผล

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4) หาแนวทางแก้ไข
ปั ญ ห า  เ พื่ อ ห า
แนวทางปรับปรุ ง
ก า ร ท า ง า น ใ ห้ ดี
ยิ่งข้ึน 
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ที ่ การตดิตาม/ประเมนิผล ระยะเวลา ผูใ้หข้อ้มลู วธิีการ กลไก 
5. ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ท า

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ
ในปีถัดไป 

ปลายปี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ประชุมระดมสมอง 
จัดท าแผน สรุปและ

ประเมินผล 

5) พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

4. การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ/หรือ

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี อาจกระท าได้ ดังนี้ 

1. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อาจมีการปรับปรุง

เพ่ิมเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่างๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ให้น าเสนอต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาด าเนินการปรับได้ทันที แล้ว

แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ เพื่อด าเนินการปรับแผนต่อไป 

2. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการที่มีผล

ท าให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับ

แผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้น าเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือด าเนินการ

ต่อไป 

5. วิธีการติดตามและประเมินผล   

5.1 การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน/เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เงินรายได้

สถานศึกษา/เงินอ่ืนๆ) 

1) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าทุกเดือน จากข้อมูลรายงานสถานทางการเงิน

ประจ าเดือน (แหล่งข้อมูล : ฝ่ายการเงิน) 

- ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องต่อความต้องการ ตามล าดับความส าคัญ 

2) ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี จากแบบ

ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี (แหล่งข้อมูล : ทุกกลุ่มงาน) 

- ติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ต้องแจ้งต่อ

โรงเรียน เพื่อน าเงินไปจัดสรรในการด าเนินโครงการอื่นๆ ต่อไป 
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5.2 การติดตามแผนกิจกรรม 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

(1.1) แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/งาน ก่อนด าเนินการ 

(1.2) แบบขออนุญาตจัดกิจกรรม 

(1.3) แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/งาน หลังด าเนินการ 

(1.4) แบบติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

(1.5) แบบสรุปผลการด าเนินการโครงงาน/กิจกรรม/งาน 

2) วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

(2.1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นผู้กรอก   

       ข้อมูลตามแบบติดตาม 

(2.2) เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติการ    

       ประจ าปี 

- กรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม/งานนั้นๆ   ส่งกลุ่ม  

  งานนโยบายและแผน ภายใน 3 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม/งาน 

3) การรวบรวมและน าเสนอข้อมูล 

 (3.1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหาร รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล 

   (3.2) แผนงานกลุ่มฯ รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล และสรุปกิจกรรมของ 

    โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และด าเนินการจัดท ารูปเล่ม 

   สรุปผลการด าเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/ 

         กิจกรรม/งาน 

   (3.3) ส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ 

     การประจ าปี ไปที่กลุ่มงานนโยบายและแผน 

   (3.4) น าเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อคณะผู้บริหารและครู ในที่ประชุม 

    ของโรงเรียน 

   (3.5) ส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/งานตาม 

    แผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

   (3.6) น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการ 

    ประจ าปีต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 
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5.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี น าเสนอผลสัมฤทธิ์

ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม ผลผลิต ผลลัพธ์

และประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

- น าเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพิจารณา

เห็นชอบ แล้วน าเสนอต่อสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี  ๑๒๓ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
…………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ก ำหนดด ำเนินงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ ระหว่ำงวันท่ี ๙ – ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครนำยก ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)                   
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
ในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. นำยชำย      จันทร์งำม                ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยฉัตรชัย   พำสนยงภิญโญ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยนิติกร  ระดม                       กรรมกำร 
๔. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง             กรรมกำร     
๕. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง   ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยณฐภณ  สิริอิสรำ    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงจุติพร  เมฆบุตร    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวนันทวัน เชิงหอม    กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวรวิพร  พรมไชย    กรรมกำร 
  ๖. นำงวรรณธิวำ  ประดับลำย   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว   กรรมกำร 
  ๘. นำงวิริสำ  ปัญญะโส   กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว    กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวสุภำพร ชวนมงคลเจริญ   กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน   กรรมกำร 
   

/๑๒. นำงสำวกำนต์ธีรำ... 
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  ๑๒. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว   กรรมกำร 

  ๑๓. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี    กรรมกำร 
  ๑๔. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี    กรรมกำร 
  ๑๕. นำงศิโรรัตน ์ เรืองคง    กรรมกำร 
  ๑๖. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ    กรรมกำร 
  ๑๗. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม   กรรมกำร   
  ๑๘. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์   กรรมกำร 
  ๑๙. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง   กรรมกำร   

