
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.ข้อมูลทั่วไป  

            โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ที่ตั้ง ๑๗๐  หมู่ ๒  ต าบลอ่างหิน  อ าเภอปากท่อ จังหวัด 
ราชบุรี   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๑ ๙๒๒๒   โทรสาร ๐ ๓๒๗๑ ๙๒๓๔    website : www.qc.ac.th    เปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  เนื้อที่ ๑๑๕ ไร่  ๒ งาน 
๖๖ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการทั่วประเทศ 
      ๑.๑ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจ า ประเภทสหศึกษา เดิม
ชื่อ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาราชบุรี” กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๓๕  
โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕  ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคที่ดิน จ านวน ๗๕ ไร่  
๒ งาน  ๖๖ ตารางวา  จาก ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ และคุณเชิดชัย เจียรวนนท์ น าเข้าโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  ในปีการศึกษา ๒๕๓๖  โรงเรียนเปิดรับนักเรียนครั้งแรก จ านวน ๓ 
ห้องเรียน        รับนักเรียน ๑๒๐  คน แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๒ ห้องเรียน ๘๐ 
คน และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ๔๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทมัล
ติอโกร ราชบุรี จ ากัด ให้ใช้สถานที่ของสนามกอฟล์ดรากอนฮิลล์เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารหอพัก
นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน และรับนักเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๖ ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๒๔๐ คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน ๓ 
ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ห้องเรียน และแผนการ
เรียนศิลป์ - ค านวณ ๑ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง รวมจ านวน
นักเรียนทั้งหมด ๓๔๑ คน  ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ
ราชด าเนิน ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและทรงวางศิลาฤกษ์หอประชุมของโรงเรียน  ในครั้งนี้ นาง
อมรา เจียรวนนท์ และนางปิติพร พิชัยรัตนพงษ์ พร้อมครอบครัว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพ่ิมเติม จ านวน 
๔๐ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑๕ ไร่  ๒ งาน ๖๖ ตารางวา  
           วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  มีดังนี้ 
                ๑) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญ 
พระชนมพรรษาครบ ๕  รอบ  ในปีพ.ศ.๒๕๓๕   
                ๒) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสามารถอยู่ประจ า
หรือเดินเรียนก็ได้  นักเรียนประจ ากับนักเรียนเดินเรียนเป็น ๘๐ : ๒๐  

                        
 

http://www.qc.ac.th/


๒ 

 

  
 

 ๓) เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยเน้นด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การกีฬา ดนตรี  รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 ๔) เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม รู้จักการพ่ึงตนเอง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือผู้อื่นมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนทั่วไป 
 นาม "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย” เป็นนามพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โรงเรียน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๕ และ    
ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประดับตราสัญลักษณ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ที่อาคารเฉลิม      
พระเกียรติ ที่ซุ้มประตูโรงเรียนและใช้เป็นตราประจ าโรงเรียน 
                                              แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

 

 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร  
     ๒.๑ นายประทีป  จ าปาศรี   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
โทรศัพท์  ๐๘ ๑๙๙๕ ๔๗๙๕  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา บริหาร
การศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน 
     ๒.๒ นายธนา  คงอยู่   วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา   โทรศัพท์  ๐๘ ๔๑๓๕ ๒๕๑๖   e-Mail : kongyoo@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มงาน
บริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  

mailto:kongyoo@hotmail.com


๓ 

 

  
 

๓.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖) 
   ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๕๐๑ คน 
   ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๐๑ คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

  ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๓ ๒๖ ๔๔ ๗๐ ๒๓.๓๓ 

ม.๒ ๔ ๔๐ ๗๓ ๑๑๓ ๒๘.๒๕ 

ม.๓ ๓ ๔๖ ๕๗ ๑๐๓ ๓๔.๓๓ 

รวม ๑๐ ๑๑๒ ๑๗๓ ๒๘๕ ๒๘.๕๐ 

ม.๔ ๒ ๒๓ ๔๕ ๖๘ ๓๔.๐๐ 

ม.๕ ๒ ๒๘ ๔๘ ๗๖ ๓๘.๐๐ 

ม.๖ ๒ ๒๙ ๔๒ ๗๑ ๓๕.๕๐ 

รวม ๖ ๘๐ ๑๓๕ ๒๑๕ ๓๕.๘๓ 

รวมทั้งหมด ๑๖ ๑๙๒ ๓๐๙ ๕๐๑ ๓๑.๓๑ 

   
  ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๕๐๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๔๕๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
  ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม………-……..คน คิดเป็นร้อยละ………-…...… 
  ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ………-……คน  คิดเป็นร้อยละ…………-…………... 
  ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ…………-……………คน คิดเป็นร้อยละ……………-…………….... 
  ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-….คน คิดเป็นร้อยละ……-……… 
  ๗)  อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๐ 
  ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๙ 
  ๑๐) สถิติการขาดเรียน ……………-………..คน คิดเป็นร้อยละ…………………-....................... 
  ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ............-..........  คน  คิดเป็นร้อยละ………-…………. 
  ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      จ านวน ๑๐๓ คน 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖      จ านวน ๗๑ คน 



๔ 

 

  
 

  ๑๓) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ ๕๐๑ 
คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๔) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๕๐๑ คน  คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๕๐๑ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๖) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๗) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ ๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๘) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด ตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเม ินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 ๔. ข้อมูลครูและบุคลากร  

๑. จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๔๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๓ 
๒. จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ 
๓. ครูผู้ช่วยจ านวน  ๑๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓ 

ประเภท  
บุคลากร  

เพศ  ระดับการศึกษาสงูสุด  
อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
ท างานเฉลี่ย  ชาย  หญิง  

 ต่ า กว่า  
ป.ตร ี 

ป.ตร ี สูงกว่า ป.ตร ี 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๕๖ ๓๗ 
รองผู้อ านวยการ ๒ - - - ๒ ๔๓ ๑๓ 
ครูประจ าการ ๑๐ ๓๔ - ๓๐ ๑๔ ๓๖.๕๒ ๑๐.๕๗ 
พนักงานราชการ ๒ - - ๒ - ๔๑ ๒ 
ครูอัตราจ้าง ๑ - - ๑ - ๓๒ ๒ 
ครูธุรการ - ๑ - ๑ - ๒๗ ๒ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน - ๓ - ๓ - ๒๘.๖๗ ๑ 
ช่างครุภัณฑ ์ ๓ ๓ ๖ - - ๕๑.๖๗ ๒๑.๑๗ 

รวม 
๑๙ ๔๑ 

๖ ๓๗ 
 

๑๗ 
 

 
 

 ๖๐ 



๕ 

 

  
 

๔. ครู /ผู้บริหาร คศ.๑  จ านวน ๑๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๓๖ 
๕. ครู/ผู้บริหาร คศ.๒   จ านวน ๑๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๐๙ 
๖. ครู/ผู้บริหาร คศ.๓   จ านวน ๖  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๖๔ 
๗. ครู/ผู้บริหาร คศ.๔   จ านวน -  คน     คิดเป็นร้อยละ   - 
๘. จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาต่ าสุด/ปี  ๒๔  ชั่วโมง 
๙. จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาสูงสุด/ปี  ๓๐  ชั่วโมง 
๑๐. จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ย/ปี  ๒๗  ชั่วโมง 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่     ประกอบด้วย  
     ๕.๑ อาคารเรียน  จ านวน  ๓  หลัง  
  ๕.๒ อาคารประกอบ    จ านวน  ๑๓  หลัง  
     ๕.๓ ห้องน้ า    จ านวน  ๑๓  ห้อง        
     ๕.๔ สนามฟุตบอล    จ านวน  ๑  สนาม  
     ๕.๕ สนามบาสเกตบอล  จ านวน  ๑  สนาม   
     ๕.๖ สนามเทนนิส   จ านวน  ๑  สนาม    
     ๕.๗ สนามรักบี้   จ านวน  ๑  สนาม   
     ๕.๘ สนามฟุตซอล   จ านวน  ๑  สนาม  
     ๕.๙ สนามวอลเล่ย์บอล   จ านวน  ๑  สนาม  
     ๕.๑๐ สนามเปตอง   จ านวน  ๑  สนาม  
     ๕.๑๑ สนามตะกร้อ   จ านวน  ๑  สนาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ข้อมูลงบประมาณ... 



๖ 

 

  
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ  

 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๙ ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๓ ของรายรับ 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
         ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนแบบกระจาย มีประชากรประมาณ ๔,๖๒๐ คน  
ชุมชนดังกล่าว ได้แก่  วัดป่าหนองโกเจริญธรรม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่างหิน    โรงเรียนบ้าน-
หนองวัวด า   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   อาชีพหลักของชุมชน คือ  การเกษตรและเลี้ยงสัตว์      
          ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว     
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน   คนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ คน  

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน    
    โอกาส   :  โรงเรียนมีทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆที่จะให้ความร่วมมือ ส่งเสริม 

สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ  อาทิ  เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย,  
เครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนฯ, สมาคมผู้ปกครองและครูฯ,มูลนิธิเพ่ือการศึกษาฯ,องค์การบริหารส่วนต าบล,
เทศบาลต าบลตลอดจนหน่วยงานอื่นๆท้ังภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้ โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  

 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 
  -ค่าใช้จ่ายการจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ 
  -ค่าใช้จ่ายการจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ 
  -ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๕๖ 
   -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๕๖ 

 
๒,๐๐๖,๓๒๗.- 

 
๑,๒๓๑,๕๔๐.- 

 
๑๘,๐๐๐.- 

 
 

๑๙,๕๐๐.- 

 
งบด าเนินการ/เงินเดือน-

ค่าจ้าง 

 
๑๘,๒๑๑,๔๒๒.- 

รวมเงินงบประมาณ ๓,๒๗๕,๓๖๗.- 
เงินนอกงบประมาณ 
  -ภาคเรียนท่ี๑/๒๕๕๖ 
  -ภาคเรียนท่ี๒/๒๕๕๖ 

 
๑๒,๐๕๑,๖๐๐.- 
๑๑,๙๕๐๐๐๐.- 

งบพัฒนาคุณภาพ-
การศึกษา 

๓,๒๘๙,๐๘๐.- 

เงินอ่ืนๆ (ค่าลวงเวลา)  ๕๓๓,๐๑๐.- งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 
รวมรายรับ ๒๗,๘๐๙,๙๗๗.- รวมรายจ่าย ๒๑,๕๐๐,๕๐๒.- 



๗ 

 

  
 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน  มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมและโน้มน า
ให้ผู้ปกครอง นักเรียน  ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆมาใช้บริการในสถานศึกษา  
     ข้อจ ากัด  : โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากชุมชนเมืองราชบุรีประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และอยู่ในเขต
ชุมชน ท้องถิ่นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักเรียน
และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก  การขุดเจาะหาแหล่งน้ าเป็นไปได้ยากยิ่ง จึงไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างถาวร 
  

๘. โครงสร้างหลักสูตร   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑   
        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

ระดับ
ชั้น 

เวลาเรียน ( ชั่วโมง : ภาคเรียน ) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 
   วิท

ยา
ศา

สต
ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ละ

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
   

 

ภา
ษา

ต่า
ง ป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

รา
ยว

ิชา
เพิ่

มเ
ติม

 

ม.๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ 
ไม่เกิน 

๑๐๐ ช่ัวโมง 
ไม่เกิน  ๖๐๐ ช่ัวโมง 

ม.๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ 
ไม่เกิน 

๑๐๐ ช่ัวโมง 
ไม่เกิน  ๖๐๐ ช่ัวโมง 

ม.๓ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ 
ไม่เกิน 

๑๐๐ ช่ัวโมง 
ไม่เกิน  ๖๐๐ ช่ัวโมง 

 
 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ  ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ การกีฬา ดนตรี รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 
 
 

/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย... 