  ๒๐. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์   กรรมกำร 
  ๒๑. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี    กรรมกำร   
  ๒๒. นำงสำวจันทร์ฉำย ตุ่นหนิ้ว    กรรมกำร 
  ๒๓. นำยอนุรักษ ์ สวัสดี    กรรมกำร 
  ๒๔. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด    กรรมกำร 
  ๒๕. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น   กรรมกำร  
  ๒๖. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำร 
  ๒๗. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ   กรรมกำร  
  ๒๘. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑. ประสำนงำนและจัดหำท่ีพักส ำหรับครูและบุคลำกรท่ีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และ   
              แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

๒. จัดเตรียมเอกสำร เพื่อใช้ประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร  
    ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
๓. จัดเตรียมรำยช่ือและรับลงทะเบียนส ำหรับครูและบุคลำกรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
    และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
๔. จัดครูและบุคลำกรขึ้นประจ ำรถบัส และเข้ำห้องพัก 
๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอืน่ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

      ๑. นำงขนิษฐำ  แปงมูล    กรรมกำร 
      ๒. นำงศิริรัตน ์  บุญสนอง   กรรมกำร 
                     ๓. นำงสุพร  ตรุษสำท   กรรมกำร 
  ๔. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง   กรรมกำร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑. นำงสำวอมรรัตน ์ กระดำษ    กรรมกำร 
  ๒. นำงสังวำลย์  ยรรยงค์    กรรมกำร 
  ๓. นำงนิตยำ  ปัญจำกุล   กรรมกำร 

/๔. นำงสุธำดำ... 
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  ๔. นำงสุธำดำ       ศิริกุล    กรรมกำร 
  ๕. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก   กรรมกำร 
  ๖. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม   กรรมกำร 
  ๗. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี    กรรมกำร 
  ๘. นำงจุติพร  เมฆบุตร    กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวกนกวรรณ   ทองดี    กรรมกำร 

  ๑๐. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี    กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวกนกวรรณ เช้ือวงษ์    กรรมกำร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑. นำงรพีพรรณ   กรุณำพิทักษ์   กรรมกำร 
  ๒. นำยเสน่ห์       ธิอำจำรย์   กรรมกำร 

  ๓. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล   กรรมกำร 

    ๔. นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง   กรรมกำร 
  ๕. นำงรัถญำ  ค ำแพง    กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว    กรรมกำร 
  ๗. นำงวิริสำ  ปัญญะโส   กรรมกำร 
    ๘. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว   กรรมกำร 
  ๙. นำยพงศ์นที  คงถำวร    กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ    กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวนันทวัน เชิงหอม    กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ   กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด    กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์   กรรมกำร 
  ๑๕. ว่ำท่ีร.ต.วันดี สร้ำงนำนอก   กรรมกำร 
  ๑๖. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว    กรรมกำร 
  ๒. นำงวรรณธิวำ  ประดับลำย   กรรมกำร 
  ๓. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์   กรรมกำร 
  ๔. นำงนิลวรรณ  กองเงิน    กรรมกำร 
  ๕. นำยนิติกร  ระดม    กรรมกำร 
    ๖. นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวดวงพร ปรำบคช   กรรมกำร 
  ๘. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง   กรรมกำร 

/๙. นำยนพดล... 
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  ๙. นำยนพดล  เชิงศิริ    กรรมกำร 
  ๑๐. นำยณัฐพร  จันทร์ประนต   กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ    กรรมกำร 
  ๑๒. นำงศิโรรัตน ์ เรืองคง    กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง   กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวนูรีดำ มะลี    กรรมกำร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑. นำยปิยะ  พันชนะ    กรรมกำร 
  ๒. นำงธนิดำ  กุรุพินท์พำณิชย์   กรรมกำร 
  ๓. นำงภำวนำ  จึงตระกูล   กรรมกำร 
  ๔. นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน   กรรมกำร 
  ๕. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวสุภำพร ชวนมงคลเจริญ   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์   กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ    กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน   กรรมกำร 

  ๑๐. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย    กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น   กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวรวิพร พรมไชย    กรรมกำร 
  ๑๓. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู    กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวสมปรำรถนำ ประเสริฐ   กรรมกำร   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช    กรรมกำร 
  ๒. นำงเบญจมำศ  อินทรชิต   กรรมกำร 
  ๓. นำงพนิดำ  สำระรักษ์   กรรมกำร 
  ๔. นำยณฐภณ  สิริอิสรำ    กรรมกำร 

๕. นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   กรรมกำร 
  ๖. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ ์   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนต์ิ   กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว   กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   กรรมกำร 
  ๑๐. นำยอนุรักษ ์ สวัสดี    กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก   กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง    กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง   กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์   กรรมกำร 