๘ 

 

  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน ( ชั่วโมง : ภาคเรียน ) 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 ฯ

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

รา
ยว

ิชา
เพิ่

มเ
ติม

 

ม.๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ 
ไม่น้อยกวา่ 

 ๘๐๐ ชั่วโมง 
ไม่น้อยกวา่ 

๑,๘๐๐ ชั่วโมง 

ม.๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ 
ไม่น้อยกวา่  
๘๐๐ ชั่วโมง 

ไม่น้อยกวา่ 
๑,๘๐๐ ชั่วโมง 

ม.๖ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ 
ไม่น้อยกวา่  
๘๐๐ ชั่วโมง 

ไม่น้อยกวา่ 
๑,๘๐๐ ชั่วโมง 

 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ  ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐  ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การกีฬา ดนตรี รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

 จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ ๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด ตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเม ินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        ๑) หอ้งสมุดมีขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๒๐,๘๓๙ เล่ม       
            การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบ  o-bec library automation  system  
            จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาทีร่ายงานเฉลี่ย ๔๕๐ คน/เดือน  คิดเป็นร้อยละ  
            ๘๙.๘  ของนักเรียนทั้งหมด  
         ๒) ห้องปฏิบัติการ 

 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน  ๕  ห้อง  

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๓  ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน  ๓  ห้อง 

 ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้        จ านวน  ๑  ห้อง  



๙ 

 

  
 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๒๐ เครื่อง 

 ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๑๑๐ เครื่อง 

 ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๘๐ เครื่อง จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูล
ทาง 

อินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๘๐ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๗  ของนักเรียนทั้งหมด 

 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๓๐ เครื่อง 
      ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ล าดับ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน ๕๒๘ 
๒. ห้องสมุดภาษาอังกฤษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๕ 
๓. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ๓๐๐ 
๔. มุมห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๘๐ 
๕. มุมห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๒๐ 
๖. มุมห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ๒๒๕ 
๗. มุมห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ 
๘. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ๙๐ 
๙. ห้องฟิสิกส์ ๔๓๒ 

๑๐. ห้องเคมี ๑ ๒๑๖ 
๑๑. ห้องเคมี ๒ ๒๑๖ 
๑๒. ห้องชีววิทยา ๔๓๒ 
๑๓. ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ ๖๔๘ 
๑๔. ห้องดนตรีไทย ๒๒๐ 
๑๕. ห้องดนตรีสากล ๒๒๐ 
๑๖. ห้องนาฏศิลป์ ๒๒๐ 
๑๗. ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ๓๓๘๕ 
๑๘. ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ๘๕๐ 
๑๙. ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ๘๕๐ 
๒๐. ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ ๖๗๐ 
๒๑. ห้องปฏิบัติการทางภาษา DISCOVERY ๓๖ 
๒๒. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ๖๔๘ 
๒๓. ห้องปฏิบัติการภาษาจีน ๖๔๘ 

 
 



๑๐ 

 

  
 

ล าดับ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) 
๒๔. ห้องแนะแนว ๑๒๕ 
๒๕. สนามเทเบิลเทนนิส ๒๕๐ 
๒๖. สนามฟุตบอล ๒๕๐ 
๒๗. สนามเทนนิส ๒๕๐ 
๒๘. สนามเปตอง ๒๕๐ 
๒๙. สนามบาสเก็ตบอล ๒๕๐ 
๓๐. สนามวอลเล่ย์บอล ๒๕๐ 
๓๑. สนามรักบี้ ๒๕๐ 
๓๒. สนามตะกร้อ ๒๕๐ 
๓๓. ธนาคารโรงเรียน ๗๒ 
๓๔. มุมความรู้ในหอนอน ๒๒๕ 

 
 

 ๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี 
๒.ตลาดน้ าด าเนินสะดวก 
๓.วัดขนอนหนังใหญ่ 
๔.จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว   
๕.บ้านหอมเทียน 
๖.ศาลจังหวัดราชบุรีและสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
๗.โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ 
๘.โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
   พระบรมราชินีนาถ  อ.สวนผึ้ง 
๙.พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม บางแพ 
๑๐.เมืองโบราณ  จ.สมุทรปราการ 
๑๑.พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา วัดประดู่  จ.สมุทรสงคราม 
๑๒. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 
๑๓. สระว่ายน้ าโรงเรียนดรุณาราชบุรี 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
  

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๖ 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 



๑๑ 

 

  
 

        ๖.๑) พระครูปิยทนาธร              ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมชาวพุทธ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑๖ ครั้ง/ปี  
    ๖.๒) นางอรอานันท์  เอ่ียมละมัย  ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการว่ายน้ า  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑๖ ครั้ง/ปี  
    ๖.๓) นางยุพเยาว์  จันทร์เจิม       ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการว่ายน้ า 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑๖ ครั้ง/ปี  
    ๖.๔) ร้อยตรีส่ง  โสตติสงฆ์          ให้ความรู้เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑๖ ครั้ง/ปี  
    ๖.๕) นางรัตติยา  เกตุกร            ให้ความรู้เรื่อง งานประดิษฐ์  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑๖ ครั้ง/ปี  
 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล  
ผลงานสถานศกึษา ห้องสมุดดเีด่น  ระดับประเทศ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.นายประทีป  จ าปาศร ี

  
  
  

       ๒.นายธนา  คงอยู่ 
  
       ๓.นายอภิเชษฐ์  เกตุกร 

  
-ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสพม.๘ 
  
-ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงาน  
 วันครูแห่งชาติ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖  
-รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเดน่  
 เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๕๖  
-รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเดน่  
 เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 
 