/กลุ่มสาระฯ... 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมกำร 
  ๒. นำงสำวลวิตรำ วรวำท    กรรมกำร 
  ๓. นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ   กรรมกำร 
  ๔. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม   กรรมกำร 
  ๕. นำยอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์   กรรมกำร   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑. นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ์   กรรมกำร 
  ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์   กรรมกำร 
  ๓. นำยนคร  ชูสำยสอน   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวถิรญำ           มิตรมงคลยศ   กรรมกำร 
  ๕. นำยพงศธร  อำรีพันธ ์   กรรมกำร 
  ๖. นำยธีรณ์  จันทิภำนุวัฒน ์   กรรมกำร 
  ๗. นำยพีรยุทธ  บรรเทำวงษ์   กรรมกำร 
 งานแนะแนว 
  ๑. นำงสำวจุติกำญจน์ สุวรรณธำดำ   กรรมกำร 
  ๒. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์   กรรมกำร 
 งานห้องสมุด 
  ๑. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย   กรรมกำร 
  ๒. นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี    กรรมกำร 
 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  ๑. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ   กรรมกำร 
  ๒. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์   กรรมกำร 
  ๓. นำยอนันต์  เช้ือชีลอง   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวบุศรัตน์ รู้ยืนยง    กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวจันทร์ฉำย ตุ่นหนิ้ว    กรรมกำร 
  ๖. นำยกิติศักดิ์  บุญสุข    กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ   กรรมกำร 
  ๘. นำยชัยวัฒน ์  ทองสอำด   กรรมกำร 
หน้าที่ ๑. เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
              ตำมวันเวลำท่ีก ำหนด 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอืน่ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 

/๓. คณะกรรมการ... 
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 ๓. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  ๑. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงขนิษฐำ  แปงมูล    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสุภำพร ชวนมงคลเจริญ   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวนูรีดำ  มะลี    กรรมกำร 
  ๖. นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   กรรมกำร 
  ๗. นำงศิริรัตน ์  บุญสนอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีของสถำนท่ีท่ีใช้ในกำรประชุมสัมมนำ อบรมเชิงปฏิบัติกำร และจัดท ำ     
          แผนกลยุทธ์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสวัสดิกำรอำหำรและห้องพัก 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยพงศ์นที  คงถำวร    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์   กรรมกำร 
  ๕. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวกนกวรรณ เช้ือวงษ์    กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๒. ประสำนงำนกับทำงสถำนท่ีท่ีใช้ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร     
                         ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  ๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. บันทึกภำพ/วิดีโอ ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔

     จนแล้วเสร็จ 
  ๒. จัดเก็บอัลบั้มรูปภำพ/วิดีโอ ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  ๑. นำยกิตติพล   โยงทองหลำง   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ ์   รองประธำนกรรมกำร 
 

/๓. นำงสำวรัตนำ... 



 
-๗- 

 
  ๓. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๖. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. เบิก – จ่ำยงบประมำณในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร       
                         ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๒. จัดหำของท่ีระลึกเพื่อมอบให้กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรเข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผน    
                         กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงจุติพร  เมฆบุตร    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 ห่น้าที่ ๑.  จัดท ำแบบประเมินผล ด ำเนินกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอ 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  ๒.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ท้ังนี้ขอให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป      

   ส่ัง ณ วันท่ี  ๙  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      
 

( นำยชำย  จันทร์งำม ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการ 
วันที่  ๙ – ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดนครนายก 
 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. - ลงทะเบียน 
 ๐๖.๐๐ น.  - ออกเดินทำงจำกโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓ ปี  
                                            ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๖ 
 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓ ปี  
                                            ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๖ (ต่อ) 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓ ปี  
                                            ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๖ (ต่อ) 
 ๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๔.๕๐ – ๑๘.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓ ปี  
                                            ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๖ (ต่อ) 
 ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. - รับประทำนอำหำรเย็น 
 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 ๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๔.๕๐ – ๑๘.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. - รับประทำนอำหำรเย็น 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - สรุปกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๐.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. - สรุปกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. - เดินทำงกลับโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

************************************************* 
หมายเหตุ - ครูและบุคลำกรแต่งกำยด้วยเส้ือยืดคอปกสีเหลือง สวมสูทโรงเรียน สูทสีด ำหรือสีกรมท่ำ 
  - ครูและบุคลำกรผู้หญิงสวมกระโปรงหรือกำงเกงทรงสุภำพได้ 
  - ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 3 ปี โดยใช้ด าเนินงานตั้งแต่ปี 2564 - 2566 ของโรงเรียน
ราชวินิตบางเขน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่เกิดจากการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน และร่วมท าของบุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดย
ด าเนินการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) น าผลการวิเคราะห์มาก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าประสงค์ ตลอดจนแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งมีโครงการรองรับตามโครงการหลักของ
โรงเรียนอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นแนวทาง หรือทิศทางที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)   อนุมัติ   (ลงชื่อ)                             ให้ความเห็นชอบ 
               (นายชาย  จันทรง์าม)              (รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว  ฟักขาว) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                      โรงเรียนราชวินิตบางเขน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