  
-สพม.๘ ร่วมกับกลุม่ร.ร.มัธยมศึกษา 
 สังกัด สพม.๘ 
-สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
  
--สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
  
--สพป.ราชบุรี เขต ๑ 

 

 
 
 



๑๒ 

 

  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล  
ผลงานครูผู้สอนและลูกจ้างประจ า 
    ๑.นายจักรพรรดิ์  สวสัด ี
    ๒.นางสาวภัทรพร  พิมพ์ใหญ ่ 
    ๓.นายอนุภาพ  วิยาภรณ ์
    ๔.นส.ปรารถนา วิริยธรรมเจริญ 
 
 
     ๕.นางสุภาวดี  เนียมประเสริฐ  
     ๖.นายวลัลภ  พิมพา  
     ๗.นส.วันทกานต์  พรศรีทอง 
 
     ๘.นางสิรีพุมเรยีง  เพียรจรสั 
     ๙.นายก าพล  วิลยาลัย 
 
     ๑๐.นส.ปิรณัญ์สริิ ปลิปลื้มโอฐ 
 
     ๑๑.นางปรินันท์  เทพรัตน ์
     ๑๒.นางประทุม  มะลิทอง 
     ๑๓.นส.จริยา  สุขเกษม 
 
    ๑๔.นส.อัญชลี  ครุฑงาม 
    ๑๕.นายอานนทร์  จอมกลุ 
    ๑๖.นส.ฐติิวรดา เตชาภรณ์พงศ์ 

     ๑๗.นางศิวพร  กาจันทร ์
    ๑๘.นส.ฉัฐรินทร์  โพธิ์ศิร ิ
     ๑๗. นายลือชา  เลิศไชย 
 
 
 
 
 
 
 

 
-เครื่องหมายเชิดชูเกยีรติ “หนึ่งแสนครดูี” 
-เครื่องหมายเชิดชูเกยีรติ “หนึ่งแสนครดูี” 
-เครื่องหมายเชิดชูเกยีรติ “หนึ่งแสนครดูี” 
-เครื่องหมายเชิดชูเกยีรติ “หนึ่งแสนครดูี” 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-ครูผู้สอนดีเด่น งานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-ครูผู้สอนดีเด่น งานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-ครูผู้สอนดีเด่น งานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-ครูผู้สอนดีเด่น งานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-ครูผู้สอนดีเด่น งานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-บุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น สพม.๘ 
-ครูผู้สอนดีเด่น งานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ 
-ครูผู้สอนดีเด่น งานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ 
-ลูกจ้างประจ าดีเด่นของสถานศึกษา 
 สังกัด สพม.๘ 
   

 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-สพม.๘  
-สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
-สพม.๘ 
-สพม.๘ 
-สพม.๘ 
-สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
-สพม.๘ 
-สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
-สพม.๘ 
-สพม.๘ 
-สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
-สพม.๘ 
-สพม.๘ 
-สพม.๘ 
-สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
-สพม.๘ 
-สพม.๘ 
-สพม.๘ 
-สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
-สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
-สพม.๘ 
 
  

 
 

 



๑๓ 

 

  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล  
ผลงานนักเรียน 
(ระดับประเทศ) 
    ๑.น.ส.วริษา ภักดีภเูบศร ์
    ๒.น.ส.ชนิภรณ์  เรืองกิจ 
    ๓.น.ส.นฤภร  ดลุบุตร 
    ๔.น.ส.สุกานดา  เหลืองเจริญ 
    ๕.น.ส.เกษิมา  คชหาญ 
    ๖.นายวรวิช  ไม่น้อย 
    ๗.นายพิเชฐ  อร่ามเลื่อม 
    ๘.นายอรรถพร  ภู่เจรญิ 
(ระดับภูมิภาค)  
    ๑.ด.ญ.สรณ์สริิ  อุทัยเกษม 
 
    ๒.นายกฤษฎา  โชครุ่งเจรญิถาวร 
 
(ระดับจังหวัด) 
    ๑.น.ส.จุฬาวรรณ ส ามะโนรส 
    ๒.นายศรณัยกร  เลือดสกลุ 
    ๓.ด.ช.ญาณวุฒิ  เสือส่อสิทธิ ์
    ๔.ด.ญ.ภัคจีรา  บุญภักด ี
    ๕.ด.ญ.ศริินภา  ค าหอม 
    ๖.ด.ญ.สุธริา  สิโร 
    ๗.ด.ญ.อริศรา  งวดสูงเนิน 
    ๘.ด.ญ.สรณ์สริิ  อุทัยเกษม 
    ๙.ด.ช.ภูรินทร์ โตกมลธรรม 
    ๑๐.นายคงเดช  เปรุนาวิน 
    ๑๑.นายอรรถพร  ภู่เจริญ 
    ๑๒.ด.ช.ชุมพร  บุญสมนึก 
    ๑๓.ด.ช.เจษฎา  ปุ่นอุดม     
    ๑๔.น.ส.กวินนา  รักษาชัฏ 
 

 
 
-รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (ประเภททีม)     
 การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการ 
 ยุวชนประกันภัย ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

 
 

-รองชนะเลิศอันดับ ๒   
 การประกวด Impromptu Speech 
-ชนะเลิศ  
 การประกวดสุนทรพจนภ์าษาอังกฤษ   
 

-ชนะเลิศ  
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   
 (ประเภททีม) 
 
 
 
 
-ชนะเลิศ   Impromptu Speech ม.ต้น 
-ชนะเลิศ   Spelling Bee  ม.ต้น 
-ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 
-ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 
-ชนะเลิศ การแข่งขัน A-math   ม.ต้น 
 (ประเภททีม) 

 
 
-ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ 
 ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ 
 ประกันภัย (คปภ.) 
 
 
 
 
 
 
 

-สนง.คณะกรรมการการศึกษา- 
 ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
 

-สพม.๘   
 
 
 
 
 

 
-สพม.๘   
-สพม.๘   
-สพม.๘   
-สพม.๘   
-สพม.๘ 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 

 

  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล  
      
    ๑๕.นายกิตติธัช  สารปรัง 
    ๑๖.นายกีรติ  พิกุลทอง 
    ๑๗.น.ส.ขวัญจิรา  บุญมั่น 
    ๑๘.นายคณิน  นัยเนตร 
    ๑๙.น.ส.จุฬาวรรณ ส ามะโนรส 
    ๒๐.นายตลุยวัต  บุญแก้ว 
    ๒๑.นายทวีศักดิ์  ภมรนาค 
    ๒๒.นายธีระพล  เพาะผล 
    ๒๓.น.ส.สกายวรรณ์ สิรริณชัยกุล 
         และคณะนักเรียนช้ันม.๖ 
    ๒๔.ด.ญ.จิรวลัย์  จันทศิลป ์
    ๒๕.ด.ญ.ทานตะวัน เปลี่ยนสีนวล 
    ๒๖.ด.ช.นรินทร เอี่ยมสุภาษิต 
    ๒๗.ด.ญ.อกนิษญ์  เคนเครือ 
    ๒๘.ด.ญงทิพรดา ทองสกัน 
    ๒๙.ด.ญ.สุวนันท์ ทองเพิ่มทรัพย์ 
    ๓๐.ด.ญ.ปิยะนันท์  ฉายมุกดา 
         และคณะนักเรียนช้ันม.๒ 

   
 -ชนะเลิศ  (ประเภททีม) 
 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.ปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ชนะเลิศ  (ประเภททีม) 
 การแข่งขันแอโรบิก ระดบัม.ต้น 

  
-สพม.๘ 

 

 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่  งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
 

๑. 
 
 
 
 
 
 

๒. 

 

โครงการการจัดการนิเทศ
ภายในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู ้
(วิจัยในช้ันเรียน) 

 

-เพื่อให้ครูมีความรู้และ 
ความเข้าใจ มีทักษะในการ
จัดการนิเทศภายใน และน า
ข้อเสนอแนะจากการรับการ
นิเทศมาปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพ การจัดการเรียนรู้ 
 

-เพื่อให้ครูมีทักษะในการท า
วิจัย และน าผลการวิจัยมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

 

๑) ประชุมบุคลากร 
๒) ก าหนดการนเิทศ 
๓) นิเทศการสอน 
๔) สรุป ประเมิน 
 
 
 

๑) ประชุมบุคลากร 
ศึกษา แลกเปลีย่น
เรียนรู้ ด าเนินการวิจัย 
๒) สรุปผลการวิจัย 

 

ครูทุกคนรับการนิเทศ
ในช้ันเรียน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

ครูทุกคนมีงานวิจัยใน
ช้ันเรียน อย่างน้อย 
คนละ ๑ เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 



๑๕ 

 

  
 

ที ่  งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๓. 
 
 
 
 
 
 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. 
 
 
 
 
 
 

๖. 
 
 
 
 
 
 
 

๗. 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา ปรับปรุงสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์วิชาศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนสามารถคิด
อย่างเป็นระบบ มีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน   
มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 

เพื่ อยกระดั บผลสัมฤทธิ์
ทา งการ เรี ยนวิ ชาสั งคม
ศึกษาฯของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อบ ารุงรักษา จัดซื้อจัดหา 
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ วิ ช า ศิ ล ป ะ 
ดนตรี  และนาฏศิลป์  ที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์
ได้สูงสุด 
 
 

เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
และกระบวนการเรี ยนรู้
วิชาการงานอาชีพฯ 
 
 
 
 
 

เพื่ อพัฒนาทั กษะการ ใ ช้
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เทศ ขอ ง
นักเรียน 

๑) ประชุมวางแผน 
และขออนุมัตโิครงการ 
๒) จัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน 
๓) สรุปประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
 

๑) ประชุมวางแผน 
และขออนุมัตโิครงการ 
๒) จัดการเรียนการ
สอน และจดักิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วม 
แข่งขันความรู้วิชา
สังคมศึกษาฯ 
 

๑) ประชุมวางแผน 
และขออนุมัติงปม. 
เพื่อการจัดซื้อจดัจ้าง 
๒) จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพสัดฯุ 
๓) สรุปประเมินผล 
 

๑) ประชุมวางแผน
และขออนุมัตโิครงการ 
๒) การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ และ
ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ 
๓) สรุป ประเมินผล 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และส่งเสรมินักเรยีน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะ  

นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

-นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาสูงขึ้น  
๕ % ขึ้นไป  
-นักเรียนมผีลการ
ทดสอบระดับชาต ิ
๐-net สูงขึ้น 
 
 
 

นักเรียนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนวิชาศิลปะ ดนตรี
และนาฎศิลป์ คดิเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

-นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาสูงขึ้น  
๕ % ขึ้นไป  
-นักเรียนมผีลการ
ทดสอบระดับชาต ิ
๐-net สูงขึ้น 
 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางภาษา  
ร้อยละ ๘๐ 

 
 



๑๖ 

 

  
 

ที ่  งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๘. 
 
 
 
 
 

๙. 
 
 
 
 
 
 

๑๐. 
 
 
 
 
 

๑๑. 
 
 
 
 

๑๒. 
 
 
 
 

๑๓. 
 
 

 
๑๔. 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 

 โครงการจดับริการงาน- 
แนะแนว 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุด 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการผลิตสื่อ-
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 
 

โครงการพัฒนางานบรหิาร
วิชาการ 
 
 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
วันส าคัญต่างๆ 
 

 
โครงการจดัซื้อวัสดุครภุัณฑ ์
ส านักงานกิจการนักเรียน 

เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ยน เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
พัฒนาทักษะ เจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 
 
 

เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจ
ในแนวทางการศึกษาต่อตาม
ความสนใจและความถนัด
ของตน  
 
 
 

เพื่อจัดบรรยากาศห้องสมุด 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมี
วัสดุต าราที่พร้อมให้บริการ
อย่างทั่วถึง 
 
 

เพื่อให้ครูผลิตสื่อ-นวัตกรรม 
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ มี คุ ณ ภ า พ
ส าหรับการเรียนการสอน 
 
 

เพื่ อพัฒนาและปรับปรุ ง
ร ะ บ บ ง าน วิ ช า ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 
 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆโดยนักเรียนมี
ส่วนร่วม มีทักษะการท างาน 
 

 
เพื่อให้งานกิจการนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
 

๑) ประชุมวางแผน 
๒) จัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษท้ังใน
และนอกสถานศึกษา 
๓) สรุป ประเมินผล 
 

ให้ค าปรึกษานักเรยีน
และประสานงานกับ
สถาบันการศึกษา 
วิทยากรให้ความรู้และ
น านักเรียนศึกษานอก
สถานท่ี 
 

๑)ส ารวจสภาพความ
ต้องการ 
๒)จัดซื้อจดัจ้างตาม
ระเบียบพสัดฯุ 
๓)สรุป ประเมินผล 
 

๑) ประชุมวางแผน  
จัดกิจกรรมอบรมฯ 
๒) ผลติสื่อ-นวัตกรรม 
๓) ประเมินการน าใช้ 
 

๑)ประชุมวางแผนงาน 
๒)จัดซื้อจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ และส่งเสรมิ
บุคลากรอบรมความรู ้
๑) ประชุมวางแผน 
๒) ด าเนินกิจกรรมใน
วันส าคัญต่างๆ 
๓) สรุป ประเมินผล 
 

๑)ประชุมวางแผน 
๒)ขั้นจัดซื้อจดัจ้าง 
 

-นักเรียนช้ันม.๑ 
จ านวน ๑๑๗ คน  
เข้าร่วมกิจกรรมคา่ย
ภาษาอังกฤษ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

นักเรียนทุกคนได้รับ
บริการแนะแนวและ
บริการให้ค าปรึกษา 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

นักเรียนมีความ 
พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

ครูผลิตสื่อ-นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
 
 

การด าเนินงานมีสภาพ
คล่อง  ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับด ี
 
 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
การด าเนินงานมีสภาพ
คล่อง  ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับด ี

 



๑๗ 

 

  
 

ที ่  งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๕. 

 
 
 
 

๑๖. 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗. 
 
 
 
 

๑๘. 
 
 
 
 
 
 

๑๙. 
 
 
 
 
 

๒๐. 

โครงการส่งเสริมการท างาน
ของคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
 
 

โครงการส่งเสริมนักเรียนทุน 
ในพระบรมราชานุเคราะห ์
 
 
 
 
 
 

โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็เพื่อการ
เรียนรู ้
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศูนยส์ื่อ-   
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 

โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ ์
งานโสตทัศนศึกษา 

เพื่อให้คณะกรรมการสภา
นั ก เ รี ย นมี ทั กษะ ในกา ร
ท างาน มีภาวะผู้น าท่ีดี 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุน 
ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
เป็นผู้มีศักยภาพ คุณภาพใน
การด าเนินหน้าท่ีในสังคม 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

เพื่ อ ให้มี ระบบเครื อข่ าย
อินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์และ
เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 

เพื่อจัดระบบห้องศูนย์สื่อ
การเรียนรู้ให้มีความพร้อม 
เป็นแหล่งสืบค้นที่สมบูรณ์
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 

เพื่อจัดระบบงานโสตทัศน
ศึกษาให้พร้อมและรองรับ
การใช้บริการเพื่อการเรียนรู้ 

๑) ประชุมวางแผน 
๒) ด าเนินงานตาม
แนวนโยบาย 
๓) สรุป ประเมินผล 
 

๑)ประชุมผู้ปกครอง
และนักเรียนทุนฯ 
๒)จัดกิจกรรมส่งเสริม 
คุณภาพนักเรียนทุนฯ 
๓) สรุป ประเมินผล 
 
 
 

๑) ประชุมวางแผน 
๒) จัดการอบรมและ  
จัดค่ายคณุธรรมฯ 
๓)สรุป ประเมินผล 
 

๑) ประชุมวางแผน 
ส ารวจความพร้อม 
๒) จัดซื้อจัดจ้าง  
จัดวางระบบเครือข่าย 
๓) ทดสอบ น าใช้และ 
สรุป ประเมินผล 
 

๑)  ส ารวจสภาพทั่วไป 
๒) จัดซื้อจัดจ้าง  
จัดระบบการให้บริการ 
๓) น าใช้ และสรปุ 
ประเมินผล 
 

๑)  ส ารวจสภาพทั่วไป 
๒) จัดซื้อจัดจ้าง  
จัดระบบการให้บริการ 
๓) น าใช้ และสรปุ 
ประเมินผล 

นักเรียนมีทักษะการ
ท างานและมีภาวะ
ผู้น า ร้อยละ ๙๐ 
 
 

 -นักเรียนทุนฯ ๑๔ คน 
ได้รับโอกาสศึกษาและ
พัฒนาตน (ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕) 
-นักเรียนทุนฯ ๑๗ คน 
ได้รับโอกาสศึกษาและ
พัฒนาตน (ภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 
 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มีคุณธรรม จริยธรรม
และคณุลักษณะอัน 
พึงประสงค ์
 

การด าเนินงานมีสภาพ
คล่อง  ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับด ี
 
 
 
 

การด าเนินงานมีสภาพ
คล่อง  ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับด ี
 
 
 

ผู้ใช้บริการมีความ 
พึงพอใจร้อยละ ๘๐ 

 
 



๑๘ 

 

  
 

ที ่  งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๒๑. 

 
 
 
 
 

๒๒. 
 
 
 
 

๒๓. 
 
 
 
 

๒๔. 
 
 
 
 
 

๒๕. 
 
 
 
 
 
 

๒๖. 
 
 
 
 
 

 

โครงการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
 
 
 
 

โครงการยกระดับคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ  
ภัยธรรมชาติและอัคคีภยั 
 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 

โครงการจดัซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ส าหรับงานบริการ 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

เพื่อวางระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนให้
สมบูรณ์และเอื้อต่อการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนและเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียน 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรจากการ
อบรมความรู้ ศึกษาดูงาน 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
 

เพื่ อ รณรงค์ และป้ อ งกั น
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  
ภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 
ในสถานศึกษา 
 

เพื่ อปรับปรุ งและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค  
ในสถานศึกษาให้ เอื้ อต่อ
ความต้องการของนักเรียน
และบุคลากร 
 

เพื่อจัดระบบงานบริการให้ 
มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอ 
ต่อการให้บริการใน
สถานศึกษา 
 
 
 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และ
จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้
น่าอยู่น่าเรียน 

๑) ประชุมวางแผน 
ก าหนดแนวปฏิบตั ิ
๒) ด าเนินการตาม
ขั้นตอน 
๓) สรุป ประเมินผล 
 

๑) ประชุมวางแผน   
๒) ด าเนินการ  
๓) สรุป ประเมินผล 
 
 

๑) ประชุมวางแผน   
๒) วางมาตรการและ
ด าเนินการป้องกัน  
๓) สรุป ประเมินผล 
 

๑) ประชุมวางแผน   
๒) วางมาตรการและ
ด าเนินการป้องกัน  
๓) สรุป ประเมินผล 
 
 

๑) ส ารวจความ
ต้องการวัสดุและ
อุปกรณ ์ 
๒) จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพสัดฯุ 
๓) ประเมินผลงาน 
 

๑) ส ารวจความ
ต้องการวัสดุและ
อุปกรณ ์ 
๒) จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพสัดฯุ 
๓) ประเมินผลงาน 
 

นักเรียนได้รับการ
ก ากับดูแลช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

ครู นักเรียนมีความ 
พึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ครู นักเรียนมีความ 
พึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ครู นักเรียนมีความ 
พึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

- อาคารสถานท่ีได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง
ร้อยละ ๘๐ 
-บุคลากรมคีวามพึง
พอใจสภาพภูมิทัศน ์
ร้อยละ ๘๐ 

 
 



๑๙ 

 

  
 

ที ่  งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
 ๒๗. 

 
 
 
 
 

๒๘. 
 
 
 
 
 
 

๒๙. 

โครงการพัฒนา ปรับปรุง
อาคารหอประชุม 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานการเงิน 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหอประชุม
และห้องสมุดให้สมบูรณ์
พร้อมรองรับการใช้บริการ 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการเงินของ
สถานศึกษาให้คล่องตัว และ
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

เพื่อจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ในส านักงาน 

๑) ประชุมวางแผน   
๒) วางมาตรการและ
ด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้างตามระเบียบพสัดุฯ  
๓) สรุป ประเมินผล 
 

๑) ส ารวจความ
ต้องการวัสดุและ
อุปกรณ ์ 
๒) จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพสัดฯุ 
๓) ประเมินผลงาน 
 

๑) ส ารวจความ
ต้องการวัสดุและ
อุปกรณ ์ 
๒) จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพสัดฯุ 
๓) ประเมินผลงาน 
 

ครู นักเรียนมีความ 
พึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานและบริการ
อยู่ในระดับด ี
 
 
 
 

บุคลากรกลุ่มงานและ
กลุ่มสาระฯมีความ 
พึงพอใจร้อยละ ๘๐ 
 

๓๐. โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาตาม
แนวพระราชด าริและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑) ประชุมวางแผน   
๒) ก าหนดนโยบาย
แนวปฏิบัติ   
๓) ด าเนินการ 
๓) สรุป ประเมินผล 

ครูร้อยละ ๘๕ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและสอดแทรก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา... 



๒๐ 

 

  
 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผ่านมา 
      ๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง     

ของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
 

ดีเยี่ยม 

 

- 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
     ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม  

- 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
     ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
     ต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม  

- 
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
     เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
     อย่างมีสติสมเหตุผล 

ดีเยี่ยม  

- 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
     ตามหลักสูตร 

ดีมาก  

- 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
     ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ดีเยี่ยม  

- 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
     ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม  

- 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่  
      อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม  

- 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
      และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
      ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม  
 

- 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
      กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
      ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม  
 

- 

 

 

 



๒๑ 

 

  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง     

ของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
       และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
       เต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม  

- 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ  
       ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 
       ในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม  

- 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
       สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
       แห่งการเรียนรู ้

ดีเยี่ยม  
 

- 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม  
       เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ  
       จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ดีมาก  
 

- 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
        แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและ 
        ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีมาก - 

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี่ยม - 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
      ๑๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสอง) 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
                   ที่พึงประสงค์ 

    
    

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
                   ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

    

 
 



๒๒ 

 

  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
                   สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิด 
                   สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

    

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
                  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ 
                  ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

มาตรฐานที่ ๘ ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน 
                   ที่รับผิดขอบและมีครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
                   อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน 
                   เป็นส าคัญเน้น 

    

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถ 
                     ในการบริหารจัดการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง  และ 
                    การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  
                    ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน 
                     การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
                    และท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ 
                    ต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ 
                     รว่มมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

    

 

   โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี      โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๓  
   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รับรอง         ไม่รับรอง 
  กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก  - 
 



๒๓ 

 

  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
    ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
          รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองใหม้ีความปลอดภัย 

๕.๐๐ ๔.๖๔ ดีมาก 

    ๑.๒ ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๙๐ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๘ ดีมาก 
    ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดีมาก 
    ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔.๐๐ ๓.๗๗ ดีมาก 
    ๒.๓ ผู้เรียนมีการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม ๒.๐๐ ๑.๗๑ ด ี
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
    ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 
    ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรูผ้่านประสบการณต์รงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก 
          สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๕๘ ดีมาก 

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๒๔ ดีมาก 
      ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ๕.๐๐ ๔.๖๐ ดีมาก 
      ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  ๕.๐๐ ๔.๖๔ ดีมาก 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
    ๕.๑ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒๐.๐๐ 
๒.๕๐ 

๑๓.๐๑ 
๑.๔๐ 

ดี 
พอใช้ 

    ๕.๒ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๖๖ ด ี

    ๕.๓ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๕.๔ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
          ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ๕.๕ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
          พลศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ 
 

………………………… 

๒.๕๐ 
 

………………………… 

๒.๕๐ 

๑.๘๖ 
 

………………………… 

๑.๓๐ 
 
………………………… 

๑.๙๑ 

ด ี
 

…………………………………….. 

พอใช้ 
 
……………………………………. 

ด ี

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

  
 

 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับคุณภาพ 

    ๕.๖ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖  

๒.๕๐ ๑.๘๘ ด ี

    ๕.๗ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
           และเทคโนโลยีในระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๓๕ พอใช้ 

    ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          ในระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๖๕ ด ี

๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
     ๖.๑ ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
     ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
    ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิาร 
           สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ดีมาก 

    ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑.๐๐ ๐.๘๐  ดีมาก 
    ๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ๒.๐๐ ๒.๐๐  ดีมาก 
 ๘. พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

     ๘.๑ เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ   ผลการประเมินคณุภาพภายใน 
           โดยต้นสังกัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ๘.๒ เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบประกนั 
           คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 
………………………… 

๒.๕๐ 
 

………………………… 

๒.๕๐ 

๔.๙๕  
………………………… 

๒.๔๕ 
 

 

………………………… 

 ๒.๕๐ 

ดีมาก 
……………………………………. 

ดีมาก 
  
…………………………………… 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์     
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
   การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์
     ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม     
๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๒. ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
      และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๐.๒๗ ดีมาก 
 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

  
 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป          ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี ้         ใช่     ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่     ไม่ใช่ 
 
    สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
        จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
        จุดเด่น  : - 

๑. ผู้เรียนมีความสนใจในกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา อีกท้ังยังสามารถแสวงหาความรู้     
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

๒. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
๓. สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างและมีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  
๔. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น อีกท้ังยังมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ- 

การเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
        จุดที่ควรพัฒนา :- 

      ๑. การมุ่งเน้นในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้มากข้ึน  
       ๒. การส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยมการด าเนินชีวิตตามหลกปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
        จุดเด่น  : - 
  ๑.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีจิตสาธารณะรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม   ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน สามารถคิดแก้ปัญหาได้  คิดเป็นท าเป็น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม 
มีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  
 ๒.ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน  
การสอนโดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม  มีการจัดท าบัญชีการเงินและพัสดุเป็นปัจจุบัน  คณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่รับทราบ ให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะและก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนงานสถานศึกษา  โรงเรียนมีการบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ สวยงามและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 



๒๖ 

 

  
 

 

จุดที่ควรพัฒนา :- 
๑.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช้ ให้มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
 ๓.ด้านการเรียนการสอน ครูควรแจ้งผลและเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้ผู้เรียนทราบก่อน 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

          สภาพปัญหา :-   
 เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาแบบประจ า  ดังนั้น  ระบบ
สาธารณูปโภคจึงจ าเป็นต้องได้รับการใส่ใจ ดูแลเป็นกรณีพิเศษ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดระบบน้ าเพ่ือการอุปโภค
และบริโภค     ปัญหาที่โรงเรียนเผชิญและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร คือปัญหาการปัญหาขาด
แคลนน้ า  เพ่ือการ -อุปโภค เนื่องจากสถานศึกษาใช้ระบบน้ าบาดาลที่เชื่อมต่อมาจากแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่
ของเอกชน  ไม่มีแหล่งน้ าเป็นของตนเอง  ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหานักเรียนและบุคลากรไม่มี น้ าใช้
อย่างเพียงพอ  ต้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกคาองท้องถิ่นในการล าเลียงน้ ามากักเก็บให้ในถังบรรจุ
น้ า  ซึ่งไม่สามารถสนองต่อความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง  กอปรกับการลงทุนเพ่ือเสาะหาแหล่งน้ าต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก   สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงธรณีวิทยา การ
ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ         ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากต้องเชื่อมโยงข้อมูลปัญหาไปยังหน่วยงาน
ต่างๆหลายแห่ง หลายขั้นตอน 

         จุดเด่น  
๑. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยสนับสนุนในการจัดการ 

เรียนการสอนและมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในช่วงหลังเลิกเรียนและในช่วงวันหยุดเพื่อรับการพัฒนาด้าน 

วิชาการ ทักษะอาชีพ  ทักษะในการใช้ชีวิตและทักษะด้านสุนทรียภาพจากครูและบุคลาการของสถานศึกษา
ตลอดจนวิทยากรพิเศษท่ีโรงเรียนจัดหามาช่วยเสริมสร้างคุณภาพแก่ผู้เรียนได้ ในฐานะเป็นโรงเรียนประจ า 

         จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ครูควรมีการติดตามผลการพัฒนาของผู้เรียนและให้การและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ครูควรพัฒนามีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ 
 
 


